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VII. VIZIUNEA COMUNITARA 

 
Viziunea cetatenilor comunei Barcanesti este in spriritul  dezvoltarii  zonei din punct 

de vedere economic si social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea 

investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip 

urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul 

inconjurator. 

Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in 

procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au fost 

exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte 

prioritare ale comunei. 

 Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 70 de chestionare cetatenilor 

comunei Barcanesti din judetul Prahova pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la 

prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani. 

Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locala sunt sintetizate 

mai jos:  

 
Nr.crt Intrebarea Foarte 

important 

Important Oarecare 

importanta 

Putin 

important 

Lipsit de 

importanta 

NS/NR 

1 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de 

Modernizarea  

drumurilor comunale 

si construire alei 

pietonale pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti? 

62.00% 35.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de Construire 

caminului cultural 

pentru dezvoltarea 

comunei Barcanesti? 

34.00% 64.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

3 Cat de important consi-

derati ca este proiectul 

de Extinderea retelei 

de alimentare cu apa 

pentru dezvoltarea 

comunei Barcanesti? 

28.00% 72.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

4 Cat de important 59.00% 40.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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considerati ca este 

proiectul de Realizare 

a retelei de canalizare 

si a statiei de epurare 

si tratare a apelor 

reziduale pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti? 

5 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul care vizeaza 

Reabilitarea scolilor 

si gradinitelor din 

comuna pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti? 

27.00% 73.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de 

Organizare a siste-

mului de colectare 

selectiva, a spatiului 

de depozitare tempo-

rara si transportul 

deseurilor pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti? 

73.00% 27.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

7 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de Realizare 

a retelei de alimetare 

cu gaze pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti? 

66.00% 34.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

8 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de Construire 

si dotare corespun-

zatoare a dispensa-

rului uman pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti ? 

41.00% 59.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

9 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de Realizare 

a lucrarilor de 

cadastru imobiliar 

intravilan si extravilan 

– reactualizare PUG 

pentru dezvoltarea 

comunei Barcanesti? 

59.00% 41.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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10 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de Montare a 

unui post de 

transformare in 

comuna in vedrea 

imbunatatirii 

parametrilor 

curentului electric 

pentru dezvoltarea 

comunei Barcanesti? 

63.00% 37.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

11 Cat de important con-

siderati ca este proiec-

tul de Realizare a 

lucrarilor de reabili-

tare a retelei de  ilu-

minat public in 

comuna pentru dez-

voltarea comunei 

Barcanesti? 

58.00% 42.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

12 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de Dotari 

pentru interventii in 

caz de situatii de 

urgenta (autospeciala 

PSI, buldo-excavator, 

vola, tractor cu 

remorca si alte dotari) 

pentru dezvoltarea 

comunei Barcanesti? 

35.00% 65.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

13 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de Dotari ale 

administratiei locale 

(calculatoare, 

copiatoare etc) pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti? 

11.00% 88.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

14 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de Construire 

so dotare a unui 

centru de joaca si 

recreere pentru copii 

pentru dezvoltarea 

comunei Barcanesti? 

16.00% 84.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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16 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de Dotarea 

cu mobilier a scolilor 

si gradinitelor pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti? 

57.00% 43.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

17 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de 

Reabilitare/construire 

a bisericilor din 

comuna pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti? 

58.00% 42.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

18 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul Amenajare a 

unei baze sportive in 

comuna pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti? 

38.00% 61.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

19 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul de Construire 

a unei Sali de sport in 

cadrul scolilor pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti 

59.00% 41.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

20 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul Construire a 

unei Sali de festivitati 

pentru dezvoltarea 

comunei Barcanesti 

20.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

21 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul Impadurire a 

unei suprafete de 100 

ha teren pentru 

dezvoltarea comunei 

Barcanesti 

89% 11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

22 Cat de important 

considerati ca este 

proiectul Construire a 

unui camin de batrani 

pentru dezvoltarea 

comunei Barcanesti 

72% 28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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Majoritatea subiectilor intervievati (97%) considera important proiectul privind 

„MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE SI CONSTRUIRE ALEI PIETONALE„ pentru 

dezvoltarea comunei Barcanesti. 

62%

35%

3% 0%0%0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din cei chestionati, 98% considera important proiectul „CONSTRUIREA 

CAMINULUI CULTURAL„ pentru dezvoltarea comunei Barcanesti. 
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34%

64%

2%0%0%0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

 

Proiectul „EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA„  este considerat un 

proiect  important pentru dezvoltarea comunei Barcanesti de catre 100% din subiectii 

intervievati.  

28%

72%

0%0%0%0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR
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„REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE SI 

TRATARE A APELOR REZIDUALE„ este importanta pentru dezvoltarea comunei 

Barcanesti de catre majoritatea subiectilor intervievati (99%). 

59%

40%

1%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 
 

 Din cei chestionati, 100%  considera ca proiectul „REABILITAREA SCOLILOR SI 

GRADINITELOR„  este important pentru dezvoltarea comunei Barcanesti. 

27%

73%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Barcanesti pentru perioada 2014 – 2020 

 

 47

Proiectul privind „ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A 

SPATIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR„ este 

considerat important pentru dezvoltarea comunei Barcanesti de  catre 100% din populatia 

intervievata. 

73%

27%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Din cei chestionati, un procent de 100% considera ca proiectul „REALIZAREA 

RETELEI DE ALIMENTARE CU GAZE„ este important pentru dezvoltarea comunei 

Barcanesti. 

66%

34%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR
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O mare parte a  subiectilor intervievati (100%) considera important proiectul 

„CONSTRUIREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN„ 

pentru dezvoltarea comunei Barcanesti. 

41%

59%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Proiectul „REALIZAREA LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR, 

INTRAVILAN SI EXTRAVILAN – REACTUALIZARE P.U.G. „ este considerat important 

pentru dezvoltarea comunei Barcanesti de catre 100% din subiectii intervievati. 

59%

41%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR
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„MONTAREA UNUI POST DE TRANSFORMARE A CURENTULUI ELECTRIC IN 

VEDEREA IMBUNATATIRII PARAMETRILOR ACESTUIA„ este considerat un proiect 

important pentru dezvoltarea comunei Barcanesti de care 100% din cei chestionati. 

63%

37%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Totalitatea subiectilor intervievati (100%) a raspuns ca este important proiectul 

privind „REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC„ pentru dezvoltarea comunei  

Barcanesti. 

58%

42%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR
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Totalitatea subiectilor intervievati (100%) a raspuns ca este important proiectul de 

„DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA„ pentru 

dezvoltarea comunei  Barcanesti. 

35%

65%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

  

Proiectul „DOTARI ALE ADMINISTRATIEI LOCALE„ este considerat important 

pentru dezvoltarea comunei Barcanesti de catre 100% din subiectii intervievati. 

11%

88%

1%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR
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„CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACA SI RECREERE 

PENTRU COPII„ este considerat un proiect important pentru dezvoltarea comunei 

Barcanesti de care 100% din cei chestionati. 

16%

84%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

 

Un procent de 100% din subiectii intervievati considera important proiectul privind 

„DOTAREA CU MOBILIER A SCOLILOR SI GRADINITELOR” pentru dezvoltarea 

comunei Barcanesti. 

57%

43%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Proiectul privind „REABILITAREA/CONSTRUIREA BISERICILOR DIN COMUNA”  

este considerat important pentru dezvoltarea comunei Barcanesti de catre 100% din 

subiectii intervievati. 
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58%

42%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

 

 

 

Majoritatea subiectilor intervievati (99%) a raspuns ca este important proiectul de 

„AMENAJAREA UNEI BAZE SPORTIVE IN COMUNA” pentru dezvoltarea comunei  

Barcanesti. 

38%

61%

1%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Din cei chestionati, un procent de 100% considera ca proiectul de  „CONSTRUIRE 

A UNEI SALI DE SPORT IN CADRUL SCOLILOR” este important pentru dezvoltarea 

comunei Barcanesti. 
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59%

41%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

 

 

 

„CONSTRUIREA UNEI SALI DE FESTIVITATI” este considerata un proiect 

important pentru dezvoltarea comunei Barcanesti de catre 100% din cei chestionati. 

20%

80%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 

 

„IMPADURIREA UNEI SUPRAFETE DE 100 HA TEREN” este considerata un 

proiect important pentru dezvoltarea comunei Barcanesti de catre 100% din cei 

chestionati. 
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89%

11%
0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putin important Lipsit de importanta NS/NR

 
 

 

 

 

 

 

VIII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE 

PENTRU PERIOADA 2007 - 2013 
 

Numar proiect: 1 

 A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE SI 

CONSTRUIRE ALEI PIETONALE  

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   NU 

reparatii   DA 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: Neevaluata inca 

 

 B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Starea tehnica necorespunzatoare a drumurilor comunale. 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: NU 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 
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Altele : NU 

3.Scopul:    Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor si agentilor 

economici la infrastructura de baza. 

4. Descrierea proiectului: Modernizarea drumurilor comunale. Proiectul este prins ca 

obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala si in cadrul 

consultarii opiniei publice, majoritatea populatiei intervievate 

a raspuns ca este importanta modernizarea drumurilor 

comunale. 
5. Beneficii: - fluidizarea circulatiei; 

- retea de transport rutier. 
6.Beneficiari: - locuitorii  comunei Barcanesti; 

- participantii la traficul rutier; 

- potentialii investitori 
     

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 

 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : NU 

SPF: NU 

SF:NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare: Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse,  implementare de durata 

 

E.  IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  

 

F.ANALIZA PROIECTULUI 
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Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 

 

 

 

Numar proiect: 2 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    CONSTRUIREA CAMINULUI CULTURAL IN COMUNA 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei:  Este necesara construirea unui nou camin cultural 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: NU 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia. 

4. Descrierea proiectului: construirea caminului cultural din comuna. Proiectul este 

prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala si in 

cadrul consultarii opiniei publice, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta reabilitarea, 

modernizarea/construirea caminului cultural din comuna.  
5. Beneficii: - revigorarea mediului cultural al comunei 

- cresterea consumului de cultura in randul locuitorilor 

comunei 

6.Beneficiari: - locuitorii comunei Barcanesti 

- potentialii investitori 
 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 
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D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse, implementare de durata 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 

 

 

 

Numar proiect: 3 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA  

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii:   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou:  NU 

in continuare: DA 
5. Valoarea proiectului: - 

 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Este nevoie de extinderea retelei de alimentare cu apa 

potabila pentru dezvoltarea infrastructurii 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 
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Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:  Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului 

neingradit al populatiei si agentilor economici la aceasta 

infrastructura. 

4. Descrierea proiectului: Extinderea retelei de alimentare au apa. Proiectul este prins 

ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala si in cadrul 

consultarii opiniei publice, majoritatea populatiei intervievate 

a raspuns ca este foarte importanta extinderea retelei de 

alimentare cu apa potabila. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei 

- atragerea de investitori 

6.Beneficiari: - locuitorii comunei Barcanesti 

- agentii economici din zona 

- potentialii investitori 
 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri structurale 

Parteneriate 

Alte surse 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : proiectul se realizeaza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

- 

4. Constrangeri de 

implementare 

Implementare de durata, resurse financiare reduse 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 
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2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  

 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 

 

 

 

Numar proiect: 4 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI 

DE EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii:   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou:  DA   

in continuare: NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Este necesara realizarea retelei de canalizare pentru 

dezvoltarea infrastructurii. 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului 

neingradit al populatiei si consumatorilor economici la 

aceasta infrastructura. 

4. Descrierea proiectului: Realizarea retelei de canalizare, pentru a deservi cetatenii 

comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei 

publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a 

raspuns ca este importanta realizarea retelei de canalizare. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- reducerea poluarii 

-reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei 
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- atragerea de investitori 

- dezvoltarea de locuri de munca 

6.Beneficiari: - locuitorii  comunei Barcanesti 

- agentii economici din zona 

- potentialii investitori 

 

 

 

 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse  

 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : NU 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Implementare de durata, resurse financiare reduse 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  

 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Barcanesti pentru perioada 2014 – 2020 

 

 61

 

 

 

 

Numar proiect: 5 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:        REABILITAREA SCOLILOR SI A GRADINITELOR 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   NU 

reparatii   DA 

4. Tipul proiectului: proiect nou:  DA 

in continuare:  NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

B.INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea scolilor si a grdinitelor din comuna, 

in vederea asigurarii accesului neingradit al copiilor comunei 

la educatie. 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin 

sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne 

4. Descrierea proiectului: Prin reabilitarea scolilor si a gradinitelor se urmareste 

atingerea standardelor europene si deservirea la cote 

maxime a scolarilor si prescolarilor care studiaza in comuna. 

Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare 

locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este 

importanta reabilitarea scolilor si a gradinitelor din comuna. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor 

6.Beneficiari: - scolarii si prescolarii din comuna Barcanesti 
 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 
Buget local 

Buget de stat  
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Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 

D.CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

- 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse  

Implementare de durata 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  

 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior   

 

 

 

 

Numar proiect: 6 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE 

SELECTIVA, A SPATIULUI DE DEPOZITARE 

TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: Neevaluata inca 

 

B. INFORMATII DE BAZA 
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1. Definirea problemei: Reducerea poluarii mediului prin organizarea sistemului de 

colectare conform normelor europene 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Eliminarea materialelor periculoase/toxice din volumul 

deseurilor si reducerea poluarii din  mediului ambiant. 

4. Descrierea proiectului: Organizarea sistemului de colectare selectiva care va 

contribui la protectia mediului inconjurator Proiectul este prins 

ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea 

populatiei intervievate a raspuns ca este importanta 

organizarea sistemului de organizare selectiva, a spatiului de 

depozitare temporara si transportul deseurilor. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- reducerea poluarii in comuna 

- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei 

- atragerea de investitori in zona 

- crearea de noi locuri de munca 

6.Beneficiari: - locuitorii comunei Barcanesti 

- agentii economici din zona 

- potentialii investitori 

 

 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 

 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 
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Executie: NU 

2. Durata de realizare : proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 
- 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse, 

Implementare de durata 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  

 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 

 

 

 

Numar proiect: 7 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE 

CU GAZE NATURALE 

2. Managerul de proiect:     Consiliul Judetean Prahova 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii:   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou:  DA   

in continuare: NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: In comuna nu exista retea de alimentare cu gaze naturale  

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Aductiunea gazelor naturale este necesara pentru 

imbunatatirea calitatii vietii sociale si economice. 
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4. Descrierea proiectului: Realizarea retelei de alimentare cu gaz pentru a deservi 

cetatenii comunei. Proiectul este prins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice, majoritatea populatiei intervie-

vate a raspuns ca este importanta introducerea de gaze 

naturale in comuna. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- reducerea poluarii 

- atragerea de investitori 

6.Beneficiari: - locuitorii  comunei Barcanesti 

- agentii economici din zona si potentialii investitori 
 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 

Cheltuieli efectuate - 
 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se realizeaza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Implementare de durata, resurse financiare reduse 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Numar proiect: 8 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A 

DISPENSARULUI UMAN  

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:  NU 

reparatii: DA 

4. Tipul proiectului: proiect nou: DA   

in continuare:  NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Dispensarul uman se afla intr-o stare ce nu corespunde 

normelor impuse de Uniunea Europeana propice pentru 

efectuarea actului medical si deservirea pacientilor. 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: NU 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si  

persoanelor ce tranziteaza comuna la infrastructura de baza 

si asigurarea sanatatii si securitatii.  

Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii eficiente a actului 

medical. 

4. Descrierea 

proiectului: 
Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului 

uman din comuna. Proiectul este cuprins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locala, o mare parte a populatiei 

intervievate a raspuns ca sunt importante reabilitarea si 

dotarea corespunzatoare a   dispensarului uman. 

5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- revigorarea mediului sanitar 

- atragerea de investitori  

- dezvoltarea de locuri de munca. 
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6.Beneficiari: - locuitorii comunei Barcanesti 

- agentii economici din zona 

- potentialii investitori 

 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 
 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate 

al proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse  

Implementare de durata 
 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior   

 

 

 

 

Numar proiect: 9 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR 

INTRAVILAN SI EXTRAVILAN - REACTUALIZARE PUG 
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2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou:  DA 

in continuare:  NU 
5. Valoarea proiectului: Neevaluata inca 

 

B.INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Este necesara realizarea lucrarilor de cadastru imobiliar 

intravilan si extravilan pentru a fi eficienti in derularea 

programelor administratiei locale. 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  Da  

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin o mai 

buna organizare. 

4. Descrierea proiectului: Se urmareste atingerea standardelor europene si deservirea 

la cote maxime a locuitorilor din comuna Barcanesti. 

Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare 

locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca sunt 

importante construirea unui camin de batrani. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

6.Beneficiari: - batranii din comuna Barcanesti 

 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget local 

 Buget de stat  

 Imprumuturi 

 Fonduri europene 

 Parteneriate 

 Alte surse 
 

 

D.CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee :DA 

SPF: NU 
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SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse  

Implementare de durata 
 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior   

 

 

 

 

Numar proiect: 10 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    MONTAREA UNUI TRANSFORMATOR ELECTRIC 

PENTRU IMBUNATATIREA PARAMETRILOR 

CURENTULUI ELECTRIC DIN COMUNA SI EXTINDEREA 

RETELEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA  

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   da 

reparatii   nu 

4. Tipul proiectului: proiect nou  da   

in continuare  nu 
5. Valoarea proiectului: Neevaluat inca 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Caderi de tensiune ale curentului electric si inexistenta 

curentului electric in cartierele noi 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei: 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 

Solicitare cetateni: DA 
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Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele: NU 

3.Scopul:    Asigurarea accesului neigradit al populatiei la infrastructura 

de baza. 

4. Descrierea proiectului: Se va monta un transformator electric in comuna si se va 

extinde reteaua de alimentare cu curent electric in cartiere 

noi. Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare 

locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca sunt 

foarte importante montarea transformatorului electric si 

extinderea retelei electrice in carierele noi. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- investitii noi in dezvoltarea comunei 

- securitatea populatiei 

6.Beneficiari: - locuitorii comunei Barcanesti 

- agentii economici din zona 

- potentialii investitori 

 

 

 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri structurale 

Parteneriate 

Alte surse 
 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

- 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse  

Implementare de durata 
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E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 

 

 

 

Numar proiect: 11 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    LUCRARI DE REABILITARE 

A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: Neevaluata inca 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Este necesara reabilitarea retelei de iluminat public in 

comuna pentru asigurarea vizibilitatii pe timpul noptii. 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: NU 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si 

consumatorilor economici la infrastructura de baza 

4. Descrierea proiectului: Reabilitarea retelei de iluminat public in comuna. Proiectul 

este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala si in 

cadrul consultarii opiniei publice, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta reabilitarea retelei 

de iluminat public in comuna. 
5. Beneficii: - asigurarea vizibilitatii pe timpul noptii 
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- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei 

- asigurarea sigurantei cetatenilor 
6.Beneficiari: - locuitorii  comunei Barcanesti; 

- persoanele care tranziteaza comuna pe timpul noptii; 

- agentii economici din comuna si potentialii investitori 
 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse 

 implementare de durata 
 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 

 

 

 

Numar proiect: 12 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE 
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URGENTA  

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Este nevoie de achizitionarea unor utilaje (autospeciala PSI, 

buldo-excavator, vola, tractor cu remorca etc) pentru 

interventii in situatii de urgenta (calamitati naturale).  

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale. 

4. Descrierea proiectului: Dotarea primariei cu utilaje pentru interventii in caz de situatii 

de urgenta sau necesitati. Proiectul este prins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta achizitionarea 

utilajelor. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- reducerea factorilor de risc pentru siguranta populatiei 

- atragerea de investitori in zona 

- crearea de noi locuri de munca 

6.Beneficiari: - locuitorii comunei Barcanesti 

- agentii economici din zona 

- potentialii investitori 

 

 

 

 

 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget local 

 Buget de stat  
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 Imprumuturi 

 Fonduri europene 

 Parteneriate 

 Alte surse 
 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse  

Implementare de durata 
 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior   

 

 

 

 

Numar proiect: 13 

IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    DOTARI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE 

(COPIATAOARE, CALCULATOARE ETC) 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii:  NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

INFORMATII DE BAZA 
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1. Definirea problemei: Este necesara dotarea administratiei publice locale pentru 

eficientizarea activitatilor intreprinse de aceasta. 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei: 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: NU 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Dotarea administratiei publice locale cu aparatura speciala 

in conformitate cu normele europeana. 

4. Descrierea proiectului: Dotarea administratiei publice locale. Proiectul este prins ca 

obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in 

cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea 

populatiei intervievate a raspuns ca este importanta dotarea 

administratiei publice locale cu aparatura electronica. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de lucru al personalului din 

primarie 
6.Beneficiari: - personalaul angajat  

- populatia si agentii economici care apeleaza la serviciile 

administratiei publice 
     

SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 

 

CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de 

finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse,  implementare de durata 
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IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  

 

ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 

 

 

 

Numar proiect: 14 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACA 

SI RECREERE  PENTRU COPIII COMUNEI 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: In comuna nu exista un centru de joaca si recreere  

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele: NU 

3.Scopul:    Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin 

sprijinirea noii generatii  si asigurarea conditiilor de recreere. 

4. Descrierea proiectului: Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere 

pentru copiii comunei.  Proiectul este prins ca obiectiv in 

Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca sunt importante amenajarea si 

dotarea unui centru de joaca si recreere  pentru copii 
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comunei. 
5. Beneficii: - asigurarea unui mediu de joaca si recreere adecvat si care 

confera siguranta si protectie copiilor 

6.Beneficiari: - copiii comunei Barcanesti 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 

 

 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse  

Implementare de durata 
 

E. IMPACTUL PROIECTLUIU 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost  beneficiu Se va efectua ulterior   

 

 

 

 

Numar proiect: 16 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    DOTAREA CU MOBILIER A SCOLILOR SI 
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GRADINITELOR 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   NU 

reparatii   DA 

4. Tipul proiectului: proiect nou:  DA 

in continuare:  NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

B.INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Este necesara dotarea cu mobilier a scolilor si a gradinitelor 

din comuna, in vederea asigurarii accesului neingradit al 

copiilor comunei la educatie. 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin 

sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne 

4. Descrierea proiectului: Prin dotarea cu mobilier a scolilor si a gradinitelor se 

urmareste atingerea standardelor europene si deservirea la 

cote maxime a scolarilor si prescolarilor care studiaza in 

comuna. 

Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare 

locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este 

importanta reabilitarea scolilor si a gradinitelor din comuna. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor 

6.Beneficiari: - scolarii si prescolarii din comuna Barcanesti 
 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 

D.CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al Idee : DA 
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proiectului  SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

- 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse  

Implementare de durata 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  

 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior   

 

 

 

 

Numar proiect: 17 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    REABILITAREA / CONSTRUIREA 

BISERICILOR DIN COMUNA 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   NU 

reparatii   DA 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Bisericile  din comuna  Barcanesti necesita lucrari de 

reabilitare. Este necesara construirea unor noi Biserici in 

comuna. 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: NU 

Solicitare cetateni: DA 
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Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia. 

4. Descrierea proiectului: Reabilitarea/construirea bisericilor in comuna. Proiectul este 

prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De 

asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este  

importanta reabilitarea/construirea bisericilor in comuna.  
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- revigorarea mediului spiritual al comunei 

6.Beneficiari: - locuitorii comunei Barcanesti 
    

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 

 

 

 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse, implementare de durata 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
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F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 

 

 

 

Numar proiect: 18 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    AMENAJARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii:   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Este necesara amenajarea unei baze sportive in comuna. 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin 

sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne. 

4. Descrierea proiectului: Amenajarea baze sportive in comuna.  Proiectul este prins 

ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea 

populatiei intervievate a raspuns ca este foarte importanta 

amenajarea unei baze sportive in comuna. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor 

6.Beneficiari: - tinerii comunei Barcanesti  

- locuitorii comunei Barcanesti 

- agentii economici din zona 

- potentialii investitori 
 

SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget local 
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Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri structurale 

Parteneriate 

Alte surse 

 

 

CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de 

finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse,  

Implementare de durata 

 

IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  

 

ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior   

 

 

 

 

Numar proiect: 19 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    CONSTRUIRE SALA DE SPORT  IN CADRUL SCOLILOR 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii:   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: - 
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B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Este necesara construirea salilor de sport in cadrul scolilor 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin 

sprijinirea noii generatii de a invata in conditii moderne. 

4. Descrierea proiectului: Amenajarea unei sali de sport in cadrul scolilor.  Proiectul 

este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De 

asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in 

procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este foarte 

importanta amenajarea unei sali de sport in cadrul scolilor. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor 

6.Beneficiari: - scolarii comunei Barcanesti 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri structurale 

Parteneriate 

Alte surse 

 

 

 

 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de 

finantare 

3. Legatura cu alte nu exista 
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proiecte: 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse,  

Implementare de durata 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  

 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior   

 

 

 

 

Numar proiect: 20 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    CONSTRUIRE SALA DE FESTIVITATI 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   NU 

reparatii   DA 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: - 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: In comuna nu exista un salon pentru desfasuarea diverselor 

festivitati care au loc in comuna. 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: NU 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia. 

4. Descrierea proiectului: Construirea unui salon pentru festivitati. Proiectul este prins 

ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, 

in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea 

populatiei intervievate a raspuns ca este  importanta 
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construirea unui salon de festivitati.  
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

- revigorarea mediului cultural al comunei 

- cresterea consumului de cultura in randul locuitorilor 

comunei 

6.Beneficiari: - locuitorii comunei Barcanesti 

- potentialii investitori 

    

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa 

Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 

 

 

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse, implementare de durata 

 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 
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Numar proiect: 21 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    IMPADURIREA UNEI SUPRAFETE DE CCA 100 ha 

TEREN 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou  DA   

in continuare  NU 
5. Valoarea proiectului: Neevaluata inca 

 

B. INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Este necesara impadurirea unei suprafete de 100 ha datorita 

inexistentei in zona a padurilor 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: NU 

Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Asigurarea unui mediu sanatos pentru locuitorii comunei 

4. Descrierea proiectului: Reabilitarea retelei de iluminat public in comuna. Proiectul 

este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala si in 

cadrul consultarii opiniei publice, majoritatea populatiei 

intervievate a raspuns ca este importanta unei suprafete de 

teren 
5. Beneficii: - asigurarea unui mediu nepoluat si sanatos 

- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei 

6.Beneficiari: - locuitorii  comunei Barcanesti; 
 

 

 

 

 

 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget local 

Buget de stat  

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Alte surse 
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D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee : DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

- 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse 

 implementare de durata 
 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  

fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior 

 

 

 

 

Numar proiect: 22 

A. IDENTIFICARE 

1. Titlul proiectului:    CONSTRUIRE CAMIN BATRANI 

2. Managerul de proiect:     Consiliul  Local Barcanesti 

3. Categoria proiectului:  investitii:   DA 

reparatii   NU 

4. Tipul proiectului: proiect nou:  DA 

in continuare:  NU 
5. Valoarea proiectului: Neevaluata inca 

 

B.INFORMATII DE BAZA 

1. Definirea problemei: Este necesara construirea unui camin de batrani in comuna 

in vederea asigurarii unei ingrijiri adecvate batranilor ramasi 

singuri avand in vedere numarul mare de pensionari 

2. Cum a fost stabilita 

necesitatea investitiei : 
Evaluare proprie:  DA 

Studii de planificare: NU 

Analiza reclamatiilor: DA 
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Solicitare cetateni: DA 

Expertize tehnice: NU 

Analiza standardelor: NU 

Altele : NU 

3.Scopul:    Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin 

sprijinirea batranilor de a trai in conditii moderne. 

4. Descrierea proiectului: Prin construirea caminului de batrani se urmareste atingerea 

standardelor europene si deservirea la cote maxime a 

batranilor din comuna Barcanesti. 

Proiectul este prins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare 

Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare 

locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca sunt 

importante construirea unui camin de batrani. 
5. Beneficii: - imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei comunei 

6.Beneficiari: - batranii din comuna Barcanesti 

 

 

 

C. SURSE DE FINANTARE 

Sursa Buget local 

 Buget de stat  

 Imprumuturi 

 Fonduri europene 

 Parteneriate 

 Alte surse 
 

D.CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI 

1. Stadiul de maturitate al 

proiectului  

Idee :DA 

SPF: NU 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

2. Durata de realizare : Proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile 

de finantare 

3. Legatura cu alte 

proiecte: 

nu exista 

4. Constrangeri de 

implementare 

Resurse financiare reduse  

Implementare de durata 
 

E. IMPACTUL PROIECTULUI 

1. Impactul asupra 

mediului: 

negativ:   NU 

pozitiv:  DA  
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fara impact:  NU 

2.Impactul asupra 

bugetului local: 

se evalueaza:   NU 

nu se evalueaza:  DA  
 

F. ANALIZA PROIECTULUI 

Analiza cost/beneficiu Se va efectua ulterior   

 

 

 


