4.4. Economie
Component de baz a politicilor publice din ultimii ani, relansarea cre terii economice
a devenit o prioritate na ional , pornindu-se de la importan a sa atât pentru asigurarea
condi iilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea European cât i pentru cre terea
nivelului de trai.
Cu atât mai mult propagarea i continuitatea la nivel teritorial a acestor politici,
implicarea factorilor locali i a reprezentan ilor societ ii a devenit din ce în ce mai pregnant
în procesul de elaborare i realizare a programelor de dezvoltare economico-social ,
indiferent dac resursele financiare sunt asigurate de fonduri guvernamentale, de fonduri
private interne sau prin cofinan ri i împrumuturi externe.

La nivelul ora ului Sl nic activitatea economico - social se axeaz pe urm toarele
domenii:
- industria alimentar ,
- industria lemnului,
- industria extractiv ,
- prest ri servicii i comer ,
- agricultur , pomicultur etc.

Activitatea de exploatare se desf

oar în mina Cantacuzino, unde se aplic metoda

de exploatare cu camere mici i pilieri p tra i, cu plan eu de siguran

între etaje.

Exploatarea se face descendent în etaje. Lucr rile de deschidere a fiec rui etaj se
realizeaz prin plane înclinate i o galerie direc ional pân la suitorul de aeraj. Lucr rile de
exploatare se execut în retragere de la suitorul de cap.
Opera iunile de exploatare sunt : havare, perforarea g urilor de min , înc rcarea cu
exploziv i împu carea, aerisirea frontului, copturirea, evacuarea s rii derocate i transportul
la suprafa

cu ajutorul releului de benzi transportoare pân la sta ia de primire.
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4.4.1. Agricultura
Agricultura era activitatea de baz a locuitorilor ora ului Sl nic în secolul XIX i în
prima parte a secolului XX. În prezent, importan a economic a acestei activit i este mult
sc zut , fiind activitate auxiliar a unei p r i din locuitori. Predominant ca i activitate cu
impact comercial este cultivarea cerealelor i zootehnia. La nivelul gospod riilor individuale
se practic cultura legumelor. Practicarea agriculturii în orice comunitate local presupune
existen a i utilizarea urm toarelor resurse:
• Fond funciar amenajat în bune condi ii i reglementat din punctul de vedere al propriet ii
• Condi ii pedoclimatice – sol i clim
• Culturi agricole i zootehnie
• Resurse materiale – utilaje i finan are
• Resurse umane
• Organizare i asociere
Op iunile fundamentale ale agriculturii în aceast perioad sunt reforma i integrarea
în structurile agricole ale Uniunii Europene. Obiectivele i priorit ile cele mai importante
vizeaz cre terea produc iei i productivit ii agricole în vederea form rii unei pie e deschise
i competitive.
În ora ul Sl nic , dup modul de folosin , suprafa a agricol , de 2.806 hectare
cuprindea: 831 hectare p duri, 48 hectare ape i b l i, 147 hectare teren neproductiv, 180
hectare teren cur i, 67 hectare drumuri.
Dinamica produc iei agricole în anii 2003 i 2004 a fost influen at de condi iile naturale
dar i de politicile agricole ini iate pentru sus inerea sectorului animalier.
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Condi ii pedologice i resurse naturale
Caracteristicile solurilor din ora ul Sl nic se datoreaz reliefului i localiz rii
geografice a localit ii.
Teritoriul localit ii este construit dintr-o succesiune de zone de câmpie cu altitudini
care variaz între 80 i 95 m.
Din punct de vedere geologic, se reg sesc forma iuni de molas neogen

i din

pietri uri i nisipuri romaniene. La suprafa , relieful e acoperit de straturi de loess cu diferite
grosimi.
Din for rile executate în ora ul Sl nic cu diverse ocazii de dezvoltare a investi iilor ce
necesitau cunoa terea terenului de fundare, rezult urm torul profil al straturilor de teren:

Adâncime / m

Tip sol

0 – 0,70

Sol vegetal negru

0,70 – 1,10

Argil cenu ie vârtoas

1,10 – 2

Argil pr foas galben consistent

2 – 2,50

Argil cenu ie – cafenie, plastic vârtoas

2,50 – 4,50

Argil gras neagr , plastic vârtoas

peste 4,50

Sol vegetal fosil

25

Fondul funciar

Sl nic
Prahova

Suprafa
totala
3.982
471.587

Teren
agricol
2709
145.338

P duri
831
71.777

Ape i
b li
48
36.780

Alte
suprafe e
394
21.586

Fondul funciar dup modul de folosin
( Sursa: Institutul Na ional de Statistic )

Sl nic
Prahova

Total suprafa agricol
2.709
136.091
Suprafa a agricol
(Sursa: Institutul Na ional de Statistic )
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Prahova

Cereale pentru
boabe
334.505

Grâu

Secar

96.513

-

Produc ia agricol vegetal la principalele culturi din jude ul Prahova
( Sursa: Institutul Na ional de Statistic )

Prahova

Vii pe rod
6.527

Vii altoite pe rod
5.739

Vii hibride pe rod
788

Suprafa a viilor pe rod în jude ul Prahova
( Sursa: Institutul Na ional de Statistic )
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În urma ader rii României la Uniunea European
reglement rile privind pia a pentru cereale se aplic

U

i la pia a economic implicit,

i României.

Lista produselor agricole care fac obiectul organiz rii
U

pie ei pentru cereale în Uniunea European
Porumb dulce, proasp t sau refrigerat

Porumb dulce uscat, întreg, t iat, felii, buc i sau sf râmat, dar nepreparat altfel, altul în afara
hibrizilor pentru îns mân are
Grâu comun i meslin destinate îns mân rii
Alac ( Triticum spelta), grâu comun i meslin, altele decât pentru îns mân are
Secar
Orz
Ov z
Porumb pentru îns mân are, altul decât hibrid
Porumb, altul decât pentru îns mân are
Boabe de sorg, altele decât hibrizii pentru îns mân are
Hri c , mei, semin e de iarba – c n ra ului ; alte cereale
Grâu dur
F in de grâu sau de meslin
F in de secar
Crupe, gri

i aglomerate sub form de pelete din grâu

În Uniunea European s-au înregistrat de-a lungul existen ei sale dezechilibre pe pia a
cerealelor între cerere i ofert , ducând la apari ia de surplusuri masive de produse.
Mecanismele europene au reglementat aceste dezechilibre prin realizarea interven iei pe
pia .
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Astfel au fost create organisme autorizate s achizi ioneze un produs agricol (din lista
celor men ionate mai sus) în limita i condi iile unei cote stabilite, atunci când pre ul pe pia
al acestui produs scade sub nivelul pre ului de interven ie (în România acest mecanism a
fost preluat prin adoptarea Hot rârii de Guvern nr.1006 din 25/06/2004 privind organizarea
pie ei pentru cereale).
Centrele de interven ie pe pia a cerealelor sunt considerate depozitele societ ilor
comerciale care au activitate de depozitare i manipulare a semin elor de consum
legal recunoscut i care:
- s fie localizate în zone cu pondere apreciabil în produc ia de cereale, care
dep e te în mod constant sauocazional necesarul de consum local, avându-se în
vedere structura de produc ie i de pia a agricol a zonei
- s dovedeasc existen a unor capacit i de depozitare semnificative;
- s aib capacit i de depozitare în spa ii specializate, dotate cu echipament tehnic
care permite preluarea,stocarea i livrarea unei cantit i suficient de mari de cereale;
- s aib acces la re ele de transport, care s asigure preluarea i, în mod deosebit,
livrarea cerealelor.
U

U

CONDI II TEHNICE ALE DEPOZITELOR DE INTERVEN IE
Toate depozitele oferite pentru a deveni centre de interven ie trebuie s de in dot rile
tehnice necesare manipul rii, prelev rii de probe, e antion rii i analizei, depozit rii,
în particular:
Capacitate de depozitare de minimum 5.000 tone;
Asigurarea unei distan e minime între gardul de protec ie al depozitului i pere ii
cl dirilor/celulelor. C i de acces sigure pentru inspec ia celulelor i a produselor
depozitate;
Existen a în num r suficient a instala iilor tehnologice de transport i manipulare a
cerealelor în siloz;
Capacitate de preluare/livrare zilnic a cerealelor, de minimum 600 tone/magazie i
1.600 tone/siloz;
Instala ii tehnologice de aerare activ dotate cu echipament adecvat, care s permit
volumul minim de aer necesar procesului de aerare;
Aparatura necesar pentru m surarea temperaturii (termosonde, termometre,
instala ie automat pentru detectarea temperaturii);
Aparatura tehnic de prelevare de probe din masa produsului
Instala ie de cânt rire, cu precizarea tipului cântarului, autoriza iei de cânt rire,
verific rilor metrologice periodice;
Instrumente de prelevare a probelor (sonde, recipiente), dotare de laborator (divizor,
rigle, site, scafe,recipiente, etuv , vase de laborator, reactivi etc.);
Protec ie împotriva accesului p s rilor i/sau roz toarelor în depozite;
Dotare tehnic cu mijloace electronice de înregistrare a datelor i eviden elor
contabile (PC).
Ordin nr. 596 din 17/08/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
definirea, modalit ile de desemnare i stabilirea centrelor de interven ie pe pia a
cerealelor

Prin suprafa a, calitatea solurilor i categoriile de folosin e agricole, România se
num r printre

rile cu cel mai mare poten ial agricol din Europa, iar agricultura este una

dintre ramurile de baz ale economiei na ionale.
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Obiective :

1.

Stimularea transform rii gospod riilor

r ne ti în ferme familiale cu

caracter comercial

2. Sprijinirea valorific rii produc iei agricole prin m suri de pia a prin încurajarea
parteneriatului public - privat

3. Dezvoltarea i modernizarea satelor

4. Implementarea tehnicilor agricole moderne i performante prin perfec ionarea
continu a preg tirii profesionale, consultan

agricol

i extensie

5. Asigurarea s n t ii culturilor i a recoltelor prin m suri de protec ia plantelor
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