1. ÎNFIINŢARE REGISTRUL ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATOARELOR STRADALE (RENNS)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

BERTEA

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

APDRP

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

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

127
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

2. IMPLEMENTAREA REGISTRULUI AGRICOL NATIONAL (RAN) PE RAZA U.A.T. BERTEA PRAHOVA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

Potenţialii
beneficiari ai
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
BERTEA;
- agenții economici
din zonă;
- potenţialii
investitori;

Sud-Muntenia

Prahova

BERTEA

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

APDRP

Domeniu de intervenţie
7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de bază
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI

ROMANIA

Activităţile proiectului

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

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

24 luni

Stimularea
cooperării
între
autorităţile locale şi îmbunătăţirea
capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul
este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice
realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns
că
este
importantă
realizarea lucrărilor de cadastru
imobiliar intravilan și extravilan, prin
implementarea
Registrului agricol
Național (RAN) în comuna BERTEA.
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3. LUCRARI DE INREGISTRARE SISTEMATICA PE SECTOARE CADASTRALE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL DE
CADASTRU SI CARTE FUNCIARA (INTABULARE GRATUITA A TERENURILOR).
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

Prahova

BERTEA

Organism
intermediar

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

Consiliul local BERTEA

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

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

Rezultatele obţinute

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

- buget local;
- buget de stat;
- fond european pentru
Investiții
dezvoltare rurală;
- parteneriate;
- alte surse.
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ
Domeniu de intervenţie
7.2. Investiții în crearea și moderinzarea
infrastructurii de bază la scară mică.
Crearea şi şi dezvoltarea serviciilor de bază
pentru populaţia rurală;
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile
proiectului/ grupul
proiectului
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
BERTEA;
fezabilitate
- agenții economici
Elaborarea proiectului
din zonă;
tehnic
- potenţialii investitori; Aprobarea începerii
proiectului
Pregătirea şi
depunerea cererii de
finanţare
Contractarea
proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare,
control
Auditul proiectului

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

BERTEA

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

APDRP

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

- îmbunătăţirea condiţiilor
36 luni
Stimularea cooperării între autorităţile
de viaţă a populaţiei
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
comunei
acestora de a atrage credite pentru
- crearea de noi locuri de
investiţii. Proiectul este cuprins ca
muncă;
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
- îmbunătățirea condițiilor
Locală. De asemenea, în cadrul
de muncă ale angajaților
consultării opiniei publice realizate în
din administrația publică
procesul de elaborare a strategiei de
-pastrarea
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate
a
răspuns
că
este
confidenţialităţii
în
importantă
realizarea
lucrărilor
de
legatură cu informaţiile
cadastru în cadrul Programului Național
sau documentele de care
de Cadastru și Carte Funciară în
iau
cunosţintă
în
comuna BERTEA.
exercitarea funcţiei în
problemele cetăţenilor;
- eficientizarea serviciilor
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5. ASIGURAREA ACCESULUI CADRELOR DIDACTICE LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ-PERFECȚIONĂRI, SCHIMBURI
DE EXPERINȚĂ, SPECIALIZĂRI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Bertea

Fondul european

POCU

Obiective
- crearea condiţiilor
adecvate desfășurării
activităților
didactice
de predare-învățare;
- asigurarea pregătirii
personalului didactic
pentru
desfășurarea
optimă a actităților
școlare;

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)
Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULU
I

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Bertea

Organism intermediar

Îmbunatatirea competentelor
personalului didactic din invatamantul
AXA PRIORITARA 6.
Ministerul Muncii, Familiei,
preuniversitar in vederea promovării
EDUCAȚIE ȘI
Protecției Sociale și
AJOFM Prahova
unor servicii educaționale de calitate
COMPETENȚE ”
Persoanelor Vârstnice
orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli incluzive
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Durata
Justificarea necesităţii implementării
Activităţile
Rezultatele obţinute
ai proiectului/ grupul
proiectulu
proiectului
proiectului
ţintă
i
îmbunătăţirea - elevii comunei Bertea;
Realizarea studiului de
24 luni
Prin asigurarea accesului cadrelor didactice la
condiţiilor
de - cadrele didactice;
fezabilitate
programe de formare continuă-perfecționări,
învățământ rural;
- generațíile viitoare de
Elaborarea proiectului
schimburi de experință, specializări
se
reducerea elevi
tehnic
urmărește atingerea standardelor europene și
fenomenului
- locuitorii comunei
Aprobarea începerii
deservirea generațiilor actuale dar și viitoare de
migratoriu;
Bertea.
proiectului
școlari și preșcolari. Proiectul este cuprins ca
.
Pregătirea şi
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De
depunerea cererii de
asemenea, în cadrul consultării opiniei publice
finanţare
realizate în procesul de elaborare a strategiei
Contractarea
de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
proiectului
intervievate a răspuns că este foarte
Organizarea licitaţiilor
importantă asigurarea accesului cadrelor
Monitorizare, evaluare,
didactice la programe de formare continuăcontrol
perfecționări,
schimburi
de
experință,
Auditul proiectului
specializări.
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6. MODERNIZARE/ REABILITAREA/ DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Bertea

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

AXA PRIORITARĂ 3
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în
zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale”

Obiective

Rezultatele obţinute

- creșterea consumului
de cultură în rândul
populației
comunei
Bertea;
- creșterea consumlui de
cultură în rândul fiilor
satului.

- revigorarea mediului
cultural al populaţiei
comunei;
- crearea de noi locuri
de muncă;
îmbunătățirea
condițiilor de muncă ale
angajaților
din
administrația publică;
eficientizarea
serviciilor
oferite
cetățenilor comunei.

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea
în valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Bertea;
fezabilitate
- tinerii comunei;
Elaborarea proiectului tehnic
- potențialii turiști ce Aprobarea începerii proiectului
vizitează comuna.
Pregătirea şi depunerea cererii
de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Prahova

Bertea

Organism intermediar
Agenţia de plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi
Pescuit

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
de a atrage credite pentru investiţii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este importantă modernizarea
căminului cultural.
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7. MODERNIZARE/ REABILITAREA/ DOTAREA/ EXTINDEREA DISPENSARULUI UMAN
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Bertea

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

AXA PRIORITARĂ 3
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în
zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale”

Obiective

Rezultatele obţinute

- creșterea nivelului de
sănătate
în
rândul
populației
comunei
Bertea;

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

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea
în valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
beneficiari ai
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
Bertea;
fezabilitate
- tinerii comunei;
Elaborarea proiectului tehnic
- potențialii turiști ce Aprobarea începerii proiectului
vizitează comuna.
Pregătirea şi depunerea cererii
de finanţare
Contractarea proiectului
Organizarea licitaţiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Prahova

Bertea

Organism intermediar
Agenţia de plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi
Pescuit

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

12 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii acestora
de a atrage credite pentru investiţii.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este importantă modernizarea
căminului cultural.
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8. MODERNIZARE/ REABILITAREA/ DOTAREA SCOLILOR ŞI GRĂDINIŢELOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

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

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

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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

BERTEA

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin înfiintarea unei Gradinite cu program
prelungit prin achizitionarea unei cladiri
in satul Bertea se urmărește atingerea
standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de
școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă înfiintarea unei Gradinite cu
program prelungit prin achizitionarea
unei cladiri in satul Bertea pentru
comunitatea locală .

134
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

9. CONSTUIRE SALA DE SPORT
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Sud-Muntenia

Programul

Domeniu de intervenţie

Programul național de construcții de interes public sau social

Subprogramul „Săli de sport”

Prahova

BERTEA

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

- asigurarea unor spații
adecvate
pentru
desfășurarea
în
condiții
optime
a
actităților sportive;
- sporirea gradului de
sănătate al populație
comunei.

- îmbunătăţirea condiţiilor
desfășurării
activitățílor
sportive;
- creșterea competitivitățíi
în rândul tinerilor.
.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- locuitorii comunei
BERTEA ;
- turiștii.

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

Durata
proiectulu
i
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin Infiintare Baza Sportiva si Sala de
Sport în satul Bertea prin Compania
Nationala de Investitii se urmărește
atingerea standardelor europene și
deservirea locuitorilor, dar și a turiștilor
care doresc să dezvolte activități sportive.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare
a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a
răspuns că este foarte importantă
realizare sălii de sport.
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10. ÎNCURAJAREA ȘI SUSȚINEREA POPULAȚIEI ACTIVE NEOCUPATE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CURSURI DE CALIFICARE
ȘI RECONVERSIE SOCIALĂ SUSȚINUTE DE FURNIZORI DE FORMARE PROFESIONALĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Bertea

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

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

Sud-Muntenia

Prahova

Bertea

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

APDRP

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Stimularea cooperării între autorităţile locale şi
îmbunătăţirea capacităţii acestora de a atrage
credite pentru investiţii. Proiectul este cuprins
ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
importantă încurajarea și susținerea populației
active neocupate în vederea participării la
cursuri de calificare și reconversie socială
susținute de furnizori de formare profesională

136
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

11. MODERNIZARE BAZĂ INFORMATICĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE ALE COMUNEI BERTEA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Bertea

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULU
I

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

Domeniu de intervenţie

Sud-Est

Autoritatea de management

Prahova

Bertea

Organism intermediar

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

Consiliul local BERTEA

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULU
I

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Sud-Muntenia

Prahova

BERTEA

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

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

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

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

Durata
proiectul
ui

Justificarea necesităţii
implementării proiectului

48 luni

Stimularea
cooperării
între
autorităţile
locale
şi
îmbunătăţirea
capacităţii
acestora de a atrage credite
pentru investiţii. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală. De
asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în
procesul
de
elaborare
a
strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă construirea unui nou
sediu pentru Primăria comunei
Bertea.
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13. RELIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII COMUNEI DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC, SOCIAL ŞI
SPORTIV
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)
Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Rezultatele obţinute

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

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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

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

Sud-Muntenia

Prahova

BERTEA

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

APDRP

Durata
proiectului
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin realizarea de parteneriate se
urmărește
atingerea
standardelor
europene și deservirea generațiilor actuale
dar și viitoare. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală.
De asemenea, în cadrul consultării opiniei
publice realizate în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populaţiei intervievate a răspuns că este
foarte importantă
reabilitarea
de
parteneriate
în vederea dezvoltării
comunei din punct de vedere economic,
social și sportiv .
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14. SPRIJINIREA ACTIVITAŢILOR CULTURAL-ARTISTICE ȘI SPORTIVE CU SCOPUL DE A PROMOVA COMUNA BERTEA ȘI
TRADIȚIILE LOCALE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Rezultatele obţinute

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

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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

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

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

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

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

Sud-Muntenia

Prahova

BERTEA

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

APDRP

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin
sprijinirea manifestărilor culturalartistice și sportive cu scopul de a promova
comuna BERTEA și tradițiile locale se
urmărește atingerea standardelor europene
și deservirea generațiilor actuale dar și
viitoare de școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în strategia de dezvoltare
locală. de asemenea, în cadrul consultării
opiniei publice realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că este foarte importantă sprijinirea
manifestărilor cultural-artistice și sportive cu
scopul de a promova comuna BERTEA și
tradițiile locale.
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15. AMENAJAREA SPAŢIULUI PIEŢII COMUNALE ÎN VEDEREA DESFACERII PRODUSELOR AGRICOLE ȘI A CELOR DE
ORIGINE ANIMALĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Bertea

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

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

Sud-Est

Prahova

Bertea

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

24 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns
că este
importantă
modernizarea
piaţei
comunale
pentru
încurajarea
producătorilor locali.
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16. IMPLEMENTARE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A COMUNEI BERTEA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)
Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Rezultatele obţinute

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

- dezvoltarea comunei
BERTEA;
reducerea
fenomenului
infracțional;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

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

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

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

Sud-est

Prahova

BERTEA

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin implementarea sistemului de monitorizare
și supraveghere video a comunei se are în
vedere atingerea standardelor europene și
deservirea generațiilor actuale dar și viitoare.
Proiectul este cuprins ca obiectiv în strategia
de dezvoltare locală. de asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populaţiei intervievate a răspuns
că, pentru siguranța cetățenilor, este foarte
importantă implementarea sistemului de
monitorizare și supraveghere video a comunei
.
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17. CONSTRUIRE CENTRU DE DESFĂȘURARE ACTIVITĂȚI DIDACTICE DE TIP “ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ”
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Bertea

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

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

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

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

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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

Bertea

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin construirea centrului de desfășurare
activități didactice de tip “Școala după
şcoală”
se
urmărește
atingerea
standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de
școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă construirea centrului de
desfășurare a activităților didactice de tip
“Școala
după
şcoală”
pentru
comunitatea locală .
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18. ASIGURARE A ACCESULUI PERSONALULUI DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ LA PROGRAME DE FORMARE
CONTINUĂ-PERFECȚIONĂRI, SCHIMBURI DE EXPERINȚĂ, SPECIALIZĂRI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)
Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULU
I

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Sud-Est

Prahova

BERTEA

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

Autoritatea de management

Organism intermediar

POCU

Axa Prioritara 7
Asistenţa Tehnica ”

Acces la educaţie si formare
profesională iniţială de calitate

Ministerul Muncii şi Protecției
Sociale

AJOFM Prahova

DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiective

Rezultatele obţinute

- crearea condiţiilor
adecvate
desfășurării
activităților din primărie ;
- asigurarea pregătirii
personalului
din
administratia
publica
locală
pentru
desfășurarea optimă a
actităților;

reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă
- personalul din
administratia publica
locală- locuitorii comunei
BERTEA.

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

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin asigurarea accesului personalului din
administratia publica locală la programe de
formare continuă-perfecționări, schimburi de
experință, specializări se urmărește atingerea
standardelor
europene
și
deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și
preșcolari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă asigurarea accesului cadrelor
didactice la programe de formare continuăperfecționări,
schimburi
de
experință,
specializări ..
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19. CONSTRUIRE/ÎNFIINŢARE SEDIU SOCIAL PENTRU ADĂPOSTIREA PERSOANELOR VULNERABILE (COPII, FEMEI,
BĂTRÂNI)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Bertea

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

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

Sud-Est

Prahova

Bertea

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns
că este
importantă construirea/înfiinţarea unui
sediu
social
pentru
adăpostirea
persoanelor vulnerabile (copii, femei,
bătrâni)
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20. MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA BERTEA
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITAN
T

Consiliul local Bertea

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULUI

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

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

Crearea condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor economici
care vor beneficia de pe
urma
acestei
infrastructuri edilitare
siguranţa
traficului
pietonal în zonă;
- protejarea mediului
deoarece LEDuri le sunt
ecologice
fara
componente periculoase
pentru mediu. Corpurile
de iluminat cu LEDuri
sunt viitorul in iluminat
stradal.

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

SURSA DE FINANTARE

Domeniu de intervenţie

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Bertea

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
APDRP
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari
Durata
Justificarea necesităţii
ai proiectului/ grupul
Activităţile proiectului
proiectul
implementării proiectului
ţintă
ui
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
22 luni
Realizare iluminat public cu leduri în
Bertea ;
fezabilitate
comuna Bertea, județul Prahova este
- agenții economici din Elaborarea proiectului tehnic
cuprins ca obiectiv în Strategia de
zonă;
Aprobarea începerii proiectului
Dezvoltare Locală. iar în cadrul
- potenţialii investitori;
Pregătirea şi depunerea cererii
consultării opiniei publice realizate în
- turiștii ce vizitează
de finanţare
procesul de elaborare a strategiei de
comuna.
Contractarea proiectului
dezvoltare
locală,
majoritatea
Organizarea licitaţiilor
populaţiei intervievate a răspuns că
Monitorizare, evaluare, control
este importantă extinderea reţelei de
Auditul proiectului
iluminat public.
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21. RELIZAREA DE PARTENERIATE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE FONDURI PENTRU SUSȚINEREA EDUCAȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII
LOCALE
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Bertea

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)
Neevaluată
încă

CATEGORIA
PROIECTULU
I

SURSA DE FINANTARE

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

Fondul european

Axa prioritară

Domeniu de intervenţie

FEADR

AXA PRIORITARĂ 3
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în
zonele rurale şi diversificarea
economiei rurale”

322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea
în valoare a moştenirii rurale
DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective

Rezultatele obţinute

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

îmbunătăţirea
condiţiilor
de
învățământ rural;
reducerea
fenomenului
migratoriu;
.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

Potenţialii beneficiari ai
proiectului/ grupul ţintă

Activităţile
proiectului

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

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

Sud-Muntenia

Prahova

Bertea

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Agenţia de plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi
Pescuit

Durata
proiectul
ui
24 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin realizarea de parteneriate se urmărește
atingerea standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de școlari și
preșcolari. Proiectul este cuprins ca obiectiv în
strategia de dezvoltare locală. de asemenea,
în cadrul consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă
relizarea de parteneriate în
vederea obținerii de fonduri pentru susținerea
educației și dezvoltării locale .

147
STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI BERTEA 2021-2027

22. CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ȘI CAZAREA
TEMPORARĂ A SINISTRAȚIILOR
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Bertea

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

Neevaluată
încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

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

Sud-Est

Prahova

Bertea

Autoritatea de management

Organism intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

30 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns
că este
importantă construirea și dotarea unui
centru pentru gestionarea situațiilor de
urgență și cazarea temporară a
sinistrațiilor.
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23. MODERNIZARE/ REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE (DRUMURI LOCALE, DRUMURI COMUNALE, DRUMURI
AGRICOLE, PODURI, PODETE, RIGOLE, SANȚURI, ETC.)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

ROMANIA

Sud-Muntenia

Prahova

BERTEA

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale

APDRP

Durata
proiectului

Justificarea necesităţii implementării
proiectului

36 luni

Stimularea cooperării între autorităţile
locale şi îmbunătăţirea capacităţii
acestora de a atrage credite pentru
investiţii. Proiectul este cuprins ca
obiectiv în Strategia de Dezvoltare
Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în
procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate
a
răspuns
că
este
importantă modernizarea retelei de
drumuri locale în comuna BERTEA.
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24. MODERNIZARE/ REABILITAREA/ CONSTRUIRE INFRASTRUCTURĂ PIETONALĂ (PUNŢI PIETONALE, TROTUARE, ACCESE
PIETONALE)
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

Neevaluată încă

CATEGORIA
PROIECTULU
I

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Axa prioritară

POR/FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

Domeniu de intervenţie

SudMuntenia

Prahova

Autoritatea de management

BERTEA

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
APDRP
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectul
implementării proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
36 luni
Stimularea
cooperării
între
BERTEA;
fezabilitate
autorităţile
locale
şi
- agenții economici
Elaborarea proiectului tehnic
îmbunătăţirea
capacităţii
din zonă;
Aprobarea începerii
acestora de a atrage credite
- potenţialii investitori; proiectului
pentru investiţii. Proiectul este
- turiștii ce vizitează
Pregătirea şi depunerea
cuprins ca obiectiv în Strategia
comuna.
cererii de finanţare
de Dezvoltare Locală. De
Contractarea proiectului
asemenea, în cadrul consultării
Organizarea licitaţiilor
opiniei publice realizate în
Monitorizare, evaluare,
procesul
de
elaborare
a
control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea retelei
de drumuri locale în comuna
BERTEA.
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25. AMENAJAREA DE PARCURI/LOCURI DE JOACĂ ŞI RECREERE PENTRU COPII ŞI NU NUMAI
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

Neevaluată
încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

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

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

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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

Sud-Est

Prahova

BERTEA

Autoritatea de management

Organism
intermediar

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

AFIR

Durata
proiectul
ui
36 luni

Justificarea necesităţii implementării
proiectului
Prin înfiintarea unei Gradinite cu program
prelungit prin achizitionarea unei cladiri
in satul Bertea se urmărește atingerea
standardelor europene și deservirea
generațiilor actuale dar și viitoare de
școlari și preșcolari. Proiectul este
cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală. De asemenea, în
cadrul consultării opiniei publice realizate
în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populaţiei
intervievate a răspuns că este foarte
importantă înfiintarea unei Gradinite cu
program prelungit prin achizitionarea
unei cladiri in satul Bertea pentru
comunitatea locală .
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26. EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local Bertea

VALOARE PROIECT
(ESTIMATIV)

-

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici
care
vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare
- Reteaua de canalizare
din comuna Bertea vine
in
completarea
proiectului de alimentare
cu apa a comunei Bertea
si ar trebui prevazut
pentru
ambele
sate
componente.

- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- micşorarea riscului de
incendiu
- reducerea efectelor
unor riscuri naturale, cum
ar fi inundatiile;
- atragerea de investitori.

CATEGORIA
PROIECTULUI

SURSA DE FINANTARE

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

LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMANIA

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

Bertea

Organism intermediar

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

Consiliul local BERTEA

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

Fondul european

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

crearea
condiţiilor
adecvate locuitorilor şi
consumatorilor
economici
care
vor
beneficia de pe urma
acestei
infrastructuri
edilitare
- Reteaua de canalizare
din comuna BERTEA
vine
in
completarea
proiectului de alimentare
cu apa a comunei
BERTEA si ar trebui
prevazut pentru ambele
sate componente.

- îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă a populaţiei
comunei
- diminuarea factorilor de
risc pentru populaţie;
- micşorarea riscului de
incendiu
- reducerea efectelor
unor riscuri naturale, cum
ar fi inundatiile;
- atragerea de investitori.

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

ROMANIA

SudMuntenia

Autoritatea de management

Prahova

BERTEA

Organism intermediar

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

Consiliul local Bertea

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULU
I

-

Axa prioritară

FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

- reducerea poluării;
- ecologizarea zonei.

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Obiective

SURSA DE FINANTARE

Rezultatele obţinute
- dezvoltarea zonei;
- reducerea poluării.

Domeniu de intervenţie

Sud-Muntenia

Autoritatea de management

PRAHOVA

Bertea

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
APDRP
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii beneficiari ai
Durata
Justificarea necesităţii
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul ţintă
proiectului
implementării proiectului
- locuitorii comunei Bertea. Realizarea studiului de
36 luni
Proiectul de extindere rețea de
- investitorii;
fezabilitate
distribuție gaze naturale în comuna
- agenții economici.
Elaborarea proiectului tehnic
Bertea este cuprins ca obiectiv în
Aprobarea începerii
Strategia de Dezvoltare Locală și are
proiectului
ca
principal
scop
dezvoltarea
Pregătirea şi depunerea
turismului în zonă. De asemenea, în
cererii de finanţare
cadrul consultării opiniei publice
Contractarea proiectului
realizate în procesul de elaborare a
Organizarea licitaţiilor
strategiei de dezvoltare locală,
Monitorizare, evaluare,
majoritatea populaţiei intervievate a
control
răspuns că este foarte importantă
Auditul proiectului
extinderea rețelei de distribuție a
gazelor naturale în comuna Bertea.
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29.AMENAJARE ACCESE PIETONALE AFERENTE DJ 101T
MANAGERUL DE
PROIECT/SOLICITANT

Consiliul local BERTEA

VALOARE
PROIECT
(ESTIMATIV)

CATEGORIA
PROIECTULUI

Neevaluată încă

SURSA DE FINANTARE

LOCALIZAREA PROIECTULUI

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

Fondul european

Axa prioritară

POR/FEADR

7. SERVICII DE BAZĂ ȘI
REÎNNOIREA SATELOR ÎN
ZONELE RURALE

Obiective

Rezultatele obţinute

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

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

Domeniu de intervenţie

SudMuntenia

Prahova

Autoritatea de management

BERTEA

Organism intermediar

Investiții de dezvoltare a infrastructurii
locale de drumuri, apă/ apă uzată,
Ministerul Agriculturii şi
infrastructură socială și educațională,
APDRP
Dezvoltării Rurale
investiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural
DESCRIEREA PROIECTULUI
Potenţialii
Durata
Justificarea necesităţii
beneficiari ai
proiectul
implementării proiectului
Activităţile proiectului
proiectului/ grupul
ui
ţintă
- locuitorii comunei
Realizarea studiului de
30 luni
Stimularea
cooperării
între
BERTEA;
fezabilitate
autorităţile
locale
şi
- agenții economici
Elaborarea proiectului tehnic
îmbunătăţirea
capacităţii
din zonă;
Aprobarea începerii
acestora de a atrage credite
- potenţialii investitori; proiectului
pentru investiţii. Proiectul este
- turiștii ce vizitează
Pregătirea şi depunerea
cuprins ca obiectiv în Strategia
comuna.
cererii de finanţare
de Dezvoltare Locală. De
Contractarea proiectului
asemenea, în cadrul consultării
Organizarea licitaţiilor
opiniei publice realizate în
Monitorizare, evaluare,
procesul
de
elaborare
a
control
strategiei de dezvoltare locală,
Auditul proiectului
majoritatea
populaţiei
intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea retelei
de acces pietonal în comuna
BERTEA.
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