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DEFINI TII SI ABREVIERI  
  

ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei  

 

Audit energetic - procedura sistematica de obtinere a unor date despre consumul 

energetic existent al unei cladiri sau al uni grup de cladiri, al unei activitati si/sau instalatii 

industrial sau al serviciilor private sau publice, de identificaare si cuantificare a oportunitatilor 

rentabile pentru realizarea unor economii de energie si cuantificarea rezultatelor;  

 

Biomasa - fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine 

biologica din agricultura (inclusiv substante vegetale si animale), silvicultura si industriile 

conexe, inclusiv pescuitul si acvacultura, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor 

industriale si municipale, codificate conform prevederilor legale; 

 

Biolichid - combustibil lichid produs din biomasa utilizat in scopuri energetice, altele 

decat pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice si a energiei termice destinate 

incalzirii si racirii;  

 

Biocarburant - combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasa;  

 

Centrala electrica - ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru 

producerea de energie electrica; poate fi constituita din unul sau mai multe grupuri electrice;  

 

Certificat verde - titlul ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei 

cantitati de energie electrica. Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie 

electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii; 

 

Conservarea energiei - totalitatea activitatilor orientate spre utilizarea eficienta a 

resurselor energetice in procesul de extragere, producer, depozitare, transport, distributie si 

consum al acestora, precum si spre atragerea in circuitul economic a resurselor regenerabile de 

energie; conservarea energiei include 3 componente esentiale- utilizarea eficienta a energiei, 

cresterea eficientei energetice si inlocuirea combustibililor deficitari;  

 

Consumator final - persoana fizica sau juridica care cumpara energie exclusiv pentru 

consumul propriu;  

 

Contract de performanta energetica - acord contractual intre beneficiar si furnizorul 

unei masuri care are ca scop imbunatatirea eficientei energetice, in mod normal ESCO, in care 

investitia necesara realizarii masurii trebuie sa fie platita proportional cu nivelul de imbunatatire a 

eficientei energetice prevazut in contract;  

 

Distribuitor de energie - persoana fizica sau juridica autorizata responsabila cu 

transportul energiei in vederea livrarii acesteia la consumatorii finali si la statiile de distributie 

care vand energie consumatorilor finali;  
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Economii de energie - cantitatea de energie economisita, determinata prin masurarea 

si/sau estimarea consumului inainte si dupa aplicarea uneia sau mai multor masuri de 

imbunatatire a eficientei energetice;  

 

Eficienta energetica - raportul dintre valoarea rezultatului performant obtinut, constand 

in servicii, marfuri sau energia rezultata, si valoarea energiei utilizate in acest scop; 

 

Energie - toate formele de energie disponibile pe piata, inclusiv energia electrica, energia 

temica, gazele naturale, inlusiv gazul natural lichefiat, gazul petrolier lichefiat, orice combustibil 

destinat incalzirii si racirii, carbune si lignit, carburanti, mai putin carburantii pntru aviatie si 

combustibilii pentru navigatia maritima, si biomasa, definita conform Directivei 2001/77/CE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricitatii 

produse din sursele de energie regenerabile pe piata interna a electricitatii;  

 

Finantare de catre terti - acord contractual care implica suplimentar fata de furnizorul 

de energie si beneficiar, un tert. Valoarea finaciara a economiei generata de imbunatatierea 

eficientei energetice determina plata tertului. Acest tert poate sa fie sau nu o companie ESCO; 

Instrumente financiare pentru economii de energie - orice instrument financiar, 

precum fonduri, subventii, reduceri de taxe, imprumuturi, finantare de catre terti, contracte de 

performanta energetica, contracte de garantare a economiilor de enrgie, care sunt facute 

disponibile pe piata de catre institutiile publice sau organismele private pentru a acoperi partial 

sau integral costul initial al masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;  

 

Imbunatatire eficienta energetica- cresterea eficientei energetice la consumatorii finali 

ca rezultat al schimbarilor tehnologice, comportamentale si/sau economice;  

 

Management energetic - ansamblul activitatilor de organizare, conducere si de 

gestionare a proceselor energetice ale unui consumator;  

 

Manager energetic - persoana fizica sau juridica atestata, prestatoare de servicii 

energetice, al carei obiect de activitate este organizarea, conducerea si gestionarea proceselor 

energetice ale unui consumator; 

Masuri de imbunatatire a eficientei energetice - orice actiune care, in mod normal, 

conduce la o imbunatatire a eficientei energetice verificabila si care poate fi masurata sau 

estimata;  

 

Mecanisme de eficienta energetica - instrumente generale utilizate de guvern sau de 

organisme guvernamentale pentru a crea un cadru adecvat ori stimulente pentru actorii pietei in 

vederea furnizarii si achizitionarii de servicii enrgetice si alte masuri de imbunatatire a eficientei 

energetice;  

 

Planul national de actiune - planul prin care se stabilesc tintele nationale privind 

ponderea energiei din surse regenerabile consumata in transporturi, energie electrica, incalzire si 

racire in anul 2020, tinand seama de efectele masurilor altor politici privind eficienta energetica 
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asupra consumului final de energie si masurile care trebuie adoptate pentru atingerea 

respectivelor obiective nationale; 

 

Programe de imbunatatire a eficientei energetice - activitati care se concentreaza pe 

grupuri de consumatori finali si care, in mod normal, conduc la o imbunatatire a eficientei 

energetice verificabila, masurabila sau estimabila; 

  

Serviciu energetic - activitatea care conduce la un beneficiu fizic, o utilitate sau un bun 

obtinut dintr-o combinatie de energie cu o tehnologie si/sau o actiune eficienta din punct de 

vedere energetic, care poate include activitatie de exploatare, intretinere si control necesare 

pentru prestarea serviciului care este furnizat pe baza contractuala si care, in conditii normale, 

conduce la o imbunatatire a eficientei energetice; 

Sistem de cote obligatorii - mecanismul de promovare a energiei electrice produse din 

surse regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achizitie de certificate 

verzi;  

 

Sistem de promovare - orice instrument, schema sau mecanism, care promoveaza 

utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin cresterea 

pretului la care aceasta poate fi vanduta sau prin marirea, prin intermediul unor obligatii 

referitoare la energia regenerabila sau in alt mod, a cantitatii achizitionate de acest tip de energie; 

aceasta include, dar nu se limiteaza la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare 

pentru investitii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursari de taxe, scheme de promovare 

privind obligatia de cumparare a energiei din surse regenerabile;  

 

Sistem de promovare prin certificate verzi - sistemul de cote obligatorii combinat cu 

tranzactionarea certificatelor verzi; 

 

Societate de servicii energetice - persoana juridica sau fizica autorizata, care presteaza 

servicii energetice si/sau alte masuri de imbunatatirea eficintei energetice in cadrul instalatiei sau 

incintei consumatorului si care, ca urmare a prestarii acestor servicii, accepta un grad de risc 

financiar. Pata pentru serviciile prestate este bazata, integral sau partial, pe imbunatatirea 

eficientei energetice si pe indeplinirea altor criterii de performanta convenite intre parti;  

 

Surse regenerabile de energie - sursele de energie nefosile, respectiv: eoliana, solara, 

aerotermala, geotermala, hidrotermala si energia oceanelor, energie hidraulica, biomasa, gaz de 

fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, si gaz de fermentare a namolurilor din 

instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz. 
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Abreviere de termeni ĸi unitaŞi de masura:  

 

SRE ï Surse regenerabile de energie  

GJ ï Giga Joule  

GW ï Giga Watt  

GWh ï Giga Watt ora  

kWh ï Kilo Watt ora  

MJ ï Mega Joule  

MW ï Mega Watt  

MW(el ) ï Mega Watt (capacitate electrica instalata)  

MW(t) ï Mega Watt (capacitate termica instalata)  

PJ ï Peta Joule  

TJ ï Terra Joule  

Tep ïTona echivalent petrol  

Á C ï Grade Celsius  

Gcal ï Unitate pentru energie (1 Gigacalorie = 1,163 MWh)  

m2 ï Metru patrat  

m3 ïMetru cub  

h ï Ora  

W ï Watt 

PT ï post de transformare 

NLC  ï numar loc de consum 
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STATEGIA ENERGETIC A A ORASULUI URLA TI  

 
Strategia energetica este Ăo activitate complexa care presupune iniŞierea, derularea ĸi 

corelarea unor acŞiuni politice, economice, tehnice ĸi ecologice in vederea asigurarii securitaŞii 

energetice naŞionale, a diversificarii surselor de aprovizionare interna ĸi externa, a 

perfecŞionarii ĸi diversificarii formelor de producere a energiei, a creĸterii eficienŞei producŞiei 

ĸi consumului energetic, a ameliorarii impactului poluant al producŞiei ĸi consumului de 

energieò. Puiu, O., Energia ï prioritate de interes planetar, Bucureĸti, Editura IndependenŞa 

Economica, 1996, p. 141  

 

 
 

¶ INTRODUCERE  

Energia, in toate formele ei, este elementul de baza in dezvoltarea economica industriala a 

fiecarui stat, fiind indispensabila in toate sectoarele de activitate. Standardele noastre de viata 

solicita cantitati uriase de energie. 

ImbunataŞirea eficienŞei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice 

naŞionale, datorita contribuŞiei majore pe care o are la realizarea siguranŞei alimentarii cu energie, 

dezvoltarii durabile ĸi competitivitaŞii, la economisirea resurselor energetice primare ĸi la 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. 

Sectorul energetic trebuie sa fie un sector dinamic, care sa susŞina activ dezvoltarea 

economica a Şarii ĸi reducerea decalajelor faŞa de Uniunea Europeana. In acest sens, ñObiectivul 

general al strategiei sectorului energetic il constituie satisfacerea necesarului de energie atat in 

prezent, cat ĸi pe termen mediu ĸi lung, la preŞuri acceptabile, adecvate unei economii moderne 

de piaŞa ĸi unui standard de viaŞa civilizat, in condiŞii de calitate, siguranŞa in alimentare, cu 

respectarea principiilor dezvoltarii durabileò. 

Reducerea consumului de energie si incetarea risipei de energie sunt din ce in ce mai 

importante pentru UE. In documentul EUCO 169/14 din octombrie 2014 se stabileste un obiectiv 

orientativ de cel putin 27% la nivelul UE pentru imbunatatirea eficientei energetic in 2030 in 

comparatie cu proiectiile privind consumul de energie in viitor, pe baza criteriilor actuale. Acesta 

va fi reexaminat in 2020, luand in considerare un nivel al UE de 30%. Masurile de eficienta 

energetica sunt recunoscute tot mai mult nu doar ca fiind un mijloc de a ajunge la aprovizionarea 

durabila cu energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, imbunatatirea securitatii 

aprovizionarii si reducerea costurilor la import, ci si ca mijloc de promovare a competitivitatii 

economiilor europene. 

Consiliul European din 20 si 21 martie 2014 a subliniat eficacitatea pe care eficienta 

energetica o are in reducerea costurilor energiei si a dependentei energetice. UE a stabilit 

standarde minime in materie de eficienta energetica si norme de etichetare si de proiectare 

ecologica pentru produse, servicii si infrastructura. Aceste masuri vizeaza imbunatatirea 

eficientei in toate etapele lantului energetic, de la furnizarea de energie pana la utilizarea energiei 

de catre consumatori. 
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¶ NECESITATEA APROBARII MODELULUI  
 

Romania a identificat rolul important al municipalitatilor in realizarea politicii nationale 

de eficienta si a introdus obligatii specifice cu privire la realizarea programelor municipale de 

eficienta inca de la transpunerea Directivea nr 32/2006 prin OG nr 22/2008. Legea nr 121/2014 

cu privire la eficienta energetica, transpune Directiva nr 27/2012 si introduce noi elemente pentru 

sustinerea eficientei energetice la nivel local. 

Strategia energetica defineĸte obiectivele Orasului Urlati in domeniul energiei electrice si 

a eficientei energetice pentru perioada 2015-2020 ĸi modalitaŞile de realizare a acestora, in 

condiŞiile asigurarii unei dezvoltari durabile.  

Scopul strategiei energetice a Orasului Urlati este de a eficientiza consumurile de energie 

ĸi de a oferi o alternativa marilor ĸi micilor consumatori de energie din surse epuizabile, in 

vederea obŞinerii unui consum raŞional de energie prin retehnologizare ĸi utilizarea eficienta a 

diferitelor surse de energii regenerabile, existente la nivelul orasului.  

Obiectivul general al strategiei consta in satisfacerea imediata ĸi pe termen lung a cererii 

de energie electrica, la un preŞ cat mai scazut, in condiŞii de calitate ĸi siguranŞa, cu limitarea 

impactului instalaŞiilor energetice asupra mediului. Prin strategia energetica a Orasului Urlati se 

urmareĸte creĸterea securitaŞii energetice prin economisirea resurselor epuizabile ĸi inlocuirea 

graduala a acestora in timp, pe baza conceptului dezvoltarii durabile.  

 

¶ LOCUL PROGRAMULUI DE IMBUNATATIRE A 

EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE LOCALA  

 
In cadrul Strategiei de dezloltare locala unul din obiectivele specific este politica privind 

problemele energetice, fiind un instrument important care sa defineasca evolutia viitoare a 

comunitatii, tinta spre care se va indrepta intregul proces de planificare energetica, orientat catre 

o piata si catre consumatorii de energie, in scopul de a asigura dezvoltarea economica a 

municipiului si de a asigura protectia corespunzatoare a mediului. 

 
1. POLITICI EUROPENE, STRATEGIA NATIONALA PENTRU EFICIENTA 

ENERGETICA,  STRATEGIILE SI PROGRAMELE LOCALE DE IMBUNATATIRE A 

EFICIENTEI ENERGETICE  

 

Politica Uniunii Europene in domeniul energiei pentru perioada pana in 2020 se bazeaza 

pe trei obiective fundamentale, pe care Romania le-a preluat in cadrul Strategiei Nationale 

Energetice: 

 

1. SIGURANTA ENERGETICA  

¶ Cresterea sigurantei energetice prin asigurarea necesarului de resurse energetice si 

limitarea dependentei de resursele energetice de import; 
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¶  Diversificarea surselor de import, a resurselor energetice si a rutelor de transport a 

acestora; 

¶  Cresterea nivelului de adecvanta a retelelor nationale de transport a energiei electrice, 

gazelor naturale si petrol; 

¶  Protectia infrastructurii critice. 

 

2. DURABILITATE  

¶  Cresterea eficientei energetice; 

¶  Promovarea producerii energiei pe baza de resurse regenerabile; 

¶  Promovarea producerii de energie electrica si termica in centrale cu cogenerare, in 

special in instalatii de cogenerare de inalta eficienta; 

¶  Sustinerea activitatilor de cercetare-dezvoltare si diseminare a rezultatelor cercetarilor 

aplicabile; 

¶  Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului inconjurator; 

¶  Utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice primare. 

 

3. COMPETITIVITATE  

¶  Dezvoltarea pietelor concurentiale de energie electrica, gaze naturale, petrol, uraniu, 

certificate verzi, certificate de emisii a gazelor cu efect de sera si servicii energetice; 

¶  Liberalizarea tranzitului de energie si asigurarea accesului permanent si 

nediscriminatoriu al participantilor la piata la retelele de transport, distributie si interconexiunile 

internationale; 

¶  Continuarea procesului de restructurare si privatizare, in special pe bursa, in sectoarele 

energiei electrice, termice si gazelor naturale; 

¶  Continuarea procesului de restructurare pentru sectorul de lignit, in vederea cresterii 

profitabilitatii si accesului pe piata de capital. 

 

Pentru a se asigura o coordonare coerenta a implementari acestei strategii, prin 

intermediul unui pachet legislativ care transpune inclusiv reglementarile Uniunii Europene cu 

privire la aceste trei mari prioritati, se impune ca la nivel local fiecare autoritate publica locala sa 

isi asume o strategie energetica prin care sa contribuie la implementarea obiectivelor nationale si 

realizarea indicatorilor asumati. 

 

Plecand de la aceste considerente, interventiile strategice locale asigura componenta de 

DURABILITATE a planurilor de actiune pentru eficienta energetica, reglementata la nivel 

European prin pachetul Pachetul ĂEnergie ï Schimbari Climaticeò, adoptat in 2008. 

 

Pachetul ĂEnergie ï Schimbari Climaticeò, stabileste pentru UE o serie de obiective 

pentru anul 2020, cunoscute sub denumirea de Ăobiectivele 20-20-20ò, si anume: 

¶ reducere a emisiilor de GES la nivelul UE cu cel putin 20% fata de nivelul anului 

1990; 

¶ cresterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabila (SRE) in totalul 

consumului energetic al UE, precum si o tinta de 10% biocarburanti in consumul de energie 

pentru transporturi; 
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¶  reducere cu 20% a consumului de energie primara, care sa se realizeze prin 

imbunatatirea eficientei energetice, fata de nivelul la care ar fi ajuns consumul in lipsa acestor 

masuri. 

Acest pachet legislativ a fost completat in 2009 de patru acte normative complementare: 

¶  Directiva 2009/29/CE - pentru imbunatatirea si extinderea schemei europene de 

tranzactionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (EU ï ETS); 

¶  Decizia 2009/406/CE - Decizia non-ETS; 

¶  Directiva 2009/28/CE - Directiva privind energiile regenerabile (RES); 

¶  Directiva 2009/31/CE - Directiva privind stocarea geologica a CO2 (CSC). 

 

Pentru indeplinirea obligatiilor asumate de Romania, urmarind elementele complementare 

ce asigura respectarea principiului de durabilitate, strategiile locale de eficienta energetica trebuie 

sa abordeze urmatoarele aspecte: 

¶  Pregatirea unui program de masuri pentru imbunatatirea eficientei energetice; 

¶  Identificarea posibilitatilor locale de producere a energiei pe baza de resurse 

regenerabile si promovarea acestora; 

¶  Identificarea potentialului de producere de energie electrica si termica in centrale cu 

cogenerare, in special in instalatii de cogenerare de inalta eficienta si promovarea acestora; 

¶  Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului inconjurator; 

¶  Utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice primare. 

 

Aceste masuri integrate contribuie in final la indeplinirea obiectivelor asumate pe plan 

national, respectiv: 

¶  reducerea cu 19% din emisiile de gaz cu efect de sera din 2005 pana in 2020 pe 

sectoare non EU ï ETS; 

¶  cresterea cu 24% a consumului de energie regenerabila pana in 2020; 

¶  reducerea cu 16% a emisiilor de CO2 din 2005 pana in 2020 in EU-ETS (eu 

Emissions Trading Scheme) 

 

In acest context, abordarea strategica locala pentru eficienta eneregtica durabila la nivelul 

orasului Urlati va viza: 

¶  Imbunatatirea eficientei energetice (la nivelul principalilor consumatori) 

¶ Utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice primare (gaz, current electric) 

¶ Masuri pentru prevenirea riscurilor si adaptare la schimbarile climatice (inundatii, 

incendii forestiere etc.) 

¶  Masuri pentru capacitarea administratiei publice locale pentru un management 

energetic eficient 

¶  Masuri de informare si constientizarea opiniei publice pe temetici de mediu, 

adaptarea la schimbarile climatice si eficienta energetica 

 

Pachetul de reglementari privind politica viitoare a UE in domeniul energie ï schimbari 

climatice a fost aprobat in cadrul Consiliului European si adoptat de Parlamentul European in 

decembrie 2008 (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in iunie 2009). In contextul 
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instituirii si al functionarii pietei interne si din perspectiva necesitatii de protectie si conservare a 

mediului inconjurator, politica energetica a UE urmareste: 

¶  asigurarea functionarii pietelor de energie in conditii de competitivitate; 

¶  asigurarea sigurantei aprovizionarii cu energie; 

¶  promovarea eficientei energetice si a economiei de energie; 

¶  dezvoltarea surselor regenerabile de energie; 

¶  reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera; 

¶  promovarea interconectarii retelelor energetice. 

 

Incepand cu anul 2013, sectorul energiei electrice, responsabil de cea mai mare parte a 

emisiilor de CO2 din UE, va fi supus in intregime unui sistem de licitatii pentru achizitionarea 

certificatelor de emisii de CO2. 

 

Prin aceste directive se stabilesc urmatoarele obiective, tinte si mecanisme: 

¶ Un cadru comun pentru promovarea energiei din surse regenerabile (SRE), astfel 

incat UE sa ajunga la o pondere a energiei din SRE in consumul final brut de energie de 20% in 

anul 2020. Pentru a atinge aceasta tinta, se stabilesc obiective nationale obligatorii pentru fiecare 

stat membru, precum si mecanismele de cooperare in domeniu. Pentru Romania tinta nationala 

este de 24%. 

¶ Un obiectiv minim de 10% pentru utilizarea de biocarburanti in transportul din 

interiorul UE, care sa fie atins pana in 2020. Acest procent este acelasi pentru toate statele 

membre. 

¶ Se instituie un cadru juridic pentru captarea si stocarea geologica, in conditii de 

siguranta din punct de vedere al mediului. UE intentioneaza construirea si punerea in functiune 

pana in 2015 a unui numar de pana la 12 instalatii demonstrative de CSC (captarea si stocarea 

carbonului). Orientarile comunitare, revizuite, privind ajutoarele de stat pentru protectia 

mediului, emise in acelasi perioada in care a fost aprobat pachetul legislativ, permit guvernelor sa 

asigure sprijin financiar pentru instalatiile pilot de CSC. 

 

Implementarea prevederilor pachetului legislativ Energie - Schimbari Climatice va avea 

implicatii majore in special asupra instalatiilor din sectorul energetic care intra si sub incidenta 

Directivei 2001/81/CE privind controlul integrat al poluarii. Aceste instalatii vor trebui sa 

respecte concomitent si obligatiile privind calitatea aerului, care conduc la reducerea emisiilor de 

substante poluante generate (SO2, NOx, particule). 

 

Masurile privind eficienta energetica au un rol critic in garantarea realizarii la cele mai 

mici costuri a obiectivelor stabilite prin pachetul energie-schimbari climatice. In plus, diminuarea 

consumului prin eficienta energetica este cel mai eficient mod de a reduce dependenta de 

combustibilii fosili si de importuri. 

 

Recunoscand importanta tehnologiei in domeniul energiei pentru reducerea emisiilor de 

CO2, a garantarii securitatii in alimentarea cu energie si a competitivitatii companiilor europene, 

UE a propus o strategie comuna pentru promovarea tehnologiilor energetice. 
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Pentru a exista o abordare uniforma care sa ajute la realizarea unor indicatori globali 

urmariti prin aceste politici, documentele programatice si pachetul pentru adaptarea la 

schimbarile climatice, au fost corelate la nivel European prin legislatia in vigoare si ulterior 

preluate si transpuse de fiecare stat in parte prin legislatia nationala. 

 

In consecinta, pentru ca un stat membru sa poata beneficia de pachetele de finantare 

disponibile pentru adaptarea la schimbarile climatice, in efortul de a se adapta standardelor 

privind consumurile energetice si emisiile de noxe, conform angajamemtelor asumate la nivel 

European si global, este necesar sa preia si sa implementeze cerintele agreate la nivel 

European/mondial. Acest lucru asigura: 

¶  reducerea vulnerabilitatii in fata schimbarilor climatice; 

¶  reducerea decalajelor socio-economice si o mai buna coeziune teritoriala prin 

implementarea unor tehnologii moderne bazate pe reducerea consumurilor energetice si cresterea 

eficientei energetice cu impact direct asupra reducerii cheltuielilor energetice atat pentru 

populatie cat si pentru ceilalti consumatori publici sau privati; 

¶  reducerea costurilor cu pagubele provenite din dezastre naturale si dezvoltarea unor 

politici de preventie in fata dezastrelor pentru a minimaliza pagubele; 

¶  mentinerea unui climat de mediu echilibrat care sa contribuie la mentinea starii de 

sanatate a populatiei, prin conservarea ecosistemelor naturale si, in acelasi timp, conservarea 

resurselor naturale si asigurarea unei dezvoltari durabile. 

 

Sustinerea si implementarea unor astfel de programe trebuie facuta insa la un nivel 

strategic care sa poata asigura o anumita continuitate a masurilor la nivel reginal si teritorial. 

Pentru aceasta trebuie, sa existe o corelare a interventiilor si o coordonare a acestora in vederea 

atingerii anumitor indicatori propusi pentru masurarea impactului acestor interventii. 

 

In lipsa unei Strategii ca document programatic asumat atat politic cat si la nivelul 

comunitatii, intervetiile spontane, neecoordonate, fara o tinta clara si o procedura de monitorizare 

prin stabilirea unor indicatori relevanti, au un impact local pe termen scurt, fara o valorificare 

eficienta a resurselor si potentialului local. 

 

O astfel de planificare strategica nu se poate face decat in contextul pregatirii unei 

Strategii Locale de Eficienta Energetica ca parte a unui Plan de Interventii pentru Eficienta 

Energetica (PIEE) pe toate nivelurile de interventie (regional, national, local), 

aplicandu-se pri ncipiile dezvoltarii durabile cu accent pe abordare locala, respective 

interventii clare, locale, cuantificabile ca impact prin indicatorii comuni stabiliti la nivel 

regional si national. 
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1. POLITICI EUROPENE, STRATEGIA NATIONALA PENTRU 

EFICIENTA ENERGET ICA, STRATEGIILE SI PROGRAMELE 

LOCALE DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE  
 

 

1.1. CADRUL LEGISLATIV  

 

O astfel de planificare strategica nu se poate face decat in contextul pregatirii unei 

Strategii   Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica; 

    

 Masurile de economie de energie incluse in plan trebuie sa fie suficient de consistente 

astefel incat la atingerea tintei nationale asumate de Romania, cat si la realizarea obiectivelor 

specific din Planul national de actiune in domeniul eficientei energetice. Prin programele de 

imbunatatire a eficientei energetic  trebuie scos in evident modul de conformare a masurilor pe 

termen scurt si a masurilor pe termen de 3-6 ani conform normativelor: HG nr. 1460/2008 - 

Strategia nationala pentru dezvoltare durabila a Romaniei ïOrizonturi 2013-2020-2030; HG nr. 

1069/2007 ï Strategia Energetica a Romaniei 2007-2020, actualizata pentru perioada 2011-2020; 

HG nr. 2019/2007 ï privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie termica; Legea 

372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata; O.G. nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului national de dezvoltare locala. 

 

Pornindu-se de la primul acord international pe aspecte de mediu, negociat intre cele 160 

de tari semnatare ale protocolului de la Kyoto, continuandu-se cu declaratiile politice asumate cu 

ocazia Conventiilor Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice, la nivel European, inca din 

2006 s-a pregatit un cadru comun de implementare a unor politici pentru pentru adaptarea la 

schimbarile climatice. 

 

¶  Directiva 32/2006 transpusa in legislatia nationala prin OG 22/2008, prin care s-au 

introdus obligatii specifice cu privire la realizarea programelor municipale de eficienta 

energetica; 

¶  Raportul intrunirii intrunirii IPCC in 2007 (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) prin care s-au stabilit o serie de obiective pe teme climatice, denumite generic ñPachetul 

20/20/20 al Uniunii Europeneò si se refera la o serie de masuri de reducere pana in 2020 astfel: 

¶ reducerea cu 20% a emisiilor de GES fata de anul 1990, pana in anul 2020; 

¶ reducere cu 14% fata de 2005 si utilizarea de energie regenerabila in proportie de 

20% din consumul total de energie; 

¶ imbunatatirile in domeniul eficientei energetice (20%); 

¶ reducerea emisiilor globale de gaze cu efect de sera cu cel putin 50% pana in 2050 si 

intre 80% si 95% de tarile industrializate (toate tarile europene si OECD -Organizatia pentru 

Dezvoltare si Cooperare Economica, inclusiv Romania, sunt privite ca tari industrializate in 

procesul Natiunilor Unite de schimbare climatica). 

 

La nivelul Uniunii Europene, pachetul ĂEnergie ï Schimbari Climaticeò, stabileste o serie 

de obiective pentru anul 2020, cunoscute sub denumirea de Ăobiectivele 20-20-20ò, si anume: 
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¶  reducere a emisiilor de GES la nivelul UE cu cel putin 20% fata de nivelul anului 

1990; 

¶  cresterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabila (SRE) in totalul 

consumului energetic al UE, precum si o tinta de 10% biocarburanti in consumul de energie 

pentu transporturi; 

¶  o reducere cu 20% a consumului de energie primara care sa se realizeze prin 

imbunatatirea eficientei energetice, fata de nivelul la care ar fi ajuns consumul in lipsa acestor 

masuri. 

De asemenea, UE propune sa reduca nivelul emisiilor cu pana la 30% pana in 2020, doar 

daca si alte state dezvoltate vor adopta obiective similare, ca parte a unui viitor acord de mediu 

global post - 2012. Negocieri pentru un astfel de acord la nivelul Natiunilor Unite sunt inca in 

derulare. Acest pachet legislativ contine patru acte normative complementare: 

¶  Directiva 2009/29/CE - pentru imbunatatirea si extinderea schemei europene de 

tranzactionare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera (EU ï ETS); 

¶  Decizia 2009/406/CE - Decizia non-ETS; 

¶  Directiva 2009/28/CE - Directiva privind energiile regenerabile (RES); 

¶  Directiva 2009/31/CE - Directiva privind stocarea geologica a CO2 (CSC). 

 

Obiectivele asumate de Romania, respectiv: 

¶ reducerea cu 19% din emisiile de gaz cu efect de sera din 2005 pana in 2020 pe 

sectoare non EU ï ETS; 

¶ cresterea cu 24% a consumului de energie regenerabila pana in 2020; 

¶ reducerea cu 16% a emisiilor de CO2 din 2005 pana in 2020 in EU-ETS; 

¶ Directiva UE 27/2012 cu privire la eficienta energetica, prin care tarile europene s-au 

angajat sa reduca cu 20% consumul de energie primara, pana in 2020 transpusa in legislatia 

nationala prin legea 121/2014. 

¶  Directiva 2013/30/UE privind siguranta operatiunilor petroliere si gazeifere si de 

modificare a Directivei 2004/35/CE. 

¶  Prioritatile nationale asumate prin Acordul de Parteneriat 2014-2020, transpuse la 

nivel local in cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locala ce trebuiesc correlate cu Planul National de 

Dezvoltare pe perioada 2014-2020. 

 

Autoritatile Publice Locale din localitatile cu peste 5000 de locuitori au obligatia de a 

realiza un ĂPlan de crestere a eficientei energeticeò, iar in situatia in care localitatea are peste 

20.000 locuitori este necesar sa existe si un Ămanager energetic autorizatò pentru respectivele 

localitati. 

Pachetul legislativ elaborat la nivel European privind cresterea eficientei energetice a fost 

transpus in legislatia romaneasca prin urmatoarele programe si acte normative de baza: 

¶  Hotararea nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a Romaniei pentru 

perioada 2007-2020, cu modificarile si completarile legale in vigoare; 

¶  Hotararea nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei NaŞionale pentru Dezvoltare 

Durabila - Orizonturi 2013-2020-2030; 
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¶  HG 1661 /2008 privind aprobarea Programului National pentru Cresterea Eficientei 

Energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009-

2010; 

¶  HG 835 /2010 privind modificarea Programului National pentru Cresterea Eficientei 

Energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public, pentru anii 2009-2010 

; 

¶  Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata in 2013; 

¶  Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica; 

¶  H.G. 122/2015 pentru aprobarea Planului NaŞional de AcŞiune in Domeniul 

EficienŞei Energetice. 

 

Prin Strategia Energetica a Romaniei pentru 2020, se dezvolta 3 directii majore de 

interventie in domeniu energetic stabilite la nivel strategic european (siguranta energetica, 

dezvoltare durabila si competitivitate) si propune o seria de masuri de interventii specifice la 

nivel national, in scopul atingerii obiectivelor energetice asumate de tara, pentru perioada 2007-

2020. 

 

Conform Planului National de Actiune in Domeniul Eficientei Energetice, principalele 

masuri de interventie in domeniul cresterii eficientei energetice sunt: 

¶  Masuri orizontale ce au in vedere in general actiuni de auditare energetica, 

monitorizare si control consumuri energetice, campanii de constientizare a consumatorilor, etc in 

conformitate cu Directiva 2012/27 /UE; 

¶  Masuri de EficienŞa Energetica in Cladiri Publice si rezidentiale ; 

¶  Masuri de eficienŞa energetica in cladirile organismelor publice ; 

¶  Masuri de eficienŞa energetica in industrie ; 

¶  Masuri de eficienŞa energetica in transport ; 

¶  Masuri de eficienŞa energetica in serviciile de incalzire ĸi racire ; 

¶  Transformarea, transportul, distribuŞia energiei ĸi raspunsul cererii de energie. 

 

 

Prin Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila Orizonturi 2014-2020-2030, se 

integreaza la nivel sectorial o serie din masurile interventiile propuse prin Strategia Energetica a 

Romaniei pentru 2020, stabilind principalele directii de actiune la nivelul fiecarui sector ( precum 

si orizontul de timp pentru desfasurarea acestora), dupa cum urmeza: 

¶  Corelarea raŞionala a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiŞionale 

in profil intersectorial ĸi regional, cu potenŞialul ĸi capacitatea de susŞinere a capitalului natural; 

¶  Modernizarea accelerata a sistemelor de educaŞie ĸi formare profesionala, sanatate 

publica ĸi servicii sociale, Şinand seama de evoluŞiile demografice ĸi de impactul acestora pe piaŞa 

muncii; 

¶  Folosirea generalizata a celor mai bune tehnologii existente, din punct de vedere 

economic ĸi ecologic, in deciziile investiŞionale; introducerea ferma a criteriilor de eco-eficienŞa 

in toate activitaŞile de producŞie ĸi servicii; 

¶  Anticiparea efectelor schimbarilor climatice ĸi elaborarea din timp a unor planuri de 

masuri pentru situaŞii de criza generate de fenomene naturale sau antropice; 
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¶  Asigurarea securitaŞii ĸi siguranŞei alimentare prin valorificarea avantajelor 

comparative ale Romaniei, fara a face rabat de la exigenŞele privind menŞinerea fertilitaŞii solului, 

conservarea biodiversitaŞii ĸi in protejarea mediului; 

¶  ProtecŞia ĸi punerea in valoare a patrimoniului cultural ĸi natural naŞional; racordarea 

la normele ĸi standardele europene privind calitatea vieŞii. 

¶  Identificarea unor surse suplimentare de finanŞare pentru realizarea unor proiecte ĸi 

programe de anvergura, in special in domeniile infrastructurii, energiei, protecŞiei mediului, 

siguranŞei alimentare, educaŞiei, sanataŞii ĸi serviciilor sociale; 

 

Obiectivele UE, precum si cele nationale cu privire la cresterea eficientei energetice isi 

gasesc surse de finantare in mare parte prin Programele Operationale Sectoriale 2014-2020, 

completate de Programul National de Dezvoltare Locala, pentru acele tipuri de finantare pentru 

care nu se identifica surse la nivelul acestor programe sectoriale, integrand trei subprograme 

specifice: 

¶  Subprogramul ĂModernizarea satului romanescò; 

¶  Subprogramul ĂRegenerarea urbana a municipiilor si oraselorò; 

¶  Subprogramul ĂInfrastructura la nivel judeteanò. 

 

Obiectivul general PNDL vizeaza echiparea unitaŞilor administrativ-teritoriale cu toate 

dotarile tehnicoedilitare, de infrastructura educaŞionala, de sanatate ĸi de mediu, sportiva, social-

culturala ĸi turistica, administrativa ĸi de acces la caile de comunicaŞie, astfel incat pe termen 

mediu fiecare localitate sa atinga standardele prevazute de Legea nr. 350/2001, privind 

amenajarea teritoriului ĸi urbanismul. 

 

In mod prioritar, programul finanteaza: 

¶  Proiecte de infrastructura finantate prin alte programe inchise in prezent, a caror 

finalizare estenecesara pentru respectarea unor angajamente asumate de Romania in cadrul 

Uniunii Europene; 

¶  Proiecte de infrastructura de dimensiuni reduse ca volum care nu indeplinesc criterii 

de eligibilitate pe programe cu finantare europeana. 

 

Plecand de la cadrul national strategic in domeniul eficientei energetice, prin legea 

121/2014 s-a stabilit cadrul legal de aplicare a politicilor nationale in scopul cresterii eficientei 

energetice pe intregul lant energetic: resurse primare, productie, distributie, furnizare, transport si 

consum final, astfel incat sa se atinga tinta de reducere a consumului energetic cu 19% pana in 

2020. 

 

Principalele interventii vizate prin legea 121/2014, pentru cresterea eficientei energetice 

sunt: 

¶  Cresterea eficientei energetice a cladirilor ; 

¶  Achizitii publice care sa impune produse, servicii si lucrari cu performante inalte de 

eficienta energetica ; 

¶  Stabilirea unor masuri de politica energetica care sa se aplice in mod unitar si 

cuantificabil ; 
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¶  Stabilirea unor masuri minime de respectat de catre agentii economici, ce depasesc 

anumite limite de consum energetic ; 

¶  Contorizarea consumului energetic real, cat mai fidel, la consumatorii finali; 

¶  Informarea si constientizarea consumatorilor finali cu privire la necesitatea si 

beneficiile cresterii eficientei energetice; 

¶  Incurajarea folosirii unor tehnologii de cogenerare de inalta eficienta atat pentru 

procese de incalzire cat si pentru procese de racire care sa deserveasca necesitatile consumatorilor 

finali ; 

¶  Montarea unor echipamente de captare si stocare a dioxidului de carbon produs in 

instalatiile de ardere ; 

¶  Stabilirea unor reglementari clare in ceea ce priveste producerea, transportul si 

distributia energiei; 

¶  Pregatirea unor resurse umane calificate in domeniul cresterii eficientei energetice si 

implementarea unor sisteme de calificare, acreditare si certificare in domeniul eficientei 

energetice, inclusiv reglementari privind realizarea auditurilor energetice si bilanturilor 

energetice. 

 

Complementar acestei legi s-a detaliat prin legislatia secundara cadrul legal si 

metodologia de abordare pentru fiecare directie de interventie in parte astfel incat sa existe un 

model unitar de abordare a masurilor de eficienta energetica. 

 

Astfel pentru cladiri s-au stabilit prin Legea 372/2005 privind performanta energetica a 

cladirilor (republicata in 2013), masurile de inteventie pentru cresterea eficientei energetice, prin 

decizia ANRE s-a aprobat un model de Program de imbunatatirea a eficientei energetice pentru 

localitati cu o populatie mai mare de 5000 de locuitori, s-au aprobat modele de ghiduri pentru 

elaborarea auditurilor energetice si elaborarea bilanturilor energetice precum si programele 

analitice pentru cursurile de specialitate in domeniul managementului energetic si al elaborarii 

auditurilor energetice. 

 

Toate aceste reglementari legale ofera suportul necesar pentru implementarea si 

monitorizarea masurilor de crestere a eficientei energetice si indeplinirea obligatiilor asumate de 

Romania cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% pana in 2020. 

 

Plecand de la aceste considerente, in cadrul contractului avand ca obiect ĂElaborarea 

strategiei in domeniul eficientei energetice a Orasului Urlati pentru perioada 2016-2022ò, se vor 

derula urmatoarele activitati: 

¶  O analiza sumara asupra teritoriului Orasului Urlati, in baza careia se vor colecta 

datele necesare realizarii inventarului consumatorilor de energie la nivelul comunitatii si al 

emisiilor de CO2, precum si principalii factori implicati in dimanica acestora (asezarea 

geografica, specificul climatic, evolutia demografica, stadiul dezvoltarii principalelor servicii de 

utilitati publice); 

¶  Analiza datelor si realizarea unor prognoze privind emisiile de CO2 si consmurile 

energetice la nivelul comunitatii, in scopul identificarii necesitatilor de interventii pentru 

diminuarea consumurilor de energie si cresterea eficientei energetice si alinierea la cerintele 

legale in vigoare in acest domeniu; 
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¶  Formularea unor obiective clare si a unui set de masuri ce se vor transpune in 

proiecte, cu scopul alinierii la cerintele legislatiei in vigoare cu privire la cresterea eficientei 

energetice pentru fiecare sector de interventie identificat ca fiind prioritar; 

¶  Definirea unor fise de proiecte prin care sa se atinga obiectivele si masurile propuse 

si identificarea unor posibile surse de finantare; 

¶  Definirea mecanismelor si instrumentelor de implementare a masurilor si proiectelor 

propuse si stabilirea unor metode/procedure de monitorizare si raportare. 

 

Acest document va raspunde cerintelor impuse de legislatia in vigoare si va constitui un 

element de fundamentare a investitiilor ce se vor propune la nivel comunitatii pentru cresterea 

eficientei energetice, fiind punctul de pornire pentru proiectele investitionale ce vor viza 

atragerea de fonduri europene nerambursabile in vederea dezvoltarii locale durabile in perioada 

2016-2022. 

 

Se va asigura in acest fel indeplinirea obligatiilor legale in vigoare ce revin Autoritatii 

Publice Locale a Orasului Urlati, sub aspectul elaborarii strategiei de crestere a eficientei 

energetice si totodata se vor identifica o serie de solutii care sa raspunda nevoilor investitionale 

locale pentru reducerea consumurilor energetice si, implicit, reducerea costurilor serviciilor de 

utilitati publice si a gradului de poluare. Documentul se inscrie in cadrul general al Strategie 

Energetice Nationale privind cresterea eficientei energetice. 

 

Programele de finantare a investitiilor, disponibile statelor membre in perioada 2014-2020 

pentru realizarea unei mai bune coeziuni socio-economice la nivel european, vizeaza atingerea 

obiectivelor de mediu si reducere a emisiilor de carbon prin intermediul a 4 obiective tematice: 

¶  Obiectivul tematic 1: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 

dioxid de carbon in toate sectoarele; 

¶  Obiectivul tematic 2: Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si 

gestionarea riscurilor; 

¶  Obiectivul tematic 3: Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor; 

¶  Obiectivul tematic 4: Promovarea unor sisteme de transport durabile si eliminarea 

locajelor din cadrul infrastructurii majore. 

 

Asa cum se poate observa, aceste obiective vizeaza patru directii principale strans 

interconectate intre ele: 

¶  Reducerea emisiilor de carbon; 

¶  Promovarea utilizarii eficiente a energiei, care la randul ei contribuie la reducerea 

emisiilor de carbon; 

¶  Protectia mediului si conservarea acestuia; 

¶  Adaptarea la schimbarile climatice si o mai buna pregatire pentru gestionarea 

riscurilor. 
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1.2. TINTA DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 PENTRU ORASUL URLA TI  

 

Conventia Natiunilor Unite pe Tema Schimbarilor Climatice (UNFCCC), a stabilit 

necesitatea de a mentine cresterea temperaturii globale in limta a 20C fata de temperatura 

inregistrata in perioada pre-industriala, pentru a preveni astfel efectele grave ale schimbarilor 

climatice. In aceste conditii, inca din 2009, UE a initiat o serie de politici sectoriale care 

integreaza masuri necesare atingerii acestor deziderate si in anul 2013, Comisia Europeana a 

publicat strategia UE pentru Adaptarea la Schimbarile Climatice. Totodata, tarile UE au elaborat 

o serie de strategii nationale care includ programe cu diferite actiuni pentru o mai buna gestionare 

a  factorilor care influenteaza schimbarile climatice. 

 

Schimbarile Climatice (cresterea temperaturii, modificarile pe scara a precipitatiilor, 

scaderea rezervelor de gheata etc.) isi fac deja efectul la nivel mondial, inclusiv la nivel 

European, inregistrandu-se in anii precedenti noi recorduri fata de perioada pre-industriala. 

Temperatura a crescut la nivelul Europei cu 1,30C fata de perioada preindustriala, precipitatiile 

au crescut semnificativ in regiunile de nord si nord-vest ale Europei dar s-au redus in zona de 

Sud, furtunile au crescut ca frecventa, iar topirea ghetarilor s-a accelerat fata de 1990, 

inregistrandu-se noi recorduri minime privind suprafetele ghetarilor in perioada 2007, 2011 si 

2012, in timp ce ninsorile sunt mult mai reduse atat cantitativ cat si ca suprafete acoperite. 

 

Acest lucru asigura: 

¶  reducerea vulnerabilitatii in fata schimbarilor climatice; 

¶  reducerea decalajelor socio-economice si o mai buna coeziune teritoriala prin 

implementarea unor tehnologii moderne bazate pe reducerea consumurilor energetice si cresterea 

eficientei energetice cu impact direct asupra reducerii cheltuielilor energetice atat pentru 

populatie cat si pentru ceilalti consumatori publici sau privati; 

¶  reducerea costurilor cu pagubele provenite din dezastre naturale si dezvoltarea unor 

politici de preventie in fata dezastrelor pentru a minimaliza pagubele; 

¶  mentinerea unui climat de mediu echilibrat care sa contribuie la mentinea starii de 

sanatate a populatiei, prin conservarea ecosistemelor naturale si, in acelasi timp, conservarea 

resurselor naturale si asigurarea unei dezvoltari durabile. 

 

Sustinerea si implementarea unor astfel de programe trebuie facuta insa, la un nivel 

strategic care sa poata asigura o anumita continuitate a masurilor la nivel regional si teritorial. 

Pentru aceasta trebuie, sa existe o corelare a interventiilor si o coordonare a acestora in vederea 

atingerii indicatorilor propusi pentru cuantificarea impactului acestor interventii. 

 

In lipsa unei Strategii ca document programatic asumat atat politic cat si la nivelul 

comunitatii, interventiile spontane, neecoordonate, fara o tinta clara si o procedura de 

monitorizare prin indicatori relevanti, au un impact local pe termen scurt, fara o valorificare 

eficienta a resurselor si potentialului local. 

 

Conform prezentei Strategii de eficienta energetica, principalele interventii care ar 

trebui  implementate pana in 2022, vor conduce la o economie de energie de 10% per an, 

respectiv reducerea emisiilor de CO2 cu 11334 tone CO2 in Orasul Urla ti. 
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2. DESCRIEREA GENERALA A LOCALITATII  

 

2.1 LOCALIZAREA, RELIEFUL SI ISTORICU L ASEZARII   

 

2.1.1. REPERE GEOGRAFICE 

 

   Oraĸul UrlaŞi este un oraĸ vechi, fiind menŞionat, pentru prima data, inca din prima 

jumatate a secolului al XVI - lea, intr-un hrisov semnat de Neagoe Basarab, la data de 16 martie 

1515, prin care voievodul intarea mai multe ocine manastirii Snagov ĸi in care printre Ăjuratoriò 

(martori) se afla ĸi boierul òOancea din UrlaŞiò. Oraĸul este situat in partea de sud-est a Romaniei, 

in partea de sud-est a judeŞului Prahova, la 44Á59ô28ôô latitudine nordica ĸi 26Á13ô50ôô 

longitudine estica, la o distanŞa de 81 km de Bucureĸti, in zona de contact dintre Campia Romana 

(campia subcolinara Mizil-Stalpu) ĸi dealurile subcarpatice. 

 

 
 

 

Oraĸul face parte din renumita regiune viti-vinicola Dealu Mare, aflandu-se pe celebrul 

Drum al Vinului, fiind invecinat cu urmatoarele localitati:  

v nord ï comuna Iordacheanu  

v sud ï comunele Albeĸti Paleologu ĸi Tomĸani  

v est ï comuna Ceptura  

v vest ï comunele Valea Calugareasca ĸi Plopu  
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Calea de acces in localitate este Drumul NaŞional 1B Ploieĸti ï Buzau, din Albeĸti 

Paleologu, la o distanŞa de 4 Km, pe Drumul JudeŞean 102 C. Oraĸul este situat la o distanŞa de 6 

Km de Gara Cricov, fapt ce faciliteaza accesul persoanelor, dar ĸi transportul marfurilor. 

Orasul cuprinde pe langa centru alte 15 zone adiacente. Strazile-cartiere pornesc ca niste 

raze din central spre marginile orasului: Arionestii Noi si Vechi, Cherba, Jercalai, Maruntis, 

Orzoaia de Sus si Orzoaia de Jos, Schiau, Valea Bobului, Valea Cringului, Valea Mieilor, Valea 

Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman si Valea Urloii. 

Cai de acces: Calea de acces in localitate este DN 1B Ploiesti-Buzau din Albesti 

Paleologu, la o distant de 4 km pe DJ 102 C. 

 

 
 

 

2.1.2. ISTORICUL ASEZARII 

 

Istoricul oraĸului UrlaŞi se pierde sub colbul vremurilor trecute, oraĸul fiind menŞionat 

inca din prima jumatate a secolului al XVI-lea. Urme arheologice din neolitic ĸi epoca bronzului, 

descoperite pe dealul Merez din Valea Urloii, certifica, insa, un trecut mult mai indepartat. In 
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legatura cu denumirea localitaŞii, DicŞionarul Terminologic ĸi de Regionalisme [DTSR (1872)], 

susŞine ca, Ăǫn vechime se numea Stenota ĸi era cetate veche, unde astazi se afla numai ramaĸiŞe. 

Urlat e cuvant nemŞesc ĸi s-a prefacut in UrlaŞi ĸi nu inchipuieĸte alta decat un lucru prea vechi ĸi 

se inŞelege ca de la goŞi, care in a treia suta de ani au stapanit pe aici, a ramas aceasta numireò. Pe 

de alta parte, cei cea au scris DGJPh (1897. p. 601) menŞionau ca denominaŞia ar putea veni, 

conform tradiŞiei, de la faptul ca locuitorii coborau de pe dealurile vecine pentru a se aduna la 

urlatoare, adica la targ. N-ar fi, insa, exclus sa fie doar o simpla traducere din slava a numelui 

raului Cricov ïĂKrikò= strigat, urlet. Potrivit altor cercetatori, UrlaŞi provine din cuvantul 

maghiar Varalatt (Ăsubcetateò, Orlat, Urlat). De altfel, oraĸul a fost pana in secolul al XIX ï lea 

reĸedinŞa fostului judeŞ Secuieni (N. Iorga, Documente urlaŞene, BCMI, 1927, p. 309). Marele 

istoric Nicolae Iorga, in volumul sau de Documente urlaŞene, publicat iniŞial in cadrul Buletinului 

Comisiei Istorice a Romaniei, in 1972, se intreba de unde vine acest nume, pe care-l va cataloga, 

in alta parte, drept Ănumele-porecla indescifrabilò1 . Tot Nicolae Iorga spunea ca ĂEtimologia 

care s-ar prezenta la inceput ar pune numele in legatura cu verbul a urla. Dar aceasta n-ar avea 

nici un sens. Trebuie cautat aiurea. Am gasit ĸi forma OrlaŞi. Aceasta ne-ar trimite la radicalul 

Orlu, Orlea, constatat ĸi aiurea. Finala ar fi cea slavona -aŞ, care se intalneĸte, e drept, in alte 

regiuni, cele de langa Dunarea sarbeasca (de fapt bulgareasca), de la RomanaŞul nostru pana la 

CraguievaŞul ĸi CruĸevaŞul sarbilorò. In toamna anului 1968, in curtea Liceului din oraĸ, in urma 

unor sapaturi intamplatoare, au fost descoperite un schelet ĸi trei nasturi de cupru, realizaŞi in 

tehnica secolului al XIV ï lea, fiind certe marturii istorice pentru actuala vatra a targului.  

 

Documentar, insa, oraĸul UrlaŞi a fost atestat pentru prima oara intr-un hrisov semnat de 

Neagoe Basarab, la data de 16 martie 1515, prin care voievodul intarea mai multe ocine 

manastirii Snagov ĸi in care printre Ăjuratoriò (martori) se afla ĸi boierul òOancea din UrlaŞiò. A 

doua menŞiune documentara este hrisovul din 1527-1528, semnat de Radu de la AfumaŞi, prin 

care voievodul reconfirma aceleiaĸi manastiri, dealul cu viile de la Poiana (in Valea 

Calugareasca) ĸi Valea Calugarilor, Ăa patra parte, cat Şine ocina pana in apa Teleajanului, cu 

vinariciul2 si perpelii3 , partea domneasca ĸi un vad de moara in Carciurcari pe Cricovò. 

Intocmirea acestui hrisov se facuse pe baza unei cercetari la faŞa locului de mai mulŞi boieri, 

printre care ĸi boierul Oancea din UrlaŞi. Registrele vamale ale Braĸovului din anul 1545, care 

Şineau evidenŞa targoveŞilor din ŝara Romaneasca, veniŞi pentru tranzacŞii comerciale cu cei 

braĸoveni, menŞioneaza ĸi pe un anume Stan din UrlaŞi, printre comercianŞii din alte localitaŞi 

prahovene: GherghiŞa, Targĸor, Breaza, Slanic, Comarnic, Filipeĸti, Valeni (Arh. NaŞ. Dir. Jud. 

Bv, Primaria Braĸov ï seria Reg. vigesimale, III A/6, p. 44). La data de 5 iunie 1598, domnitorul 

Mihai Viteazul elibera o carte domneasca lui ĂDragan ĸi cu feciorii caŞi Dumnezeu ii va da, ca sa 

fie lui moĸie in UrlaŞi (é) din campu ĸi din apa ĸi din deal cu viile ĸi de peste tot hotaréò4 .  

 

La data de 20 aprilie 1703, ĸase boieri intocmeau hotarnicia moĸiei UrlaŞi lui Iordache 

Cocorascu (moĸtenita de la logofatul Radu Cocorascu), deosebindu-i-o de cea a moĸnenilor 

urlaŞeni, iar un an mai tarziu, la 26 septembrie 1704, Constantin Brancoveanu i-o confirma printr-

un hrisov. Domnitorul Constantin Brancoveanu a poposit pe aceste meleaguri, in vara anului 

1711, ĂAici, in gura UrlaŞilor, in locul unde Cricovul Sarat scapa din stransoarea dealurilor ĸi 

prinde a se zbengui pe intinderi ĸese (é) cu cea din urma oĸtire a ŝarii Romaneĸtiò, cu mii de 

boieri, boiernaĸi, ostaĸi de curte si Ăslujitoriò Şarani, aĸteptand Ăsa vada cum hotaraĸte norocul 

razboaielor la Prut, ca sa ĸtie daca ramane cu turcii ori merge sa se inchine imparatului celui nou 
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al muscalilorò5 . In DTSR din anul 1872 se menŞiona despre targul UrlaŞi ca avand in 

componenŞa ĸi catunele: Arioneĸti, MarunŞiĸ, Valea Nucetului, Orzoaia, Valea lui Seman, Valea 

Urloii, Valea Bobului, Valea Crangului, Valea Humei, Valea Pietrei si Zarcalai. DGJPh (1897, 

p.601) precizeaza, la randul sau, catunele ce intra in componenŞa UrlaŞiului: Coteni, MarunŞiĸ, 

Valea Seman, Valea Urloi, Valea Crangului, Valea Nucetului, Valea Bobului, Orzoaia, Jarcalai, 

Valea Pietrei, Arioneĸtii Vechi, Arioneĸtii Noi, Valea Humei ĸi Cherbea. Se semnala, de 

asemenea ca, targul organiza saptamanal (in fiecare vineri) cate un Ătargò (iarmaroc) ĸi doua 

balciuri anual.  

 

La 16 martie 2015, oraĸul UrlaŞi, din judeŞul Prahova, a sarbatorit, 500 de ani de la prima 

menŞiune documentara a sa, care apare intr-un document emis de catre Domnitorul Neagoe 

Basarab (1512 ï 1521), la Targoviĸte, fiind datat : 16 martie 1515. In acest adevarat ñcertificat de 

naĸtereò al localitaŞii este menŞionata denumirea pe care o poarta ĸi astazi ĸi se aminteĸte de un 

oarecare boier OËncea (Oancea n.n.) din UrlaŞi (precum ĸi de alŞii din localitaŞi invecinate), 

deoarece ñéau venit inaintea domniei mele é de au marturisit ĸi au dat cu sufletele lor acele 

ocineéò. Prin acest document, Domnitorul intareĸte mai multe ocine (moĸii n.n.) Manastirii 

Snagov. 
 

O a doua menŞiune documentara, in ordine cronologica, o aflam intr-un document emis in 

timpul domniei lui Radu Paisie (1535 ï 1545), datat 18 iunie 1537 ĸi in care se stipuleaza : ñé 

dat-am domnia mea aceasta porunca a domniei mele Stoichii cu feciorii lui caŞi Dumnezeu ii va 

darui ca sa le fie moĸie a lor la Broĸteneascaò. In documentul menŞionat mai sus, publicat de catre 

marele istoric al neamului nostru, Nicolae Iorga in culegerea sa de ñDocumente UrlaŞeneò, deĸi 

nu este trecuta denumirea de UrlaŞi, intalnim consemnata moĸia ñBroĸteneascaò, moĸie ce a 

existat in UrlaŞi ĸi pe care o gasim menŞionata intr-un alt document din anul 1603, cat ĸi in tabelul 

celor 101 familii improprietarite in anul 1864. Din tabel rezulta ca din trupul acestei moĸii, care a 

aparŞinut boierilor urlaŞeni, au fost improprietarite 31 de familii. Mai tarziu, dupa numai 8 ani, in 

Registrul vigesimal (de vama n.n.) al Braĸovului ï ce menŞioneaza date despre import ĸi export ï 

este menŞionat printre cei ce au cumparat marfa din Braĸov, in anul 1545, ĸi un anume Stan de 

UrlaŞi. De aici, rezulta ca UrlaŞiul exista la aceasta data ĸi ca atinsese un anumit stadiu de 

dezvoltare economica, atat timp cat erau ĸi negustori din UrlaŞi care faceu comerŞ cu Braĸovul.  

 

In cele ce urmeaza, ne vom opri atenŞia asupra documentului din anul 1697, emis de catre 

Domnitorul Constantin Brancoveanu, patronul spiritual al localitaŞii, prin care porunceĸte marelui 

ciohodar Alexandriñé sa umble in oraĸul domnii meale in Bucureĸti ĸi pe la Şara sa caute in toata 

Şara dom.(niei) ĸi in toate targurile: la Campul Lungu, la Piteĸti, la Targoviĸte, la Filipeĸti, la 

Ploieĸti, la UrlaŞi , la Buzau, la Ramnic, la Focĸani I pen toate satile, sa aiba a lua ciohondaritul, 

(bir platit de cismari infiinŞat in sec.XVII n.n.) de cismariu pe tal.(er) 1, dupa obiceiu, veri ce fel 

da ea ar fi, au sluga boereasca, au calugareasca, au Şigan, afara de slujitorii de Bucureĸtiò ï (vezi 

Nicolae Iorga, ñStudii ĸi documenteò, vol.V, pag.340). Din cele menŞionate in documentul din 

care am citat mai sus, se vede clar ca Brancoveanu Voda numeĸte UrlaŞiul printre targurile ŝarii 

Romaneĸti. Mai trebuie relevat faptul ca intr-un alt document din anul 1691, UrlaŞiul este 

menŞionat ca sat. Deci, transformarea acestuia in targ a avut loc in perioada cuprinsa intre anii 

1691 ï 1697. De asemenea, trebuie reŞinut faptul ca in jurul anului 1700, Domnitorul Constantin 

Brancoveanu desfiinŞeaza targul UrlaŞi, pentru a proteja targul GherghiŞa de concurenŞa 
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UrlaŞiului. In document se spune: ñé de vreme ce aducea paguba ĸi domniei, pentru ca ĸi vama 

GherghiŞei sa strica, dintru aceasta pricina, am hotorat : targul cel nou (de la UrlaŞi n.n.) sa nu mai 

fieò. (vezi ñCondica Brancoveneascaò nr.268, pag.767). Marele spatar Mihail Cantacuzino 

solicita Domnitorului sa fie infiinŞat un targ saptamanal la UrlaŞi. Acesta accepta sa se Şina, la 

UrlaŞi, targul de toamna, anual, care dura o luna de zile. Faptul este consemnat intr-un hrisov al 

lui Nicolae Mavrocordat din 21 aprilie 1716, in care se spune: ñé ci numai am hotarat sa se faca 

acolo in Gura UrlaŞilor targ, slobod toamna, pe vremea culesului in patru saptamaniéò (vezi: 

G.M.Petrescu-Sava (ZagoriŞ): ñTarguri ĸi oraĸe intre Buzau, Targoviĸte ĸi Bucureĸtiò, pag.50). 

 

In documentul nr.108, din anul 1703, (vezi N.Iorga:òDocumente UrlaŞeneò) se spune: òé 

neam stransu toŞi la un loc in sat la UrlaŞiò. Intr-o harta din anul 1774 el este menŞionat tot ca sat. 

Dar din anul 1778 UrlaŞiul este iar menŞionat ca targ. In anul 1711, Domnitorul Constantin 

Brancoveanu se stabileĸte cu armata sa in ñGura UrlaŞiuluiò urmarind evoluŞia razboiului ruso-

turc (vezi Radu Logofatul Greceanu ï ñIstoria domniei lui Constantin Basarab Brancoveanu 

Voievod /1688 ï 1714)ò, Editura Academiei R.S.R. 1970, pg.179, 180, 182). De atunci dateaza 

ñCasa Domneascaò ĸi ñViile Domneĸtiò din Valea Crangului care dainuie ĸi in zilele noastre. In 

perioada interbelica in aceasta zona se afla reĸedinŞa plasei Cricov, care avea in subordine 15 

comune rurale ĸi una urbana (UrlaŞi). Conform datelor existente la Arhivele NaŞionale ale 

DirecŞiei JudeŞului Prahova, inv.269/1926-1927, s-a purtat o intreaga corespondenŞa pentru 

alipirea catunului Schiau oraĸului. In urma HCM 1116/1968, dupa ce a fost sediul raionului 

Cricov, oraĸul a capatat actuala structura administrativ-teritoriala. In perioada Ăsistematizariiò 

ceauĸiste (1975), localitaŞile componente (Arioneĸtii Noi, Cherba, Schiau, Ulmi, Valea Mieilor, 

Valea Nucetului ĸi Valea Seman) au fost propuse pentru dezafectare, iar prin Decizia nr.275/29 

mai 1989 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al JudeŞului Prahova, emisa in baza Legii 

nr.2/1989, oraĸul UrlaŞi nu mai avea in componenŞa decat localitaŞile: Cherba, MarunŞiĸ, Valea 

Crangului ĸi Valea Urloi, celelalte disparand pur ĸi simplu. Din fericire, in anul 1990 aceasta lege 

a fost abrogata ĸi situaŞia a revenit la normal. In prezent, oraĸul are in cuprinsul sau, pe langa 

localitatea de baza, un numar de 15 localitaŞi componente (cartiere) cu caracter rural, certificate 

astfel in urma Hotararii de Consiliu Local (HCL) nr.74/26.08.2004: Arioneĸtii Noi, Arioneĸtii 

Vechi, Cherba, Jercalai, MarunŞiĸ, Orzoaia de Sus, Orzoaia de Jos, Scheau, Valea Bobului, Valea 

Crangului, Valea Mieilor, Valea Nucetului, Valea Pietrii, Valea Seman, Valea Urloii. Cherba este 

menŞionata ca localitate componenta a oraĸului dupa razboi (1968), in timp ce despre ĂJarcalaiò 

DGJPh (1897) menŞioneaza ca este catunul UrlaŞiului. Toponimia acestor cartiere este destul de 

interesanta, chiar daca pentru unele provenienŞa denumirii este necunoscuta. Astfel, de exemplu, 

pentru MarunŞiĸ, situat in partea de nord a oraĸului, se crede ca denumirea are legatura cu 

substantivul ĂmarunŞisò = lucru marunt, semnificand o aĸezare mica, iar pentru cele doua cartiere 

Orzoaia de Sus ĸi Orzoaia de Jos denumirea deriva din substantivul Ăorzoaieò, semnificand o 

specie de orz, al carui spic este alcatuit din doar doua randuri de boabe. Denumirea cartierului 

Valea Urloi se pare ca este, de fapt, o ĸarada asemanatoare numelui oraĸului caruia ii este arondat 

ĸi in componenŞa caruia se afla. 
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2.1.3. RELIEFUL 

 

 
 

Oraĸul are o suprafaŞa de 4 367 ha (43, 67 km2 ) ceea ce reprezinta 0, 93 % din teritoriul 

judeŞului. Relieful oraĸului este un relief deluros (la poalele dealurilor Istrita si Bucovel) cu 

inalŞimi intre 400 m ĸi 700 m. 

Cadrul natural. Litologia este reprezentata prin faciesuri aparŞinand atat levantinului cat 

ĸi vilafranchianului, cu succesiuni de pietriĸuri, nisipuri ĸi argile, din care s-au format sedimente 

de solificare, alcatuite din argile, luturi, nisipuri ĸi pietriĸuri.  

Relieful. Cercetarile geologice arata ca zona noastra a luat infaŞiĸarea pe care o are astazi 

la sfarĸitul pliocenului (subetajul Levantin), in urma ultimelor miĸcari tectonice de ridicare ale 

munŞilor CarpaŞi. In anumite locuri, pe versanŞi, depozitele levantice apar la zi. Din punct de 

vedere geologic, oraĸul se afla situat in zona de contact dintre Campia Romana ĸi dealurile 

subcarpatice (Subcarpatii Curburii). In zona de terasa, care se inalŞa cu 6 ï 12 m faŞa de nivelul 

albiei raului Cricovul Sarat ĸi se inclina spre rau de la nord la est spre sud - vest, terenul se 

caracterizeaza prin stabilitate ĸi relief lipsit de denivelari. Zona de lunca, pe partea stanga a raului 

Cricovul Sarat, este inundabila ĸi parŞial mlaĸtinoasa. Zona de versant, ce delimiteaza teritoriul la 

N ï E, E si N ï V, V este cunoscuta sub denumirea deDealurile UrlaŞilor ĸi este caracterizata prin 

inalŞimi de peste 400m, cu o fragmentare accentuata cu vai adanci ĸi inguste. Regiunea colinara a 

localitaŞii este slab reprezentata in vegetaŞie lemnoasa spontana, ramanand pe unii versanŞi 

abrupŞi palcuri de padure in care se gasesc ulm, carpen, stejar. Padurile ocupa o suprafaŞa de 

138ha, avand totodata ĸi funcŞia speciala de protecŞie, de gradul I ĸi nu sunt populate de o fauna 

bogata. 

 



STRATEGIA DE EFICIENTA ENERGETICA A ORASULUI URLATI PENTRU PERIOADA 2018-2022 

 

 

 28 

 

 
Harta potentialului morfodinamic (potentialul pentru procese geomorfologice) 
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2.2. ADMINISTRAREA TERITORIULUI, ORGANIGRAMA APARATU LUI 

PERMANENT AL  CONSILIULUI LOCAL  

 

 
Plansa nr. 1 ï Incadrarea in teritoriul administrativ 

 

2.2.1. FUNCTIILE URBANE ALE ORASULUI URLATI 

 

In conformitate cu Legea nr. 351/2013 Ăorasulò este unitatea administrativ-teritoriala de 

baza alcatuita fie dintr-o singura localitate urbana, fie din mai multe localitati, dintre care cel 

putin una este localitate urbana. 



STRATEGIA DE EFICIENTA ENERGETICA A ORASULUI URLATI PENTRU PERIOADA 2018-2022 

 

 

 30 

 

Ca unitate administrativ-teritoriala de baza si ca sistem social-economic si geografic, 

orasul are doua componente: 

a) componenta teritoriala - intravilanul, care reprezinta suprafata de teren ocupata sau 

destinata constructiilor si amenajarilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de 

productie, de circulatie, de recreare, de comert etc.) si extravilanul care reprezinta restul 

teritoriului administrativ al orasului; 

b) componenta demografica socio-economica, care consta in grupurile de populatie si 

activitatile economice, sociale si politico-administrative ce se desfasoara pe teritoriul localitatii. 

 

Dimensiunile, caracterul si functiile orasului prezinta mari variatii, dezvoltarea sa fiind 

strans corelata cu cea a teritoriului caruia ii apartine.  

 

Din punct de vedere economic, orasul este locul care prezinta cele mai mari densitati de 

investitii si echipamente pe unitate de suprafata, reunind majoritatea capitalurilor disponibile, 

chiar si pe cele provenite din spatiul rural. 

 

 
 Plansa nr. 2 ï Incadrarea in teritoriul judetului Prahova 
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Elementele sistemului urban 

 

Orasul, este alcatuit din mai multe elemente aflate in relatii de inter-conditionare si 

interdependenta, pe baza carora se construieste o matrice a structurii urbane. Dintre acestea cele 

mai reprezentative sunt: 

¶  cadrul natural (CN) - caracteristicile solului si subsolului, conditiile climatice si 

hidrografice, specificul vegetatiei naturale etc.; 

¶  unitatile economice (UE) - unitatile de productie, depozitare si desfacere etc. 

¶  dotarile urbane (DU) - reprezentate de gari, statii de calatori, depouri, statii de epurare a 

apei etc.care asigure servicii de tip urban; 

¶  spatiile verzi (SV) ï zona de odihna si agrement, zone sportive, alte plantatii etc.; 

¶  echiparea tehnica (ET) - retele edilitare de apa potabila si industriala, canalizare, gaze, 

termoficare, telefonie, electricitate; 

¶  cadrul construit si compozitional (CCC) - reprezentat prin zone de locuit, diferite dotari 

sociale, culturale si religioase, monumente etc.; 

¶  circulatia (C) persoanelor si marfurilor prin intermediul retelelor rutiere, feroviare si 

aeriene din zona; 

¶  locuintele (L) - fondul locuibil existent pe grade de confort si zone de amplasare, 

disponibil de terenuri pentru un ansamblu de locuit etc.; 

¶  populatia (P) - prin toate caracteristicile sale: numar, structura pe grupe de varste si 

sexe, structuri socio-profesionale etc. (P); 

¶  forta de munca (FM) - sub aspectul resurselor de munca, grad de valorificare, deplasari, 

distribuirea in teritoriu etc. 

 

Matricea structurii urbane  

      

 
Sursa: Nicolae, V., Constantin, D.L 

 

Prin urmare, pentru formularea oricarei strategii de dezvoltare a unui 

oras/municipiu, pentru stabilirea contextului  pentru care se dezvolta strategia este necesar 

sa se faca o analiza a acestor elemente  principale  pentru a avea o imagine completa asupra 

stadiului de dezvoltare, a resurselor disponibile, a oportunitatilor, a riscurilor si a 

dezavantajelor existente. 
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Plecand de la aceste elemente de baza, pe care trebuie sa le avem in vedere pentru 

definirea  nivelului  de dezvoltare a unui oras, in combinatie cu functiile pe care orasul trebuie sa 

le indeplineasca pentru comunitatea locala, se poate vedea in ce masura structura si dinamica 

sistemului urban au o evolutie pozitiva, ascendenta in timp sau negativa, de stagnare si/sau 

decadere. 

 

Principalele functii urbane ale unui oras sunt: 

 a) functiunea economico - productiva (FEP); 

 b) functiunea de locuire (FL); 

 c) functiunea cultural - administrativa si de servire (FCS); 

 d) functiunea de comunicare (FC); 

 e) functiunea ecologica si de relaxare (FER); 

 f) functiunea estetica (FE); 

 g) functiunea strategica (FS). 

 

Daca elementele unui sistem sunt legate intre ele prin relatii directe, atunci sistemul are 

caracter static. Daca intre elemente exista si conexiuni inverse, sistemul este dinamic, adica 

elementele isi schimba pozitia unul fata de altul, fiind totodata ele insele supuse schimbarii 

 

In conditiile in care conexiunile inverse  sunt  pozitive, sistemul dinamic al orasului 

se dovedeste capabil de dezvoltare si modernizare. 

 

Acestea sunt bazele analizei potentialului de dezvoltare al unui oras si, implicit, al 

comunitatii  locale, fapt pentru care in dezvoltarea acestei strategii se va face inclusiv o 

analiza a conexiunilor existente intre elementele carateristice care definesc orasul Urla ti si 

functiile indeplinite de acesta. 

 

Tipologia urbana 

 

Spatiul urban se clasifica in anumite tipuri dupa functii, marime, forma si structura. 

Clasificarea dupa functii este deosebit de importanta in studiul oraselor. Ea este o cerinta 

fundamentala in actiunea de sistematizare a teritoriului, in simularea procesului general de 

urbanizare. Definirea functiei unui oras se face in raport cu activitatea de baza, care asigura 

conditiile necesare dezvoltarii sale continuu ascendente. 

 

Ca tipuri functionale de orase se disting: 

a) orasele cu functii industriale, in care marea majoritate a populatiei active este ocupata 

in activitati ale industriei extractive sau ale industriei prelucratoare; 

b) orasele cu functii comerciale, care sunt cele mai vechi si cele mai numeroase; 

c) orasele cu functii culturale, ce concentreaza activitatile culturale si turistice ale tarilor. 

In aceasta categorie se inscriu orase de tip universitar, orase-muzeu, orase ale festivalurilor sau 

congreselor internationale; 

d) orasele cu functii de servicii, care prezinta o gama foarte mare, pornind de la nodurile 

de cale ferata pana la statiunile balneoclimaterice; 
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e) orase cu functii agro-industriale, care se dezvolta indeosebi in zilele noastre, in 

conditiile organizarii unei agriculturi intensive; 

f) orasele cu functii administrative si politice, usor de recunoscut in capitalele statelor 

lumii, in resedintele de judet, departamente, regiuni sau alte unitati administrativ-teritoriale. 

 

Orasele se grupeaza si dupa marimea lor demografica: 

a) orase mici, cu populatie sub 20 000 locuitori; 

b) orase mijlocii, cu o populatie intre 20 000 si 100 000 locuitori; 

c) orase mari, cu o populatie de peste 100 000 locuitori pana la 1 milion; 

d) orase foarte mari sau milionare, cu o populatie ce depaseste 1 milion de locuitori. 

 

Orasul Urlati este un oras mic, cu functie principala industriala, ce dispune de factori 

naturali si climatici ce pot fi valorificati pentru dezvoltarea unor sectoare economice precum 

tursimul si zootehnia, beneficiind de resurse umane cu o calificare de nivel mediu insa cu surse 

de venituri familiale limitate, fapt ce se resimte puternic atat la nivelul confortului locativ cat si al 

accesului la servicii de sanatate, educatie si cultura. 

 

2.2.2. SUPRAFATA TERITORIULUI 

 

   Orasul UrlaŞi ocupa o suprafaŞa de 4 367 hectare (0,93 % din suprafaŞa totala de 471 587 

ha a JudeŞului Prahova), din care cea mai mare suprafaŞa (82,55 %) o reprezinta terenul agricol / 

neagricol / alte forme ï 3 604,66 Ha. 

 

SpecificaŞie Teren agricol Teren neagricol Total 

 ha % ha % ha 

Proprietate publica a UAT 0 0 450 49.66 450 

Proprietate privatŁ 3461 100 456 50.34 3917 

TOTAL  3461  906  4367 

Tabel nr.1 ImpŁrŞirea suprafeŞei administrative, dupŁ forma de proprietate (Sursa INSSE 

tempo online) 

 

Dupa forma de proprietate, terenul agricol este detinut in proportie de peste 50.34% de 

proprietari privati, in timp ce terenul neagricol este detinut intr-o proportie de peste 49.66% de 

stat. Cf legii 213 mai exista si proprietatea privata a statului. 

 

Din punct de vedere al evolutiei terenului, in ultimii 5 ani structura suprafetei 

administrative a orasului s-a mentinut constanta dupa cum se poate observa din datele prezentate 

mai jos, mici variatii inregistr©ndu-se la categoria vii si livezi / teren agricol / paduri / ape si balŞi 

etc.  
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Categorie de folosinta 
Suprafata (ha / km) 

An 2014 An 2013 An 2012 An 2011 An 2010 

Teren agricol, din care:  3461 3634 3634 3634 3634 

- arabil  1266 1066 1266 1266 1266 

- pasuni si f©nete  971 1171 1127 1127 1127 

- vii si livezi  1224 1224 1241 1241 1241 

Paduri si alte terenuri cu 

vegetatie forestiera  
138 138 138 138 138 

Ape si balti  78 78 78 78 78 

Teren intravilan  construcŞii  347 347 233 233 233 

Drumuri (km)  225 225 225 225 225 

Neproductiv  118 118 59 59 59 

Suprafata totala  4367 4367 4367 4367 4367 

Tabel nr.2 Evolutia terenului pe categorii de folosinta 

 

Suprafata agricola totala este alcatuita din teren arabil in cea mai mare parte ï 1 066 ha 

31%), pasuni 831 ha si fanete 340 ha (34%) si vii si livezi 1 224 ha (35%).  

Fondul forestier acopera 138 hectare, ocupand locul ĸase in structura suprafeŞei 

administrative a oraĸului (3,16 % din totalul suprafetei administrative) ĸi este reprezentata de 

paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera.  

 

An 
Suprafata fondului 

forestier (mii ha) 

Volumul de lemn 

recoltat (mii mc) 

2009 146,5 325,5 

2010 147,3 373,7 

2011 147,3 439,6 

2012 146,5 469,2 

2013 146,5 439,3 

Tabel nr. 3 Fondul forestier jud. Prahova (Sursa INSSE) 
 

Luciul de apa care se afla pe intinderea orasului UrlaŞi este de 0,1150 hectare, 

reprezentand 0,01 % din suprafaŞa totala a oraĸului ĸi este alcatuit din balŞi. 

 

In ANEXA 5 atasata prezentei Strategii enregetice a orasului Urlati este prezentata grafic 

impartirea teritoriala a Orasului Urlati, cf. PUG.  
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Teritoriu , locuinte, utilitati publice  oras Urla ti  2010 2011 2012 2013 2014 

Locuinte existente total, numar  3 747 3 876 3 882 3886 3 889 

Suprafata intravilan  ha  

    

925 

Suprafata spatiilor verzi     ha  

    

25 

Lungimea strazilor orasenesti -total  -KM  

    

101 

Lungimea strazilor orasenesti modernizate -KM  

    

95 

Lungimea totala a retelei simple de distributie a 

apei potabile KM     
62,2 

Capacitataea instalatilor de producere a apei 

potabile -mc/zi 
710.220 673.014 613.630 639.128 592.410 

Lungimea totala  a conductelor de distributie a 

gazelor-km 

    

37,2 

Tabel nr. 4 Date statistice (2010 ï 2014 )privind suprafetele, locuintele si retelele de 

utilitati publice ale orasului Urlati (Sursa INSSE) 

 

Plecand de la aceste date putem deduce ca principalele solutii pentru cresterea eficientei 

energetice la nivelul Orasului Urlati, o vor reprezenta interventiile dedicate reabilitarii si cresterii 

eficientei energetice a cladiriilor rezidentiale si spatiilor locative aferente acestora, alaturi de 

reabilitarea energetica a cladirilor publice. 

In acest sens trebuiesc desfasurate o serie de campanii de informare si promovare privind 

solutiile pentru reducerea consumului de energie si incurajarea masurilor pentru cresterea 

eficientei energetice a sitemelor folosite si in principal la nivelul consumatorilor finali. 

 

La nivelul UE, exista o tendinta generala ca terenurile avand destinatia pentru constructii 

sa se dezvolte considerabil in detrimentul terenurilor agricole si a celor seminaturale, cea mai 

mare rata de crestere inregistrandu-se in sectorul minier, cel al depozitelor de deseuri, santierele 

de constructii si retelele de transport. Aceste interventii au drept consecinta directa fragmentarea 

ecosistemelor ceea ce pune o presiune majora asupra biodiversitatii zonelor afectate de aceasta 

restructurare a folosintei terenurilor. La nivelul Orasului Urlati nu se identifica astfel de modificari 

structurale. 

 
 

2.2.3. ADMINISTRAREA TERITORIULUI, ORGANIGRAMA APARATULUI 

PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL URLATI 

 

Din punct de vedere administrativ, Autoritatea Publica Locala Urlati deserveste teritoriul 

prin intermediul aparatului propriu al Consiliului Local al Orasului Urlati, avand ca reprezentant 

executiv al administratiei locale, Primarul. Aparatul Permanent al Consiliului Local este 

reprezentat de Primar, Viceprimar si Secretar. 

 

Administratia publica, in Orasul Urlati, este organizata si functioneaza potrivit 

prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile 

Consiliului Local. Primarul, viceprimarul, administratorul public si secretarul, impreuna cu 
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aparatul de specialitate al primarului, constituie o structura functionala cu activitate permanenta, 

denumita Primaria, care duce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile Primarului, 

solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. Misiunea sau scopul Primariei rezida deci 

in solutionarea si gestionarea, in numele si in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta, a 

treburilor publice, in conditiile legii. 

 

Administratia publica din localitate se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor 

autonomiei locale,descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei 

publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes 

deosebit. 

 

In administratia publica locala, primarul indeplineste o functie de autoritate publica. El 

este seful administratiei publice locale si al aparatului de specialitate al autoritatii administratiei 

publice locale, pe care il conduce si il controleaza. Primarul raspunde de buna functionare a 

administratiei publice locale, in conditiile legii si reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in 

relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si 

in justitie. 

  

Consiliul Local al orasului Urlati este compus din 17 consilieri locali pe perioada 2016- 

2020, aleĸi prin vot universal, egal, direct, secret ĸi liber exprimat, in condiŞiile stabilite de legea 

pentru alegerea autoritaŞilor administraŞiei publice locale. Potrivit legislatiei, numarul membrilor 

fiecarui consiliu local se stabilileste prin ordin al prefectului, in functie de populatia orasului, 

raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in 

care se fac alegerile sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile. Aparatul de 

specialitate al Primariei orasului Urlati cuprinde 109 posturi, structurate pe departamente de 

specialitate, astfel:  

- Demnitari - 2  

- Functii publice - 57 (din care 7 functii publice de conducere si 50 functii publice de 

executie)  

- Contractuali - 50 (6 de conducere si 44 de executie )  

Din totatul de 109 de posturi, 94 sunt ocupate, iar 18 sunt declarate vacante. 

 

 In subordinea Primarului functioneaza urmatoarele servicii si directii:  

¶ Directia economica si administrativ (Birou Contabilitate, Achizitii publice, Afaceri 

Europene); ¶ Biroul Impozite si Taxe Locale;  

¶ Serviciul Politie Locala (Compartiment Control comercial; Compartiment Ordine 

publica si paza; Compartiment circulatie pe drumuri publice);  

¶ Compartimentul Audit intern;  

¶ Compartimentul Protectie civila;  

¶ Birou salubritate si iluminat public; 

¶ Serviciu urbanism, tehnic, investitii si cadastru;  

 

In subordinea Viceprimarului functioneaza urmatoarele servicii si directii:  

¶ Birou Zone verzi si Administrare Cimitir ; 

¶ Compartiment administrarea cladirilor din domeniul public, intretinere strazi  
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¶ Casa de Cultura si Biblioteca;  

 

In subordinea Secretarului orasului functioneaza:  

¶ Compartimentul Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul si Secretariat;  

¶ Compartiment Agricultura si Registru Agricol ;  

¶ Oficiul Juridic ;  

¶ Biroul Resurse Umane, Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara (Compartiment Resurse 

Umane, Securitate in Munca si Arhiva ; Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara);  

 

In subordinea Consiliului Local functioneaza:  

¶ Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;  

¶ Clubul Sportiv Unirea Urlati. 
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2.3. BAZE DE DATE SI GESTIONAREA SISTEMULUI DE RAPORTARE A 

INFORMATIILOR PRIVIND  CONSUMURILE DE  ENERGIE LA NIVELUL 

ORASULUI URLA TI  

 

Avand in vedere ca strategia pentru cresterea eficientei energetice s-a realizat in anul 

2018, acesta fiind anul de referinta de la care se vor raporta anual catre ANRE, la nivelul 

Aparatului Permarent al Consiliului Local al Orasului Urlati, pentru a indeplini cerintele legale in 

vigoare, recomandam sa se desemneze departamentul si persoanele responsabile cu actualizarea 

bazei de date referitoare la consumurile de energie aferente localitatii Urlati.  

 

 

2.4. MONITORIZAR EA SI RAPORTAREA EVALUARII DIN PUNCT DE 

VEDERE AL  MANAGEMENTULUI ENERGETIC  

 

Asa cum am precizat mai sus, pana in acest moment la nivelul Autoritatii Publice Locale 

a Orasului Urlati nu a existat o strategie privind imbunatatirea eficientei energetice si, prin 

urmare, colectarea de date privind consumul energetic inregistrat la nivelul teritoriului s-a facut 

sporadic, fara continuitate, fara a exista un catalog al indicatorilor ce trebuiesc monitorizati, 

perioade clare de referinta sau o periodicitate de raportare a acestora. 

 

In lipsa asumarii obligativitatii pregatirii unui program de imbunatatire a eficientei 

energetice, in baza unui model cadru, care sa poata fi implementat si monitorizat in vederea 

intelegerii situatii actuale si a progreselor facute in sensul imbunatatirii eficientei energetice, nu 

se poate cuantifica masura in care Orasul Urlati a contribuit pana in prezent la indeplinirea 

Planului National de Actiune in Domeniul Eficientei Energetice pe care Romania si l-a asumat in 

conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020. 

 

Interventiile locale menite sa imbunatateasca eficienta energetica la nivelul Orasului 

Urlati au existat, dar in lipsa unei cadru de referinta, nu se poate cuantifica in ce masura 

interventiile realizate au contribuit la imbunatatirea eficientei energetice. Prin urmare, nu putem 

vorbi de existenta unui management energetic asumat la nivelul localitatii prin responsabilizarea 

unei echipe la nivelul aparatului administrativ care sa actioneze si sa gestioneze implementarea 

unor programe coerente pentru imbunatatirea eficientei energetice. 

 

Insuficienta informare a personalului administrativ asupra unor aspecte precum: 

¶  modificarile aparute la nivel legislativ in domeniul eficientei energetice; 

¶  solutiile tehnogice inovative care raspund necesitatilor de limitare a consumului de 

energie si aplicarea unor tehnologii Ăprietenoaseò cu mediul; 

¶  posibilitatile de finantare a unor investitii care sa imbunatateasca eficienta energetica; 

¶  noile reglementari privind achizitiile publice, din perspectiva impunerii unor standarde 

de referinta pentru consumul de energie si protectia mediului; 

¶  procedurile, metodele si instrumentle necesare implementarii, monitorizarii si 

raportarii unui plan de actiuni pentru imbunatatirea eficientei energetice. 
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Constituie un factor negativ ce poate bloca aplicarea coerenta si eficienta a masurilor 

pentru reducerea consumului de energie si cresterea eficientei energetice. Neprioritizarea acestor 

aspecte la nivelul administratie publice locale, pe termen lung, va avea un impact negativ major 

asupra dezvoltarii economico-sociale a intregii comunitati, cu riscul accentuarii decalajelor fata 

de celelalte zone ale tarii. 

 

Mai mult decat atat, slaba dezvoltare a capacitatii administrative locale de a gestiona 

provocarile realizarii unui management energetic si lipsa unor interventii cu scopul informarii 

populatiei asupra aspectelor legate de impactul schimbarilor climatice si necesitatea de adaptare 

la aceste provocari au mentinut dezinteresul populatiei spre a investi in sensul cresterii eficientei 

energetice a consumatorilor finali, investitiile in acest sens fiind limitate de factorul pecuniar. 

 

Pentru ca masurile propuse in aceasta strategie sa aiba impact si sprijin local este necesar 

sa se organizeze campanii de informare pe plan local cu privire la impactul schimbarilor 

climatice, riscurile la care populatia este expusa in lipsa implementarii unui pachet de masuri de 

adaptare la aceste schimbari, progresele tehnologice majore care pot imbunatatii efecienta 

energetica si impactul pozitiv pe care acestea il pot avea atat din punct de vedere economic, 

(economiile pe termen lung) social, (confortul, sanatatea si bunastarea populatie) si de mediu 

(mentinerea unui mediu ambiant sanatos, scaderea factorilor de poluare, mentinerea 

ecosistemelor naturale, conservarea resurslor locale si a biodiversitatii, cresterea atractivitatii 

zonei, etc). 

 

O analiza detaliata asupra managementului energetic la nivelul Orasului Urlati este 

prezentata in cadrul Anexei 1 la prezentul document. 

 

2.4.1. MANAGEMENTUL ENERGETIC 

 

Managementul energetic are ca principal obiectiv, asigurarea unui consum judicios si 

eficient al energiei, in scopul maximizarii rezultatelor prin minimizarea costurilor energetice. 

Obiectivele secundare, rezultate in urma aplicarii unui program de management energetic, 

se refera la: 

¶  cresterea eficientei energetice si reducerea consumurilor de energie, in scopul 

reducerii costurilor; 

¶  realizarea unei bune comunicari intre compartimente, pe problemele energetice 

specifice si responsabilizarea acestora asupra gospodaririi energiei; 

¶  dezvoltarea si utilizarea permanenta a unui sistem de monitorizare a consumurilor 

energetice, raportarea acestor consumuri si dezvoltarea unor strategii specifice de optimizare a 

acestor consumuri; 

¶  gasirea celor mai bune cai de a spori economiile banesti rezultate din investitiile in 

eficientizarea energetica a proceselor specifice de productie, prin aplicarea celor mai performante 

solutii cunoscute la nivel mondial; 

¶  asigurarea sigurantei in alimentare a instalatiilor energetice. 

 

AutoritaŞile publice locale trebuie sa iniŞieze campanii de informare periodice in mass-

media locala sau prin mijloace adresate direct consumatorului final (brosuri, flyere, website, 
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comunicate de presa, interviuri televizate, info-chioĸcuri etc.) prin care sa transmita acestuia 

mesaje legate de: 

¶  actiunile intreprinse privind reducerea pierderilor prin reŞelele de infrastructura 

edilitare si efectele lor; 

¶  masurile de creĸtere a eficientei energetice implementate de operatorii serviciilor de 

interes general local si efectele lor; 

¶  costurile ĸi performantele tehnice ale unor tipuri de echipamente recomandate pentru 

cresterea eficientei alimentarii cu energie la utilizatorii finali; 

¶  masurile de utilizare a surselor regenerabile implementate de operatorii serviciilor de 

interes general local si efectele lor; 

¶  analize comparative privind costurile reale ale diverselor tipuri de utilitati existente in 

oras: energie termica (incalzire individuala, la nivel de scara, bloc, centralizata), energie electrica, 

alimentare cu apa ĸi canalizare, gaze naturale, salubrizare etc. 

Pentru serviciile publice aflate in subordinea Consiliului Local, la intocmirea Programului 

Propriu de Eficienta Energetica se au in vedere masuri de eficientizare specifice fiecarui serviciu 

public. 
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2.5. CONSUMURILE ENERGETICE PUBLICE SI REZIDENTIALE  

 

Conform situatiei inventarului public, Administratia Pulica Locala a Orasului Urlati are in 

administrare urmatoarele cladiri: 

 

Tabel nr. 5 Consumuri energetice in cladirile publice din Orasul Urlati  (Sursa: Primaria 

Orasului Urlati) 

 

Serviciile de utilitate publica ce deservesc aceste cladiri sunt fie in subordinea primariei, 

fie asigurate prin contractele incheiate intre Autoritatea publica locala si operatorii sau furnizorii 

cu care sunt semnate contracte in acest sens. 

 

 

Nr 

crt  
Denumire locatie 

Supra-

fata 

(mp) 

Tip reabilitare termica  

Izolare 

termica 

pereti 

exteriori  

Ferestre 

termopan 

Izolare 

termica 

pod/terasa 

Izolare 

termica 

sol/subsol 

Reabilitare 

instalatii de 

incalzire 

Montare 

becuri 

economice 

1 
Liceu teoretic Brancoveanu 

Voda (cladire noua) 
2 814 

Polist     

5 cm 
X - - X X 

2 
Liceu teoretic Brancoveanu 

Voda  - Sala de sport 
1 761 

Panouri 

sendwich 

de 10 cm 

X - - X X 

3 
Liceu teoretic Brancoveanu 

Voda (cladire veche) 
1 022 - - - - X X 

 

4 
Scoala generala Canuta 

Ionescu 

C1-1237 
Polist     

5 cm 
X - - X X 

C2-255 - - - - - X 

5 
Gradinita cu program 

prelungit "Clopotica"  
1 772 

Polist     

5 cm 
X - - X X 

6 
Gradinita cu program normal 

Valea Urloii 
242 

Polist     

5 cm 
X - - X X 

7 
Gradinita cu program normal 

Jercalai 
166 

Polist     

5 cm 
X - - X X 

8 Primarie  646 - - - - - X 

9 Casa de cultura corp A 1 890 
Polist     

10 cm 
X - - X X 

10 Casa de cultura corp B 363 - - - - - X 

11 Spitalul orasenesc 2 875 - X - - X X 

12 Cladire fosta Policlinica 585 - X - - X X 

13 Dispensar medical 167 - X - - X X 

14 Sediu Politie Locala 450 - X - - X X 

15 Cladire fosta maternitate 1 359 - - - - X X 

16 Clubul Sportiv  Unirea 179 
Polist     

5 cm 
X - - X X 

17 Cladire PSI 387 
Polist     

5 cm 
X - - X X 
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2.6. CONDITII CLIMATICE SPECIFIC ZONEI (ZONA CLIMATICA, 

TEMPERATURA E XTERIOARA  ETC.) 

 

O intelegere sumara a termenului de schimbari climatice aduce in prim plan efectele 

acestora asupra mediului inconjurator. 

 

Pentru a putea evalua schimbarile climatice si influentelor asupra mediului, se impune o 

monitorizare atenta a elementelor ce constituie factori determinanti ai calitatii mediului 

inconjurator.  

 

 Mediul inconjurator este definit de caracteristicile celor trei factori principali: apa, sol si 

aer. 

 

2.6.1. FACTORII NATURALI DE MEDIU (APA, SOL, AER). 

 

In urma analizelor efectuate s-a constatat ca acesti factori nu prezinta un grad accentuat de 

degradare, iar interventiile care pot imbunatati mediul inconjurator sunt: ecologizarea terenurilor 

afectate de activitatile industriale si includerea lor in peisajul zonei, modernizarea proceselor 

tehnologice; reorganizarea depozitelor de deseuri pe baze ecologice; lucrari specifice de 

amenajare a terenurilor afectate de inundatii si de alunecari de teren. 

 

CALITATEA APEI 

 

Din punct de vedere hidrografic teritoriul localitatii Urlati este situat pe malul stang al 

Raului Cricovu Sarat, acesta fiind afluenetul de stanga al raului Prahova. Raul Cricovul Sarat 

ocupa o suprafata de 629 kmĮ si are o lungime de 81km. Debitul mediu multianual al raului 

Cricovu Sarat este de 2.20mc/s. Debitul maxim se realizeaza obisnuit in aprilie iar cel minim in 

septembrie sau octombrie, volumele scurse reprezentand 16-18% si, respectiv 4-5% din cel anual. 

 

Pinza freatica inregistreaza adancimi diferite in functie de formele de relief. Raul Crocovu 

Sarat, care aduna apele de pe 629 kmĮ si primeĸte pe dreapta afluenŞii: Salcia, Chiojdeanca, 

Lopatna, Vaarbil, iar pe stinga Lapos, Mires, Paraul Sarat si Cricovul Sarat. 

 

In zona superioara din aria comunei Sangeru, dar si prin afluentul sau Salcia primeste ape 

sarate (chiar saturate in sare) din paraiele ce se formeaza in dealurile invecinate. Aceste dealuri 

ascund in subsol si uneori chiar la vedere depozite de sare. Apa sarata care se varsa in Cricov ii 

da si numele, dar si o calitate nedorita, este o apa Ărea" la gust si nu prea bogata in pesti. De fapt, 

in zonele superioare pestii nu se gasesc decat in afluentii sai dulci (asa cum este Chiojdeanca), iar 

catre varsare apar si cei obisnuiti apelor dulci de campie, dar sunt putini si nedezvoltati. Din 

cauza continutului ridicat de sare, apa sa nu este buna nici pentru irigatii. Abia in zona comunei 

Ciorani, dupa ce primeste toti afluentii sai inferiori (care au continut normal de sare), apa raului 

devine suficient de "dulce" si poate fi folosita si pentru acest scop.  

 

Lacurile naturale din judetul Prahova sunt situate in zona de campie si de dealuri. 

Principalele lacuri din zona de campie sunt limanele fluviatile Balta Doamnei, Curcubeu, 
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Saracineanca pe stanga Ialomitei si Lacul Fulga pe valea Balana. In regiunea subcarpatica 

lacurile mai cunoscute sunt cele de la Brebu, Campina, Vitioara si Slanic localizate in vechi 

exploatari de sare si amenajate in scop balnear. Cel mai mare lac din judetul Prahova este lacul de 

acumulare de la Paltinu de pe valea Doftanei. 

 

IntreŞinerea cursurilor de apa, are o importanŞa deosebita, reprezentand o masura 

preventiva de aparare impotriva inundaŞiilor, constituind in acelaĸi timp un obiectiv care trebuie 

sa fie permanent in atenŞia factorilor responsabili de la nivel local. 

 

Pe de alta parte, multe dintre gospodariile oraĸului (in special cele situate in zone in care 

nu exista reŞea de canalizare, cum este cazul celor din Orzoaia de Jos) deverseaza reziduurile ĸi 

apele uzate in canalele pluviale, apa deversandu-se direct in raul Cricovul Sarat, fapt ce conduce 

la poluarea apei acestuia. Evacuarile rezultate din activitaŞile gospodareĸti pot afecta ĸi panza 

freatica. 

 

CALITATEA SOLULUI  

 

In regiunea de campie din care face parte orasul Urlati se intalnesc cernoziomurile 

cambice, in mare parte freatic-umede, cernoziomuri argiloiluviale, soluri brun roscate, brun 

roscate podzolite, brune podzolite si soluri podzolice argiloiluviale. In luncile raurilor se intalnesc 

soluri aluviale in diferite stadii de evolutie, lacovisti, soluri gleice, iar pe intinsul con de dejectie 

al Prahovei predomina solurile branciog. 

 

Activitatea industriala poluatoare a fost  reglementata prin HG 541/2003 privind stabilirea 

unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale unor poluanti proveniti din instalatii mari de 

ardere. Aceasta hotarare reprezinta transpunerea in legislatia ramasa a Directivei 2001/80/CE 

privind limitarea emisiilor anumitor poluanŞi in aer proveniti din instalatii mari de ardere. 

¶  Utilizarea ingrasamintelor chimice. 

¶  Utilizarea substantelor fitosanitare. 

¶  Gestionarea ingrasamintelor organice. 

 

Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localitaŞilor 

pe judeŞe unde exista surse de nitraŞi din activitaŞi agricole, judeŞul Prahova este cuprins in anexa 

acestui ordin cu 40 de localitaŞi declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitraŞi. Orasul Urlati 

nu este in aceasta lista, cu toate ca agricultura se practica la o scara intensiva la nivelul localitatii, 

nivelul de poluare cu nitrati se incadreaza in limitele admise.  

 

Utilizarea unor produse reziduale de origine animala pentru creĸterea fertilitatii solului 

este o practica veche. Dar utilizarea incorecta precum si depozitarea sau evacuarea necontrolata a 

acestor produse poate atrage efecte puternic negative asupra solului. In zona gospodarii lor rurale 

individuale (periferia orasului Urlati) s-a produs din timpuri vechi o dezvoltare a efectivelor 

zootehnice care genereaza cantitati importante de dejectii animaliere ï deseuri. Acestea sunt 

acumulate in platformele de gunoi sateĸti direct pe sol, fara amenajari de protectie a mediului. 

Impactul asupra mediului se resimte prin ocuparea terenurilor agricole si impurificarea panzei de 
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apa freatica. Astfel, amenajarea unor platforme pentru depozitarea dejectiilor animaliere este 

extrem de necesara pentru asigurarea unei bune protectii a solului in zona. 

O sursa de poluare a solului o constituie depozitarea necontrolata sau necorespunzatoare a 

deseurilor. 

 

CALITATEA AERULUI  

 

Studiile recente au dovedit impactul negativ major al gazelor cu efect de sera ce provoaca 

incalzirea globala si fenomenele meteo extreme, ce culmineaza uneori cu dezastre naturale sau 

pagube economico-sociale majore. 

 

Multi factori determinanti ai schimbarilor climatice sunt poluanti cunoscuti ai aerului. 

Masurile ce au ca scop reducerea emisiilor de carbon negru sau de precursori de ozon sunt 

benefice atat pentru sanatatea umana, cat si pentru clima. Gazele cu efect de sera si poluantii 

aerului provin din aceleasi surse de emisii. Astfel, exista potentiale beneficii care pot fi obtinute 

prin limitarea gazelor cu efect de sera sau a poluantilor atmosferici. 

 

Se considera ca dioxidul de carbon ar putea fi cel mai puternic factor favorizant al 

incalzirii globale si al schimbarilor climatice, insa nu este singurul. Multi alti compusi gazosi sau 

solizi, cunoscuti drept Ăfactori determinanti ai schimbarilor climaticeò, au o influenta asupra 

cantitatii de energie solara (inclusiv caldura) retinuta de Pamant si asupra cantitatii reflectate 

inapoi in spatiu. Printre acesti factori determinanti se numara principalii poluanti ai aerului, 

precum ozonul, metanul, particulele si oxidul de diazot. Particulele sunt un poluant complex. In 

functie de compozitia lor, acestea pot avea un efect de racire sau de incalzire asupra climei locale 

sau globale. 

 

De exemplu, carbonul negru, unul dintre componentii particulelor fine si rezultatul arderii 

incomplete a combustibililor, absoarbe radiatiile solare si infrarosii din atmosfera si are astfel un 

efect de incalzire ï efect de sera. Alte tipuri de particule, care contin compusi ai sulfului sau 

azotului, au un efect opus. Acestia tind sa actioneze ca oglinzi minuscule, care reflecta energia 

solara conducand astfel la racire. In termeni simpli, depinde de culoarea particulei. Particulele 

Ăalbeò tind sa reflecte razele soarelui, in timp ce particulele Ănegreò sau Ămaroniiò tind sa le 

absoarba. 

 

Un fenomen similar apare la nivelul solului. Unele dintre particule se depun odata cu 

ploaia sau zapada sau pur si simplu aterizeaza pe suprafata Pamantului. Carbonul negru, insa, 

poate fi transportat la distante foarte mari de locul de origine si se poate depune pe stratul de 

zapada si de gheata. In ultimii ani, depunerile de carbon negru in regiunea Arctica, au innegrit din 

ce in ce mai mult suprafata alba si au redus reflectivitatea a acesteia, ceea ce inseamna ca planeta 

noastra retine mai multa caldura. 

 

Odata cu aceasta caldura suplimentara, dimensiunea suprafetei albe se diminueaza cu si 

mai mare rapiditate in regiunea Arctica. Este interesant de mentionat ca numeroase procese legate 

de clima sunt controlate nu de componentii principali ai atmosferei, ci de unele gaze care se 

gasesc doar in cantitati foarte mici. Cel mai frecvent dintre aceste asa-numite gaze reziduale, 
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dioxidul de carbon, reprezinta doar 0,0391 % din aer. Orice variatie a acestor cantitati foarte mici 

are capacitatea de a afecta si modifica climatul. 

 

In regiunile din vecinatatea zonelor polare, o parte din teren sau albia marii este in 

permanenta inghetata. Potrivit unor estimari, acest strat ï numit permafrost ï contine dublul 

cantitatii de carbon aflat in prezent in atmosfera. In conditii de incalzire, acest carbon poate fi 

eliberat din biomasa aflata in putrefactie fie sub forma de dioxid de carbon, fie sub forma de 

metan. Metanul este un gaz cu efect de sera de peste 20 de ori mai puternic decat dioxidul de 

carbon. 

 

Emisiile de metan provin de la activitatile umane (in special agricultura, productia de 

energie si gestionarea deseurilor) si din surse naturale. Odata eliberat in atmosfera, metanul are o 

durata de viata de aproximativ 12 ani. Desi se considera ca este un gaz cu o durata de viata relativ 

redusa, aceasta este suficient de lunga pentru a fi transportat catre alte regiuni. In plus, fiind un 

gaz cu efect de sera, metanul contribuie, de asemenea, la formarea ozonului de la nivelul solului, 

care este in sine un poluant major care afecteaza sanatatea umana si mediul. 

 

ĂCuloareaò nu este singurul mod in care particulele suspendate in aer sau depuse pe sol 

pot afecta climatul. O parte a aerului nostru consta in vapori de apa ï molecule minuscule de apa 

suspendate in aer. Norii pe care ii cunoastem cu totii reprezinta forma mai condensata a acestor 

molecule minuscule. Particulele au un rol important in modul in care norii se formeaza, durata 

acestora, cantitatea de radiatii solare pe care le pot reflecta, tipul de precipitatii pe care le 

genereaza si locul in care se produce acest fenomen etc. Norii sunt in mod evident esentiali 

pentru climatul nostru; concentratiile si compozitia particulelor poate chiar sa schimbe momentul 

si locul in care se produc precipitatiile. 

 

Schimbarile legate de frecventa si volumul precipitatiilor au costuri economice si sociale 

reale, deoarece tind sa afecteze productia de alimente la nivel global si, in consecinta, pretul 

alimentelor. 

 

In evaluarile sale din 2007, Comisia Interguvernamentala pentru Schimbari Climatice la 

nivel european ïorganismul international infiintat pentru evaluarea schimbarilor climatice ï 

prevede o scadere a calitatii aerului in orase in viitor, din cauza schimbarilor climatice. 

 

PrezenŞa particulelor solide in atmosfera influenŞeaza negativ transparenŞa aerului, 

favorizeaza incalzirea aerului prin acumularea unei parŞi din caldura solara ĸi modifica regimul 

precipitatiilor. 

 

Hotararea Guvernului nr.1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 

pentru perioada 2007-2020, prevede ca instalatiile mari de ardere sa se alinieze la cerinŞele de 

mediu impuse de Uniunea Europeana.  
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2.7. DATE DEMOGRAFICE SI EVOLUTIA FONDUL LOCATIV  

 

2.7.1. DATE DEMOGRAFICE URLATI 

 

Reperele demografice ale evolutiei la nivelul Primariei UrlaŞi reprezinta elemente de interes 

major pentru definirea obiectivelor strategice si a planurilor de actiune pe termen mediu si lung.  

Din acest motiv am sintetizat urmatoarele informatii ca fiind relevante: 

 

Localitatea Populatie stabila (numar persoane) 

1 IANUARIE 2014 

 

JUDET PRAHOVA  798.285 

ORAS URLATI  11.255 

MUNICIPIUL PLOIEķTI  222.461 

MUNICIPIUL CIMPINA  35.662 

ORAķ AZUGA  4.742 

ORAS BAICOI  19.178 

ORAS BOLDEķTI SCAIENI  11.298 

ORAS BREAZA  17.085 

ORAķ BUķTENI  9.765 

ORAķ COMARNIC  12.595 

ORAķ MIZIL  15.729 

ORAķ PLOPENI  9.109 

ORAķ SINAIA  11.076 

ORAķ SLANIC  6.178 

ORAķ VALENII DE MUNTE  13.390 

Tabel nr.6 Populatia stabila din mediul urban al judetului Prahova  

 

Densitatea populatiei in orasul UrlaŞi este de 241,38 locuitori/kmp, situandu-se peste 

media pe judet (161,77 locuitori/kmp).  

 

Dupa etnie, locuitorii din UrlaŞi sunt in proportie de peste 94% romani si doar 6% 

reprezinta populatia de etnie roma sau alte etnii (maghiara ĸi alte naŞionalitaŞi). La recensamantul 

din octombrie 2011, inregistrarea etniei, limbii materne ĸi a religiei s-a facut pe baza liberei 

declaraŞii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut sa declare aceste trei 

caracteristici, precum ĸi pentru persoanele pentru care informaŞiile au fost colectate indirect din 

surse administrative, informaŞia nu este disponibila pentru aceste caracteristici.  

 

Comparativ cu recensamantul anterior situatia a fost in usoara scadere, valorile negative 

ale sporului natural, conjugate cu soldul migratiei externe, au facut ca populatia orasului sa se 

diminueze. Fata de recensamantul anterior, scaderea a fost cu 1235 persoane - 11776 persoane in 

2002 fata de 10541 in 2011. Urmare revigorarii economice inregistrata in ultimii ani si crearii 

locurilor de munca, populatia stabila a orasului Urlati era la 1 iulie 2014 de 11 255 persoane.  
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Populatia si evolutia demografica a comunitati existente la nivelul teritoriului orasului 

Urlati, reprezinta un factor major in definirea strategiei de crestere a eficientei energetice, stiindu-

se ca populatia reprezinta consumatorul final si necesarul de consum energetic este puternic 

influentat de veniturile, standardele de confort si obisnuitele de consum ale populatiei. 

 

Pentru a putea face o serie de previziuni legate de nevoia de consum de energie a 

populatiei, pentru urmatoarea perioada si implicit pentru a putea previziona evolutia emisiilor de 

gaze cu efect de sera ca urmare a dinamicii consmului de energie, este important de analizat 

miscarea naturala a populatiei. 

 

Ca fenomen demografic, natalitatea se refera la ponderea nascutilor - vii in cadrul unei 

populatii. Natalitatea este determinata de un complex de factori biologici, sociali, economici, 

politici, culturali, etc. 

 

Mortalitatea se refera la decesele din cadrul unei populatii. Probabilitatea de deces intr-o 

anumita perioada de timp este influentata de mai multi factori: varsta, sex, ocupatie si categorie 

sociala. Incidenta deceselor dezvaluie multe aspecte referitoare la conditiile de viata si de 

ingrijire a sanatatii la nivelul populatiei. Valorile mortalitatii sunt cu atat mai ridicate cu cat 

gradul de dezvoltare socio - economica este mai scazuta si invers 

 

Conform datelor statistice inregistrate la nivelul teritoriului Urlati, sporul natural al 

populatiei este in usoara scadere. 

PulaŞie 2010 2011 2012 2013 2014 

POPULATIE  2010 2011 2012 2013 2014 

Populatie stabila   
10541 

11 

262 

11 

291 

11 

255 

Populatie stabila femei  
 

5371 5465 5 788 
 

Nascuti vii 116 112 109 123 112 

Decedati total 143 150 131 122 115 

Decedati sub un an  
     

Casatoriti 
 

4702 
   

Divortati 
 

442 
   

Vaduvi/vaduve 
 

978 
   

Stabiliri cu resedinta in localitate la 1 ianuarie 102 96 105 113 111 

Plecari cu resedinta din  localitate la 1 ian  104 98 113 128 139 

Emigranti  1 6 3 2 2 

Imigranti  1 4 1 
 

1 

Tabel nr. 7 Populatia Orasului Urlati in perioada 2010-2014 
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PopulaŞie stabila la 1 iulie 2011[1] :  
Total éééé 11.363 persoane  

Din care:  

- masculin é.5.515 persoane  

- feminin é...5.848 persoane  

PopulaŞia stabila a Oraĸului UrlaŞi ï la 1 iulie 2012[1]:  
Total ééééééééé. 11262 persoane  

din care:  

masculinééééé. 5465 persoane  

feminin ééééé.. 5797 persoane  

PopulaŞia stabila a Oraĸului UrlaŞi ï la 1 iulie 2013[1]:  
Total ééééééééé. 11291 persoane  

din care:  

masculinééééé. 5503 persoane  

 

PopulaŞia stabila a Oraĸului UrlaŞi ï la 1 iulie 2014[1]:  
Total ééééééééé. 11255 persoane  

[1] Date furnizate de D.J.S.P.  

 

Nota: ĂPopulaŞia la 1 iulie a fost calculata prin metoda componentelor, folosind surse de date 

administrative pentru migraŞia externa. Aceste surse nu acopera intregul fenomen migratoriu, 

mai ales la nivelul emigraŞiei. Ca atare, exista o subevaluare severa a acestui fenomen care duce 

la o supraevaluare a populaŞiei Romaniei datele prezentate au caracter provizoriu, urmand ca 

numarul populaŞiei stabile sa fie recalculat dupa definitivarea rezultatelor definitive ale 

Recensamantului PopulaŞiei ĸi LocuinŞelor 2011, pentru seriile de timp pana la precedentul 

recensamant.ò  

 

AN 

Nascuti vii Decedati Sporul natural 

Judet 

Prahova 

Oras 

Urlati 

Judet 

Prahova 

Oras 

Urlati 

Judet 

Prahova 

Oras 

Urlati 

2011 7772 112 9784 150 -2012 -38 

2012 6541 109 10164 131 -3623 -22 

2013 6378 123 9777 122 -3399 1 

2014 6334 112 9782 115 -3448 -3 

ii  Tabel nr. 8 Evolutie populatie si spor natural 2011-2014 
 

Dincolo de sporul natural inregistrat la nivelul teritoriului Urlati (spor negativ), pentru 

estimarea dinamicii consumului de energie, trebuie luata in calcul intreaga populatie cu resedinta 

de domiciliu pe teritoriul Orasului Urlati. Datele statistice pe ultimi 5 ani evidentiaza o scadere a 

populatiei cu resedinta in Urlati, plecarile devansand sosirile, urmand tendinta de scadere 

inregistrata si la nivelul judetului Prahova. 

 

Cunoscand faptul ca diferite categorii de varsta manifesta diferite caractersitici in ceea ce 

priveste consumul de energie la nivel rezidential, timpul petrecut in spatiul locativ, standarul de 
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confort si nivelul de venituri fiind diferentiate la nivelul populatiei in functie de categoria de 

varsta la care se incadreza existand mai multe modele de consum. 

 

Analizand datele statistice privind evolutia demografica pe grupe de varsta, se remarca 

urmatoarea repartizare pe categorii de varsta: 
nuarie) 

Varste si grupe de varsta  

 ( date la 1 ian ) 

2011 

Nr. De persoane 

Total  10541 

0-4 ani  606 

5-9 ani 597 

10-14 ani  523 

15-19 ani  530 

20-24 ani  699 

25-34 ani  1574 

35-49 ani 2353 

50-59 ani 1497 

60-64 ani 612 

65-74 ani 869 

75-84 ani 573 

85 ani si peste 108 

Tabel nr. 9 Repartizare pe grupe de varsta (Sursa INSSE) 

 

Au fost analizate datele potrivit recensamantului din 2011. S-a constat ca populatia 

cuprinsa in intervalul de varsta 0-20 ani reprezinta 21,35 % din total populatiei, populatia 

cuprinsa in intervalul de varsta 20-59 ani reprezinta 58,12% din total populatiei, restul de 19,5 % 

fiind reprezentat de populatia de peste 60 ani.   

 

Impartirea populatiei pe grupe de varsta  

 

De varsta depind toate aspectele activitatile economice, sociale, culturale ale unei comunitati 

locale, in principal pentru:  

- planificarea activitatilor educationale ;  

- estimarea modificarilor posibile in perspectiva in plan teritorial ;  

- planificarea si prognoza utilizarii fortei de munca ;  

- organizarea activitatii de servicii ;  

- oranizarea activitatii de ocrotire a sanatatii populatiei ;  

- specificul consumului.  

2011  

Disponibilizarile masive din sectorul industrial au dus la scaderea nivelului de trai in 

aceasta zona. In aceasta situatie a inceput fenomenul de migratie, fiind unul din principalii 

factorii care au contribuit la scaderea numerica a populatiei. 

 

Totodata, este stiut faptul ca necesarul de consum la nivel de gospodarii familiale cu mai 

multi membri este diferit fata de familiile monoparentale sau cei care locuiesc singuri. Conform 
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datelor raportate de starea civila, cei necasatoriti, vaduvii si cei divortati reprezinta o categorie 

mai numeroasa decat cei casatoriti si cei ce traiesc in uniune consensuala. 

 

Starea civila a populatiei impreuna cu alte caracteristici socio-demografice influenteaza in 

mod direct rata de crestere a populatiei, participarea la activitatea economica, nivelul de instruire 

al populatiei si implicit comportamentele de consum ale populatiei, inflentand evolutia societatii 

in ansamblu. 

 

Un alt factor foarte important in ceea ce priveste modelul comportamental referitor la 

consumul energetic inregistrat la nivelul populatie, il reprezinta nivelul de educatie si instruire al 

populatiei, comunitatile ce au o pondere mai mare a populatie cu studii medii si superioare fiind 

de obicei proactive spre informare si deschise spre schimbare, ceea ce reprezinta un factor major 

pentru adoptarea si implementarea unor masuri pentru cresterea eficientei energetice la nivelul 

intregii comunitati, cu impact pe termen mediu si lung. 

 

Analiza datelor statistice evidentiaza un raport aproximativ egal intre cei care au studii 

medii si superioare liceal, post-liceal si universitar) si cei cu studii gimnaziale si primare. 

 

Absolventi pe niveluri de educatie, ai orasului Urlati 2011 

Niveluri de instruire  

  

Primar si gimnazial (inclusiv invatamant special) 3875 

Gimnazial 2530 

Liceal 2188 

Postliceal (inclusiv invatamantul special) 355 

Superior 946 

Ni  Tabel nr.10 Absolventi pe niveluri de educatie (Sursa: INSSE) 

 

Plecand de la nivelul de educatie si domeniile de activitate ale populatiei ocupate pe piata 

muncii, putem avea o imagine reprezentativa asupra veniturilor populatiei, factor ce influenteaza 

in mod direct comportamentul de consum de energie la nivelul comunitatii din Urlati. Conform 

datelor statistice, majoritatea populatie ocupate pe piata muncii, activeaza in industrie si 

agricultura. 
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Jud Prahova 2010 2011 2012 2013 2014 

Populatia ocupata civila  pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune CAEN Rev 2 (mii 

persoane) 

Total, din care 286 700 284 200 288 300 289 800 286 000 

A AGRICULTURA, SILVICULTURA SI 

PESCUIT 
62 600 63 600 65 900 62 000 60 000 

INDUSTRIE  77 000 77 300 78 000 78 800 79 500 

B INDUSTRIA EXTRACTIVA  
     

C INDUSTRIA PRELUCRATOARE  
     

D PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE 

ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, 

GAZE, APA CALDA SI AER 

CONDITIONAT  

     

E DISTRIBUTIA APEI; SALUBRITAT E, 

GESTIONAREA DESEURILOR, 

ACTIVITATI DE DECONTAMINARE  
     

F CONSTRUCTII  27 100 25 800 24 700 26 400 25 500 

G COMERT CU RIDICATA SI CU 

AMANUNTUL; REPARAREA 

AUTOVEHICULELOR SI 

MOTOCICLETELOR  

40 100 

 

 

 

38 900 

 

 

 

39 000 

 

 

 

41 900 

 

 

 

41 100 

 

 

 

H TRANSPORT SI DEPOZITARE  17 000 17 100 17 000 16 400 15 500 

I HOTELURI SI RESTAURANTE  
     

J INFORMATII SI COMUNICATII  
     

K INTERMEDIERI FINANCIARE SI 

ASIGURARI       

L TRANZACTII IMOBILIARE  
     

M ACTIVITATI PROFESIONALE, 

STIINTIFICE SI TEHNICE       

N ACTIVIT ATI DE SERVICII 

ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE 

SERVICII SUPORT 
     

O ADMINISTRATIE PUBLICA SI 

APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN 

SISTEMUL PUBLIC  
     

P INVATAMANT  
     

Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA  
     

R ACTIVITATI DE SPECTACOLE, 

CULTURALE SI RECREATI VE      

S ALTE ACTIVITATI DE SERVICII  62 900 61 500 63 700 64 300 64 400 

Tabel nr. 11 Domeniile de activitate a populatiei Orasului Urlati (Sursa ï INSSE) 

 

Distributia numarului mediu de salariati pe ramuri ale economiei evidentiaza urmatoarele: 

cea mai mare parte se regaseste in industrie, urmata de agricultura, silvicultura si pescuit, comert, 

constructii, transport si depozitare.  
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Numarul mediu al salariatilor  

An Oras Urla ti , (numar de persoane) 
Jud. Prahova  (numar de 

persoane) 

2010 1 456 160 904 

2011 1 653 156 988 

2012 1 759 159 105 

2013 1 826 161 424 

2014 1 530 162 331 

Tabel nr. 12 Numarul mediu de salariati in perioada 2010-2014 (Sursa ï INSSE Tempo 

online) 

Nu 

Structura fortei de munca este in stransa legatura cu dinamica populatiei si constituie o 

premisa importanta in atragerea investitiilor si dezvoltarea durabila a unei localitati. In contextul 

strategiei pentru cresterea eficientei energetice, un factor important este nivelul veniturilor 

populatiei, indicator care in coroborare cu comportamentul socio-economic al populatiei (pentru 

ce anume sunt dispusi sa isi cheltuiasca banii) influenteaza major necesarul de consum de energie 

la nivelul intregii comunitati si utilizarea unor solutii energetice eficiente, inclusiv introducerea 

unor surse alternative de furnizare de energie, mai putin poluante (panouri fotovoltaice, etc). 

 

Practic in toate domeniile cu exceptia a unora dintre servicii (comert, invatamant, 

sanatate, asistenta sociala si administratie publica), populatia ocupata a inregistrat scaderi.  

 

2.7.2 FONDUL LOCATIV 

 

Fondul locativ constituie totalitatea incaperilor locative, indiferent de forma de 

proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (camine, case-internat pentru invalizi, 

veterani, case speciale pentru batrani singuratici si altele), apartamente, incaperi de serviciu si 

alte incaperi locative in alte constructii utile pentrulocuit. 

 

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizeaza astfel: 

¶  fondul locativ public - fondul locativ care se afla in proprietatea statului si in deplina 

administrare gospodareasca a intreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se afla in 

proprietatea orasului, municipiului, precum si fondul care se afla in administrarea gospodareasca 

a intreprinderilor municipale sau in administrarea operativa a institutiilor municipale; 

¶  fondul locativ privat - fondul care se afla in proprietatea cetatenilor (case de locuit 

individuale, apartamente si case de locuit privatizate si procurate, apartamente in casele 

cooperativelor de constructie a locuintelor) si fondul care se afla in proprietatea persoanelor 

juridice (create in baza proprietarilor privati), construit sau procurat din contul mijloacelor 

proprii; 

¶  fondul locativ cu forma de proprietate mixta - fondul care se afla in proprietatea 

personala, in proprietatea comuna sau in cote-parti ale diferitor subiecti ai proprietatii publice si 

private; 

¶  proprietatea intreprinderilor mixte - fondul locativ care se afla in proprietatea 

intreprinderilor mixte cu participare straina. 
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Inventar fond de cladiri, dupa forma de proprietate,  orasul Urlati 

 
Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 

Proprietate publica 40 16 16 26 35 

      

Proprietate privata 3 707 3 860 3 866 3 860 3 854 

      
Total 3 747 3 876 3 882 3 886 3 889 

Tabel nr. 13 Fond de cladiri dupa forma de proprietate (Sursa: INSSE) 

 

 

 

2.8. INFRASTRUCTURA SI SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICA  

 

2.8.1. INFRASTRUCTURA DE UTILITATE PUBLICA 

 

2.8.1.1. EDUCATIE SI INVATAMANT 
 

Nr. 

crt.  

Unitate de 

invaŞamant 
Adresa 

Personalitate 

juridic a 

/Arondata 

Acreditata / 

Autorizat a 

InvaŞamant 

public / 

privat  

INVAŝAMANT PREķCOLAR 

1. 

GradiniŞa cu Program 

Prelungit ñClopoŞicaò, 

oraĸul UrlaŞi 

Str.Tudor 

Vladimirescu 

Personalitate 

juridica 

AutorizaŞie 

sanitara 

481/2009 

482/2009 

InvaŞamant 

public 

Str.Valea 

Urloii  

GradiniŞa cu 

program normal 

Valea Urloii 

133/2012 
InvaŞamant 

public 

Str.Jercalai 

GradiniŞa cu 

program normal 

Jercalai 

132/2012 
InvaŞamant 

public 

INVAŝAMANT PRIMAR ķI GIMNAZIAL 

1. 

Liceul Teoretic 

ñBrancoveanu Vodaò, 

Oraĸul UrlaŞi 

Str.1 Mai 

nr.30 ï 

cladirea noua 

Str.1 Mai 

nr.73 ï 

cladirea veche 

Personalitate 

juridica 
Autorizata 

InvaŞamant 

public 

2. 

ķcoala Gimnaziala 

ñCanuŞa Ionescuò, 

Oraĸul UrlaŞi 

Str.Tudor 

Viitor nr.1 

Personalitate 

juridica 
Autorizata 

InvaŞamant 

public 

INV AŝAMANT LICEAL  
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Tabel nr. 14 Infrastructura de invatamant din orasul Urlati in anul 2014 
 

Sursa: Liceul Teoretic ĂBrancoveanu Vodaò, Oraĸul UrlaŞi, ķcoala Gimnaziala ñCanuŞa Ionescuò, Oraĸul UrlaŞi, GradiniŞa cu Program 

Prelungit ñClopoŞicaò, Oraĸul UrlaŞi 
 

Nr. 

crt.  

Specialitatea catedrei 

(postului) 

Norme / posturi 

didactice 

(numar)  

Norme / posturi didactice 

acoperite cu: 

 Titulari  Suplinitori  

Liceul Teoretic Brancoveanu Vodaò, Oraĸul UrlaŞi 

1 InvaŞatori  16 16 - 

2 Profesori  44 41 3 

TOTAL  60 57 3 

ķcoala Gimnaziala ñCanuŞa Ionescuò, Oraĸul UrlaŞi 

1 InvaŞatori  10 10 - 

2 Profesori  23 11 12 

TOTAL  33 21 12 

GradiniŞa cu Program Prelungit ñClopoŞicaò, Oraĸul UrlaŞi 

1 Educatoare  17 14 3 

Tabel nr. 15 Incadrarea personalului didactic in anul ĸcolar 2013 ï 2014, pentru 

invaŞamantul preuniversitar, in oraĸul UrlaŞi 

 

2.8.1.2. SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA 

SP 

2.8.1.2.1. SERVICIILE DE SANATATE 
 

Pentru asigurarea sanataŞii umane, in oraĸul UrlaŞi funcŞioneaza Spitalul Oraĸenesc UrlaŞi. 

Spitalul Orasenesc Urlati, este un spital public, de acuŞi, cu personalitate juridica, de categoria a- 

IVïa, care asigura permanent servicii medicale curative (spitalizare continua), dar si sprijin 

pentru acŞiunile de prevenŞie ĸi promovare a sanataŞii.  

 

Amplasament (judeŞul, localitatea, strada, numarul): Romania, Judetul Prahova, Orasul 

Urlati, Str. Independentei, nr. 52. Spitalul Oraĸenesc UrlaŞi este situat in partea de Sud-Est a 

oraĸului. Coordonate aproximative: 44.991262, 26.240402 (paralela de 45ę latitudine Nordica ĸi pe 

meridianul de 26ę longitudine Estica). Adresa web si date de contact: www.spitalulurlati.ro; telefon: 0244 

272518. Fax: 0244 272517; e-mail: spital@spitalulurlati.ro.  

 

Cladirile in care se desfasoara activitatea Spitalului Orasenesc Urlati sunt construite in anul 

1877, in sistem pavilionar si, initial, au deservit vechiul Raion Cricov si, mai apoi, intreaga Vale 

1. 

Liceul Teoretic 

ñBrancoveanu Vodaò, 

Oraĸul UrlaŞi 

Str.1 Mai 

nr.30 ï 

cladirea noua 

Str.1 Mai 

nr.73 ï 

cladirea veche 

Personalitate 

juridica 
Autorizata 

InvaŞamant 

public 
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a Cricovului Sarat, functionand de-a lungul vremii ca si spital de campanie, spital orasenesc, 

sectie exterioara a Spitalului Orasenesc Mizil.  

 

Incepand cu anul 2014, sectiile si compartimentele acestuia au fost comasate la adresa din 

Str. Independentei nr. 52, iar cladirea din Str. Orzoaia de Sus, nr. 144, situata la o distanta de cca. 

800 ï 1000 m, in care au funcŞionat SecŞiile de Pediatrie ĸi de Obstetrica - Ginecologie, a ramas 

in conservare, aici dorindu-se a se infiinŞa Sectia de recuperare neuromotorie, reumatologica si 

post-traumatica.  

 

In anul 2011, prin H.G. nr. 345/31.03.2011 Ministerul SanataŞii a desfiinŞat 182 de spitale 

dintre cele 435 existente, 111 fiind propuse pentru comasare, iar 71 pentru transformare in 

camine de batrani sau centre de permanenŞa, Centrul de Sanatate UrlaŞi regasindu-se pe lista 

unitaŞilor sanitare cu paturi care nu mai puteau incheia contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate 

Prahova.  

 

In anul anul 2004, Spitalul a fost desfiinŞat ĸi trecut ca ĸi SecŞie Exterioara a Spitalului 

Mizil. Spitalul s-a reinfiintat ca entitate de sine statatoare, conform H.G. nr. 1882/2006, sub 

denumirea de Centrul de Sanatate UrlaŞi si a functionat in structura aprobata timp de 5 ani.  

 

Prin H.G. nr. 345/31.03.2011 Ministerul SanataŞii a desfiinŞat 182 de spitale dintre cele 435 

existente, 111 fiind propuse pentru comasare, iar 71 pentru transformare in camine de batrani sau 

centre de permanenŞa, Centrul de Sanatate UrlaŞi regasindu-se pe lista unitaŞilor sanitare cu paturi 

care nu mai puteau incheia contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate Prahova, la pozita 52. 

Autoritatile Publice Locale au sustinut pastrarea personalitaŞii juridice a Centrului de Sanatate 

UrlaŞi ĸi au refuzat reprofilarea acestuia in camin de batrani, considerand ca prin aceasta masura 

de reorganizare a sistemului sanitar nu se mai respecta principiul Ăautonomiei localeò, astfel ca 

Spitalul a fost mentinut in stare de conservare, pana in anul 2014, cand a incheiat un nou contract 

cu C.A.S. Prahova.  

 

In anul 2012, Ministerul Sanatatii a aprobat schimbarea titulaturii unitaŞii, respectiv din 

Centrul de Sanatate UrlaŞi in SPITALUL ORAķENESC URLAŝI si a avizat structura Spitalului 

cu 67 de paturi si 5 pentru insotitori, iar in Decembrie 2013, M.S. a comunicat ca s-a avizat de 

catre Guvern ocuparea prin concurs/examen a posturilor din cadrul Spitalului.  

 

Incepand cu data de 1 iulie 2014, dupa cca. 2 ani, SPITALUL ORASENESC URLATI a 

putut sa functioneze, in mod efectiv.  

 

Facand un scurt istoric al acestei instituŞii, trebuie sa menŞionam faptul ca acest Spital are o 

vechime de peste 100 de ani, (1890) deservind vechiul Raion Cricov si, mai apoi, intreaga Vale a 

Cricovului Sarat, funcŞionand, de-a lungul vremii, ca ĸi spital de campanie, spital oraĸenesc, 

secŞie exterioara a Spitalului Oraĸenesc Mizil.  

 

Important de reŞinut este, insa, faptul ca, indiferent de stadiul in care s-a aflat, din punct de 

vedere juridic, acest spital a deservit cca. 40.000 de locuitori, atat din zona oraĸului, cat ĸi din 

cele 11 localitaŞile limitrofe acestuia, situate pe Valea Cricovului Sarat ĸi nu numai: Albeĸti-
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Paleologu, Apostolache, Ceptura, Chiojdeanca, Gornet-Cricov, Iordacheanu, Lapoĸ, Salcia, 

Sangeru, Tataru, Tomĸani, acoperind o suprafaŞa teritorial-administrativa de ı din judeŞul 

Prahova, aĸa cum a reieĸit ĸi din centralizarea bolnavilor internaŞi sau a persoanelor ce au apelat 

la aceasta unitate medicala pentru diferite servicii medicale, in funcŞie de domiciliul acestora.  

 

Trebuie specificat faptul ca atat in oraĸul UrlaŞi, cat ĸi in localitaŞile limitrofe, gradul de 

saracie este ridicat ï 44,20% media pe cele 10 localitaŞi rurale (Albeĸti-Paleologu ï 30,40%; 

Apostolache ï 40,1%; Ceptura ï 38,91%; Chiojdeanca ï 45,6%; Gornet-Cricov ï 38,70%; 

Iordacheanu ï 45,50%; Salcia 62,20%; Sangeru ï 58,20%; Tataru - 48%; Tomĸani ï 33,4%[1]), 

populaŞia este imbatranita ĸi nu are posibilitatea de a se trata la marile spitale din Ploieĸti, 

Bucureĸti, singurul refugiu, din punct de vedere al asistenŞei medicale, al acestor cetaŞeni ce-ĸi au 

domiciliul pe Valea Cricovului Sarat fiind unicul spital din UrlaŞi. 

 

Spitalul deserveste o populatie cu grad ridicat de saracie, provenita dintr-un mediu rural; 

singura localitate deservita, cu populatie in crestere este Sangeru, unde populatia este 

preponderent de etnie rroma, aproape in totalitate persoane neasigurate in sistemul de sanatate 

sau asistati social. Desi se pune accent pe principiul echitatii, construirea unui sistem care sa 

raspunda la nevoile oamenilor si nu sa acorde acces in functie de localizarea geografica, 

apartenenta culturala sau posibilitatile financiare, dintotdeauna, majoritatea pacientilor care au 

beneficiat de serviciile Spitalului au provenit din acest teritoriu.  

 

Analizand ponderea populaŞiei varstnice (in varsta de peste 65 de ani), atat in mediul urban 

(populatie din Orasul Urlati), cat si in mediul rural, conform datelor disponibile la 

adresa.www.insse.ro (http://statistici.insse.ro/shop/), se constata ca, in anul 2016, la nivelul 

localitatilor deservite de catre Spitalul Orasenesc Urlati aceasta este de cca. 17, 39%, restul 

populatiei din teritoriu fiind o populatie cu varsta intre 0 si 64 de ani. In primele 6 luni ale anului 

2017, tendinta este de usoara scadere a procentului populatiei imbatranite in totalul populatiei din 

teritoriul analizat, aceasta fiind o scadere nesemnificativa, insa.  

 

SPITALUL ORASENESC URLATI s-a redeschis cu urmatoarele sectii:  

- Sectie Medicina Interna;  

- Compartiment Chirurgie Generala, din care 5 paturi Ginecologie;  

- Compartiment Pediatrie;  

- Labortor de analize medicale;  

- Laborator de radiologie;  

- Camera de garda;  

- Spitalizare de zi, 5 paturi;  

- Cabinete de consultatii in AMBULATORIU INTEGRAT:  

- Medicina Interna     - O.R.L;  

- Dermatovenerologie;    - Medicina Muncii;  

- Chirurgie Generala;     - Obstetrica-ginecologie;  

- Pediatrie;      - Psihiatrie; 

- Oftalmologie. 
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In locaŞia Spitalului Oraĸenesc UrlaŞi funcŞioneaza SubstaŞia UrlaŞi a Serviciului de 

AmbulanŞa JudeŞean Prahova, instituŞie care colaboreaza cu echipajele de prin ajutor ale 

Inspectoratului pentru SituaŞii de UrgenŞa Ăķerban Cantacuzinoò al judeŞului Prahova, precum ĸi 

cu toate unitaŞile cu paturi ale reŞelei sanitare publice din Prahova.  

 

In luna octombrie 2014 a fost realizat cu fonduri proprii sistemul termic centralizat la 

SubstaŞia AmbulanŞa UrlaŞi, avand in vedere faptul ca incalzirea se realiza prin intermediul 

sobelor de teracota care aveau un randament termic scazut ĸi un consum mare de gaze naturale pe 

timpul sezonului rece. Prin realizarea acestui sistem s-a asigurat confortul termic necesar ĸi 

creĸterea gradului de siguranŞa in exploatare.  

 

Totodata, in localitate funcŞioneaza patru cabinete medicale familiale, patru cabinete de 

specialitate ï cabinete medicale stomatologice individuale.  

 

NR. CRT. Furnizori de servicii de sanatate Unitate de stat / Privata 

1. Spitalul Orasenesc UrlaŞi Stat 

2. CMI Dr. Petrescu Mirela Privata 

3. CMI Dr. Talasinos Thamara Privata 

4. CMI Dr.Mihaescu Vasilica Privata 

5. CMI Dr. Petrescu Sanda Rodica Privata 

6. Farmacia Tony Farm SRL Privata 

7. Farmacia Professional FarmaLine SRL Privata 

8. Farmacia Bratu SRL Privata 

9. 
Time Life SRL ingrijire la domiciliu ĸi ambulatoriu de 

specialitate 
Privata 

10. CMI Dr. Mureĸanu Silviu Marcus Alexandru - Oftalmologie Privata 

11. CMI Stomatologic Dr. Dinu Ana Maria Privata 

12. CMI Stomatologic Dr. Petre Laura Privata 

13. CMI Stomatologic Dr. Ionescu Daniel Privata 

Tabel nr. 16 Furnizori de servicii de sanatate (Sursa - DSP Prahova) 

 

Indicatori  
Spitale 

Cabinete Medicale 

Stomatologice Individuale 

Cabinete Medici 

de Familie 
Farmacii 

De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare De stat Particulare 

Numarul unitatilor 1 - - 4 4 - - 3 

Numarul de paturi 67 - - - - - - - 

Numarul de medici 

specialisti 
7 - - 4 4 - - - 

Numarul de 

asistente 
27 - - 4 4 - - - 

Tabel nr. 17 Indicatori centre medicale de stat si particulare (Sursa - DSP Prahova) 

 

Nr. Crt.  Indicatori  2014 2013 2012 2011 2010 

1 Numar medici de familie 4 4 4 4 4 

2 Numar medici specialisti 7 - - - - 

Tabel nr. 18 Indicatori servicii de sanatate 
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Asistenta sociala presupune un ansamblu complex de masuri si actiuni realizate pentru a 

raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii 

unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prevenirea autonomiei si 

protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea 

incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii. Pe plan local, rezultatele obtinute in 

domeniul asistentei sociale sunt bune, urmarindu-se cu prioritate ca toate cazurile sa fie rezolvate 

la nivelul Primariei Urlati, fara a depasi termenele legale de solutionare a petitiilor. Primaria 

Urlati se preocupa ca in preajma sarbatorilor religioase, prin atragerea de sponsorizari si din alte 

surse legal constituite, sa ofere un sprijin material familiilor aflate in dificultate. 

 

La nivelul anului 2015 in cadrul Primariei oraĸului UrlaŞi erau angajaŞi 30 de asistenŞi 

personali ai persoanelor cu handicap din care 24 persoane sunt asistenti personali pentru adulŞi iar 

6 asistenti personali pentru minori. 
 

Pe raza oraĸului UrlaŞi nu exista Centre de tip respiro-structuri fara personalitate juridica 

din subordinea Consiliului Local in cadrul Compartimentului asistenŞa sociala ĸi autoritate 

tutelara ï s-a aplicat alternativa legala stabilita prin prevederile Legii nr.448/2006, republicata, de 

a acorda persoanei cu handicap grav o indemnizaŞie echivalenta cu salariul minim net al 

asistentului social debutant cu studii medii din unitaŞile de asistenŞa sociala din sectorul bugetar, 

altele decat cele cu paturi.  

 

La nivelul oraĸului UrlaŞi, in luna mai 2015 erau inregistrate 45 persoane cu handicap 

gradul grav care au optat pentru primirea unei indemnizatii lunare in locul angajarii unui asistent 

personal. In ceea ce priveĸte reprezentanŞii legali ai persoanelor cu handicap grav, aceĸtia sunt 

persoanele cu handicap grav. Handicapul acestor persoane este genetic, cele mai frecvente 

afectiuni intalnite sunt encefalopatia infantila, oligofrenia, distrofie musculara, epilepsia, distrofie 

musculara progresiva, paralizie cervicala infantila - tetrapareza spastica, glaucom. La adulŞii cu 

handicap gradul grav predomina hemiplegia, paraplegia, HIV, glaucom, intirziere mintala severa, 

Alzheimer.  

 

De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea ĸi completarea 

O.U.G. nr. 70/2011 ĸi a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primaria acorda ajutoare pentru incalzirea 

locuinŞelor. Numarul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la incalzire a fost de 413, din 

care 303 ajutoare incalzire cu gaze ĸi 110 ajutoare incalzire cu lemne. De asemenea, cei 62 de 

beneficiari ai venitului minim garantat au primit ĸi ajutor incalzire cu lemne.  
 

ANUL  BUGETUL (mii lei)  

2010  1 311,10 

2011  873,53 

2012  837,10 

2013  980,00 

2014  1 115,00 

Tabel nr. 19 Bugetul oraĸului UrlaŞi pentru asistenŞa sociala in perioada 2010 ï 2014 

(Sursa: Primaria UrlaŞi, 2015) 
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Pe raza oraĸului UrlaŞi funcŞioneaza 3 unitaŞi de protecŞie pentru adulŞi, respectiv:  

- Centrul de Recuperare ĸi Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu handicap 

UrlaŞi, cu o capacitate de 175 locuri ;  

- Centrul de Integrare prin Terapie OcupaŞionala pentru Persoane Adulte Handicap UrlaŞi, 

cu o capacitate de 172 locuri ;  

- Centrul Pilot de Recuperare ĸi Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap ĂCasa 

Rozeiò UrlaŞi, cu o capacitate de 50 locuri.  

 

La inceputul anului 2015 a fost finalizat proiectul Restructurarea Centrului de Integrare 

prin Terapie OcupaŞionala pentru Persoane Adulte cu Handicap UrlaŞi, prin infiinŞarea unui nou 

centru rezidenŞial, cu o capacitate de 50 de locuri, conform standardelor specifice de calitate 

aflate in vigoare, pentru 50 de rezidenŞi transferaŞi din cadrul CITOPAH. Noul centru asigura 

servicii specializate, centrate pe nevoile individuale ale beneficiarilor.  

 

In organigrama Primariei oraĸului UrlaŞi sunt prevazute 40 posturi de asistenŞi personali ai 

persoanelor cu hadicap, in luna iunie 2015 fiind ocupate 30 posturi ĸi vacante 10 posturi. FaŞa de 

perioadele anterioare, dinamica angajarii asistenŞilor personali s-a menŞinut staŞionara ĸi nu s-au 

semnalat situaŞii de desfacere a contractului de munca al asistenŞilor personali care sa afecteze 

negativ starea bolnavului. 
 

Conform statisticii, numarul mai mare al persoanelor cu handicap grav este in randul 

adulŞilor. Handicapul acestora este fie nativ, genetic, fie dobandit ca urmare a unor traume psihice 

sau fizice. Cele mai frecvente afecŞiuni intalnite la adulŞi sunt: leucemie acuta, sechele dupa 

traumatism cranio-cerebral, diferite forme de neoplasm, schizofrenie, psihoza maniaco-depresiva. 

La adulŞii cu handicap grav predomina hemiplagia, paraplegia, sindromul Alzheimer, boala 

Parkinson, scleroza in placi, polireumatismul articular acut. 
 

2.8.1.2.2. SERVICIILE DE ASISTENTA SOCIALA 

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicata, rolul autoritatii locale este de a 

monitoriza in conditii optime atributiile si obligatiile care le revin asistentilor personali in vederea 

ameliorarii situatiei persoanelor cu handicap grav astfel incat sa primeasca ingrijire speciala la 

nivelul la care starea lor o cere. 

 

Ingrijirile ce li se acorda pot permite persoanelor bolnave sa-si valorifice potentialul fizic, 

intelectual, spiritual, emotional si social, in pofida handicapului de care sufera. 

 

De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 70/2011 si a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primaria acorda ajutoare pentru incalzirea 

locuintelor.  

 

Conform Legii 416/2001 Primarii pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor 

care se afla in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale, incendii, accidente, precum si 

pentru alte situatii deosebite, stabilite prin hotarare a consiliului local. 
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2.8.1.3. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 

2.8.1.3.1. CAILE DE ACCES 

 

Oraĸul UrlaŞi este situat, la 4 km distanŞa de Drumul NaŞional 1B Ploieĸti ï Buzau, din 

Albeĸti Paleologu, pe Drumul JudeŞean 102 C, care realizeaza legatura oraĸului UrlaŞi cu 

municipiul Ploieĸti. Drumul JudeŞean 102 K, care face legatura cu comuna Ceptura, trece, de 

asemenea, prin oraĸul UrlaŞi.  

 

Aceste drumuri sunt considerate de importanta majora pentru circulaŞie, fapt justificat ĸi de 

numarul mare de navetiĸti care folosesc aceste drumuri.  

 

Lungimea totala a strazilor oraĸeneĸti (la 31.12.2014) ï cca. 101 km, din care:  

- modernizate (asfaltate) ï 95 km;  

- nemodernizate (pietruite/de pamant) ï 6 km  

 

Categorie 

drum  
Numar  

Total km 

drumuri  

Total km 

trotuare  

Total km alei 

pietonale 

Numar locuri 

de parcare 

Drum 

comunal 
- 34 - - - 

Drum vicinal - - - - - 

Strazi - 67 23 - 750 

TOTAL  62 101 23 - 750 

Tabel nr. 20 Structura retelei de strazi mici, parcari, trotuare din orasul Urlati 
 

- cu pietris si se incadreaza in categoria de trafic usor. Accesul pietonal este dezvoltat, fiind 

amenajate trotuare pe toate strazile din centrul civic al oraĸului UrlaŞi.  
 

Categorie drum Lungime drumuri (km)  

Total (km), Drumuri asfaltate Drumuri de pamant Drumuri  

din care: 
Reabilitate* / modernizate in perioada 2008-

2013 

Drum comunal 34 28 6 

Drum vicinal - - - - 

Strazi 67 67 33 

TOTAL  101 95 6 

Tabel nr. 21 Detalierea structurii retelei de drumuri din orasul Urlati 
 

Transportul  
Transport feroviar in oraĸul UrlaŞi nu exista, cea mai apropiata staŞie feroviara fiind in 

comuna Albeĸti Palelogu, oraĸul fiind situat la circa 6 km de gara Cricov, fapt ce faciliteaza 

accesul persoanelor, dar ĸi transportul marfurilor.  
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Transportul public de persoane interjudeŞean UrlaŞi ï celelalte localitaŞi vecine (municipiul 

Ploieĸti, oraĸul Mizil ĸi comunele Albeĸti Paleologu, Valea Calugareasca, Bucov, Iordacheanu, 

Gornet Cricov, Apostolache, Tataru, Lapoĸ, Singeru, Salcia, Chiojdeanca, Ceptura etc.) este 

asigurat de mai mulŞi operatori economici precum ABBATI ALEXANDRESCU SRL si Dan 

Sepsi SRL (DST), cu maĸinile din dotare- autocare, autobuze, microbuze. Pe teritoriul oraĸului 

sunt amenajate 11 staŞii publice de transport calatori, conform H.C.L. Urlati nr.57/25.08.2008 

privind infiinŞarea ĸi nominalizarea staŞiilor publice aflate pe raza administrativ-teritoriala a 

oraĸului UrlaŞi. 

 

Traficul staŞionar  
In prezent in oras sunt amenajate 750 locuri de parcare in regim public. 
 

 

2.8.1.4. CULTURA 
 

Prin cultura se poate construi o imagine veridica a oraĸului, care sa promoveze valori 

autentice ĸi competitive, o apropiere a fenomenului cultural de comunitatea locala beneficiara, 

instituirea unui sistem concurenŞial deschis ĸi promovarea creaŞiei originale.  

 

In prezent, in ansamblul vieŞii culturale urlaŞene, o vie activitate o desfaĸoara Casa de 

Cultura, prin spectacolele, cercurile, atelierele, expoziŞiile desfaĸurate aici. In ultima perioada, s-a 

remarcat o intensa activitate de acest gen, incercandu-se sa se asigure revigorarea identitaŞii 

culturale ĸi naŞionale, a sentimentului de apartenenŞa la cultura ĸi civilizaŞia latina, precum ĸi 

aportul culturii zonale, a intregii Vai a Cricovului Sarat, la conceptul culturii naŞionale.  

 

Oraĸul UrlaŞi dispune, in prezent, de o biblioteca oraĸeneasca, ce funcŞioneaza intr-un 

spaŞiu nu tocmai adecvat ĸi care beneficiaza de un fond de carte invechit, ce trebuie modernizat. 

Pana in anul 1989 exista ĸi un cinematograf, dar din cauza costurilor ĸi ineficienŞei, acesta a fost 

desfiinŞat.  

 

¶ Conacul Bellu este situat intr-un frumos ĸi pitoresc parc, fiind un important muzeu, ce 

concentreaza in bogatul sau patrimoniu piese de o remarcabila valoare din colecŞiaAlexandru 

Bellu, fotograf si etnograf renumit, al carui unchi, Baronul Barbu Bellu, ministu de Justite in 

timpul guvemarii lui Alexandru Ioan Cuza, a donat terenul pentrucimitirul-muzeu Bellu din 

capitala. Monument de arhitectura in stil romanesc de la mijlocul secolului al XIX-lea, Conacul 

adaposteĸte un patrimoniu mixt de etnografie ĸi arta.  

 

 Mobilierul a aparŞinut odinioara familiei Bellu, ĸi este completat de o bogata colecŞie de 

art  a plastica (tablouri, litografii, sculpturi), carŞi rare in ediŞii de lux, icoane, candelabre, 

sfeĸnice, vase orientale, faianŞa, obiecte personale ĸi bijuterii. Deschis inca din 1953, muzeul 

evoca atat epoca apusa a familiilor boiereĸti, cat ĸi puternica lor legatura cu specificul locurilor ĸi 

artapopulara. In anul 2010, colecŞia Muzeului 14 Dezvoltarea capacitatii de planificare strategica 

la nivelul autoritatilor administratiei publice locale ale oraselor din Romania Strategia de 

dezvoltare durabila a Oraĸului UrlaŞi Bellu din UrlaŞi a fost apreciata la nivel naŞional, caĸtigand 

premiul pentru çcea mai frumosa expoziŞie muzeala è in cadrul concursului national ICOM. 
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¶ Manastirea Jercalai - aici se afla Schitul Sfanta Maria cu bisericuŞa lui de lemn, in 

forma de corabie. BisericuŞa este un monument de arhitectura cu o istorie deosebita,fiind mutata 

de 3 ori in cei, in curand, 300 de ani de dainuire. Construita la 1731 de catre meĸteri populari din 

satul Luieriu (Jud. Mures), a fost mutata dupa un timp la TopliŞa (Jud. Harghita). Acolo a fost 

remarcata de Regina Maria, careia i-a placut foarte mult, ĸi ca urmare a fost mutata in 1928 langa 

cetatea Bran (Jud. Brasov), reĸedinŞa regala la acea vreme. In 1956, fiind ameninŞata cu 

distrugerea de catre demnitarii acelor vremuri, biserica a fost mutata de la Bran Ia Urlati-Jercalai 

de catre cel care a devenit mai tarziu PlFP Patriarh Teoctist.  
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Sol al artei transilvanene pe eleagurile Munteniei, biserica are o icoana facatoare de minuni 

a Maicii Domnului, adusa de la Sfantul Mormant. Este inscrisa pe lista monumentelor UNESCO 

ĸi, in prezent se afla in stare de conservare, alaturi de ea fiind incepute lucrarile unei noi ĸi 

impunatoare biserici, graŞie donaŞiilor credincioĸilor din zona ĸi numeroĸilor vizitatori.  

 

¶ Conacul UrlaŞeanu - construit in 1922, restaurat in 1999, ofera turiĸtilor posibilitatea de 

a vizita o crama functionala. Totodata reface atmosfera autentica a unei vechi case boieresti. care 

15 Dezvoltarea capacitatii de planificare strategica la nivelul autoritatilor administratiei publice 

locale ale oraselor din Romania Strategia de dezvoltare durabila a Oraĸului UrlaŞi impresioneaza 

atat prin arhitectura proprie, cat ĸi prin frumuseŞea domeniului pe care este situat. Conacul deŞine 

o crama subterana in care se matureaza vinul roĸu in baricuri de stejar.  

 

¶ Biserica "Galbena"  cu hramul "Sf. Nicolae ĸi Sf. Dumitru", din strada Nuferilor, cu o 

vechime de peste 240 de ani ĸi care a fost inalŞata in anul 1761 de catre Stan UrlaŞeanu.  

 

Denumirea de Ăgalbenaò provine de la culoarea in care a fost zugravita, cea mai calda, 

volubila, ardenta ĸi care in limbajul heraldic semnifica inŞelepciunea. Din sistemul ei de 

construcŞie, cat ĸi din urmele ramase dintr-un zid de incinta, specific lacaĸurilor monahale, 

precum ĸi din inscripŞia de pe frontispiciu, rezulta ca, iniŞial, a fost o Ăsfanta ĸi dumnezeiasca 

manastireò, ulterior devenind biserica de mir a cartierului Arioneĸtii Noi.  

 

IniŞial monumentul a fost pictat in fresca, dar in anul 1888 fresca iniŞiala a fost acoperita de 

pictura in ulei executata de G. Tattarascu, pentru ca, in anul 1938, prin grija marelui istoric 

Nicolae Iorga sa se scoata la lumina, de sub pictura lui Tattarascu, frescele primare. Portretul 

votiv il reprezinta pe ctitor drept Ăvel serdarò, alaturi de ĂpaniŞa Sandaò. 

 

¶ Biserica de lemn "Naĸterea Maicii Domnului" din localitatea componenta Valea 

Seman, construita in anul 1753, cu console "in cap de cal", din lemn de stejar, nemaiintalnite in 

partea estica a Munteniei  

 

¶ Casa Domneasca, situata in viile domnitorului Constantin Brancoveanu, din Valea 

Cringului - un monument de arhitectura aflat in curs de restaurare. Dupa tradiŞie, insa, construcŞia 

ar fi una dintre reĸedinŞele vremelnice ale domnitorului. Argumentele acestei ipoteze ar fi: 

amplasarea sa in mijlocul fostelor vii vremelnice ale Brancoveanului (de cca. 10 Ha), intr-un 

punct de unde se putea supraveghea intreaga Vale a Cricovului Sarat; aserŞiunile lui Radu 

Greceanu, in cronica vieŞii domnului, dupa care rezulta ca toamna, Ăla culesul viilorò, domnul 

obiĸnuia sa zaboveasca prin vii cateva zile; faptul ca, deĸi primise porunca din partea vizirului sa 

se opreasca la GherghiŞa, Ăin gura UrlaŞilor, la Albeĸti s-au mutatò, stabilind aici tabara militara7 

ĸi, nu in ultimul rand, faptul ca in apropierea viei, in cartierul/localitate componenta MarunŞiĸ, se 

afla doua cruci de piatra contemporane domniei sale.  

 

¶ PuŞul Frumos din localitatea componenta Valea Mieilor, reconstruit in anul 1862 de 

catre localnicul A. Dumitru ķtefan, cu o coloana de piatra din calcar, dotat cu roata ĸi fus, fixate 

pe doi stalpi de lemn ĸi un jgheab, adapostite de un mic pavilion. 

 



STRATEGIA DE EFICIENTA ENERGETICA A ORASULUI URLATI PENTRU PERIOADA 2018-2022 

 

 

 64 

 

¶ Crucea de piatra de lstriŞa, situata pe strada Soarelui nr.14, ce a fost ridicata in vremea 

domniei lui C. Brancoveanu "va leato 7206" (1697 - 1698)  

 

¶ Monumentul, din bronz, al eroilor  din razboiul pentru intregirea neamului (1916 - 1918) 

situat in centrul oraĸului. 

 

Creĸterea atractivitaŞii turistice a oraĸului poate contribui intr-o mare masura la dezvoltarea 

economica a acestuia. Din acest motiv, acesta este un punct important al strategiei administraŞiei 

publice locale.  

 

Fundatii:  

 

Fundatia Bucuria Ajutorului Filiala Urla ti  
In luna ianuarie 2012 a fost infiintata, prin grija preotului paroh Radu Manuel Mihail, 

Filiala Urlati a Fundatiei Bucuria Ajutorului, cu sediul in Orasul Urlati, strada Valea Cringului 

nr.64, unde functioneaza un Centru de zi pentru copii.  

 

Programul derulat in cadrul Centrului de zi pentru copii are drept scop cresterea calitatii 

vietii copiilor care provin din familii aflate in dificultate, din localitatea Urlati, prin programe 

integrate de asistenta educationala si consiliere. Beneficiarii acestui program sunt 40 copii in risc 

de bandon scolar, care provin din familii aflate in dificultate. In cadrul centrului copiii 

beneficiaza de urmatoarele servicii socio-educationale:  

- Asistenta educationala: pregatirea temelor la materiile de baza (limba romana, 

matematica, limbi straine etc.), intalniri si instruiri cu cu voluntari in care se abordeaza teme ca 

implicarea civica, protectia mediului, primul ajutor etc.;  

- Socializare si petrecere a timpului liber: activitati de dezvoltare personala, activitati 

sportive, jocuri educative ;  

- Consiliere a elevilor si a parintilor in vederea prevenirii parasirii timpurii a scolii.  

 

De asemenea, copiii beneficiaza gratuit de o gustare si o masa calda, ce corespund 

cantitativ si calitativ nevoilor de crestere si dezvoltare ale acestora.  

 

Fundatia Bucuria Ajutorului Filiala Urlati organizeaza periodic si alte evenimente pentru 

copiii inclusi in program si familiile acestora, cum ar fi oferirea de ajutoare materiale ï rechizite, 

haine, alimente etc.  

 

Avand in vedere rezultatele obtinute de la infiintarea fundatiei, si anume mentinerea in 

sistemul de invatamant a copiilor inscrisi in program, imbunatatirea rezultatelor scolare, 

schimbarea atitudinii parintilor fata de importanta educatiei in viata copiilor, autoritatile locale au 

initiat un parteneriat cu Fundatia Bucuria Ajutorului in vederea sustinerii serviciilor sociale, prin 

care de la bugetul local este alocata anual suma de 20.000 lei pentru cheltuielile de intretinere a 

sediului fundatiei, pe baza facturilor de utilitati emise lunar.  

 

Continuarea acestui parteneriat reprezinta importanta investitie in viata comunitatii locale.  
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Fundatia HUMANITAS 20 00 Urlati  
Fundatia Humanitas 2000 a fost infiintata in anul 1995 inscriindu-si activitatea in 

ansamblul actiunilor cu caracter umanitar. Principalele obiective si servicii oferite de fundatie 

sunt :  

- organizarea de actiuni extracurriculare pentru elevi si cadre didactice in scopul ridicarii 

nivelului cultural educative si al manifestarii potentialului creativ al tinerilor, ca expresie a unei 

vieti biopsihice si spirituale echilibrate , conditie a unui adult pe care se poate baza comunitatea 

din care face parte;  

- promovarea acelor valori ale moralei, culturii si civilizatiei care faciliteaza dezvoltarea 

benefica a personalitatii umane;  

- promovarea voluntariatului, stimularea asociativitatii tinerilor ;  

- implicarea tineretului pentru dezvoltarea unui spirit altruist in actiuni de caritate ce-i 

vizeaza pe varstnici ;  

- accesul tinerilor la nivelele inalte ale instruiri si al promovarii pe trepte superioare , ale 

competentei profesionale;  

- reprofesionalizarea obiectiv justificata , a unor tineri si adulti;  

- promovarea culturii si artei romanesti prin incurajarea originalitatii in cadrul creatiei 

artistice  

-programe pentru tineri in vederea dezvoltarii abilitatilor persoanale, al creativitatii ;  

-activitati de protejare a mediului inconjurator;  

-actiuni de popularizare a frumusetilor si potentialului turistic al bazinului Dealu Mare etc.  

 

Sarbatori ĸi traditii cu specific local  
Incepand cu anul 2004, in orasul Urlati se desfasoara, in primul week-end al lunii 

octombrie, evenimentul ĂZilele Toamnei la UrlaŞiò, organizat de Primaria ĸi Consiliul Local 

UrlaŞi, AsociaŞia Intercom Cricov ĸi Casa de Cultura UrlaŞi. Evenimentul este onorat cu prezenŞa 

personalitaŞilor marcante ale vieŞii politice, sociale ĸi culturale, de la nivel local, judeŞean si 

central.In cele doua zile de sarbatore se organizeaza standuri expozitionale cu produse de 

vinificaŞie, fructe ĸi legume, flori, produse de artizanat, miere, branzeturi si pastrama etc.  

 

Localnicii ĸi toŞi ceilalŞi participanŞi la eveniment se pot desfata cu mici, friptura, pastrama, 

vin, bere, suc la terasele amenajate special pentru acest eveniment sau pot urmari programele 

artistice atractive, care incearca sa satisfaca cele mai diverse gusturi. Sarbatoarea se incheie 

intotdeauna cu un spectaculos foc de artificii, pentru a cinsti cum se cuvine roadele pamantului, 

dar ĸi pe cele ale celor mai harnici gospodari.  

 

O alta sarbatoare cu specific local este Targul Anual de Sfantul Ilie.  
Locuitorii de pe Valea Cricovului pastreaza o traditie veche de peste un secol. In fiecare an, 

de Sfantul Ilie, mii de oameni se aduna cu mic cu mare la targul din localitatea Urlati din care nu 

lipsesc "comediile", mestesugarii si vanzatorii ambulanti. Cei mai fericiti sunt copiii, care au 

asteptat un an intreg pentru a se putea bucura de "lanturile" zburatoare, asa cum sunt cunoscute 

popular instalatiile din parcurile de distractie. Inca de la primele ore ale diminetii, balciul se 

umple de oameni veniti din toate comunele invecinate, unii chiar de la distante de zeci de 

kilometri. 
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2.8.2. SERVICIILE DE UTILITATE PUBLICA 

 

2.8.2.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA 
 

In oraĸul UrlaŞi nu exista un sistem de alimentare cu energie termica, datorita faptului ca, 

dupa anul 1990, centralele termice ale blocurilor au fost desfiinŞate, fiecare apartament avand 

propriile branĸamente la reŞeaua de alimentare cu gaze, apa etc.  

 

In cea mai mare parte, sistemele centralizate de distribuŞie a energiei termice nu au mai 

putut face faŞa necesitaŞilor existente din cauza uzurii fizice ĸi morale a echipamentelor ĸi 

conductelor de transport ĸi a lipsei resurselor financiare necesare atat pentru reparaŞii capitale sau 

parŞiale cat ĸi pentru intreŞinere. 

 

Oraĸul UrlaŞi este alimentat cu gaze pe axa nord ï sud ce strabate oraĸul ĸi care 

concentreaza majoritatea populaŞiei ĸi agenŞilor economici.  

 

In colaborare cu Consiliul JudeŞean Prahova s-a initiat un proiect de alimentare cu gaze 

naturale a oraĸului ĸi a comunelor invecinate.  

 

Pana in anul 2004 s-a extins reŞeaua de alimentare cu gaze in cartierul Arioneĸtii Noi, dar s-

a ĸi reabilitat reŞeaua din oraĸ, in proporŞie de 80%, prin inlocuirea reŞelei vechi ĸi degradate, 

asigurandu-se astfel presiunea la gaze, mai ales in sezonul rece.  

 

Problema majora cu care se confrunta oraĸul UrlaŞi, din acest punct de vedere, o constituie 

faptul ca nu este alimentat cu gaze naturale, ci cu gaz de sonda, captat din zacamintele existente 

in zona. Operatorul este GDF SUEZ Energy Romania, DISTRIGAZ SUD REŝELE, lungimea 

reŞelei de distribuŞie este de 37,2 km iar numarul abonaŞilor racordaŞi la reŞea 2723.  

 

2.8.2.2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 

 

2.8.2.2.1. RETEAUA DE ILUMINAT PUBLIC 
 

Sistemul de iluminat public reprezinta ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuŞie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundaŞii, stalpi, 

instalaŞii de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, 

cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul 

public.  

 

ReŞeaua de iluminat public din oraĸul UrlaŞi aparŞine SDFEE ĂElectrica DistribuŞie 

Muntenia Nord SA ĸi are o lungime de circa 90 km (LES 20 kV = 24 km; LES 0,4 kV = 18 km; 

LEA 0,4 kV = 48 km).  
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Denumire An 2010 An 2011 An 2012 An 2013 An 2014 

Corpuri de 

iluminat 
1560 1800 2000 2120 2120 

Tabel nr. 22 Infrastructura reŞelei de alimentare a iluminatului public (Sursa: Primaria Urlati) 

 

Din cele 2120 corpuri de iluminat, cele pe sodiu sunt 1250 bucaŞi, fluorescente 772 bucaŞi, 

economice 98 bucaŞi.  

 

In ceea ce priveste consumul de energie, dupa estimativul pe 2015 pentru 40 institutii 

publice importante si 112 agenti economici, din care unii sunt mari consumatoari de energie, se 

observa o tendinta de crestere a consumului. Acest lucru presupune luarea unor masuri de 

optimizare a consumurilor energetice printr-o exploatare raŞionala a instalaŞiilor ĸi eliminarea 

factorilor de consum excesiv din aceste unitati. 

 

Sistemul de iluminat public cuprinde: 

¶ Stalpi iluminat public: 2 480 buc 

¶ Corp iluminat stradal LED 36W: 295 buc 

¶ Corp iluminat profesional 70 W: 1 055 buc 

¶ Corp iluminat profesional 110 W: 435 buc 

¶ Corp iluminat profesional 150 W: 225 buc 

¶ Corp iluminat profesional 250 W: 6 buc 

¶ Corp arhitectural 65 W: 108 buc 

¶ Puncte de aprindere / locuri de consum (NLC): 25 buc 

¶ Lungime retea: 86 000 ml 
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NLC   Adresa loc 2,2E+09 2,2E+09 2,2E+09 2,2E+09 2,2E+09 2,2E+09 2,2E+09 2,2E+09 2,2E+09 2,2E+09 
 

2,2E+09 

Numar 

loc de Denumire  consum 

31.01. 

2017 

28.02. 

2017 

31.03 

.2017 

30.04. 

2017 

31.05. 

2017 

30.06. 

2017 

31.07. 

2017 

31.08. 

2017 

30.09. 

2017 

31.10. 

2017 

30.11. 

2017 

31.12. 

2017 

consum     kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh 

      82243 84363 117331 55320 59757 57538 47463 57352 51015 76216 
 

132174 

2172426 IL.PB.PT.67 Str. 1 MAI Nr.1 MAIB-I 2802 2835 2047 1478 1642 772 1286 1375 589 1824 
 

3086 

2172420 PUNCT OBOR Str. 1 MAI OBOR 376 424 490 354 413 490 384 417 491 369 
 

820 

2172450 PUNCT APRINDERE Str. GRIVITEI Nr.401 38-1 1603 1611 1466 984 1093 1343 1059 1132 727 1099 
 

2878 

2172496 
PUNCT DE LUCRU 

ACTIVITATI SPECIALE 
Str. 16 FEBRUARIE 346 348 726 166 185 368 94 101 75 232 

 
599 

2172459 IL.PB.PT 52 Str. INDEPENDENTEI Nr.401 49-1 30 0 14940 1500 2940 6630 0 6090 3630 4650 
 

7110 

2172472 IL.PB.PT.99 Str. CRIVAT Nr.401 63-1 3281 3297 2994 1949 2165 2420 1861 1989 2263 2876 
 

5152 

2172482 SERA Str. ORZOAIA DE SUS Nr.401 73-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2172483 IL.PUBLIC PT.32 Str. ORZOAIA DE SUS Nr.401 74-1 2356 2362 2249 1383 1537 2037 1364 1458 1878 2032 
 

3916 

2172495 IL PUBLIC PT 4 Str. 1 MAI Nr.1 MAI 11736 11899 7438 6032 6701 3408 5210 5569 3374 7149 
 

12394 

2172500 CASA DE CULTURA Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr.401 95-1 2230 2290 6132 1242 1380 983 203 217 191 2192 
 

-215 

2172530 IL.PB.PT.98 Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr.402 2-1 4696 5200 5203 3113 3591 2429 2757 3053 3189 4433 
 

7995 

2172538 IL.PB.PT.142 Str. CRIZANTEMELOR Nr.9 6665 7379 3269 4217 4865 1823 3490 3864 2643 4764 
 

9201 

2172596 SEDIU Str. 23 AUGUST 1870 2070 4666 1586 1830 1899 1319 1460 1912 2049 
 

4831 

2172618 IL.PUBLIC PT.151 Str. TUDOR VLADIMIRESCU , Bl.. 244 271 634 168 194 236 157 173 437 323 
 

613 

2172638 IL.PUBLIC PT.78 Str. VALEA SEMAN Nr.403 9-1 2831 2831 2595 2019 1954 2119 1809 1852 2029 2450 
 

4194 

2172643 ILUM PUBLIC PT.58 Str. VALEA URLOI Nr.403 14-1 4633 4633 4221 3403 3293 2432 2855 2899 2448 3951 
 

6542 

2172651 PUNCT APRINDERE Str. VALEA CRINGULUI Nr.403 24-1 697 697 555 469 453 410 429 440 412 580 
 

959 

2172655 IL.PUBLIC P.T 5 Str. VALEA CRINGULUI Nr.403 28-1 730 730 4380 496 480 -818 424 432 -735 461 
 

1130 

2172656 IL.PB.PT.51 MARUNTIS Str. MARUNTIS Nr.403 29-1 145 145 4538 145 852 2443 1029 1077 1021 1383 
 

2716 

2172660 IL.PB.PT.30 V.NUCET Str. VALEA NUCETULUI Nr.403 33-1 234 234 164 153 148 77 130 132 182 182 
 

327 

2172666 IL.PB.PT.73 ORZ.JOS Str. ORZOAIA DE JOS Nr.403 40-1 5037 5037 4678 3648 3530 2263 3271 3350 1595 4249 
 

6804 

2172673 IL.PUBLIC PT.77 Str. ORZOAIA DE JOS Nr.403 48-1 2726 2726 1177 1847 1788 1081 1747 1801 654 2012 
 

3625 

2172690 IL.PB.PT.57 JERCALAI Str. JERCALAI Nr.403 67-1 2660 2660 3560 1966 1902 2153 1683 1714 2095 2476 
 

4307 

2172694 IL.PB.PT.31 Str. VALEA PIETREI Nr.403 71-1 7281 7281 8114 5016 4855 3307 3830 3839 3528 5861 
 

9217 

2172695 IL.PB.PT.197 SCHIAU Str. SCHEAU Nr.403 72-1 39 35 3837 38 33 44 1 0 2731 35 
 

1924 

2172711 IL PUBLIC PT2005 Str. VALEA CRINGULUI 1632 1632 6241 1507 1458 4326 1396 1435 4303 2745 
 

6452 

7061075 ILUMINAT PUBLIC PT 2183 Str. VALEA URLOI PT2183 2498 2498 2013 1739 1682 1079 1667 1721 840 2049 
 

3584 

7061077 ILUMINAT PUBLIC PT 2150 Str. 1 MAI Nr.68 PT2150 90 90 115 53 58 104 39 42 100 81 
 

158 

7071624   Str. MARUNTIS FN 1954 1954 2206 1421 1375 1457 1321 1359 1011 1764 
 

3476 

7073846 BALCI Str. 1 MAI BALCI 
       

991 
    

7073847 TĄRG Str. 1 MAI Nr.14 OBOR 
       

392 
    

7074192 ZILELE ORASULUI-SCENA Str. 23 AUGUST nr. 9\ 
         

1161 
  

7074210 ZILE ORAS Str. 23 AUGUST nr. 9\\ 
         

623 
  

7074211 ZILE ORAS Str. 23 AUGUST nr. 9\\\ 
         

164 
  

8010944 ILUMINAT PUBLIC  Str. MIHAI VITEAZUL  2784 2784 3359 1939 1876 3068 1882 1945 2543 2423 
 

6503 

8017551 ORAGRUP SANITAR PUBLIC Str. 23 AUGUST Nr.9 B 930 1029 4405 270 311 360 28 31 59 822 
 

737 

8045039 
PUNCT DE APRINDERE PT 

2073 
Str. VALEA PIETREI 2562 2836 4480 1696 1957 3487 1658 1835 1986 2876 

 
4161 

8045045 
PUNCT DE APRINDERE PT 

2058 
Str. CHERBA 2249 2249 1770 1688 1633 1655 1545 1586 1708 1819 

 
3800 

8045049 
PUNCT DE APRINDERE PT 

2051 
Str. VALEA CRINGULUI 2296 2296 2669 1635 1583 1653 1535 1581 1106 2057 

 
3178 

Tabel nr. 23 Consum in iluminatul public al orasului Urlati (Sursa: Primaria orasului Urlati) 
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Tabel nr. 24 Consum lunar in iluminatul public pentru anul 2015 

 

                   Tabel nr. 25  Consum lunar in iluminatul public pentru anul 2016

LUNA 2015 

ENERGIE ELECTRICA  

Valoare cu TVA ACTIVA 

(kWh) 

REACTIVA 

(kVARh)  

Ianuarie 33 178  17838,45 

Ianuarie 146   76,69 

Februarie 78 909  42999,31 

Martie   -2590,17 

Martie   -464,97 

Martie   -97,49 

Martie 140 385 85 082 87939,54 

Aprilie 55 046  29516,12 

Mai 53 538  28784,77 

Iunie 86 284 70 986 58504,27 

Iulie 64 033 16 490 37584,52 

August 46 765  24539,08 

August   -279,62 

August   -37,44 

Septembrie 70 363 70 074 49030,21 

Octombrie 226  139,64 

Octombrie 452  279,25 

Octombrie 226  139,64 

Octombrie 64 077  34408,28 

Noiembrie 602  92,68 

Noiembrie 405  110,55 

Noiembrie 657  266,25 

Noiembrie 65 977  35495,30 

Decembrie 99 586 106 071 71795,21 

 
  

 
TOTAL:  860 855 348 703 516 070,07 

LUNA 2016 

ENERGIE ELECTRICA  
Valoare cu 

TVA  
ACTIVA 

(kWh) 

REACTIVA 

(kVARh)  

Ianuarie 84 999  43945,52 

Februarie 91 232  44750,57 

Martie   547,82 

Martie 76 757 76 430 46247,83 

Aprilie 76 629 37 877 45871,22 

Mai 63 519  30706,95 

Iunie 56 820 73 216 39534,32 

Iulie 51 516  24648,24 

Iulie   10,92 

August 210  198,35 

August   0,40 

August   0,45 

August   0,24 

August   0,34 

August 56 615  26719,18 

Septembrie 1 317  822,22 

Septembrie 47 688  36280,23 

Octombrie 32  18,04 

Octombrie   80,00 

Octombrie 78 329  37809,98 

Noiembrie 123   69,31 

Noiembrie 932  525,25 

Noiembrie 758  427,19 

Noiembrie   80,00 

Noiembrie 78 932  38122,89 

Decembrie 67 845 98 042 49609,52 

 
  

 
TOTAL:  834 253 285 565 467 026,98 
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Tabel nr. 26 Consum lunar in iluminatul public pentru anul 2017 

 
 

2.8.2.3. INFRASTRUCTURA PENTRU APA ï CANAL 

 

2.8.2.3.1. RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA 
 

Sursa de apa  
In oraĸul UrlaŞi, principala sursa de apa o constituie apa subterana, alimentarea cu apa realizandu-

se prin extragerea din puŞuri forate. Exista 6 puŞuri forate, care asigura alimentarea cu apa in oraĸele 

UrlaŞi ĸi Mizil ĸi in comunele Ceptura ĸi Gornet Cricov.  

 

Sistem de colectare si depozitare  
Apa extrasa din cele 6 foraje refuleaza intr-o conducta de aducŞiune. Din conducta de aducŞiune, in 

zona oraĸului UrlaŞi exista recordul pentru staŞia de apa UrlaŞi. Aceasta cuprinde 2 rezervoare de 1.000 

metri cubi fiecare ĸi o staŞie de clorinare cu clor gazos pentru dezinfecŞie. Apa se incadreaza in 

parametrii de potabilitate impuĸi de lege.  

 

Reteaua de alimentare cu apa are o lungime totala de 62,2 km si a fost pusa in funcŞiune. Din 

totalul de 3907 de locuinte, pana in acest moment la sistemul de alimentare cu apa sunt racordate 2716 

locuinŞe, adica un procent de 69,51%. 

  

LUNA 

2017 

ENERGIE ELECTRICA  
Valoare cu 

TVA  
ACTIVA 

(kWh) 

REACTIVA 

(kVARh)  

Ianuarie 82 243  39155,82 

Februarie 84 363  39207,82 

Martie 117 331 88 037 75828,64 

Aprilie 55 320  29569,75 

Mai 59 757  32157,75 

Iunie 57 538 83 153 45636,75 

Iulie 47 463  25237,07 

August   -1,39 

August   -1,70 

August   -0,23 

August   -2,74 

August 57 352  28898,58 

Septembrie 51 015 71 871 39279,17 

Octombrie 76 216  41642,03 

Noiembrie   
 

Decembrie 132 174 101 018 87688,07 

 
  

 
TOTAL:  820 772 344 079 484 295,39 
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TIPURI DE UTILIZATORI  Nr. racordate la retea alimentare cu apa 

CASE PARTICULARE 

(nr. contracte, in toate cartierele oraĸului) 
2716 

POPULAŝIE 

Contracte individuale la blocuri 928 

AGENŝI ECONOMICI 112 

UNITAŝI 
UNITAŝI SOCIALE (ĸcoli, gradiniŞe, 

dispensar, piaŞa, unitatea de pompieri) 
40 

TOTAL  3796 

Tabel nr. 27 Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apa 2013 -2014 

 

2.8.2.3.2. PRETURILE SI TARIFELE PRACTICATE 

 

Potrivit prevederilor Hotararii Consiliului de AdministraŞie al AsociaŞiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ñParteneriatul pentru managementul apei ï Prahovaò nr.63 din 26.06.2014 incepand cu 

data de 01.07.2014 se aplica urmatoarele preŞuri pentru apa potabila livrata in oraĸul UrlaŞi :  

- Pret pentru populatie ï 4,61 lei/mc  

- Pret pentru restul de utilizatori ï 3,72 lei/mc  

 

Preturile la apa pentru populatie contin TVA in cota de 24%, iar pentru restul utilizatorilor nu 

contin TVA.  

 

Din informatiile analizate, este mai mult decat evident faptul ca necesarul de apa nu este acoperit 

si este nevoie de eforturi in acest sens, solutiile fiind conturate de reprezentantii autoritatii locale in 

proiecte de investitii de tipul 

 

2.8.2.3.3. RETEAUA DE COLECTARE SI TRATARE A APELOR UZATE 

 

In prezent, reteaua de canalizare este in curs de executie, pe toata raza localitatii. Se vor realiza 

13,4 km de retea si 1807 de racorduri.  

 

Oraĸul UrlaŞi este implicat, in parteneriat, in cadrul AsociaŞiei de Dezvoltare Intercomunitara 

ĂParteneriatul pentru Managementul Apei ï Prahovaò in proiectul ĂReabilitarea ĸi modernizarea 

sistemelor de apa ĸi canalizare in judeŞul Prahovaò, al carui contract de finanŞare a fost semnat pe 20 

Mai 2011, fiind finanŞat prin POS Mediu 2007-2013.  

 

Prin acest Proiect, conform contractului de achizitie publica ï ĂReabilitarea si extinderea SEAU 

in orasele Valenii de Munte, Mizil si Urlati, Jud. Prahovaò, atribuit in anul 2013 (valoare totala de 

26.870.241,50 lei), urmeaza ca in oraĸul nostru sa se construiasca o noua staŞie de epurare, lucrarile fiind 

in curs de executie, urmand sa se execute ĸi lucrari de extindere ĸi reabilitare a reŞelei de canalizare. 

Strazile pe care se vor demara lucrarile sunt: Stadionului, Libertatii, Gradinitei, 16 Februarie, Aleea 

Serii, Panselelor, Viitor, Cricov, Florilor, Crinului, Berzei, Nucilor, Nuferilor, Arionestii Noi, 

Viorelelor, Liliacului, Lalelelor, Macesului, Fundatura Crizantemelor, Macului, Cartier Tineretului, 

Socului, Fundatura Socului, Narciselor.  
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Reteaua de colectare a apelor pluviale dinorasul UrlaŞi este formata din santuri si rigolele de 

scurgere a apelor pluviale, care sunt intreŞinute permanent in stare optima de captare a apei pluviale, prin 

munca prestata in folosul comunitaŞii de catre persoanele beneficiare de venit minim garantat.Odata cu 

realizarea proiectelor de modernizare a strazilor din oraĸul UrlaŞi, se vor realiza ĸi sistemele de 

canalizare pluviala aferente strazilor respective. 

 

2.8.2.3.4. SURSE DE POLUARE A APEI IN ORAS 

Poluarea apei subterane se datoreaza folosirii ingrasamintelor chimice in agricultura, existentei 

unor fose rudimentare folosite de gospodariile locale, dar si datorita structurii solului si a exploatatiilor 

petroliere din zona. Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitratii si cei mai periculosi 

nitritii. 

 

2.8.2.4. MANAGEMENTUL DESEURILOR SI AL RISCURILOR NATURALE 

 

Sursele de deseuri din orasul Urlati sunt: deseuri menajere provenite de la populatie si agentii 

economici, deseuri stradale, deseuri gradini, spatii verzi. 

 

2.8.2.4.1. DESEURI URBANE 

 

In anul 2005, prin H.C.L. UrlaŞi nr. 50/28.07.2005 s-a aprobat scoaterea la licitaŞie in vederea 

concesionarii a activitaŞii de colectare a gunoiului menajer ĸi administrarea Rampei de gunoi, iar in urma 

procedurii de licitaŞie, in luna ianuarie 2006 s-a incheiat contractul nr.532/19.01.2006 cu S.C. Floricon 

Salub S.R.L. Campina, societate care presteaza ĸi in prezent serviciul de salubrizare pentru persoanele 

fizice ĸi juridice de pe raza oraĸului UrlaŞi. Contactul de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare a localitaŞii UrlaŞi a fost prelungit prin Actul adiŞional incheiat conform H.C.L. UrlaŞi 

nr.106/28.11.2013, pana la data in care Serviciul JudeŞean gestionat de AsociaŞia de Dezvoltare 

Intercomunitara ĂParteneriatul pentru Managementul Deĸeurilor - Prahovaò va deveni operaŞional prin 

implementarea Proiectului ĂManagementul Integrat al Deĸeurilor - Prahovaò, dar nu mai mult de 4 

(patru) ani de la data cand contractul menŞionat nu mai produce efecte juridice, ĸi anume 31.07.2014.  

 

Oraĸul UrlaŞi este una dintre cele 104 unitaŞi administrativ-teritoriale membre in cadrul 

AsociaŞiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilit aŞi Publice pentru Serviciul de Salubrizare 

ĂParteneriatul pentru managementul deĸeurilor - Prahovaò, asociaŞie infiinŞata in luna iunie a 

anului 2009.  

 

Unul dintre scopurile acestei AsociaŞii este acela de indeplinire de catre judeŞul Prahova a 

angajamentelor impuse prin Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, cap.22 Mediu, prin 

pregatirea ĸi depunerea, in vederea obŞinerii de finanŞare nerambursabila in cadrul Programului 

OperaŞional Sectorial Mediu, Axa prioritara 2, a proiectului ĂSistem de management integrat al 

deĸeurilor in judeŞul Prahovaò. Obiectivul sau este acela de a dezvolta sisteme durabile de 

management al deĸeurilor, prin imbunataŞirea managementului deĸeurilor.  

 

Prin H.C.L. UrlaŞi nr. 13/09.01.2009 s-a aprobat asocierea oraĸului UrlaŞi la aceasta ADI, urmand 

ca, prin proiectul menŞionat anterior, in oraĸul UrlaŞi sa se construiasca o staŞie de transfer avand o 

capacitate de 14.744 tone/an.  
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Prin H.C.L. UrlaŞi nr. 11/08.02.2012 s-au aprobat Studiul de fezabilitate aferent Proiectului 

ĂSistem Integrat al deĸeurilor in judeŞul Prahovaò, principalii indicatori tehnico-economici, precum ĸi 

documentele impuse de Ghidul Solicitantului in vederea accesarii fondurilor nerambursabile pentru 

proiectul ĂSistem de management integrat al deĸeurilor in judeŞul Prahovaò.  

 

Prin acest proiect se vor achizitiona pubele necesare pentru dotarea gospodariilor din intregul 

judet, containere pentru colectarea separata a materialelor reciclabile la compactoare si autospeciale 

pentru transportarea deseurilor, vor fi construite statii de sortare, transfer si compostare, urmand sa fie 

inchise si ultimele depozite neconforme.  

 

Sursele de deĸeuri din Oraĸul UrlaŞi sunt: deĸeuri menajere provenite de la populaŞie ĸi agenŞii 

economici, deĸeuri stradale, deĸeuri gradini, spaŞii verzi, parcuri, deĸeuri menajere spitaliceĸti. 

 

2.8.2.4.2. COMPOZITIA DESEURILOR 

 

Dezvoltarea urbanistica si industriala a localitatilor precum si cresterea generala a nivelului de 

trai a populatiei antreneaza producerea unor cantitati din ce in ce mai mari de deseuri menajere,stradale 

si industriale care, prin varietatea substantelor organice si anorganice continute in deseuri solide, face ca 

procesul degradarii aerobe si anaerobe de catre microorganisme sa fie dificil de condus provocind in 

cazul evacuarii si depozitarii necontrolate,poluarea aerului si apei, si creand totodata probleme legate de 

aparitia microorganismelor patogene, rozatoarelor si altele, cu efecte daunatoare asupra igienei publice. 

 

Daca pina in prezent notiunea de gunoi menajer era folosita pentru resturile din activitatea 

umana, astazi nu mai e folosita deoarece prin gunoi se intelege un obiect care nu mai are nici o valoare 

si total nefolositor. 

 

Fiecare persoana genereaza aproximativ 3 kilograme deseuri menajere pe zi. Din acestea 1,7 

kilograme sunt colectate de municipalitate iar restul sunt transformate prin alte mijloace. 

 

Principala caracteristica a deseurilor menajere este marea lor heterogenitate. Compozitia lor 

variaza mult de la o localitate la alta, in functie de anotimp, de pozitia geografica,de gradul de 

dezvoltare a societatii, specificul si nivelul de viata. Deoarece compozitia deseurilor este variabila in 

timp,este necesara determinarea compozitiei medii pe ani, sezoane, tari. 

 

Deseurile menajere se compun din urmatoarele materiale: resturi alimentare, hartie, carton, 

textile, lemn, plastic, cauciuc, sticla, ceramica, pamint, cenusa, zgura. Aceste materiale componente ale 

deseurilor menajere sunt grupate dupa caracteristicile lor principale astfel: 

         -materiale combustibile (hirtie, carton, textile, lemn, oase) 

         -materiale fermentabile (resturi alimentare, fructe, legume) 

         -materiale inerte (metale, sticla, ceramica) 

         -materiale fine (cenusa, zgura, pamint) 
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Tabel nr. 28 Compozitie si cantitati deseuri (Sursa: Primaria oras Urlati) 
 

 

2.8.2.4.3. DESEURI INDUSTRIALE 

- 

 

2.8.2.4.4. DESEURI LEMNOASE 

- 

 

2.8.2.4.5. EDUCATIE ECOLOGICA SI ACTIVITATI COMUNITARE SPECIFICE 

 

In orasul Urlati nu sunt inregistrate organizatii neguvernamentale dedicate protectiei mediului si 

conservarii biodiversitatii naturale. 

 

2.8.2.4.6. SPATIILE VERZI 

Ca urmare a unor reduceri substantiale a suprafetei parcurilor din Romania, prin OUG nr. 

114/2007 s-au luat masuri pentru interzicerea desfintarii zonelor verzi din orase, ordonanta mentionand 

faptul ca autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din terenul intravilan o 

suprafata de spatiu verde de  minimum 20 m2/ locuitor, pana la data de 31 decembrie 2010, si de 

minimum 26 m2/ locuitor, pana la data de 31 decembrie 2013. 

 

Spatiile verzi din orasul Urlati sunt intretinute de catre Serviciul Gospodarire Locala din cadrul 

Primariei Urlati. 
  

Denumire deseu 

Cantitate 

colectata in 

2014 (kg) 

Cantitate 

colectata in 

2015 (kg) 

Cantitate 

colectata in 

2016 (kg) 

Cantitate 

colectata in 

2017 (kg) 

Cantitate totala deseuri municipal 

colectata, din care: 
2 138 000 2 250 550 2 493 100 2 671 572 

- De la populatie 1 604 000 1 575 550  1 870 100  

- Din unitati economice 534 000 675 000 623 000  

Deseuri depozitate controlat 2 137 112 2 249 934 2 492 404 2 671 020 

Deseuri colectate separate in vederea 

valorificarii:  
888 616 696 552 

Sticla     

Plastic (PET, PE, PP)   4  

Hartie/carton 888 616 692 552 

Metal     

Compozite     

Lemn     

DEEE     
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Nr. Crt.  ELEMENTE DE IDENTIFICARE  SUPRAFATA ïmp- 

1 Str. T. Vladimirescu bl.1-2 420 

2 Str. T. Vladimirescu bl. 3 600 

3 Str. T. Vladimirescu bl. 6-7 1 270 

4 Str. T. Vladimirescu bl. 8 300 

5 Str. T. Vladimirescu bl. 4-5 540 

6 Str. T. Vladimirescu bl. 15-16 900 

7 Str. T. Vladimirescu bl. 37-39 70 

8 Str. T. Vladimirescu bl. 180 450 

9 Str. 23 August bl. 3-4 200 

10 Str. 23 August nr. 9 100 

11 Str. 1 Mai bl. 90 150 

12 Str. 1 Mai bl. 4  500 

13 Str. 1 Mai bl. 3-4 450 

14 Str. 1 Mai bl. 28 2 765 

15 Parcul Central 2 400 

16 Parc Bellu 47 300 

17 Loc de joaca pt copii Str. 23 August bl. 3-4 500 

Tabel nr. 29 Inventar spatii verzi, terenuri de joaca pentru copii in orasul Urlati (sursa: Primaria 

Urlati) 

 

Pe harta de mai jos se poate observa raspandirea spatiilor verzi actuale (verde), respectiv a 

spatiilor verzi eliminate dupa anul 2000 (rosu) pentru a face loc parcarilor sau (mai rar) noilor cladiri. A 

fost considerat spatiu verde totalitatea suprafetelor publice, cu iarba, flori, arbusti, boscheti si arbori, 

parcuri sau scuaruri, avand rol de igienizare a mediului urban. Nu au fost luate in considerare gradinile 

private ale locuitorilor.  

 

Transportul auto a explodat in ultimii 15 ani, strazile principale (1 Mai, 23 august, Tudor 

Vladimirescu) ajungand de la utilizarea ca teren de tenis de picior, la o aglomeratie asemanatoare 

oraselor mari din Romania. Singurul spatiu verde aparut dupa anul 2000 este cel din curtea gradinitei, 

care era inainte teren deschis, de pamant batatorit, fara vegetatie. In urma analizei graficului, se poate 

observa ca suprafata spatiilor verzi eliminate este aproape cat cea a celor existente. 
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