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1. DATE GENERALE 
 
1.1 ASEZARE GEOGRAFICĂ, RELIEF, CLIMĂ, FLORĂ ȘI FAUNĂ 
 
Comuna Provița de Sus (cod SIRUTA 134899) este situată în partea central -sud -estică a 
Romaniei, în nord-vestul județului Prahova,  pe valea Proviței, la limita 
cu județul Dambovița. Coordonate GPS: 45°8′11″N      25°38′13″ E 
[sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Provi%C8%9Ba_de_Sus, Prahova] 
 
   Amplasarea comunei în județul Prahova 
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Comuna este unitate administrativ teritorială de tip rural, de categorie medie, alcatuită 
din  satele:  Izvoru, Plaiu, Provița de Sus (reședința) și Valea Bradului. 
 
Suprafața comunei este de cca 2004,67 ha (intravilan 1560.06 ha, extravilan 444.61 ha), 
reprezentând aproximativ 0.42% din suprafața județului Prahova. 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei era de 2163 locuitori 
(aproximativ 0.28% din populația județului Prahova). 
 
Localitățile învecinate sunt: sat Ocina de Jos, comuna Adunați (la N), oraș Breaza (la E), 
sat/comuna Provița de Jos (la S), sat Sultanul, comuna Vișinesti, județul Dambovița (la 
V). 
 
Din punct de vedere al căilor majore de circulație, comuna este amplasată la 8 km de 
DN1/E60 și culoarul pan european magistrala de cale ferată București – Brașov. Pe 
teritoriul comunei există căi rutiere de interes județean și local ( DJ 100 E, DC 1254, DC 
125) care asigură legatura cu localitățile vecine și cu alte localități din județ/regiune. 
Distanțele față de orașele apropiate, din județul Prahova/Regiunea Sud Muntenia, sunt: 
Ploiești = 42 km, Câmpina (al doilea municipiu din județ, ca mărime) =10 km; Breaza = 
10 km, Targoviște =44 km, Moreni = 25 km.  
Distanța față de București, capitala țarii, este de 102 km. 
 
Din punct de vedere al tipologiei localității, potrivit criteriilor specifice «Planului de 
Amenajare a Teritoriului Județean Prahova» comuna Provița de Sus este: comună cu 
activități agricole  (fiind inclusă în zona colinară dominată de livezi cu fânețe dar și cu 
porțiuni izolate de teren arabil). 
 

Conform "Studiul cu privire la delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau cu alte constrângeri specifice și ajustarea (fine-tunning) zonelor", comuna 
Provița de Sus este unitate administrativ teritoarială inclusă in zona montană 
(ANC_ZM), acoperită de un număr total de 658 localități, zona care totalizeaza o 
suprafață agricolă de 2.089.399 ha. 
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  ANC_ZM UAT-uri încadrate în categoria: Zona montană (art. 32 alin. 1 lit. a) 

  ANC_SEMN UAT-uri încadrate în categoria: Zone, altele decât zonele montane, care se 
confruntă cu constrangeri naturale semnificative (art. 32 alin. 1 lit. b) 

  ANC_SPEC UAT-uri încadrate în categoria: Alte zone care se confruntă cu constrangeri 
specific (art. 32 alin. 1 lit. c) 

  NON_ANC_VII UAT-uri eliminate prin procesul de ajustare utilizand criteriul bazat pe procentul din 
suprafață UAT-ului ocupată de vii + livezi 

  NON_ANC_IRIG UAT-uri eliminate prin procesul de ajustare utilizand criteriul bazat pe realizarea 
irigațiilor 

  NON_ANC_PROD UAT-uri eliminate prin procesul de ajustare bazat pe producția medie 

  NON_ANC UAT-uri care nu îndeplinesc condițiile necesare încadrarii în una din categoriile 
prvazute de art. 32 alin. 1. 

 
Cu un venit de 482.52 lei pe cap de locuitor, comuna Provița de Sus ocupă în anul 2013,  
locul 74 în clasamentul celor 104 localități ale județului Prahova, primul loc fiind ocupat 
de comuna Brazi (2,339.51 lei/cap locuitor) iar ultimul loc de comuna Râfov (308.12 
lei/cap de locuitor). 

[sursa: „Planul de dezvoltare durabilă a județului Prahova în perioada 2014 -2020”] 
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Relief 
Comuna se situează în zona dealurilor subcarpatice, în subunitatea morfologică 
denumită „Breaza -Ocina”. Relieful local este reprezentat prin șiruri de dealuri cu 
înălțimi cuprinse între 400 și 800 m, fragmentate de văi direcționate NNV –SSE. 
Versanții au pante mai domoale spre baza și accentuate spre culmi, pante afectate local 
de eroziuni și alunecări de teren active. 
În teritoriul administrativ al comunei sunt identificate doua unităti morfologice: 
 zone de terasă (două nivele), cu suprafețe relativ plane, de-a lungul paraului 

Provița și la confluența acestuia cu vaile mai importante, 
 zone de versant, în continuarea celor două terase, cu pante accentuate sau medii 

(intravilanul satelor Valea Bradului și Plaiu). Pe versanți se observă denivelări și 
valuiri în care stagnează precipitațiile timp îndelungat și unde se pot declansa 
alunecări de teren cu consecințe imprevizibile în timp. 

 
Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei se suprapune peste o structură sinclinală, cu 
depozite oligocene în bază. În deschiderile naturale din versanți se observă o colectivitate 
stratigrafică complexă, reprezentată prin argile, marne, șisturi argiloase mărnoase, gresii etc. 
În suprafață se întalnesc depozite cuaternale, diluviale sau aluvionare, unele puțin rezistente la 
eroziune și umectare, la nivelul cărora se inițiază alunecarile și eroziunile.  
 
Rețeaua hidrografică este reprezentată de paraul Provița care străbate teritoriul 
comunei de la NNE către SSE, de principalii săi afluenți (valea Sultanului, paraul Plaiu, 
Tarsei și Valea Lungă) și de o serie de vaioage de mică importanță ca areal dar care au 
caracter torențial eroziv. Întregul bazin are putere mare de eroziune, mare parte a 
cursului Provița fiind regularizat, consolidat. 
Paraul Provița și-a creat o vale largă, terasată –două nivele de terase limitate de 
versanți înalți. Debitul paraului este variabil funcție de precipitațiile căzute; la viituri 
paraul transportă pietrisuri și bolovanisuri iar în perioadele de secetă debitul scade până 
aproape de dispariție.   
Sursele de apă potabilă sunt izvoarele și acviferul freatic (la 2 -3 m adancime) exploatat 
prin fântâni. Debitul freaticului variază funcție de precipitații astfel încât, în perioadele 
de secetă, apa din fantani poate chiar să dispară și se ridică până la suprafața terenului, 
în perioadele ploioase. 
Există și câteva foraje de cca 20 -30 m adancime care exploatează acviferul de medie 
adancime și care se intenționeaza a fi utilizate pentru alimentarea cu apă a locuitorilor 
comunei. În subteranul zonei nu există roci colector de mare adancime care să permită 

 

6 

https://ro.wikipedia.org/wiki/%C4%82
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9A
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9A


STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2018 - 2022 
COMUNA PROVIȚA DE SUS, JUDEȚUL PRAHOVA 

                             

 

înmagazinarea unor rezerve importante de apă, exploatabile prin foraje adanci, pentru 
alimentarea întregii comune. Există doar izvoare sau acvifere de medie adancime care 
nu pot asigura întreg debitul necesar. În parte, aceste ape nu corespund din punct de 
vedere chimic sau bacteriologic criteriilor de potabilitate. 
 
În subteranul comunei nu se exploatează resurse minerale utile; există doar izvoare de 
apă sulfuroase și de apă dulce ce se pot exploata. 
 
Clima pe teritoriul comunei este temperat continentală, specifică zonelor deluroase, cu 
ierni mai blânde și veri răcoroase, media anuală a temperaturilor fiind de 9°C. Cea mai 
rece/caldă lună a anului este ianuarie/iulie (medie de), cu temperatura medie de -3°C / 
20°C; temperatura minimă/maximă absolută -26.6°C / 37.8°C. 
Umiditatea relativă a aerului este mai mică vara (62-72%) și maximă iarna (76-
80%). Evoluția aproximativ uniformă a umiditații aerului se datorează poziției apropiate 
de zonele înalte din jur și vegetației bogate, deși uneori pot există influențe asupra 
valorilor de umiditate datorită răcirilor radiative din nopțile senine sau ca urmare a 
apariției fenomenului de inversiune termică.  Precipitațiile ating 600 -700 mm anual, 
minimul înregistrându-se în februarie și maximul în iunie.  Vanturile dominante bat din 
direcția NV și N. 
 
Flora și fauna  
Poziția geografică conferă comunei Provița de Sus un cadru vegetal bogat, în special 
în păduri de foioase : fag, gorun, mesteacăn, carpen, paltin, jugăstru. Plopul, socul, teiul, 
măceșul și frasinul din această zonă au muguri, flori, frunze sau fructe recunoscute din 
cele mai vechi timpuri ca „leacuri” și tratamente pentru diverse afecțiuni.  
La marginea pădurilor sau în luminișuri se pot întâlni și plante erbacee: ciuboțica 
cucului, brândușa, fragi, măcriș, trifoi, izma, coada calului, pipirig, 
rogoz, chimen/chimion, coada soricelului, musețel, patlagina și iarba ciutei, dintre care 
multe au valoare terapeutică, ele ajutând la ameliorarea sau tratarea unor boli. 
 
Caracteristica acesor locuri este și diversitatea și bogăția faunei care populează 
pădurile, pajiștile, poienile și tufișurile din zonă. Se pot 
întâlni: căprioare, urși, lupi, mistreți, iepuri, vulpi, pisici sălbatice,  
viezuri, nevăstuici, veverițe și dihori.  
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Condițiilor naturale favorabile le corespund o faună ornitologică variată și bogată: 
rândunica, cucul, pupăza, ciocănitoarea, vrabia, pițigoiul, cintezoiul, mierla, sturzul și cio
cârlia sunt bine reprezentate pe teritoriul comunei. 
Există și o faună ihtiologică în apele localității: scobarul (Chondrostoma nasus), cleanul 
(Leuscius cephallus) sau mreana (Barbus barbus). 
 
Suprafața forestiera (603.08 ha) are o pondere de 30.08% în total suprafața UAT 
(2004.67 ha). 
 
1.2 SCURT ISTORIC 

Satul Provița de Sus, cu o vechime ce poate cobora la începutul sec. XV, are ca vatra, 
cătunul Secături, sălas asezat prin luminișuri desprinse din pădurea seculară.  
Documente din 1576 menționează moșia Ulitescti, de langa Mărgineni. În documente 
de vanzare -cumpărare, de la începutul sec XVII, avand mosneni ca vanzatori posibili, 
este menționată moșia Secaturi, din Provița de Sus. 
În prima jumatate a secolului XVII a fost ridicată Mănăstirea Provița. 
 
La sfârșitul secolului XIX, comuna era inclusă în plaiul Prahova al județului Prahova, fiind 
formată din cătunele Mânzăul, Moiseni, Provița de Sus, Șchiopata, Secăturile, Sultanul, 
Țaporiștea, Valea Bradului și Valea Poienii. Avea o populație de 1696 de locuitori, o 
școală înființată la 1857, frecventată de 107 elevi (dintre care 18 fete) și o biserică 
datând din 1629, reconstruită în 1797 și 1834.  
Locuitorii se ocupau cu agricultura, creșterea vitelor și fabricarea hambarelor (lăzi) și a 
scaunelor, desfăcându-și produsele la Ploiești , București , Giurgiu și în satele vecine.  
 
Fiind comună de munte, satele sale răsfirate au fost reconfigurate de mai multe ori.  
În 1925, Anuarul Socec consemnează comuna cu satele Provița de Sus, Șchiopata, 
Secăturile, Fricoasa (sat preluat de la comuna Breaza de Jos) și Valea Poienii, având pe 
atunci în total 3152 de locuitori. 
În 1950 a fost arondată raionului Câmpina din regiunea Prahova și apoi, din 1952, 
din regiunea Ploiești. În 1964, satele Fricoasa și Secături au fost rebotezate Izvoru, 
respectiv Plaiu. 
Comuna a revenit la județul Prahova în 1968, la reînființarea acestuia, în configurația 
actuală.  
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[surse: P.U.G. Comuna Provița de Sus 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Provi%C8%9Ba_de_Sus,_Prahova] 
 
 

2. STRUCTURA SOCIO DEMOGRAFICĂ 
 
2. 1 EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI POTENȚIALUL DEMOGRAFIC 
 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Provița de Sus se ridică 
la 2.163 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior (din 2002), când se 
înregistraseră 2.369 de locuitori. Densitatea populației este de cca 108 locuitori/km². 
 
Majoritatea locuitorilor sunt români (98,38%). Pentru 1,62% din populație, apartenența 
etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 
sunt ortodocși (97,45%). Pentru 1,67% din populație, nu este cunoscută apartenența 
confesională.  

[https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Provi%C8%9Ba_de_Sus,_Prahova] 
 
Prin  Adresa 5604/04.10.2017, Direcţia Judeţeană  de  Statistica  Prahova a furnizat, 
pentru comuna Provița de Sus, datele statistice prezentate și analizate mai jos. 
 

Populație după domiciliu, 
la 1 ianuarie 2011 și 2017 

Anul 2011 Anul 2017 
Nr. persoane Nr. persoane 

  TOTAL  2163 2004 
-   0 - 14 ani 264 240 
- 15 - 59 ani 1317 1216 
- 60 ani și peste 582 548 

[sursa: Direcţia Judeţeană  de  Statistică  Prahova - Adresa 5604/04.10.2017] 
 
Conform datelor de mai sus,  în perioada 2011 -2017 populația comunei a scazut cu 
7.35%, într-un ritm mediu anual de 1.05%, urmând tendința generală de scădere a 
populației, din ultimii ani, întalnită atat la nivel județean, cât și la nivel național.  
Grupa de varstă 15–59 ani are ponderea cea mai mare în totalul populaţiei, aproximativ 
60.68% și este urmată de populaţia trecuta de 60 de ani, care ajunge la aproximativ 
27.35%, în timp ce populaţia cu varsta cuprinsă între 0 și 14 ani reprezintă doar 11.98% 
din totalul populației comunei. Aceste date confirmă tendința de imbătranire a 
populației comunei, tendință generală manifestată în plan național și european. 
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Conform datelor prezentate de „Planul de dezvoltare durabilă a județului Prahova în 
perioada 2014 -2020”, din punct de vedere al structurii pe sexe, populația comunei se 
caracterizează printr-o usoară predominare a populației masculine (50.42%). La 1 
ianuarie 2014, din totalul de 2031 locuitori ai comunei, 1024 erau de sex masculin și 
1007 de sex feminin. 
 

 
 
Situație este diferită față de cea existentă la nivelul județului Prahova, unde populația se 
caracterizează printr-o usoară predominare a populației feminine (51.6%), raportul între 
sexe pe total județ fiind de 94 persoane de sex masculin la 100 persoane de sex feminin. 
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Din punct de vedere al fenomenelor demografice, datele din 2011 indică spor natural 
negativ (ccea ce confirmă tendința de scadere și de imbatranire a populației comunei) și 
spor migratoriu pozitiv (ceea ce confirmă stabilitatea populației și chiar o tendință de 
migrare de la oraș, către sat). 
 

Indicatori Anul 2011 
Număr persoane 

POP201D – Născuți vii 15 
POP206D – Decedați 35 
SPOR NATURAL -20 
POP307A – Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migrația externă) 24 
POP308A – Plecări cu domiciliul (inclusiv migrația externă) 15 
SPOR MIGRATORIU +9 

[sursa: Direcţia Judeţeană  de  Statistică  Prahova - Adresa 5604/04.10.2017] 
 
Conform datelor din 2014, comuna Provița de Sus ocupă locul 88 între localitățile din 
judeţul Prahova, după numărul de locuitori. 
 
„Planul de dezvoltare durabilă a județului Prahova în perioada 2014 -2020” descrie 
evoluția principalelor fenomene demografice, la nivelul județului Prahova, în anul 2015, 
față de anul 2014, prin reducerea numărului de născuți vii, reducerea numărului de 
decese, sporul natural negativ a înregistrat o diminuare, mortalitatea infantila a 
continuat trendul descrescător,  numărul căsătoriilor a scăzut, numărul divorțurilor a 
crescut. Putem astfel considera că la nivelul comunei, fenomenele demografice au avut 
o evoluție similara.  
 
 
2. RESURSELE ȘI FORȚA  DE MUNCĂ   
 
Conform datelor de la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din 20 octombrie 
2011, în comuna Provița de Sus  populaţia activă din punct de vedere economic (toate 
persoanele care furnizează forţa de muncă  disponibilă pentru producţia de bunuri şi 
servicii) era de 740 persoane. 
 

Populație activă,  după situația economică Anul 2011 
Număr persoane 

  TOTAL  740 
- persoane ocupate 686 
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- someri în căutarea altui loc de muncă  43 
- someri în căutarea primului loc de muncă  11 

[sursa: Direcţia Judeţeană  de  Statistică  Prahova - Adresa 5604/04.10.2017] 
 
Populația ocupată  reprezintă 92.70%, iar  populația  someră reprezintă 7.30% (5.81% 
+1.49%) din totalul populației active. 
 
 

 
 
Încadrarea populaţiei ocupată din punct de vedere economic, pe activităţi ale 
economiei naţionale, funcţie de activitatea principală a locului de muncă , este 
urmatoarea: 
 

Populație ocupată pe ramuri Anul 2011 
Număr persoane 

  TOTAL  686 
- agricultură, silvicultură și pescuit 253 
- industrie -total 181 
- construcții  67 
- transporturi, depozitare, informații și comunicații 24 
- comerț cu ridicata și cu amanuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor 

69 

- administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public 20 
- învățămant 19 
- sănătate și asistență socială  14 
- alte ramuri 39 
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[sursa: Direcţia Judeţeană  de  Statistică  Prahova - Adresa 5604/04.10.2017] 
 
Ponderea, pe domenii, a populației ocupate este de: 36.88%  în agricultură, 26.38% în  
industrie, 9.77%  în construcții, 26.97 % în transporturi, comerț, sănătate și asistență 
socială , învățămant și alte ramuri. 
 
 

 
 
 

La sfarșitul lunii iulie 2017, în comună erau înregistrați 20 de someri. 
Număr someri înregistrați, pe sexe Luna iulie 2017 

Număr persoane 
  TOTAL  20 
Masculin 13 
Feminin 7 

[sursa: Direcţia Judeţeană  de  Statistică  Prahova - Adresa 5604/04.10.2017] 
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3. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII 
 
3.1. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT  
 
Din punct de vedere al căilor majore de circulație rutieră și feroviară, comuna este 
situată la 8 km de DN 1/E 60 și culoarul paneuropean magistrala de cale ferată București  
-Brașov. 
 
Teritoriul comunei este străbatut de mai multe drumuri publice de interes județean și 
local:  

 drumuri județene (DJ 100 E), aflate în administrarea Consiliului Județean;  
 drumuri comunale (DC 124, DC 125), aflate în administrarea Consiliului Local; 
 strazi principale și secundare, aflate în administrarea Consiliului Local.  

Rețeaua de drumuri se prezintă astfel: 
 DJ 100 E [Băicoi (DJ 100F)- Tufeni B - Mislea - Telega - Câmpina -  Poiana Câmpina 

- Provița de  Jos - Provița de Sus – Adunați (DJ 710)] 
străbate satul Proviţa de Sus, reprezentând strada principală din acest sat;  stare de 
viabilitate bună; drumul are lăţimea carosabilului de aproximativ 5 m şi permite 
desfasurarea traficului de tranzit intern, transportului în comun şi cel turistic; 
 DC 124 asigură legatura între sat Provița de Sus – sat Plaiu – comuna Vișinesti; 

stare de viabilitate bună; 
 DC 125 asigură legatura între sat Provița de Sus – sat Izvoru; stare de viabilitate 

bună; 
 drumuri publice din interiorul satelor componente ale comunei - străzi destinate 

circulației vehiculelor și pietonilor, amplasării rețelelor tehnico-edilitare și 
asigurării accesului la clădiri. 

 
Lungimea totala a drumurilor sătesti este de 24.6 km, din care: modernizate (asfaltate) 
20.60 km și nemodernizate (pietruite /de pamant) – 4.00 km 
Autoritățile locale acordă permanent atenția cuvenită asigurării/ menținerii unei bune 
stări de viabilitate a drumurilor publice locale, unei stări tehnice corespunzătoare 
desfăsurării traficului în condiții de siguranță. 
 

Serviciul de transport public local, al persoanelor către localitățile învecinate, este 
prestat de operatori precum:  SC Autogara  Câmpina S.R.L. 
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3.2 UTILITĂȚI PUBLICE 
 

3.2.1 Servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare 
 
Comuna Provița de Sus nu dispune de rețea publică de alimentare cu apă și rețea de 
canalizare/apă uzata.   
Necesarul de apă pentru consumul populației și pentru activitațile economice este 
asigurat din acviferul freatic, exploatat prin fantani. 
 
Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare joacă un rol capital pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor şi pentru lupta împotriva excluderii sociale şi 
izolării. De aceea, investiția pentru realizarea rețelelor de apă și apă uzata (estimată la 
3.105,00 mii euro, pentru rețeaua de apă și la 5.220,00 mii euro, pentru rețeaua de apă 
uzată) este prevăzută în Master Plan Final 2014-2020, apă și apă uzata, elaborat la 
nivelul județului Prahova.  

[sursa: „Planul de dezvoltare durabilă a județului Prahova în perioada 2014 -2020”] 
 

În prezent, este în desfășurare etapa de identificare și de proiectare de soluții fezabile 
din punct de vedere tehnic pentru realizarea rețelelor publice de apă și apă uzată.  

 
 

3.2.2 Alimentare cu gaze naturale 
 
Comuna Provița de Sus dispune de rețea publică de alimentare cu gaze naturale, prin 
utilizarea careia s-a îmbunătățit simțitor confortul casnic al locuitorilor și s-a redus 
consumul de lemne de foc.  
 
Comuna este racordată la conducta magistrală de transport gaze naturale Magistrala 
TransGaz, Mediaş – Bucureşti.  
La nivelul comunei, alimentarea cu gaze naturale se realizeaza în procent de 30 %. 
 
Alimentare cu gaze naturale 
Operator: GDF SUEZ Energy România  

Sat Lungime rețea -km Nr. Gospodării racordate  
Provița de Sus 2.30 67 
Plaiu 0.70 30 

TOTAL  97 
 

sursa: Comuna Provița de Sus 
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3.2.3 Alimentare cu energie electrică 
 
Energie electrică este un element determinant al nivelului de trai. Comuna Provița de 
Sus dispune de instalație comună de distribuție și iluminat public, care asigură 
alimentarea cu energie electrică pentru toate categoriile de consumatori publici și 
privați, prin racordarea la sistemul naţional energetic.  
 
Alimentarea cu energia electrică se realizează din liniile electrice de medie tensiune (20 
kv), prin stalpi de beton/lemn, precomprimat cu alveole, de tip SE8 şi SE1, din linia 
electrică aeriană (LEA) de 20 kv. Distribuţia energiei electrice la consumatori, se face 
prin reţele de joasă tensiune (0,4 kv), în montaj aerian pe stalpii din beton/ lemn. 
Rețeaua electrică de joasă tensiune este alimentată de rețeaua electrică de medie 
tensiune prin posturi de transformare aeriene (PTA 20 kv/0,4 kv). 
 
În toate satele componente, există sistem de iluminat public. Rețeaua de iluminat are o 
lungime de aproximativ 24.60 km, urmează traseul drumurilor, acoperă toate zonele 
construite și este montată pe stalpii reţelei de joasă tensiune.  
 

Iluminat public (stradal) 
Operator: Electrica S.A Câmpina 

Sat Lungime rețea -km 
Provița de Sus 12.80 
Izvoru 4.10 
Plaiu 5.00 
Valea Bradului 2.70 

TOTAL  24.60 
 
3.2.4 Telecomunicații 
 
În ceea ce priveste sectorul telecomunicațiilor, în toate reședințele de comună din 
județul Prahova sunt instalate centrale telefonice digitale, județul fiind racordat prin 
magistrale de fibră optică, la rețeaua interurbană și internațională. 
 
Astfel, comuna beneficiază de servicii de telefonie fixă (centrală digitală cu 420 abonaţi), 
telefonie mobilă, televiziunea prin cablu, internet și date. 
 
Ponderea populației care utilizeaza internetul în total populație, la nivelul comunei 
Provița de Sus este ridicată, fiind cuprinsă între 23-68%. 
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[sursa: Studiu privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale, 
www.afir.info] 

3.2.5 Locuințe 
 
Conform informațiilor de la adresa http://www.recensământromania.ro/wp-
content/uploads/2012/08/TS2.pdf, în comuna Provița de Sus există un număr de 722 
gospodării și fondul de locuinţe la nivelul comunei Provița de Sus se ridică la circa 1215 
locuințe.  
 
Fondul de locuințe este variat, include locuințe colective și locuințe individuale, cu un 
indice de locuibilitate (suprafața locuibilă raportată la numărul de locuitori) de 14.96 
mp/locuitor, foarte apropiat de madia pe țară (15 mp/locuitor). 

[sursă: P.U.G. Comună Proviță de Sus] 
 
3.3 Administrație locală  

 
Administrația publică din comuna Provița de Sus este organizată și funcționează in baza 
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, în temeiul principiilor 
descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilității 
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autorităților administrației publice locale, legalității și al consultării cetățenilor în 
soluționarea problemelor locale de interes deosebit. 
În cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului și al serviciilor publice locale 
aflate în subordinea Consiliului local Provița de Sus sunt aprobate 21 posturi bugetare 
(funcții publice). 
 

 
 

Consiliul Județean Prahova acordă importanță  deosebită dezvoltării rurale și sprijină 
nemijlocit consiliile locale în progresul comunitaților rurale. În Planul de dezvoltare 2020 
pentru Județul Prahova, pentru comuna Provița de Sus, sunt nominalizate măsurile și 
acțiunile indicative care vor fi susținute prin proiecte de investiții cu finanțare externă 
nerambursabilă și/sau prin programe naționale destinate dezvoltării: 
-Revitalizarea comunităților rurale, infrastructura, economie, social, mediu etc.;  
- Conservarea, protejarea mostenirii cultural; 
- Diversificarea economiei rurale, creșterea competitivității acesteia; 
- Infrastructura de sprijin a agriculturii și silviculturii. 
 
 

3.4 Sănătate 
 

Datele referitoare la ocrotirea sănătăţii,  furnizate de Direcţia Judeţeană  de  Statistică  
Prahova, pentru anul 2015, arată că în comuna Provița de Sus: 

 rețeaua sanitară este alcatuită din cabinet medical de familie și farmacie,  
 serviciile destinate promovării sănătății și asigurării asistenței medicale a 
populației sunt asigurate de medic de familie, farmacist și personal sanitar 
mediu. 
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INDICATOR CRITERIU CRITERIU2 UM AN 
2015 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi forme 
de proprietate 

Categorii de unităţi 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate - Total 

Nr. 1 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi forme 
de proprietate 

Categorii de unităţi 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privată 

Nr. 1 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi forme 
de proprietate 

Categorii de unităţi 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - Total 

Nr. 1 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi forme 
de proprietate 

Categorii de unităţi 
sanitare - Farmacii 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privată 

Nr. 1 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publică 

Nr. 
pers. 

1 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - Din 
total medici: medici de 
familie 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate publică 

Nr. 
pers. 

1 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Farmacişti 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privată 

Nr. 
pers. 

1 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar mediu 

Forme de 
proprietate - 
Proprietate privată 

Nr. 
pers. 

2 

[sursa: Direcţia Judeţeană  de  Statistică  Prahova - Adresa 5604/04.10.2017] 
 
În situații de urgență, locuitorii comunei se pot adresa Spitalului Județean de Urgență 
Ploiești  sau Spitalului Municipal Câmpina. 
Autoritatea publică locală  are ca obiectiv creșterea nivelului asistenței medicale 
acordate populației și a calității serviciilor medicale. 
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3.5 Asistența socială  
 
La nivel comunal, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială  (în domeniul 
protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu 
handicap și altor persoane aflate în nevoie) se realizează de către personalul angajat în 
cadrul primăriei, la compartimentul Asistență socială . 
Politicile au ca obiect de activitate asigurarea protecției în regim rezidențial a copilului 
aflat în dificultate și a persoanelor adulte încadrate în grad de handicap, precum și 
servicii alternative de protecție. Soluționarea problematicii copilului aflat în dificultate și 
a persoanelor adulte cu nevoi speciale presupune un sistem complex de management 
de caz, evaluare și prestații aferente, avand ca ținte recuperarea și reintegrarea socială  
a persoanei. 
 
Primăria comunei Provița de Sus acordă asistență socială  conform Legii 416/2001 
actualizată, care prevede asigurarea unui venit minim garantat în contextul solidarității 
sociale.  
 

An Persoane beneficiare de ajutor social 

2017 17 

 
 
3.6 Educație 
 
Un rol deosebit de important pentru reușita în viața il are educația. Educația este 
activitatea socială  cu caracter fundamental de transmitere a experienței de viața, a 
culturii către generațiile tinere, de influențare sistematică și constientă a dezvoltării 
intelectuale, morale sau fizice. Educația stimulează idealul ființei umane exprimat prin 
„a fi și a deveni”. 

Educaţia copiilor din comuna Provița de Sus este o misiune complexă la care participă cu 
eforturi susținute atat scoala, cât și familia. Educaţia se formează în mediul familial, mai 
puțin formal, iar apoi se continuă în mediul instituționalizat al scolii. Activitatea 
educațională este dinamică și flexibilă în același timp.   
Referitor la rețeaua scolară și nivelul educației în comuna Provița de Sus, Ministerul 
Educației Naționale furnizează informații la adresa 
https://www.siiir.edu.ro/carto/#/retea. 
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Educaţia timpurie (0 - 6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi 
învăţământul preşcolar (3 - 6 ani).  În comuna Provița de Sus, invățământul preșcolar se 
desfășoară în: 
 Grădinița cu program normal,  comuna Provița de Sus; 
 Grădinița cu program normal,  sat Izvoru, comuna Provița de Sus. 

 
Învățământul primar (clasa pregătitoare şi clasele I – IV), prima etapă din învățământul 
obligatoiu, are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii din 
comună, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, 
adaptată nevoilor individuale.  
Învățământul gimnazial (clasele V - VIII), parte componentă a învățământului general 
obligatoriu, se axează pe opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de 
formare a elevilor, cu scopul de a-i familiariza cu o abordare pluri și transdiciplinară a 
domeniilor cunoașterii. Acesta garantează elevilor din comună accesul la cultură, prin 
dezvoltarea libertății de a-și spori universul spiritual pentru a accede la valorile culturii 
naționale și universale. Absolvenţii învăţământului gimnazial dobândesc diploma de 
absolvire şi foaia matricolă, parți ale portofoliului educaţional. 
În comuna Provița de Sus, invățământul primar și gimnazial se desfășoară în Scoala cu 
clasele I - VIII "Mitropolit Pimen Georgescu", Provița de Sus - inființată în anul 1869. 
 

 
 
Calitatea educației în comuna Provița de Sus este aratată de valoarea indicatorilor: rata 
de  promovabilitate din invațamantul primar care se ridică la 100% și  rata abandonului 
şcolar  este de  0%. 
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Datele referitoare la educație,  niveluri de instruire - invaţamant primar şi gimnazial, 
furnizate de Direcţia Judeţeană  de  Statistică  Prahova, pentru anul 2015, sunt 
următoarele: 
 

INDICATOR CRITERIU UM AN 
2015 

SCL101C - Unităţile şcolare, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de instruire - Total Nr. 1 

SCL101C - Unităţile şcolare, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de instruire - Primar şi 
gimnazial (inclusiv special) 

Nr. 1 

SCL101C - Unităţile şcolare, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de instruire - Primar şi 
gimnazial  

Nr. 1 

SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de instruire - Total Nr. 1 

SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de instruire - Invăţămant 
primar şi gimnazial (inclusiv 
invăţămantul special) 

Nr. 1 

SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de instruire - Invăţămant 
primar şi gimnazial  

Nr. 1 

[sursa: Direcţia Judeţeană  de  Statistică  Prahova - Adresa 5604/04.10.2017] 
 

Situaţia invaţamantului Anul scolar 
2017 -2018 

Grădiniţe arondate 2 
Şcoli din învăţămantul primar şi gimnazial 1 
Elevi inscrişi în invăţămant primar şi gimnazial 166 
Personal didactic  32 

[sursa:https://www.siiir.edu.ro/carto/#/unitatea/11214789] 
 
 
3.7 Cultura și arta 
 
În comuna Provița de Sus există Căminul Cultural din satul Provița de Sus.  
În incinta acestuia, se pot admira expoziţii de ţesături tradiţionale (covoare, ii), realizate 
manual de locuitori care practica meşteşuguri tradiționale precum țesutul covoarelor și 
cusaturile naționale. 
 [sursa: https://www.cora-imobiliare.ro/harta/localitate/ Provița -de-sus/informatii] 
 
Asezamintele de cult existente în comună sunt 2 biserici ortodoxe, în satele Izvoru și 
Provița de Sus.  
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Schitul “Adormirea Maicii Domnului”, ctitorit în anul 1629 de ieromonahul Gherman şi 
rezidit în 1787 de vătaful de plai Mihail (Mihalache), arhimandritul Gheorghe şi alții a 
devenit biserica satului de reşedinţă în anii 1834 – 1835. 
Tot în domeniul cultelor, comuna se mandreste cu personalitatea Mitropolitului Pimen 
al Moldovei şi Sucevei (1853 – 1934), originar din Proviţa de Sus care şi-a început 
activitatea ecleziastică în calitate de diacon la Catedrala “Sfântul Ioan Botezătorul” din 
Ploieşti şi a încheiat prin a fi înmormântat în curtea bisericii din satul natal. 
 
Semnificative pentru domeniul cultural în comună sunt și monumentele istorice incluse, 
de Ministerul Culturii, în Lista monumentelor istorice 2015, județul Prahova: 

 Biserica "Adormirea Maicii Donului" a fostului schit Provița, monument de 
arhitectură de interes national, datat 1620 -1629, refacut 1787, 1835,  

 Asezare din epoca bronzului - sit arheologic, monument arheologic de interes 
local. 

[sursa: http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-PH.pdf] 
 
În ansamblul general al valorilor culturale, educaţia fizică şi sportul, îşi aduc contribuţia 
la educaţia culturală prin promovarea frumuseţii corpului, prin expresivitatea mişcărilor 
şi prin calitatea relaţiilor interumane pe care le implică. În acest context, la nivelul 
comunei, pe Stadionul «Vulturii», se antrenează și activează echipa de fotbal Viitorul - 
Provița de Sus,  există infrastructura necesară practicării spotului.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stadionul «Vulturii» 
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4. MEDIUL INCONJURĂTOR 
 
Trei dintre cele mai importante componente fizice naturale sunt aerul, apa și solul.  
 
4.1. Calitatea factorilor de mediu: aer, apă, sol 
 
Politica de mediu este responsabilitatea autorității locale care stabileste obiectivele și 
prioritățile, metodele și mijloacele pentru acțiunile desfăsurate în scopul prevenirii și 
combaterii poluării, a conservării și dezvoltării durabile a mediului. 
 
Activitatea de supraveghere, menținere și îmbunătățire a calității aerului este deosebit 
de importantă, avand în vedere că acest factor de mediu este cel mai rapid suport ce 
favorizează transportul poluanților în mediu. Efectele poluării aerului asupra sănătății 
oamenilor, dar și asupra florei și faunei, sunt din cele mai diverse și, în același timp, 
semnificative. 
În comuna Provița de Sus aerul nu este poluat, el prezintă caracteristici similare celui din 
localitatea invecinată, Breaza, recunoscută pentru calitatea aerului, comparat deseori 
cu cel al stațiunii Davos din Alpii Elvețieni de Nord-Est. 
Necesarul de apă potabilă în comună este asigurat din acviferul freatic, exploatat prin 
fantani (publice și individuale). Calitatea apei potabile din fantanile publice este 
controlată din punct de vedere fizico -chimic și bacteriologic, de către Direcția de 
Sănătate Publica Prahova.  
 
Solul este un sistem dinamic, intr-o continuă evoluţie sub influenţa factorilor 
pedogenetici, vital pentru desfăsurarea activităților umane și pentru supraviețuirea 
ecosistemelor. 
Poluarea solului prin acumularea de compuşi chimici toxici, săruri, patogeni etc are 
drept consecințe afectarea plantelor şi animalelor. De aceea, la nivelul comunei, se 
urmăreste promovarea unor metode raționale de administrare a solului ca de exemplu: 
tratarea cu cât mai puține ingraşaminte chimice, pesticide şi fungicide care omoară 
organismele utile (bacterii, fungi şi alte microorganisme.  
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4.2 Managementul deșeurilor 
 
Gospodărirea deșeurilor ocupă un rol important în contextul dezvoltării durabile a 
comunei.  Deșeurile nu reprezintă doar o  potențială sursă de poluare ci pot constitui  și 
o resursă de materii prime secundare. Tendințele actuale, generale,  privind deșeurile se 
axează pe două aspecte esențiale: diminuarea volumului / cantității deșeurilor și 
reducerea pericolului de  poluare a mediului. 
Conform zonării stabilite în cadrul „Sistemului de management integrat al deșeurilor în 
județul Prahova” comuna Provița de Sus este inclusă în zona 7.   
Pe teritoriul comunei,  operatorul S.C. ITECOL TEHNICA S.R.L. prestează servicii de 
salubrizare neselectivă.  
 
În scopul respectării acquis-ului comunitar de mediu, Consiliul Județean Prahova a 
inițiat constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru 
Managementul Deșeurilor Prahova, la care au aderat toate localitățile din județ. Această 
organizare instituțională permite abordarea problematicii privind gestiunea deșeurilor 
în sistem integrat la nivelul întregului județ. Principalul act normativ este Legea nr. 
211/2011 privind regimul deșeurilor, care stabileste măsurile necesare pentru protecția 
mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse 
determinate de generarea și gestionarea deșeurilor. 

[sursa: „Planul de dezvoltare durabilă a județului Prahova în perioada 2014 -2020”] 
 
 

5. ECONOMIA COMUNEI 
 

Resursele naturale ale comunei Provița de Sus  sunt corespunzatoare reliefului și 
condiţiilor geologice: 
- terenuri agricole private cultivate cu porumb, cartofi, legume pentru consumul 
propriu; 
- zona de dealuri  cu suprafețe ocupate cu păduri și livezi;  
- în subteranul comunei nu se exploatează resurse minerale utile; există doar izvoare de 
apă sulfuroase și de apă dulce ce se pot exploata; 
- resursele de apă (apele de suprafață – Provița și apele subterane - panza freatică aflată 
la 2-3 m adancime);  există și câteva foraje (de cca 20 -30 m adancime) care exploatează 
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acviferul de medie adancime și care se intenționează a fi utilizate pentru alimentarea cu 
apă a locuitorilor comunei. 
 
Teritoriul administrativ, conform reambulare, după categorii de folosință,  în comuna 
Provița de Sus: 
  

Categoria de folosința Suprafața (ha) 
Extravilan Intravilan Total 

Suprafața totala  1560.06 444.61 2004.67 
Suprafața Agricolă  915.17 293.83 1209.00 
Păduri 598.80 4.28 603.08 
Ape 32.91 3.09 36.00 
Drumuri    7.17 24.80 31.97 
Curți construcții   0.00 109.87 109.87 
Neproductiv  6.01 8.74 14.75 

[sursa: P.U.G. Comuna Provița de Sus] 
 
Cele mai semnificative categorii de folosinta a fondului funciar sunt suprafața Agricolă 
(60.31%) și pădurile (30.08%).  
 
5.1. Sectorul primar (agricultură, pescuit, vanătoare și silvicultură) 
 
Conform zonării economice în raport cu pretabilitatea folosintei fondului funciar, 
comuna este inclusă în zona cu funcțiuni dominant agricole, cu zone colinare dominate 
de livezi cu fanețe dar și porțiuni izolate de teren arabil. [sursa: P.U.G. Comuna Provița 
de Sus] 
 
Suprafața agricolă a comunei Provița de Sus, de 1209 ha, reprezinta 60.31 % din 
suprafața totală a comunei, de 2004.67 ha.  
Raportand suprafaţa agricolă (1209 ha) la numărul gospodăriilor (722) rezultă o 
suprafaţă agricolă medie de 1.67 ha/gospodărie, mai mare decât media pe județ (~1,03 
ha/gospodărie) și dar mai mică decât media pe țară (3,6 ha/gospodărie) și decât media 
europeană.  
În UE, gospodăriile agricole cu cele mai mari suprafeţe de teren se găsesc în Cehia, 
unde, în 2013 , suprafaţa medie a unei gospodării agricole era de 133 de hectare. 

[http://www.recensământromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS2.pdf 
http://www.capital.ro/o-treime-din-gospodariile-agricole-din-ue-sunt-in-romania.html] 
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În comuna Provița de Sus: 
 activitațile agricole se desfasoara, cu un nivel redus al productivității muncii, în 

gospodăriile proprii și pe suprafețe agricole private, de mici dimensiuni;  
 nu există unități agricole, nu este structurată în teritoriu o zonă cu activitați 

agricole. 
 predomină zootehnia și cultura pomilor fructiferi; pentru consumuri proprii se 

cultivă porumb, cartofi, legume. 
Autoritaţile locale promovează procesul de transformare a gospodăriilor individuale 
țărănesti în ferme agricole cu caracter comercial, apte sa fie consolidate economic și 
atractive pentru parteneri investiţionali. 
 
În sectorul primar sunt ocupate 253 persoane, reprezentând 36.88%  din populația 
ocupată a comunei. 
 
Suprafața agricolă a comunei, dupa modul de folosință, este următoarea: 
  

Categoria de folosinţă Suprafaţa (ha) % 
Suprafaţa agricolă  1209 100% 
Păşuni  517 42.93% 
Faneţe   465 38.46% 
Viță de vie și livezi  132 10.92% 
Arabil  82 6.78% 
Neproductiv 11 0.91% 

[sursa: Plan de dezvoltare GAL Dealurile Sultanului] 

 
Structura pe folosințe agricole pune în evidență predominanța terenurilor cu păsuni  
517 ha (42.93 % din suprafața agricolă), a celor cu  fanețe  465 ha (38.46 %) și a celor cu  
livezi 132 ha (10.92 %) față de terenul arabil. 
 
Creşterea animalelor constituie una din activităţile economice de bază ale locuitorilor 
comunei Provița de Sus.  
 

Nr. capete animale/păsări: 
Bovine Suine Ovine  Păsări 
198 310 1122 4500 

[sursa: Plan de dezvoltare GAL Dealurile Sultanului] 
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Sectorul zootehnic particular are un aport economic important, producția de carne, 
lapte, ouă asigurand atat necesarul la nivelul comunei cât și o parte din necesarul 
centrelor urbane din apropiere (Câmpina, Breaza).  
Din cauza lipsei investițiilor în sectorul zootehnic și al fondurilor care sa sprijine 
creșterea animalelor în gospodăriile individuale, numărul animalelor este mai redus, de 
la an, la an. 
 
Apicultura este un alt domeniu de interes pentru economia comunei, zona fiind 
cunoscută pentru fondul melifer bogat (tei, faneţe, floră spontană). 
„Lista unităţilor de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală înregistrate 
sanitar veterinar” cuprinde mai multi apicultori din comună: DAVID DRAGOS- 
GHEORGHE (sat Plaiu), PFA IRIMIOIU I. AURELIAN (sat Provița de Sus), PFA LAZAR C. 
GHEORGHE – FLORIAN (sat Provița de Sus). 
[sursa: ANSVSA Prahova, Direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor]  
 

În ceea ce priveste silvicultura, comuna Provița de Sus detine 603.08 ha de suprafață 
forestieră, cu valoare ecologică și economică, exploatată de Ocolul Silvic Ploiești. 
Exploatarea rațională a masei lemnoase și menținerea echilibrului suprafețelor 
impădurite va face să existe materie primă pentru activitățile economice de prelucrare a 
lemnului. 
Pe langă lemn, pădurea asigură și cantități mari de fructe de pădure, ciuperci și plante 
medicinale din flora spontană.  
Rolul vegetației forestiere, complexitatea funcțiilor sale ecologice și importanța  
economică a exploatărilor forestiere raționale sunt bine cunoscute. Intervențiile care 
afectează suprafața sau calitatea fondului forestier conduc la dezechilibre cu efecte 
negative majore. De aceea este foarte important ca parametrii fondului forestier al 
comunei sa fie menținuti/îmbunătățiți, păstrand echilibrul dintre lemnul recoltat și 
componentele privind regenerarea vegetației forestiere. 
 
La nivelul comunei, se poate vorbi și despre existența unui fond cinegetic, vanătoarea 
fiind practicată de vanatori amatori autorizați. 
 
Pentru analiza potențialului de producție și procesare din agricultură, la nivelul comunei 
Provița de Sus, sunt relevante studiile de specialitate de pe site-ul www.afir.info.  
 
În aceste studii, notele de bonitare pentru principalele culturi agricole, păsuni și fanețe 
s-au stabilit în funcție de cele mai importante condiții de mediu (sol, climă, teren) și 
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anume: temperatura medie anuală, precipitații medii anuale, gleizare, pseudogleizare, 
salinizare sau alcalizare, textura în orizontul de sol de la suprafață, pantă, alunecări, 
adincimea apei freatice, inundabilitate, porozitatea totală în orizontul restrictive, 
conținutul de carbonați de calciu total pe 0-50 cm, reacția în orizontul de sol de la 
suprafața, gradul de saturație în baze în orizontul de sol de la suprafața, volumul edafic, 
rezerva de humus în stratul 0-50 cm, excesul de umiditate la suprafața. Functie de 
notele de bonitare medii pe UAT, a fost definite clasele: 

• potenţial scăzut (note de bonitare mai mici de 20) 
• potenţial mediu (note de bonitare cuprinse intre 20 şi 40) 
• potenţial ridicat (note de bonitare peste 40). 

 
Pentru evaluarea potenţialului în zootehnie,  în cadrul studiilor menționate, s-au 
determinat: posibilitatea de dezvoltare a animalelor în UAT [calculată ca raport intre 
numărul actual de animale din UAT şi numărul maxim de animale care pot fi crescute]  și 
capacitatea de procesare [în limita a 30 km din jurul UAT, pentru fiecare specie de 
animale, diferenţiat pentru prelucrarea cărnii şi a laptelui]. Interconectarea dintre 
posibilitatea de dezvoltare a numărului de animale şi capacitatea de procesare s-a facut, 
pentru fiecare UAT definind clase în care ponderea posibilitaţii de dezvoltare a 
numărului de animale este de 80%, iar cea a capacităţilor de procesare de 20%: 

• potențial scăzut  (<= 0,5)  
• potenţial mediu ( intre 0,5 şi 1,5) 
• potenţialul ridicat (intre 1,5 şi 2) 

Referitor la comuna Provița de Sus, incadrată în zona montană cu constrangeri naturale, 
studiile indica potențial de producție scăzut pentru marea majoritate a culturilor din 
producția vegetală (indiferent dacă terenul este irigat sau nu) și pentru intreaga 
producție zootehnica (carne și lapte), asa cum reiese din tabelele de mai jos. 
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Potențial producție vegetală în comuna Provița de Sus 
 

Cereale paioase Porumb Floarea Soarelui Soia Rapită Cartofi Sfeclă de zahăr Mazăre 

ni i ni i ni i ni i ni i ni i ni i ni i 

mijlociu mijlociu scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut mijlociu mijlociu scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut 
 

Fasole Lucernă Trifoi Păsuni Fanete Legume Plante medicinale Flori 

ni i ni i ni i ni i ni i ni i ni i ni i 

scăzut scăzut scăzut scăzut mijlociu mijlociu mijlociu mijlociu mijlociu mijlociu scăzut scăzut scăzut scăzut mijlociu mijlociu 
 

Struguri 
de masă Hamei Orez Hriscă Năut 

Măzăriche Lupin Ricin In pentru ulei 

ni i ni i ni i ni i 

scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut mijlociu mijlociu scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut 
(unde: i = teren irigat; ni = teren neirigat) 

 
Potențial producție zootehnică în comuna Provița de Sus 
 

CARNE 

PROCESARE ÎN AFARA FERMEI PROCESARE ÎN CADRUL FERMEI 
SISTEM INCHIS PĂSUNAT LIBER 

PĂSĂRI 

SISTEM INCHIS PĂSUNAT LIBER 

PĂSĂRI 
Bovine Suine Ovine / 

Caprine Bovine Ovine / 
Caprine Bovine Suine Ovine / 

Caprine Bovine Ovine / 
Caprine 

scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut 
 

LAPTE 

PROCESARE ÎN AFARA FERMEI PROCESARE ÎN FERMĂ 
SISTEM PĂSUNAT SISTEM PĂSUNAT 
INCHIS LIBER INCHIS LIBER 

scăzut scăzut scăzut scăzut 
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În ceea ce priveste pomicultura, «Ghidului tehnic și economic Pomi, arbuști fructiferi, 
capșuni», elaborat, în anul 2014, de «Institutul de cercetare pentru pomicultură», indică în 
Tabelul 1 - Distribuția suprafețelor pomicole pe specii și județe, pentru județul Prahova, 
suprafețe insumând 9664 ha, cu  următoarele tipuri de plantații pomicole: 
 
măr par cires+ 

vișin  
prun  cais  nuc+ 

alun+ 
migdal  

arbusti piersic + 
nectarin  

capsuni alte 
specii 

suprafața 
totala 

3.141 258 221 5859 7 103 10 15 9 41 9.664 
 

 

[sursa http://www.madr.ro/docs/agricultura/legume-fructe/Ghid-Pomicultura-final.pdf] 
 
Județul Prahova, având plantații pomicole pe  suprafața de 9.664 ha (6,15%), se situeaza pe 
poziția trei în țara (plantații pomicole totale de 158.609,74 ha), dupa judeţele Argeş (20.370 
ha - 12,96 %) și Valcea (13.145 ha - 8,36 %). 
În comuna Provița de Sus plantațiile pomicole ocupă cca 34.72 ha (3% din suprafața 
agricolă), predominand: prunul, mărul, ciresul. Pomicultura are ca trasatura predominantă 
procentul foarte mare al fermelor de subzistenţă, care produc în principal pentru 
autoconsum, comercializând pe piaţa doar intâmplator produsele obţinute.  
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PNDR 2014 -2020, Măsura 4.1a furnizează, în Anexa 7,  notele privind gradul de favorabilitate pentru speciile pomicole în 
arealele STP (Sub-programul tematic pomicol), intre care și în comuna Provița de Sus: 
 

Afin 
favorabilitate 

naturală 

Afin 
favorabilitate 

potențată 

Alun, Castan 
comestibil  

favorabilitate 
naturală 

Alun, Castan 
comestibil  

favorabilitate 
potențată 

Cais 
favorabilitate 

naturală 

Cais 
favorabilitate 

potențată 

Căpșun 
favorabilitate 

naturală 

Căpșun 
favorabilitate 

potențată 

2.01 2.21 2.80 3.09 1.61 1.87 2.05 2.24 
 

Cireș 
favorabilitate 

naturală 

Cireș 
favorabilitate 

potențată 

Coacăz, cătină, agriș, 
soc, lonicera, aronia 

favorabilitate 
naturală 

Coacăz, cătină, agriș, 
soc, lonicera, aronia 

favorabilitate 
potențată 

Gutui 
favorabilitate 

naturală 

Gutui 
favorabilitate 

potențată 

Măr 
favorabilitate 

naturală 

Măr 
favorabilitate 

potențată 

2.00 2.21 2.63 2.68 2.83 3.09 2.76 3.05 
 

Migdal 
favorabilitate 

naturală 

Migdal 
favorabilitate 

potențată 

Mur fără 
ghimpi 

favorabilitate 
naturală 

Mur fără 
ghimpi 

favorabilitate 
potențată 

Nuc 
favorabilitate 

naturală 

Nuc 
favorabilitate 

potențată 

Păr 
favorabilitate 

naturală 

Păr 
favorabilitate 

potențată 

0.32 1.66 0.17 0.18 2.81 3.10 2.62 2.83 
 

Piersic, 
nectarin 

favorabilitate 
naturală 

Piersic, 
nectarin 

favorabilitate 
potențată 

Prun 
favorabilitate 

naturală 

Prun 
favorabilitate 

potențată 

Vișin 
favorabilitate 

naturală 

Vișin 
favorabilitate 

potențată 

Zmeur, mur cu 
ghimpi, trandafir, 

măceș, corn 
favorabilitate 

naturală 

Zmeur, mur cu 
ghimpi, trandafir, 

măceș, corn 
favorabilitate 

potențată 
2.04 2.06 2.68 2.70 2.56 2.83 2.98 3.00 
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Semnificația notelor privind gradul de favorabilitate al unui amplasament pentru o specie pomicolă:  
- nota   0 -0.5 arealul este nefavorabil speciei respective;  
- nota 0.5 -1.5 arealul este puțin favorabil;   
- nota 1.5 -2.5 arealul este moderat favorabil;  
- nota 2.5 -3.5 arealul este favorabil; 
- nota mai mare de 3.5 conferă locației respective calificativul de foarte (extrem) de favorabil. 
 
 
Concluzii  
 În comuna Provița de Sus potențialul de producție Agricolă vegetală este scazut pentru marea majoritate a culturilor 

analizate.  
 Comuna Provița de Sus este favorabilă ca amplasament pentru speciile pomicole:  zmeur, mur cu ghimpi, trandafir, măceș, 

corn, gutui, nuc, alun, castan comestibil, măr, prun, coacăz, cătină, agriș, soc, lonicera, aronia, păr, vișin, pentru care nota 
privind gradul de favorabilitate natural este mai mare de 2.5. 

 În comuna Provița de Sus potențialul de producție agricolă este scazut pentru intreaga producție zootehnica (carne și lapte). 
 Agricultorii din comună iși pot orienta activitatea în conformitate cu studiile prezentate.  
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5.2. Sectorul scundar (industrie, construcții, producere și distribuire apă, energie și gaze) 
 
Activitațile economice desfasurate în sectorul secundar, conform nomenclatorului CAEN 
sunt: Fabricarea de mobilă; Construcţii de clădiri; Lucrări speciale de construcţii. 
 

Întreprinderi active, dupa nomenclator CAEN Anul 2015 
Nr. întreprinderi 

Fabricarea de mobilă 1 
Construcţii de clădiri 1 
Lucrări speciale de construcţii 2 

 [sursa : Direcţia Judeţeană  de  Statistică  Prahova - Adresa 5604/04.10.2017] 
 
În sectorul secundar sunt ocupate cca 248 persoane, reprezentând 36.15%  din populația 
ocupată a comunei și anume:  

- în industrie, 181 persoane (26.38%),  
- în construcții, 67 persoane (9.77%). 

 
Ca urmare a faptului ca în cadrul agenților economici de pe teritoriul comunei nu există 
suficiente oportunitați de angajare, o parte a populației active face naveta spre zone unde 
există posibilitați de angajare importante și bine plătite.  
 
 
5.3. Sectorul terțiar 
 

Activitațile economice desfașurate la nivelul comunei Provița de Sus, în sectorul terțiar, de 
întreprinderi private și instituții publice sunt: transporturi, comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, cu excepția autovehiculelor şi motocicletelor; administraţie publică şi apărare; 
asigurări sociale din sistemul public; invăţamant; sănătate şi asistenţa socială; activitatea 
turistică şi hotelieră; servicii prestate agenţilor economici şi populaţiei; activitatea organelor 
religioase şi obşteşti (cult, fundaţii, organizaţii neguvernamentale etc.); alte activitaţi care nu 
intră în primar sau secundar. 
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Întreprinderi active, dupa nomenclator CAEN Anul 2015 
Nr. întreprinderi 

Comerț cu ridicata și cu excepția comerțului cu autovehicule și 
motociclete 

1 

Comerț cu amănuntul cu excepția autovehiculelor și motocicletelor 6 
Transporturi terestre și transporturi prin conducte 1 
Hoteluri și alte facilitați de cazare 1 
Activitați de peisagistică și servicii pentru clădiri 2 
Activitați referitoare la sănătatea umana 1 

[sursa : Direcţia Judeţeana  de  Statistică Prahova - Adresa 5604/04.10.2017] 
 
În sectorul terțiar sunt ocupate cca 96 persoane, reprezentând 26.97%  din populația 
ocupată a comunei, repartizate astfel: 24 (3.5%) - în transporturi, depozitare, informaţii şi 
comunicaţii; 69 (10.06%) - în comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor 
și motocicletelor; 20 (2.92%) - în administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 
sistemul public; 19 (2.77%) -în invaţamânt; 14 (2.04%) - în sănătate şi asistenţa socială ; 39 
(5.69%) - în alte ramuri. 
 
În ceea ce priveste activitățile turistice, acestea sunt bazate pe: potențialul natural al zonei, 
potențialul istoric și evenimente organizate anual, în plan local.  
 
Potențialul natural al zonei  
Zona comunei Provița de Sus ofera un potențial natural bogat. Calitatea aerului în zonă este 
recunoscută, facandu-se deseori comparație intre localitatea invecinată, Breaza și 
stațiunea Davos din Alpii Elvețieni de Nord-Est. 
Hoinărerile solitare (rambling) și drumețiile (trekking) pe dealurile din împrejurimile 
comunei aduc satisfacții garantate: inseamnă sănătate prin mișcarea în aer liber și conduc la 
descoperirea acestor minunate meleaguri. Există multe trasee posibile pentru drumeții în 
zona, dintre care:  
 Satul Plaiu prin pădure – satul Provița de Sus – satul Poiana Câmpina -Breaza 
 Stână “La Nea Cristi” (Valea Bradului) – Cabana lui Stelică vânătorul din Vâlceaua 

Pietrei – Vârful Treistei – satul Ocina de Jos - Breaza 
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Eco Trekker ofera, la adresa: http://ecotrekker.org/PROVIȚA-de-sus/,  descrieri și ilustrații 
care contribuie la dezvoltarea gustului pentru drumeție în zona, incita și stimulează la 
descoperirea potențialului turistic al zonei: 
 Nucul secular (860 ani) și Fantana Chiovenci din satul Izvoru 

 

    
 
 Poiana Stânii din satul Valea Bradului   
 

 
 
Potențialul istoric al zonei este susținut de cele doua monumente istorice incluse, de 
Ministerul Culturii, în Lista monumentelor istorice 2015, județul Prahova:  

 Biserica "Adormirea Maicii Donului" a fostului schit Provița, monument de arhitectura 
de interes național, datat 1620 -1629, refacut 1787, 1835, 
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 Asezare din epoca bronzului - sit arheologic, monument arheologic de interes local,  
 

 Alte obiective din comuna: 
 Monumentul eroilor și parcul central 

        
 
 Casa memoriala Eugen Ionescu 
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 Casa lui Chiper Vasile 1912 
 

 
 
 
Evenimente organizate anual, în plan local:  

 Ziua comunei  - 26 octombrie 
 
Potențialul material și uman existent, stabilitatea economică a comunei și deschiderea 
autoritaților locale către sprijinirea mediului de afaceri s-au materializat, în anul 2015, în 
funcționarea, în plan local, a unui număr de 16 agenți economici, crearea de locuri de muncă  
și promovarea dezvoltării economice durabile. 
 

Întreprinderi active, dupa nomenclator CAEN Anul 2015 
Nr. întreprinderi 

Fabricarea de mobilă 1 
Construcţii de clădiri 1 
Lucrări speciale de construcţii 2 
Comerț cu ridicata și cu excepția comerțului cu autovehicule și 
motociclete 

1 

Comerț cu amănuntul cu excepția autovehiculelor și motocicletelor 6 
Transporturi terestre și transporturi prin conducte 1 
Hoteluri și alte facilitați de cazare 1 
Activitați de peisagistică și servicii pentru clădiri 2 
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Activitați referitoare la sănătatea umana 1 
Total 16 

[sursa : Direcţia Judeţeana  de  Statistică  Prahova - Adresa 5604/04.10.2017] 
 

Dezvoltarea economică a localității determină, în mod direct, nivelul veniturilor proprii la 
bugetul local și implicit, puterea financiară a localității, permițand asigurarea finanțarii 
programelor și proiectelor în interesul locuitorilor. Potențialul de autonomie financiară, 
dependența de alocari de la nivel județean și de la bugetul statului, pentru acoperirea 
cheltuielilor ce revin bugetului local reiese din analiza veniturilor proprii raportate la 
numărul locuitorilor.  
În cazul comunei Provița de Sus, venitul/cap de locuitor era de 390.6/ 482.52 lei, în anul 
2007/2013, ambele valori fiind mult sub media la nivelul județului (de 800/ 1039,9 lei, în 
anul 2007/2013). 
 
 

6. COLABORARI ÎN PLAN INTERN  
 
Urmărind dezvoltarea locală  sustenabila, promovarea unor proiecte comune, în domenii 
diverse (administraţie publica locală, economie, invățamânt, cultură, sport, legături umane), 
comuna Provița de Sus  este parte în relații de cooperare cu Grupul de Acţiune Locală  
“Dealurile Sultanului” parteneriat public-privat ce are ca scop principal sprijinirea dezvoltării 
comunităților prin identificarea nevoilor locale și promovarea cooperării în verderea 
soluționării acestora într-un mod cât mai eficient ; asociază actorii locali (comunele: Adunați, 
Filipeștii de Pădure, Iedera, Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus, Secăria, Talea, 
Valea Doftanei, Valea Lungă, Vîrfuri, Vișinești și orașul Comarnic) în jurul proiectelor 
colective și al acțiunilor multisectoriale, pentru a realiza sinergii, coproprietăți și masa critică 
necesară pentru îmbunătățirea competitivității economice a zonei. 
GAL –ul a venit în sprijinul administraţiei locale şi intreprinzatorilor din comună, a creat  
facilitaţi la accesarea fondurilor europene. 
 
Autoritatea publică locală  urmăreste ca în perioada următoare de dezvoltare a comunei, să 
continue și să imbogațeasca relațiile  de infrațire/cooperare/ colaborare atât în plan intern 
cât și extern.  
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7. ANALIZA SWOT 
 
Pentru formarea viziunii de ansamblu asupra resurselor și a problemelor cu care se 
confruntă comuna, s-a realizat analiza SWOT, „radiografierea” domeniilor semnificative 
pentru dezvoltarea comunei,  evaluarea factorilor de influența (interni și externi). 
Punand în lumină punctele tari și slabe, în relație cu oportunitațile și amenințarile existente, 
analiza SWOT furnizeaza suportul informațional pentru analiza-diagnostic specifică în 
elaborarea strategiei comunei, contribuind la formularea realistă a obiectivelor de 
dezvoltare pentru perioada urmatoare. 
Domeniile analizate (domenii semnificative pentru dezvoltarea comunei) sunt:  

- teritoriul,  
- populația,  
- activitațile economice,  
- educație, cultura, organizarea socială  și instituționala. 

 
TERITORIUL - PUNCTE TARI  
amplasarea în județul Prahova, zona dezvoltată dpdv economic, la distanţă mică de centrele 
urbane: Ploiești - reședința de județ (42 km), Câmpina -al II-lea municipiu din județ (10 km), 
de Moreni – județul Dambovița (25 km) 
infrastructura de transport existentă (drumuri naționale, județene, comunale) asigură 
comunei o buna accesibilitate și conectivitate rutieră  precum și acces facil la magistrala de 
cale ferată București  – Brașov 
poziția geografică favorabilă, în dealurile subcarpatice, relief cu  potenţial pomicol, silvic şi 
turistic și cu climat temperat continental, de deal, ce asigură condiții bune de viață, de 
desfașurare a activitații populației 
condițiile naturale, mediul de viață nepoluat și resursele antropice constituie atracții cu rol 
în dezvoltarea turismului sub formele: de odihnă și recreere, cultural și sportiv (pescuit, 
vânatoare etc.) desfașurat în zonele impădurite 
existența unor resurse naturale precum: petrol, gaze naturale, izvoare de apă sulfuroase și 
de apă dulce ce se pot exploata 
suprafaţa fondului forestier constituie potenţial economic şi de mediu  
dpdv utilități publice, comuna: 
- beneficiază de rețea de alimentare cu energie electrică, iluminat public; rețea alimentare 
cu gaze naturale; rețea de telecomunicații modernă (telefonie fixa și mobila), acces la 
internet și cablu TV; 
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- are în desfășurare investiții pentru proiectare rețele de apă -apă uzata.  
în curs de implementare: managementul deșeurilor -colectarea selecţionată a deşeurilor, în 
vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor 
 
TERITORIUL - PUNCTE SLABE  
amplasarea comunei în  zona montană cu constrangeri naturale ingreunează dezvoltarea 
comunei  
dezvoltarea ingreunată din cauza polarizarii realizate de centrele polarizatoare de rang 
superior: municipiile Câmpina și Ploiești  
alunecari și eroziuni de teren pe versanți și maluri care afectează atât extravilanul cât și 
intravilanul comunei și necesită lucrări de susținere și regularizare 
Insuficienta exploatare a potențialului turistic; 
amenajările turistice existente nu sunt suficiente 
poluarea solului, apei şi aerului, generată de lipsa unui sistem de colectare şi tratare a apelor  
uzate 
dotarea necorespunzătoare cu echipamente pentru intreținerea infrastructurii locale, 
pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă 
dpdv al dotărilor tehnico-edilitare: 
-  comuna nu beneficiază  incă de alimentare cu apă, canalizare și stație epurare, energie 
termică, gospodarirea deșeurilor; 
- străzile nu sunt modernizate, nu au trotuare ceea ce îngreunează  traficul pietonal ;  
- există zone fară semnal pentru telefonie mobilă  - de ex zona Șchiopăta, Plaiu (Vale), Izvoru 
 
TERITORIUL - OPORTUNITAȚI  
posibilitatea finanțarii prin POIM pentru sectoarele: infrastructură de transport, protecţie 
mediu, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă 
energetică 
existența Masterplanurilor pentru sectoare ca transport, apă-apă uzata și deșeuri  
posibilitatea implementarii proiectelor de dezvoltare locală  prin accesare de fonduri 
nerambursabile în cadrul programelor de dezvoltare 2014 -2020 (PNDR, POR) 
politica de coeziune, principala politică de investiții a UE, pune accent pe dimensiunea 
teritorială - cea mai mare parte a fondurilor fiind orientate către țările/ regiunile europene 
mai slab dezvoltate 
atenția acordată, pe plan intern și extern, produselor meşteşugăreşti poate stimula 
menţinerea/ dezvoltarea tradiţiilor şi meşteşugurilor 
interesul autorităţilor statului pentru valorificarea turistica a civilizației sătesti veche 
(nealterată), a vestigiilor istorice și dezvoltarea agroturismului 
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posibilitatea finanțarii prin POIM pentru sectoarele: infrastructură de transport, protecţie 
mediu, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă 
energetică 
 
TERITORIUL - AMENINȚARI 
uzura și degradarea drumurilor naționale/ județene/ locale; intarzieri în implementarea 
proiectelor de infrastructură rutieră  (e.g. A3 tronson Ploiești-Brașov) 
reducerea investițiilor publice în infrastructură  
posibilitatea redusă de asigurare a finanţării şi co-finanţării proiectelor, datorită resurselor 
financiare locale insuficiente  
schimbările climatice care pot duce la fenomene extreme de inundaţii/secetă  
mentalitatea de indiferenţă faţă de protecţia mediului 
presiunea globală asupra resurselor   
 

 
POPULAȚIA - PUNCTE SLABE 
nivelul de trai al populaţiei (asigurat de venituri, utilități, servicii) este în mică măsură 
satisfăcător din cauza lipsei utilităţilor, spatiilor de recreere şi a unor servicii pentru 
asigurarea confortului zilnic 
adaptarea lentă a populaţiei mature şi vârstnice la schimbările/ provocarile actuale şi la 
fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale 
mentalitate antreprenoriala slab dezvoltata și capacitate de inovare scazuta 
informare insuficienta a populației privind posibilitațile de dezvoltare, accesarea de finanțari 
nerambursabile, valoarea ridicata a agriculturii ecologice, practicile agricole care protejeaza 
mediul 

POPULAȚIA - PUNCTE TARI  
tinerii sunt în general statornici, rămân în comună 
populația deține cunostințe specifice domeniului agricol (pomicultură și zootehnie) și are 
experiența/tradiție în aceste domenii 
deprinderi ale populației în domeniul unor  mesteșuguri tradiționale: cusăturile naţionale şi 
ţesutul covoarelor, impletituri 
forţă de muncă disponibilă la costuri rezonabile 
număr redus de şomeri 
rata infracţionalităţii extrem de redusă 
implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii 
grad ridicat de adaptabilitate al locuitorilor, in ceea ce privește informarea/ calificarea/ 
recalificarea 
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oportunitați locale de angajare insuficiente pentru tineri, femei, alte categorii de persoane 
provenite din exploatațiile de subzistența 
nivel redus al veniturilor populației – în anul 2013, venitul/cap de locuitor = 482,52 lei, val 
mult sub media pe jud Ph = 1039,9 lei, 
sursa: Plan de dezvoltarea durabilă a judetului Prahova în perioada 2014 -2020 
lipsa educaţiei populației în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjurător, recuperarea şi 
refolosirea ambalajelor 
 
POPULAȚIA - OPORTUNITAȚI  
alocare de fonduri europene/ naționale pentru educația populației; accesul la programe de 
pregatire profesionala/ manageriala/ reconversie profesională şi crearea de noi locuri de 
muncă pentru şomeri 
posibilitatea specializarii în agricultura  a persoanelor adulte implicate în sectoarele agricol și 
alimentar 
existența, la nivel județean, a instituțiilor/ serviciilor de consultanța Agricolă pentru fermieri 
difuzarea cunostințelor referitoare la rolul agriculturii în economie și în protejarea naturii 
îmbunătățirea capacitații agricultorilor de a se folosi de serviciile de mediu, ca mijloc de 
generare a veniturilor 
orientarea forței de muncă  către sectorul producției non-agricole sau al serviciilor 
schimbarea mentalitații și creșterea competenței emigranților întorși acasa din diverse state 
europene 
creșterea cererii de servicii destinate persoanelor și firmelor 
existenţa Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 
 
POPULAȚIA - AMENINȚARI 
discrepanţele dintre mediul rural şi cel urban determină migrarea persoanelor tinere spre 
mediul urban şi străinătate, în special a celor cu pregătire profesională înaltă 
reducerea semnificativa a locurilor de muncă , urmare a cresterii competitivității sectorului 
agricol  
majorarea costurilor cu forța  de muncă  
estomparea tradiţiilor locale, odată cu trecerea timpului  
creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei 
locale şi asistenţei sociale în perspectivă 
creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi 
presiunea socială, financiară şi politică crează un stress continuu pentru populaţie, care se 
îndepărtează de la datini şi obiceiuri 
mentalitatea tradiţionalistă şi conservatoare 
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ACTIVITAȚI ECONOMICE - PUNCTE TARI  
comună cu activitați economice în sectorul: primar și terțiar  
activitațile agricole preponderente sunt pomicultura și zootehnia care se desfasoara în 
gospodariile proprii și pe terenuri agricole private 
ponderea mare a padurilor (30.8% din suprafața comunei) permite dezvoltarea sectorului de 
exploatare şi prelucrare a lemnului 
introducerea agriculturii ecologice -utilizarea pe scară redusă a îngrăşămintelor chimice şi a 
pesticidelor contribuie la obţinerea unor produse agricole cu grad redus de poluare, 
ecologice 
existența practicilor agricole și zootehnice tradiționale (tradiţii locale în pomicultura și 
creşterea animalelor) 
proprietatea privata asupra terenului arabil și a efectivului de animale 
fiscalitate redusă în localitățe, în limita permisă de legislaţie 
existenţa unei comunităţi de afaceri locale reprezentată prin cca 16 agenți economici cu 
diverse profiluri de activitate  
preocuparea şi deschiderea autorităţii locale pentru stimularea şi sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri 
comuna este partener în "G.A.L. Dealurile Sultanului", parteneriat public -privat cu rol 
important pentru dezvoltarea durabilă a zonei 
existența infrastructurii de acces,  agricolă și silvica  
 
ACTIVITAȚI ECONOMICE - PUNCTE SLABE  
potențialul economic  al zonei este redus la cel agricol, în special zootehnie și pomicultura; 
domeniul serviciilor este slab reprezentat în localităţile comunei 
la nivelul comunei nu iși desfașoara activitatea nicio unitate economică cu profil industrial 
nu există unitați agricole, deci nu este structurată în teritoriu o zonă cu activitați în acest 
domeniu 
nivel scazut de atragere a investițiilor în economie în general și în special, în sectorul agricol  
primar, de procesare a produselor agricole  
suprafața Agricolă este utilizată,  pentru consum propriu fara valorificare, în mod 
neproductiv, de exploatații de subzistența neperformante (activitațile agricole se deșfasoară 
în gospodariile proprii și pe terenuri agricole private)  
practicile agricole tradiționale, importante pentru conservarea biodiversitații, necesită un 
volum mare de muncă  fizică și nu garantează viabilitatea economică a fermei 
insuficienta folosire a tehnologiilor agricole moderne; de ex: lipsa echipamentelor pentru 
managementul gunoiului de grajd (în special pentru depozitare) în fermele zootehnice 
lipsa cooperarii pe orizontală și verticală între agricultori, procesatori și distribuitorii cu 
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amanuntul; nu există forme asociative - nu există reţele locale /zonale de achiziţionare a 
produselor agricole şi a animalelor  
nivel scazut de conformitate cu normele UE a produselor, la micii agricultori  
tendința de declin a meștesugurilor și altor activitați tradiționale accentuata și de accesul 
dificil la piețe de desfacere  pentru produsele agricole, mesteșugărești 
diversificarea slabă a domeniilor de activitate din sectoarele comerţ şi servicii şi prezenţa 
redusă a societăţilor care asigură servicii pentru populaţie 
 
ACTIVITAȚI ECONOMICE - OPORTUNITAȚI  
existența Strategiei de dezvoltare rurală 2014 -2020; prioritatea 6 - Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale 
politica națională de sprijinire a dezvoltării sectorului IMM în domenii productive și de 
servicii, inclusiv în mediu rural 
existența fondurilor europene pentru finanțarea nerambursabilă a investițiilor în agricultură 
finanțarea nerambursabilă a proiectelor publice complexe de dezvoltare rurală și a 
proiectelor de mediu (apă, deșeuri) 
existența cadrului legislativ pentru inființarea și dezvoltarea exploatațiilor agricole și a 
punctelor de colectare a produselor 
existența programelor de sprijinire a înființarii formelor asociative în agricultura (e.g. grupuri 
de producatori) 
politica de sprijinire a tinerilor fermieri 
Creșterea interesului consumatorilor pentru produse tradiționale, ecologice, de calitate 
promovarea agroturismului 
atragerea de investitori pentru exploatarea potențialului turistic natural și antropic 
 
ACTIVITAȚI ECONOMICE - AMENINȚARI 
incoerenţa legislativă şi instabilitate politică la care se adaugă absența unui cadru legal 
pentru protejarea producției agricole interne 
concurenţa cu produsele agricole din UE cu preţuri mai mici - eliminarea de pe piaţă a 
micilor producători agricoli care nu respectă legislaţia UE privind Politica Agricolă Comună 
pagubele suferite de agricultori ca urmare modificarilor climatice și a fenomenelor naturale 
extreme (seceta, grindina etc)  
localnicii nu conştientizează suficient faptul că produsele tradiţionale şi arhitectura 
ţărănească autentică sunt cele care atrag turiştii şi, în schimb, au tendinţa de a urbaniza 
comunităţile 
dificultatea de a intra pe piaţă cu producţia în cantităţi mici; cerinţele cantitative şi 
standardele ridicate ale marilor distribuitori faţă de produsele alimentare şi non-alimentare 
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ale mediului rural românesc pot fi o piedică în comercializarea eficientă a produselor  
necorelarea politicilor macroeconomice cu realităţile şi nevoile existente 
cunostințe insuficiente legate de implementarea de proiecte finanțate din fonduri 
structurale 
imaginea României ca fiind o economie bazată pe sectoare cu valoare adăugată redusă 
necorelarea politicilor macroeconomice cu realităţile şi nevoile existente în plan local 
 
EDUCAȚIE, CULTURA, ORGANIZARE SOCIALĂ  ȘI INSTITUȚIONALA - PUNCTE TARI  
bogat patrimoniu material și imaterial  - mostenire rurală bogată (tradiții, obiceiuri, cadru 
natural); identitate locală /stil de viața tradițional 
în comună există școala gimnaziala, grădiniţe și locuri de joacă pentru copii 
management şcolar adecvat în unităţile de învăţământ public 
acces la servicii medicale prin infrastructura fizică existentă în sistemul de sănătate local și 
personal calificat 
acces la servicii medicale veterinare: cabinet veterinar și medic veterinar 
existenţa bisericilor în satele componente 
posibilitați de practicare a sportului 
în comună există monumente istorice de interes național și local: Biserica "Adormirea Maicii 
Donului" și Sit arheologic din epoca bronzului 
potențial local (public și privat) pentru implementarea de proiecte de dezvoltare locală  
 
EDUCAȚIE, CULTURA, ORGANIZARE SOCIALĂ  ȘI INSTITUȚIONALA - PUNCTE SLABE  
lipsa resurselor financiare necesare investițiilor și cofinanțarii proiectelor 
neimplicarea comunitații în luarea deciziilor la nivel local - societatea civilă nu 
conștientizează rolulul pe care îl are ca partener pentru buna guvernare 
lipsa psihologilor şcolari  
degradarea patrimoniului cultural construit  
infrastructura educaționala nu este modernizată și dotată corespunzator - lipsă sala sport 
starea materială precară a unor familii 
pagina de WEB a comunei necesită actualizare periodică pentru a oferi informaţii utile 
cetăţenilor 
nu există infrastructura necesară prestarii de servicii pentru persoane vârstnice 
 
EDUCAȚIE, CULTURA, ORGANIZARE SOCIALĂ  ȘI INSTITUȚIONALA - OPORTUNITAȚI  
valorificarea sprijinului financiar nerambursabil (programul 2014 -2020) pentru elaborarea si 
implementarea strategiei locale de dezvoltare durabilă 
implicarea în programe şi proiecte de mobilitate pentru elevi şi profesori; 
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dezvoltarea ONG/unitaților private de servicii sociale și de sănătate 
finanțari nerambursabile destinate educației în mediul rural, cu efecte benefice asupra 
frecventării școlii, reducerii abandonului școlar și stabilitații personalului didactic 
descentralizarea în toate sectoarele de activitate și mai ales în ceea ce priveste procesul 
decizional în administrația publică locală  
 
EDUCAȚIE, CULTURA, ORGANIZARE SOCIALĂ  ȘI INSTITUȚIONALA – AMENINȚARI 
pierderea interesului pentru modernizarea spaţiului rural din cauza scăderii numărului 
populației rurale  
desființarea unor unitați școlare din cauza numărului redus al copiilor  
schimbările frecvente intervenite în sistemul educaţional preuniversitar și dezinteresul 
tinerilor faţă de procesul educativ 
creşterea problematicii sociale şi a nevoii de servicii sociale diversificate (eg pentru 
copii/elevi și pentru populaţia vârstnică)  
numărul insuficient al angajaților din sectorul public și remunerarea lor deficitara conduc la 
scaderea capacitații administrative a instituțiilor publice 
birocraţie în accesarea fondurilor nerambursabile  
limitările bugetului  autoritaților locale  
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Elementele analizei reprezintă baza pentru acțiunile viitoare ale autoritaților locale care iși propun sa construiască pe punctele tari, 
sa elimine punctele slabe, sa exploateze oprtunitațile și sa indepărteze amenințarile. 
 

Situația economică precară existentă la nivelul comunei și relevată prin analiza SWOT realizată, este în concordanță cu potențialul 
socio-economic de dezvoltare redus,  identificat pentru comuna Provița de Sus, în Studiul privind stabilirea potențialului socio-
economic de dezvoltare al zonelor rurale, elaborat de  Academia de Studii Economice din București . 
 

Studiul a analizat situația comunelor din Romania în funcție de cinci criterii (potențial endogen, caracteristici fizico-geografice, 
capital uman, activitați economice,  echipare tehnico-edilitara), bazate pe un set de 25 de indicatori, dupa cum urmeaza: 
 

Potențialul de dezvoltare socio-economică 
         Potențial 

endogen 
 Caracteristici 

fizico-geografice 
 Capital uman  Activitați economice  Echipare tehnico-

edilitara 
• Număr de 
locuitori 
• Suprafața 
agricolă 
• Număr 
animale 
exprimate în 
UVM 
•  Suprafață 
forestiera 
• Patrimoniul 
cultural 

 • Altitudinea 
medie 
•  Densitatea 
fragmentarii 
•  Suprafața situri 
de importanță  
comunitară 
• Ponderea 
suprafeței 
forestiere în 
suprafața UAT 

 • Densitatea populației 
• Ponderea pers. cu vârsta 

intre 0-64 ani în total 
populație 
• Ponderea populației cu 

studii medii (liceu 
+profesional ) în total 
populație 
• Nr. locuitori/ doctor 
• Nr. elevi/cadru didactic 
• Pondere populație care 

utilizează internetul în 
total populație peste 6 
ani 

 • Număr agenți economici (IMM, 
PFA și AF)/ 1000 locuitori 
• Număr angajați în IMM, AF și PFA/ 
1000 locuitori 
• Număr de sosiri în unitați turistice  
• Număr unitați de cazare  
• Ponderea exploatațiilor peste 5 ha 
în total exploatații 
• Ponderea populației ocupate în 
sectorul secundar și terțiar în total 
populație ocupată 
• Ponderea exploatațiilor de peste 5 
ha 

 • Ponderea locuințelor 
alimentate cu apă din rețeaua 
publică în total locuințe 
convenționale 
• Ponderea locuințelor 
racordate la canalizare în total 
locuințe 
• Ponderea locuințelor 
racordate la rețeaua de gaze 
în total locuințe 
convenționale 
• Densitatea rețelei de 
drumuri publice 
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Prelucrând (cu metoda AHP) datele primare furnizate de INS, elaboratorii studiului au determinat,  pentru comuna PROVIȚA de 
Sus, valoarea indicatorului compozit de evaluare a potențialului socio-economic de dezvoltare = 0,3880, prin agregarea 
indicatorilor:  
PEND (potențial endogen)    = 0,49  
FGEO (caracteristici fizico-geografice)  = 0,33  
AECO (activitatea economică)  = 0,38 
EEDIL (echipare tehnico-edilitara)   = 0,19 
PUMAN (capital uman)    = 0,49 
 
 

 
 
Aceste valori poziționează comuna Provița de Sus pe locul 

2388, 
in ierarhia celor 2.861 comune din România. 
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8. OBIECTIVELE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
 
Strategia locală  de dezvoltare durabilă a comunei reprezinta un document orientat spre 
dezvoltarea armonioasă și durabilă a comunitații locale, document care: 

 porneste de la nevoile localnicilor în ceea ce privește dezvoltarea durabilă și este în 
stransă legatură cu prioritațile de dezvoltare ale regiunii Sud Muntenia, 

 definește viziunea de dezvoltare  a localității pe termen mediu,  
 este un ghid de prezentare a obiectivelor care indică prioritațile și direcțiile de 
dezvoltare locale, 

 este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile comunitații 
locale și stabileste măsurile de implementare necesare, concretizate în propuneri de 
proiecte finanțabile din fonduri guvernamentale și fonduri ale comunitații europene,  

 este instrumentul de lucru al administrației publice locale, agreat de intreaga 
comunitate locală, pus la dispoziția tuturor factorilor interesati în progresul 
economico - social al comunei. 

 
Obiectivul General al strategiei este stimularea unui proces de creștere economică durabilă 
și echilibrată a comunei Provița de Sus, care sa conducă la creșterea prosperitații și calității 
vieții locuitorilor sai.  
Creșterea competitivității activitaților economice desfașurate în comuna Provița de Sus este 
de maximă importanță  pentru dezvoltarea comunei și pentru crearea de locuri de muncă. 
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea 
pe ansamblu a teritoriului comunei, exploatând totodata avantajele care furnizeaza 
oportunitați de dezvoltare.  
 
Obiectivele specifice sunt: 

 crearea / reabilitarea/ modernizarea infrastructurii locale, 
 valorificarea resurselor locale, 
 atragerea investițiilor și investitorilor, 
 revigorarea tradițiilor, 
 punerea în valoare a poziționarii geografice, a valorilor naturale și istorice.  
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În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, abordarea a fost una participativă, 
în sensul consultarii publice. Administrația publica a consultat comunitatea locală  prin: 

• intalniri cu reprezentanții agenților economici din comună, 
• adresarea unui chestionar privind proiectele vizate de «Strategia de Dezvoltare 

Locală», către un număr de 98 locuitori ai comunei și centralizarea rezultatelor, 
pentru a afla atitudinea locuitorilor comunei cu privire la prioritațile de dezvoltare ale 
comunei, din următorii 5 ani. 

După etapa de elaborare, se va lansa procedura de consultare a comunitații locale, privind 
«Strategia de Dezvoltare Locală » propusă. 
 
 

9. PRIORITAȚILE DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2018-2022 
 
1. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale, 
2. Agricultura și dezvoltarea economică locală ,  
3. Susținerea educației și ocupării forței de muncă , 
4. Susținerea sănătații și asistenței sociale, 
5. Protecția mediului și creșterea eficienței energetice. 

 

Pentru fiecare dintre cele cinci prioritați (P), se propune acționarea printr-un un set de 
măsuri (M) specifice, prezentate mai jos. 
 
P1 
M 1.1.  Extinderea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii tehnico -edilitare și de servicii 

publice  
M 1.2.  Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport 
M  1.3.  Dezvoltarea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii pentru turism, sport, 

patrimoniul natural și cultural, activitați recreative 
M  1.4.  Dezvoltarea infrastructurii informaționale și de telecomunicații 
 
P2 
M 2.1.    Diversificarea economiei rurale și creșterea competitivității acesteia 
M 2.2.    Instruire și consultanță în agricultură – Identificare de soluții asociative 
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M 2.3.   Dezvoltarea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de sprijin a agriculturii și 
silviculturii 

P3 
M 3.1  Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale 
M 3.2.  Dezvoltarea capacitații instituționale a sistemului educațional și de formare 

continuă 
P4 
M 4.1  Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru servicii de sănătate și asistență 

socială  
M 4.2  Dezvoltarea capacitații instituționale a sistemului de sănătate și asistența socială  
P5 
M 5.1  Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu 
M 5.2  Protejarea și conservarea mediului și a biodiversitații 
M 5.3.  Reducerea vulnerabilitații la riscuri și adaptarea la schimbarile climatice 
M 5.4.  Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării resurselor 

regenerabile 
 
 
Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale 
 
OBIECTIV 
Creșterea atractivității și accesibilității comunei Provița de Sus prin dezvoltarea mobilitații și 
conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe.  
 
Justificare 
Asigurarea unor condiții propice din punct de vedere al dezvoltării infrastructurii, este de 
importanță majoră pentru administrația publică locală, în condițiile în care, intre 
infrastructura (economică, socială, de protecție a mediului etc.) unei regiuni și dezvoltarea 
sa economică există un raport reciproc și exclusiv. Potențialul de dezvoltare al unei regiuni 
este cu atat mai mare cu cât acea regiune dispune de o infrastructură mai dezvoltata. 
 
Măsura 1.1 – Inființarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea infrastructurii tehnico – 

edilitare și de servicii publice  
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Viața locuitorilor comunei poate fi dusă în bune condiții de  igienă și confort numai dacă 
există rețelele de alimentare cu apă și de canalizare și dacă rețele existente, de alimentare 
cu energie electrică și cu gaze naturale, asigură parametrii funcționali necesari. Din acest 
punct de vedere, autoritatea publică locală urmarește să construiască rețelele de apă și 
canalizare, să extindă/ reabiliteze/ modernizeze rețele de energie electrică și gaze naturale 
astfel incât să țină pasul cu necesitațile populației și cu cerințele noi  în domeniile respective. 
 
Problema energiei este de importanță  vitala și autoritatea publică locală  incurajeaza 
investițiile care au în vedere eficiența energetică. 
 
Astfel, în perioada 2018 – 2022 investițiile în inființarea/extinderea infrastructurii tehnico – 
edilitare și de servicii publice vizeaza: 

- rețelele de: 
 apă – apă uzata și stații de tratare apă, de epurare apă uzata, 
 energie electrică și iluminat public. 

- clădirile publice.  
 
 
Măsura 1.2 - Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport 
 
Infrastructura de transport se numără printre factorii cei mai importanți ai competitivității 
economice locale, lipsa unei infrastructuri adecvate putând inhiba dezvoltarea zonei. 
Accesul dificil spre arealele cu funcțiuni economice, rezidențiale sau de agrement situate pe 
teritoriul comunei, face ca aceasta sa fie mai puțin atractivă, atăt pentru mediul de afaceri, 
cât și pentru populație. Pe de altă parte, construirea și intreținerea infrastructurii de  
transport sunt activități cu un puternic efect multiplicator, ce creeaza numeroase locuri de 
muncă  și impulsionează dezvoltarea economică pe orizontală. 
Plecând de la considerentele mai sus amintite, dezvoltarea infrastructurii de transport 
trebuie să rămână în permanență una din prioritațile autoritaților naționale și locale, 
indiferent de constrângerile economice sau bugetare. 
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Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție necesară pentru 
implementarea cu succes și a celorlalte prioritați de dezvoltare ale comunei Provița de Sus în 
perioada  2018 – 2022, contribuind la creșterea mobilității persoanelor și a mărfurilor. 
Astfel, investițiile în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport vizeaza 
proiectele precum: 
 sistematizare a comunei;  
 înființare/extindere/reabilitare/modernizare/amenajare a drumurilor locale/strazilor 

comunale, inclusiv pentru circulația pietonală (amenajarea de trotuare). 
 
 
Măsura 1.3 - Dezvoltarea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii pentru turism, sport, 

patrimoniul natural și cultural, activități recreative 
 
Comuna Provița de Sus dispune de un potențialul turistic (natural și istoric) semnificativ. Sunt 
necesare investiții pentru construcția de pensiuni agro-turistice și alte obiective care sa 
atragă vizitatori, pentru amenajări turistice (panouri informative, marcaje, trasee de 
drumeție, montare bănci etc.). 
 
În ceea ce priveste sportul,  la nivel național, 49% dintre români nu practică sport niciodată 
și doar 8% practică sport in mod regulat. Reflectat corespunzator la nivelul populației 
comunei, acest fapt determină creșterea numărului de persoane supra-ponderale sau cu 
grad de obezitate ridicat, cu probleme specifice de sănătate ce reduc calitatea și durata 
vieții.  
Sportul aduce beneficii celor care il practică, nu doar din perspectiva fizică ci și din punct de 
vedere  al educației, cu ramificații în dimensiunea socială  și a caracterului, componente 
esențiale în dezvoltarea personalitații omului.  
 
Dezvoltarea durabilă nu se poate face în afara păstrării identității culturale, fapt care impune 
luarea în considerare a unor factori cum ar fi educația și consumul cultural, precum și 
îmbunătățirea serviciilor culturale de bază.  
 
Dimensiune importanta a vieții sociale, viața culturală și sportivă va fi revitalizata insăa doar 
în condițiile în care comunitatea locală  va deține o infrastructură adecvată și modernă  
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(așezăminte culturale, biblioteci, cămine culturale, locuri de petrecere a timpului liber, săli și 
terenuri de sport).  
 
Distrugerea sau degradarea patrimoniului (edificii, valori cultural-istorice, etnografice, 
artistice, religioase etc.) inseamnă dispariția memoriei și a identitații culturale a cetățenilor 
Romaniei și, în consecința, incapacitatea de a transmite această moștenire generațiilor 
următoare. 
Ținad cont de toate aceste considerente, în perioada 2018 – 2022, investițiile în dezvoltarea/ 
reabilitarea/ modernizarea infrastructurii pentru turism, sport, patrimoniul natural și 
cultural, activitați recreative vor fi dirijate spre: 

- construire/modernizare/dotare stadion comunal/ baze sportive, 
- susținerea inființarii unor pensiuni agro –turistice și amenajări turistice, 
- restaurarea, protecția și valorificarea monumentelor istorice, 
- conservarea și promovarea valorilor etnografice și activităților artistice locale. 

 
 
Măsura 1.4 - Dezvoltarea infrastructurii informationale și de telecomunicații 

Obiectivul general al acestei măsuri este acela de a îmbunătăți disponibilitatea serviciilor 
publice pentru localnici și întreprinderile din comuna Provița de Sus, prin realizarea unei 
infrastructuri de bandă largă (accesul la Internet de mare viteza), în contextul incadrării în 
gradul de acoperire și standardele de calitate adoptate la nivelul UE.  

Accesul la Internet în bandă  largă poate fi de 4, până la 50 de ori, mai rapid decât printr-o 
conexiune telefonică obisnuită. Transferul mai rapid de date înseamnă mai puțin timp de 
primire a datelor, care la randul lui duce la navigari mai rapide. Prin banda largă, se pot primi 
telefoane pe aceeași linie telefonica folosită pentru conectarea la Internet, în timp ce se 
navighează pe Internet și se vizionează o emisiune TV. 

Astfel, investițiile pentru aceasta măsură, în perioada 2018 – 2022, vor fi direcționate spre:  
 investiții pentru informatizarea completă a instituțiilor publice din domeniul 

administrației, educației, sănătății, protecției sociale, culturii etc. (conexiuni de mare 
viteză);  
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 modernizarea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea și implementarea de servicii și 
aplicații online pentru cetățeni (în domeniul administrației, educației, sănătății, 
protecției sociale, culturii, etc.). 
 
 

Măsura 1.5 - Îmbunătățirea administrarii domeniului public și privat al UAT –lui  
În vederea asigurării unui nivel ridicat al serviciilor publice gestionate de administrația 
publică locală , in perioada 2018 – 2022 investițiile vor fi directionate cu precădere spre:  
 modernizarea și extinderea clădirii primăriei, 
 dotarea clădirilor publice cu sisteme de energie regenerabilă. 

 
 
Prioritatea 2 - Agricultura și dezvoltarea economică locală  
 
OBIECTIV 
Creșterea contribuției la economia locală  a agriculturii, ca sector primar dar și a industriei și 
serviciilor, respectiv a sectoarelor economice secundar și terțiar.  
 
Justificare 
Agricultura este desfasurată pe teritoriul comunei Provița de Sus prin exploatații agricole 
individuale, mici. Alături de o asociativitate limitată, competitivitatea agriculturii la nivel 
local este influențată și de unele probleme de structură, respectiv fragmentarea terenurilor, 
dotarea tehnică precară și concurența sufocantă a producatorilor straini, pe piața 
produselor agricole. Restructurarea agriculturii va avea un impact deosebit asupra 
economiei locale, avand în vedere ponderea mare a populației ocupate în agricultură 
(36.88%  din populația ocupata a comunei). 
 
Creșterea competitivității din agricultură, silvicultură și sectorul alimentar, alături de cea din 
industrie, construcții și servicii, este crucială pentru îmbunătățirea performanțelor și 
revitalizarea comunei Provița de Sus, precum și pentru crearea de locuri de muncă . 
Primăria comunei Provița de Sus are în vedere dezvoltarea mediului economic local, în 
ansamblu și exploatarea durabilă a potențialul economic din sectorul primar, secundar și 
terțiar, al comunei. 
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Deoarece strategia de dezvoltare este elaborată din perspectiva autoritații publice locale și a 
acțiunilor pe care aceasta le poate intreprinde în vederea dezvoltării durabile a localității, 
documentul nu prevede măsuri cu privire la dezvoltarea sectorului privat.  
 
 
Măsura 2.1. Diversificarea economiei locale și creșterea competitivității acesteia 
În cadrul Măsurii 2.1. – Diversificarea economiei rurale și creșterea competitivității acesteia, 
în perioada 2016 – 2020, atenția va fi indreptată către: 
 infrastructura de depozitare și distribuție a produselor agricole: 

- inființare puncte de colectare pentru produse agricole vegetale și animale; 
- construire/ extindere/ modernizare/ amenajare piata; 

 atragerea investițiilor pentru producția, distribuția și promovarea produselor bazate 
pe valorificarea superioara a resurselor locale, ca de exemplu, investiții pentru 
procesarea produselor agricole vegetale/animale. 

 
 
Măsura 2.2. Instruire și consultanța în agricultura 
Scopul serviciilor de consultanța este de a contribui la susținerea fermierilor în procesul de 
îmbunătățire a standardelor în cadrul exploatațiilor agricole, inclusiv prin identificarea de 
soluții asociative.  
 
În vederea informării agenților economici locali și fermierilor cu privire la oportunitațile de 
finanțare, autoritatea publica locală   va facilita organizarea unor intalniri pentru 
prezentarea măsurilor care pot fi accesate în cadrul PNDR 2014 -2020. Prezentarea va fi 
realizata de către elaboratorul prezentei strategii, în calitate de consultant certificat pentru 
accesarea fondurilor nerambursabile și de către alte firme de consultanța care vor dori sa 
informeze populația locală, în mod gratuit, cu privire la programele de finanțare 
nerambursabilă. 
 
În cadrul Măsurii 2.2. – Instruire și consultanța în agricultura, în perioada 2018 – 2022, 
atenția va fi indreptată către: 
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 programe de educare și informare a populației privind cunoașterea și utilizarea de 
utilaje agricole și echipamente, de tehnologii și material genetic, inovatoare, de 
ultima generație; 

 programe de educare și informare a populației privind valoarea/importanța  
practicării agriculturii ecologice, din punct de vedere al veniturilor ridicate pe care le 
aduce fermierilor dar și al efectelor benefice asupra mediului,   

 incurajarea asocierii și integrarii în rețele de producatori; 
 sprijin pentru accesarea serviciilor de consultanța în domeniul agricol și pentru 

accesarea de finanțare nerambursabilă în cadrul programelor naționale de dezvoltare 
2014 -2020. 

 
 
Măsura 2.3. Dezvoltarea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de sprijin a agriculturii 

și silviculturii 
Dezvoltarea echilibrata a agriculturii pe teritoriul comunei Provița de Sus presupune crearea 
infrastructurii necesare. 
 
În cadrul Măsurii 2.3 – Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sprijin a 
agriculturii și silviculturii, în perioada 2016 – 2020, atenția va fi indreptată către: 
 dezvoltarea (inființarea/extinderea), reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

rutiere agricole și forestiere; 
 investiții în infrastructura de depozitare a produselor agricole; 
 lucrări privind adaptarea la schimbarile climatice, inclusiv prevenirea și gestionarea 

riscurilor în fondul funciar agricol și forestier. 
 
Prioritatea 3 - Susținerea educației și ocupării forței de muncă   
 
OBIECTIV 
Dezvoltarea capitalului uman prin creșterea accesului la educație și instruire pe tot parcursul 
vieții și stimularea ocupării forței de muncă. 
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Justificare 
Invațamantul inca este preponderant teoretic și nu ține pasul cu cerințele reale ale pieței 
muncii; persoanele de varsta a doua și a treia nu sunt susținute suficient sa participe la 
programe de reconversie/recalificare care sa le ajute sa ramana cât mai mult active. 
Dezvoltarea și modernizarea sistemului de educație și formare profesionala reprezinta o 
prioritate locală , autoritatea publica avand ca obiectiv asigurarea mijloacelor necesare 
pentru atingerea potențialului capitalului uman din localitate. 
 
 
Măsura 3.1  Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale 
În cadrul Măsurii 3.1 – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale, în perioada 
2018 - 2022 se urmăreste: 
 construirea, modernizarea, reabilitarea/consolidarea unor unitati educaționale și 

solutionarea utilităților aferente; 
 construirea/modernizarea/reabilitarea salilor de sport aferente scolilor, 

laboratoarelor specializate, dotari cu material didactic modern și tehnica de calcul 
adecvata. 

 
 
Măsura 3.2.  Dezvoltarea capacitații instituționale a sistemului educațional și de 

formare continua 
Măsura urmăreste consolidarea capacitații instituționale a sistemului educațional și de 
formare continua prin intermediul  acțiunilor ce vizeaza îmbunătățirea formării continue și a 
calificarilor specialistilor, investiții în vederea modernizarii și asigurării calitații în procesul 
educațional. 
 
În cadrul Măsurii 3.2 – Dezvoltarea capacitații instituționale a sistemului educațional și de 
formare continua, în perioada 2018 - 2022 se urmăreste: 
 îmbunătățirea competențelor angajaților din domeniul public prin participarea la 

cursuri de perfecționare/instruire; 
 facilitarea accesului la programe de formare continua a /lucratorilor/specialistilor, 

mai ales în domeniul agricol și la programe de instruire antreprenoriala, mai ales 
pentru tineri fermieri; 
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 informarea, educarea și constientizarea populației privind importanța  educației. 
 
Prioritatea 4 - Susținerea sănătății și asistenței sociale 
 
OBIECTIV 
Îmbunatațirea accesului la asistența medicala și servicii sociale de calitate.  
 
Justificare 
„Promovarea unei stari bune de sănătate este parte integranta a obiectivelor de crestere 
economică inteligenta și favorabila incluziunii pentru Europa 2020. Menținerea unei 
populații sanatoase și active mai mult timp are un impact pozitiv asupra productivitații și 
competitivității. Un buget pentru Europa 2020” 
 
Totodata, deoarece este foarte important sa se implementeze acțiuni și proiecte care au ca 
principal scop atingerea unui echilibru intre nevoile sociale individuale și cele comunitare, 
autoritatea publica locală  va acorda atenția cuvenita și derularii de programe în vederea 
prevenirii existenței unor situații de abuz sau neglijența în familie. 
 
 
Măsura 4.1  Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru servicii de sănătate  și 

asistența socială  
În scopul cresterii accesibilitații populației comunei la servicii de sănătate și asistența socială  
de calitate, în cadrul Măsurii 4.1 – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor de 
sănătate, în perioada 2018 – 2022, atenția va fi indreptată permanent către: 
 crearea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea infrastructurii pentru 

servicii de sănătate și servicii sociale. 
 
 

Măsura 4.2  Dezvoltarea capacitații instituționale a sistemului de sănătate și asistența 
socială  

În cadrul Măsurii 4.2 – Dezvoltarea capacitații instituționale a sistemului de asistența 
socială, în perioada 2018 – 2022, atenția va fi indreptată către: 
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 crearea de servicii de asistența socială  noi (pentru noi grupuri vulnerabile: copii aflați 
în situații de dificultate, tineri care ies din sistemul sociale de protecție, familii aflate 
în risc de destramare cu foarte mulți copii, copii ramași în țara ai caror parinți sunt 
plecați în strainatate sa munceasca, persoane adulte și varstnice dependente socio-
medical); 

 derularea de programe (consiliere/ mediere) în vederea prevenirii existenței unor 
situații de abuz sau neglijența în familie și/ sau separarea de familie; 

 programe și campanii de educare și informare a populației cu accent pe programele 
naționale de sănătate. 

 
 
Prioritatea 5 - Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 
 
OBIECTIV 
Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale. 
 
Justificare 
La nivelul UE, Politica Agricolă Comună (PAC) promovează principiul menținerii echilibrului 
intre producția alimentară, dezvoltarea economică a comunitaților rurale și protecția 
mediului. 
Măsurile de protecție a mediului vizeaza combaterea schimbarilor climatice, gospodarirea 
apelor, biodiversitatea. 
 
În comuna Provița de Sus vor fi realizate investiții pentru rețele de apă–apă uzata. Un alt 
aspect local care necesită atenție este reprezentat de situația gestionarii deșeurilor. 
 
 
Măsura 5.1  Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu 
În cadrul Măsurii 5.1 - Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu, în 
perioada 2018 – 2022, se urmăreste: 
 inființarea/extinderea rețelelor de apă și apă uzata și a stațiilor de tratare a apei și de 

epurare a apei uzate, 
 implementarea programului de management integrat al deșeurilor la nivel local, 
 utilizarea resurselor regenerabile pentru iluminatul public și în instituțiile publice, 
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 informarea, educarea și constientizarea populației privind: 
- necesitatea racordarii la rețelele de apă–apă uzata,  
- consumul rațional de apă potabila,  
- protecția mediului pentru evitarea poluării apelor uzate peste normele impuse, a 
solului cu produse chimice, uleiuri, alți solvenți,  
- necesitatea selectării și reciclarii deșeurilor,  
- normele legislative în domeniul mediului inconjurător și respectarea principiului 
“poluatorul platește”. 

 
 
Măsura 5.2  Protejarea și conservarea mediului și a biodiversitații 
Pentru  asigurarea protejarii și conservarea mediului și a biodiversitații, în perioada 2018 – 
2022, atenția administrației locale se va indreptată către: 
 lucrări de regularizare a albiei raurilor şi apărari de maluri pentru prevenirea şi 

reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor; 
 derularea de programe de informare, educare și constientizare a populației referitor 

la importanța și necesitatea protecției mediului inconjurător și conservarea 
biodiversitații; 

 măsuri de îmbunătățire a calitații apei, solului și aerului; 
 reconstrucția ecologică a zonelor forestiere și agricole degradate, afectate de 

activitați antropice și/sau din cauza fenomenelor naturale; 
 investiții în infrastructuri ecologice (inclusiv zone protejate, coridoare ecologice, 

conducte  sau pasaje ecologice); 
 crearea, amenajarea și extinderea parcurilor ecologice cu destinații sociale și 

recreative; 
 investiții pentru gestionarea, restaurarea și monitorizarea ecosistemelor și 

habitatelor (inclusiv regenerări și amenajări silvice, refacerea fondului faunistic); 
 conservarea și protejarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și faună; 
 investiții pentru modernizarea și inovarea tehnologiilor și echipamentelor de refacere 

a mediului. 
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Măsura 5.3.  Reducerea vulnerabilitații la riscuri și adaptarea la schimbarile climatice 
Pentru perioada 2018 - 2022, se are în vedere realizarea de investiții  pentru creare, 
operaționalizare, modernizare și creșterea capacitații de răspuns la nivel local în situații de 
urgența și dezastre naturale, în zonele vulnerabile sau acolo unde ecosistemele sunt expuse 
riscului unor asemenea efecte. 
 
În cadrul Măsurii 5.3 - Reducerea vulnerabilitații la riscuri și adaptarea la schimbarile 
climatice, atenția va fi indreptată către: 
 investiții pentru creșterea capacitații locale de prevenire a riscurilor (elaborarea de 

strategii și planuri de acțiuni, cartografierea riscurilor, îmbunătățirea competențelor 
în domeniu); 

 investiții pentru prevenirea dezastrelor naturale (consolidarea malurilor și 
regularizarea cursurilor de apă, crearea de zone de inundabilitate controlabile, 
consolidarea de versanți, lucrări de împădurire, construirea de perdele forestiere în 
apropierea căilor de transport și a plantațiilor agricole); 

 investiții pentru crearea, operaționalizarea, modernizarea și creșterea capacitatii de 
răspuns la nivel local în situații de urgență și dezastre naturale, în zonele vulnerabile 
sau acolo unde ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea efecte (inclusiv 
investiții pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare și alarmare a populației); 

 campanii pentru informarea, pregatirea și constientizarea populației privind  
comportamentul în situații de urgență și dezastre naturale, generate de schimbarile 
climatice și dezastre naturale; 

 investiții pentru crearea și extinderea unor centre de pregatire a personalului 
operativ  (salvări din medii ostile vieții). 

 
 
Măsura 5.4.  Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizarii resurselor 

regenerabile 
În cadrul acestei măsuri atenția va fi indreptată către: 
 investiții în eficientizarea iluminatului public; 
 achiziționarea de echipamente cu consum redus de energie, în instituțiile publice; 
 investiții privind eficientizarea consumului energetic în instituțiile publice; 
 investiții in reabilitarea termică a clădirilor publice. 
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10. PROIECTE CU IMPACT ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE A 
COMUNEI – PORTOFOLIUL DE PROIECTE/IDEI DE PROIECTE 
 
Măsurile propuse pentru acționarea, la nivel local, în direcția celor cinci prioritați de 
dezvoltare a comunei Provița de Sus, se concretizeaza în urmatoarele  proiecte/ idei de 
proiecte importante pentru comunitate. 
 
  PORTOFOLIU DE PROIECTE/IDEI DE PROIECTE 
1 Înființare/extindere/ reabilitare/ modernizare clădiri publice  
2 Înființare/extindere rețea apă și stații de tratare apă  
3 Înființare/extindere rețea apă uzata și stații de epurare apă uzata 
4 Înființare/extindere/ reabilitare/ modernizare rețea energie electrică și iluminat 

public 
5 Proiect de sistematizare a comunei 
6 Înființare/extindere/reabilitare/modernizare/amenajare a drumurilor locale/strazilor 

comunale, inclusiv pentru circulația pietonala (amenajarea de trotuare) 
7 Construire/modernizare/dotare stadion comunal/ baze sportive 
8 Amenajare pentru dezvoltare turistica 
9 Susținerea inființarii unor pensiuni agro –turistice 
10 Restaurarea, protecția și valorificarea monumentelor istorice  
11 Conservarea și promovarea valorilor etnografice și activitaților artistice locale 
12 Investiții pentru informatizarea completa a instituțiilor publice din domeniul 

administrației, educației, sănătății, protecției sociale, culturii etc. (conexiuni de mare 
viteza)  

13 Înființarea/modernizarea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea și implementarea de 
servicii și aplicații online pentru cetățeni (în domeniul administrației, educației, 
sănătății, protecției sociale, culturii, etc.) 

14 Modernizarea și extinderea clădirii primăriei 
Construire cladire primărie 

15 Dotarea clădirilor publice cu sisteme de energie regenerabilă 
16 Înființare puncte de colectare pentru produse agricole vegetale și animale 
17 Construire/ modernizare/amenajare piața  
18 Atragerea investițiilor pentru producția, distribuția și promovarea produselor bazate 

pe valorificarea superioara a resurselor locale, ca, de exemplu, investiții pentru 
procesarea produselor agricole animale  

19 Programe de educare și informare a populației privind cunoasterea și utilizarea de 
utilaje agricole și echipamente, de tehnologii și material genetic, inovatoare, de 
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ultimă generație 
20 Programe de educare și informare a populației privind valoarea/importanța  

practicarii agriculturii ecologice, din punct de vedere al veniturilor ridicate pe care le 
aduce fermierilor dar și al efectelor benefice asupra mediului   

21 Incurajarea asocierii și integrarii în rețele de producatori 
22 Sprijin pentru accesarea serviciilor de consultanță în domeniul agricol și pentru 

accesarea de finanțare nerambursabilă în cadrul programelor naționale de dezvoltare 
2014 -2020 

23 Inființarea/dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere agricole și 
forestiere 

24 Investiții în infrastructura de depozitare a produselor agricole 
25 Lucrări privind adaptarea la schimbarile climatice, inclusiv prevenirea și gestionarea 

riscurilor în fondul funciar agricol și forestier 
26 Constuirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea/consolidarea unitaților 

educaționale și soluționarea utilităților aferente 
  27 Construirea/modernizarea/reabilitarea salilor de sport aferente școlilor, 

laboratoarelor specializate, dotari cu material didactic modern și tehnica de calcul 
adecvată 

28 Îmbunătățirea competențelor angajaților din domeniul public prin participarea la 
cursuri de perfecționare/instruire 

29 Facilitarea accesului la programe de formare continuă a /lucrătorilor/specialiștilor, 
mai ales în domeniul agricol și la programe de instruire antreprenorială, mai ales 
pentru tineri fermieri 

30 Informarea, educarea și constientizarea populației privind importanța  educației 
31 Crearea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea infrastructurii pentru 

servicii de sănătate și servicii sociale 
32 Crearea de servicii de asistența socială  noi (pentru noi grupuri vulnerabile: copii aflați 

în situații de dificultate, tineri care ies din sistemul social de protecție, familii aflate în 
risc de destrămare cu foarte mulți copii, copii ramași în țara ai caror parinți sunt 
plecați în strainatate sa muncească, persoane adulte și vârstnice dependente socio-
medical) 

33 Derularea de programe (consiliere/ mediere) în vederea prevenirii existenței unor 
situații de abuz sau neglijența în familie și/ sau separarea de familie 

34 Programe și campanii de educare și informare a populației cu accent pe programele 
naționale de sănătate 

35 Implementarea programului de management integrat al deșeurilor la nivel local 
36 Utilizarea resurselor regenerabile pentru iluminatul public și în instituțiile publice 
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37 Informarea, educarea și conștientizarea populației privind necesitatea racordarii la 
rețelele de apă –apă uzata, consumul rațional de apă,  evitarea poluării apelor, 
solului, aerului, necesitea selectării și reciclarii deșeurilor, normele legislative în 
domeniul mediului inconjurător și respectarea principiului “poluatorul plătește” 

38 Lucrări de regularizare a albiei râurilor şi apărari de maluri pentru prevenirea şi 
reducerea consecinţelor distructive ale inundaţiilor 

39 Derularea de programe de informare, educare și constientizare a populației referitor 
la importanța și necesitatea protecției mediului inconjurător și conservarea 
biodiversitații 

40 Măsuri de îmbunătățire a calitații apei, solului și aerului 
41 Reconstrucția ecologică a zonelor forestiere și agricole degradate, afectate de 

activitați antropice și/sau din cauza fenomenelor naturale 
42 Investiții în infrastructuri ecologice (inclusiv zone protejate, coridoare ecologice, 

ecoducte  sau pasaje ecologice) 
43 Crearea, amenajarea și extinderea parcurilor ecologice cu destinații sociale și 

recreative 
44 Investiții pentru gestionarea, restaurarea și monitorizarea ecosistemelor și habitatelor 

(inclusiv regenerări și amenajări silvice, refacere a fondului faunistic) 
45 Conservarea și protejarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și faună 

46 Investiții pentru modernizarea și inovarea tehnologiilor și echipamentelor de refacere 
a mediului 

47 Investiții pentru creșterea capacitații locale de prevenire a riscurilor (elaborarea de 
strategii și planuri de acțiuni, cartografierea riscurilor, îmbunătățirea competențelor 
în domeniu) 

48 Investiții pentru prevenirea dezastrelor naturale (consolidarea malurilor și 
regularizarea cursurilor de apă, crearea de zone de inundabilitate controlabile, 
consolidarea de versanți, lucrări de împădurire, construirea de perdele forestiere în 
apropierea căilor de transport și a plantațiilor agricole) 

49 Investiții pentru crearea, operaționalizarea, modernizarea și creșterea capacitații de 
răspuns la nivel local în situații de urgență și dezastre naturale, în zonele vulnerabile 
sau acolo unde ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea efecte (inclusiv 
investiții pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare și alarmare a populației) 

50 Campanii pentru informarea, pregătirea și conștientizarea populației privind  
comportamentul în situații de urgența și dezastre naturale, generate de schimbările 
climatice și dezastre naturale 

51 Investiții pentru crearea și extinderea unor centre de pregatire a personalului 
operativ  (salvari din medii ostile vieții) 
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52 Investiții în eficientizarea iluminatului public 
53 Achiziționarea de echipamente cu consum redus de energie, în instituțiile publice 
54 Investiții privind eficientizarea consumului energetic în  instituțiile publice 
55 Investiții în reabilitarea termică a clădirilor publice 
 
Locuitorilor comunei le-au fost adresate chestionare în legatura cu proiectele/ ideile de 
proiecte incluse în acest portofoliu. Ei au putut astfel sa iși exprime și prioritizeze nevoile 
resimțite în legatură cu situația economică și socială  locală. Prin centralizarea rezultatelor 
chestionarelor s-au identificat proiectele/ideile de proiecte care au însumat cele mai multe 
dintre opțiunile populației comunei. Acestea sunt: 
 

CLASIFICARE PROIECTE/IDEI DE PROIECTE 
(după punctajul acordat de locuitorii comunei) Punctaj 

Înființare rețea apă uzata și stații epurare apă uzată 971 
Înființare rețea apă și stații de tratare apă  965 
Lucrări de regularizare a albiei raurilor şi apărări de maluri  952 
Atragere investiții pentru producție, distribuție și promovare produse 
locale  868 
Realizare, modernizare, reabilitare/consolidare unitați educaționale și 
soluționare utilități aferente, laboratoare specializate, dotare cu material 
didactic modern și tehnică de calcul adecvată  855 
Creare/reabilitare/extindere/modernizare/dotare infrastructură pentru 
servicii sociale și de sănătate 832 
Construire săli de sport aferente școlilor 809 
Conservare și promovare valori etnografice și activitați artistice locale 806 
Modernizare drumuri locale/strazi comunale, inclusiv pentru circulația 
pietonală (amenajare trotuare) 804 
Extindere/ reabilitare/ modernizare rețea energie electrică și iluminat 
public (inclusiv utilizare resurse regenerabile) 792 
Construire și dotare stadion comunal/ baza sportivă 750 
Încurajare asociere și integrare în rețele de producatori 738 
Înființare puncte de colectare/depozitare produse agricole  722 
Programe de formare profesională a funcționarilor publici, de informare 
și educare a populației  710 
Amenajare pentru dezvoltare turistică   700 
Eficientizare consum energetic în instituțiile publice 689 
Proiect de sistematizare a comunei 627 
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Dotare clădiri publice cu sisteme de energie regenerabilă 610 
Reabilitare termică a clădirilor publice 587 
Construire/modernizare piața  538 
Extindere, reabilitare/modernizare clădiri publice  488 
Informatizare completa a instituțiilor publice  428 
Creare, amenajare și extindere parcuri ecologice  422 
Restaurare, protecție și valorificare monumente istorice 394 
Investiții în infrastructuri ecologice/zone forestiere și agricole degradate 393 
Dezvoltare/reabilitare/modernizare infrastructură rutiera Agricolă/ 
forestiera 363 
Modernizare și extindere clădire primărie 352 

 
În chestionarele care le-au fost adresate, 11% dintre respondenți au facut o propunere  
pentru construire/realizare de locuințe sociale, pe care le considera importante pentru 
locuitori ai comunei aflați în dificultate.  
 
Implementarea acestor proiecte, importante pentru  dezvoltarea comunei și dorite de 
populație, va fi posibilă în condițiile utilizarii la maxim a oportunităților de finanțare cu 
fonduri europene nerambursabile, prin programele naționale 2014 - 2020: 
 Programul Național de Dezvoltare Rurala 
 Programul Operațional Regional  
 Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime  
 Programul Operațional Capital Uman  
 Programul Operațional Capacitate Administrativa  
 Programul Operațional Asistența Tehnica  
 Programul Operațional Competitivitate  
 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 
 Programul Operațional Infrastructura Mare  

 
Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020 sprijina dezvoltarea economică și 
socială  a zonelor rurale din Romania astfel incât sa se reduca decalajul semnificativ față de 
zonele urbane. În cadrul acestui program pot fi accesate fonduri pentru corectarea unor 
deficiențe specifice zonelor rurale, cum ar fi: deficiențele structurale persistente (numărul 
mare al populației ocupate în agricultură, imbatranirea populației, un număr mare de 
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exploatații de subzistența etc.); valoarea adaugată scazută a produselor agro-alimentare;  
randamentele și productivitatea muncii scazute în special în agricultura de semisubzistența; 
spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităților economice, acces redus la credite; 
o piața a terenurilor nefuncțională; o modestă orientare către export; investiții insuficiente 
în cercetare și dezvoltare; accesul la servicii și infrastructură cu mult în urma zonelor urbane;  
o pondere ridicata a populației expuse riscului de sărăcie și excluziune socială; o 
administrație publica ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni și mediu exacerbate de 
schimbarile climatice; creșterea continua a disparitaților regionale. 
 
În cadrul  PNDR 2014 -2020, comuna Provița de Sus poate accesa finanțare, pentru 
urmatoarele proiecte din portofoliu: 
 

Denumire investiție Posibilitați de finanțare 
în cadrul  

PNDR 2014 -2020 
Extindere/reabilitare/modernizare rețea apă și stații de 
tratare apă 

Măsura 7- Servicii de bază și 
reinnoirea satelor în zonele rurale 
SubMăsura 7.2 - Investiții în 
crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scara 
mica 

Modernizare drumuri locale/ strazi comunale, inclusiv 
pentru circulația pietonala (amenajare trotuare) 
Extindere /reabilitare / modernizare rețea apă uzata și stații 
epurare apă uzată 
Proiect de sistematizare a comunei 
Incurajarea asocierii și integrarii în rețele de producatori 
 
Atragerea investițiilor pentru producția, distribuția și 
promovarea produselor bazate pe valorificarea superioara a 
resurselor locale, ca, de exemplu, investiții pentru 
procesarea produselor agricole vegetale/animale 
 
Programe de educare și informare a populației privind 
cunoașterea și utilizarea de utilaje agricole și echipamente, 
de tehnologii și material genetic, inovatoare, de ultimă 
generație 
 

Măsura 9 - Înființarea grupurilor 
de producatori în sectorul agricol 

Programe de educare și informare a populației privind 
valoarea/importanța  practicării agriculturii ecologice, din 
punct de vedere al veniturilor ridicate pe care le aduce 
fermierilor dar și al efectelor benefice asupra mediului   
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Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
rutiere agricole și forestiere 
 
 

Măsura 4  - Investiții în active fizice 
SubMăsura 4.3 - Investiţii pentru 
dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice  

Obiectivul general al POR 2014–2020 este creșterea competitivității economice și 
îmbunătățirea condițiilor de viața ale comunitaților locale și regionale prin sprijinirea 
dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care sa asigure o 
dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să 
valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 
Proiectele din portofoliul comunei Provița de Sus, cu posibilă finanțare în cadrul  POR 2014 -
2020, sunt: 
 

Denumire investiție Posibilitați de finanțare 
în cadrul  

POR 2014 -2020 
Extindere/ reabilitare/ modernizare clădiri publice 
 
Achiziționarea de echipamente cu consum redus de energie, în 
instituțiile publice 
 
Invesțitii în reabilitarea termică a clădirilor publice 
 
Investiții privind eficientizarea consumului energetic în 
instituțiile publice. 
 
Extindere/ reabilitare/ modernizare rețea energie electrică și 
iluminat public 
 
Dotare clădiri publice cu sisteme de energie regenerabilă. 
 
Utilizarea resurselor regenerabile pentru iluminatul public și în 
instituțiile publice 
 
Investiții în eficientizarea iluminatului public 

Axa prioritara 3 -Sprijinirea  
tranziției către o economie 
cu emisii scazute de carbon 

Restaurarea, protecția și valorificarea monumentelor istorice  
Conservarea și promovarea valorilor etnografice și activitaților 
artistice locale 

Axa prioritara 5 - 
Conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural 
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Amenajare pentru dezvoltare turistică 
Susținerea inființarii unor pensiuni agro –turistice 

Axa prioritara 7 - 
Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului 

Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea 
infrastructurii pentru servicii de sănătate și pentru servicii 
sociale 
Crearea de servicii de asistența socială  noi (pentru noi grupuri 
vulnerabile: copii aflați în situații de dificultate, tineri care ies 
din sistemul sociale de protecție, familii aflate în risc de 
destramare cu foarte mulți copii, copii ramași în țara ai caror 
parinți sunt plecați în  strainatate sa munceasca, persoane 
adulte și varstnice dependente socio-medical) 

Axa prioritara 8 - 
Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare și sociale 
 

Construcția de sali de sport aferente scolilor, laboratoare 
specializate, dotari cu material didactic modern și tehnica de 
calcul adecvata 

Axa prioritara 10- 
Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale 

Realizarea, modernizarea, reabilitarea/ consolidarea unor 
unitați educaționale și soluționarea utilităților aferente 
 
POC 2014 – 2020 susține investiții menite sa raspundă nevoilor și provocarilor legate de 
nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce priveste: (a) sprijinul 
insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructură subdezvoltata de 
TIC și implicit servicii slab dezvoltate. 
 

Denumire investiție Posibilitați de finanțare 
în cadrul POC 2014 – 2020 

Investiții pentru informatizarea completă a instituțiilor publice 
din domeniul administrației, educației, sănătății, protecției 
sociale, culturii etc. (conexiuni de mare viteza) 
 
Modernizarea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea și 
implementarea de servicii și aplicatii online pentru cetățeni (în 
domeniul administrației, educației, sănătății, protecției sociale, 
culturii, etc.) 

Axa Prioritara 2 –  
Tehnologia Informației și 
Comunicației (TIC) pentru o 
economie digitală 
competitivă 

 
POCA 2014-2020 iși propune sa consolideze capacitatea administrativă a autoritaților și 
instituțiilor publice de a susține o economie modernă și competitivă. 
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Denumire investiție Posibilitați de finanțare 
în cadrul POCA 2014 -2020 

Îmbunătățirea competențelor angajaților din domeniul public 
prin participarea la cursuri de perfecționare/instruire 

AP 1 - Administrație publica 
și sistem judiciar eficiente 

 
POCU 2014-2020 urmăreste integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane in 
ansamblul programelor și politicilor publice ale Romaniei și are in vedere valorizarea 
capitalului uman, ca resursa pentru o dezvoltare sustenabilă in viitor.  
In cadrul acestui program iși pot gasi finanțare urmatoarele proiecte din portofoliu: 
 

Denumire investiție Posibilitați de finanțare 
în cadrul POCU 2014 -2020 

Informarea, educarea și conștientizarea populației privind 
importanța  educației 
 
Programe și campanii de educare și informare a populației cu 
accent pe programele naționale de sănătate 
 
Derularea de programe (consiliere/ mediere) în vederea 
prevenirii existenței unor situații de abuz sau neglijența în 
familie și/ sau separarea de familie 
 
Facilitarea accesului la programe de formare continuă a 
/lucrătorilor/specialistilor, mai ales în domeniul agricol și la 
programe de instruire antreprenorială, mai ales pentru tineri 
fermieri 
 
Informarea, educarea și constientizarea populației privind 
necesitatea racordarii la rețelele de apă –apă uzata, consumul 
rațional de apă,  evitarea poluarii apelor, solului, aerului, 
necesitea selectării și reciclarii deșeurilor, normele legislative în 
domeniul mediului inconjurător și respectarea principiului 
“poluatorul platește” 
 
Derularea de programe de informare, educare și constientizare 
a populației referitor la importanța  și necesitatea protecției 
mediului inconjurător și conservarea biodiversitatii 

AP 5 Dezvoltare locală  
plasata sub responsabilitatea 
comunitații 
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Programul Național de Dezvoltare Locală  - coordonat de MDRAP stabilește cadrul legal 
pentru implementarea unor proiecte de importanță naționala, care susțin dezvoltarea 
regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitara și socio-
educativă. În cadrul acestui program se pot finanța urmatoarele proiecte din portofoliu: 
 
Investiții cu finanțare posibila  in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală  - coordonat 
de MDRAP 
Construcție și dotare stadion comunal/ baze sportivă 
Construire/ modernizare piață 
Investiții in infrastructura de depozitare a produselor agricole 
Înființare puncte de colectare pentru produse agricole vegetale și animale 
Modernizarea și extinderea clădirii primăriei 
 
Programele pentru protecţia mediului, finanțate de Administraţia Fondului pentru Mediu, 
 în coordonarea Ministerului Mediului şi Padurilor pot fi accesate pentru implementarea 
proiectelor care se adresează acestui domeniu. 
 

Investiții cu finanțare posibilă  din Fondul pentru Mediu 

Investiții în infrastructuri ecologice (inclusiv zone protejate, coridoare ecologice, ecoducte  sau 
pasaje ecologice) 
Investiții pentru gestionarea, restaurarea și monitorizarea ecosistemelor și habitatelor (inclusiv 
regenerări și amenajări silvice, refacerea fondului faunistic) 
Conservarea și protejarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și faună 
Investiții pentru modernizarea și inovarea tehnologiilor și echipamentelor de refacere a mediului 
Derularea de programe de informare, educare și constientizare a populației referitor la importanța  
și necesitatea protecției mediului inconjurător și conservarea biodiversitații 
Măsuri de  îmbunătățire a calitații apei, solului și aerului 
Reconstructia ecologică a zonelor forestiere și agricole degradate, afectate de activitați antropice 
și/sau din cauza fenomenelor naturale 
Lucrări privind adaptarea la schimbările climatice, inclusiv prevenirea și gestionarea riscurilor în 
fondul funciar agricol și forestier 
Implementarea programului de management integrat al deșeurilor la nivel local 
Lucrări de regularizare a albiei raurilor şi apărari de maluri pentru prevenirea şi reducerea 
consecinţelor distructive ale inundaţiilor 
Crearea, amenajarea și extinderea parcurilor ecologice cu destinații sociale și recreative 
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Investiții pentru prevenirea dezastrelor naturale (consolidarea malurilor și regularizarea cursurilor 
de apă, crearea de zone de inundabilitate controlabile, consolidarea de versanți, lucrări de 
împădurire, construirea de perdele forestiere în apropierea căilor de transport și a plantațiilor 
agricole) 
Campanii pentru informarea, pregatirea și conștientizarea populației privind comportamentul în 
situații de urgență și dezastre naturale, generate de schimbările climatice și dezastrele naturale 
Investiții pentru creșterea capacitații locale de prevenire a riscurilor (elaborarea de strategii și 
planuri de acțiuni, cartografierea riscurilor, îmbunătățirea competențelor în  domeniu) 
Investiții pentru crearea, operaționalizarea, modernizarea și creșterea capacitații de răspuns la nivel 
local în situații de urgență și dezastre naturale, în zonele vulnerabile sau acolo unde ecosistemele 
sunt expuse riscului unor asemenea efecte (inclusiv investiții pentru îmbunătățirea sistemelor de 
avertizare și alarmare a populației) 
Investiții pentru crearea și extinderea unor centre de pregatire a personalului operativ  (salvări din 
medii ostile vieții) 
 
Mediul privat joacă un rol foarte important pentru dezvoltarea comunei și se va urmări 
incurajarea și sprijinirea acestuia la nivel local. Investițiile realizate de mediul privat în 
domeniul agricol și alte domenii economice iși pot gasi cofinanțare în cadrul unor programe  
europene și guvernamentale, desfășurate în perioada 2014- 2020, precum PNDR (Măsura 4  
- Investiții în active fizice, Măsura 6 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor) și POR 
(Axa prioritara 2 -Îmbunătațirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii). 
Oportunitațile pentru investiții în comuna Provița de Sus pot sa fie: 

 fabrici de confecţii textile şi de încălţăminte (există personal calificat); 
 industria lemnului; 
 agroturismul: pensiuni, moteluri, case de vacanţă, campinguri; 
 trasee forestiere; 
 păstrăvării; 
 centre de vânătoare şi pescuit; 
 centru de procesare a uleiului de jir (există materie primă); 
 unităţi de procesare a fructelor de pădure; 
 plantaţii de pomi fructiferi şi de viţă de vie; 
 centre de colectare a ciupercilor şi plantelor medicinale. 

[sursa: https://www.cora-imobiliare.ro/harta/localitate/Provița -de-sus/informatii] 
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11.  IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ  
 
Consiliul Local și Primăria comunei Provița de Sus iși asumă «Strategia de dezvoltare locală » 
și vor asigură implementarea acesteia.  
Structura de coordonare a strategiei va fi formată din funcționari publici cu specializarare 
tehnică, financiară și de administrație și va fi condusă de primarul comunei.  
Structurii de coordonare a strategiei ii revin urmatoarele sarcini: 
 urmăreste programele de finanțare active sau ale caror apeluri urmează a fi deschise;  
 stabileste, anual, proiectele care urmează a fi realizate, funcție de alocările bugetare 

și sursele de cofinanțare existente; 
 asigură resursele tehnice și administrative necesare bunei implementari a  strategiei; 
 coordonează implementarea și urmăreste stadiul implementarii strategiei; 
 asigură o gestionare financiara corectă a fondurilor alocate implementarii acțiunilor; 
 asigură un management eficient și corect în implementarea strategiei; 
 monitorizeaza modul de implementare a strategiei; 
 evalueaza, periodic,  modul de implementare a strategiei; 
 daca este cazul, revizuieste strategia avand în vedere rezultatele implementarii 

strategiei până la momentul revizuirii, evoluția bugetului local, modificarile legislative 
și/sau ale strategiilor europene, naționale și județene cu impact direct asupra 
comunitații locale. 
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