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ANEXA Nr. 9 la STATUTUL COMUNEI CORNU 
 
 

Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, sănătății, asistenței sociale, presei, 
radioului, televiziunii și altele asemenea 

 
 
 

 
I.Instituții din domeniul educației și cercetării 
 

În comuna Cornu, infrastructura educaţională este formată dintr-o unitate de învățământ cu 
personalitate juridică ce are: 

Ciclul preșcolar 

• Grădiniță cu program normal Cornu de Sus 

• Grădiniță cu program normal Cornu de Jos 

• Grădinița cu program prelungit Cornu de Jos 
Ciclul primar și gimnazial 

• Școala gimnazială profesor Cristea Stănescu Cornu de Jos 
 

Școala Gimnazială „Profesor Cristea Stănescu” este o școală gimnazială din mediul rural care 
are în subordine celelalte structuri: Grădinița cu program normal Cornu de Jos, grădinița cu program 
prelungit Cornu de Jos și Grădinița cu program normal Cornu de Sus. 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/principalele-institutii-din-domeniul-educatiei-cercetarii-culturii-sanatatii-asistentei-sociale-presei-radioului-televiziunii-si-altele-asemenea-ordin-25-2021?dp=gmztcmzzgm3tmoi
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/principalele-institutii-din-domeniul-educatiei-cercetarii-culturii-sanatatii-asistentei-sociale-presei-radioului-televiziunii-si-altele-asemenea-ordin-25-2021?dp=gmztcmzzgm3tmoi
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Scurt istoric 
Începutul învățământului la Cornu trebuie căutat spre sfârșitul primei jumătăți a secolului al XIX-

lea când se organizează învățământul prahovean urban și rural. 
În 1839 se deschide o școală în Cornu de Jos de către dascălii Toma și Neagu. În condițiile 

izbucnirii și desfășurării revoluției de la 1848, învățământul public de la sate cunoaște o perioadă de 
întrerupere. 

Școala din Cornu își reia activitatea în anul 1861 și se înscrie în cele 163 de școli care funcționau 
în cuprinsul județului Prahova. Primul document care atestă existența școlii în satul Cornu de Jos îl 
reprezintă un proces verbal de inspecție care poartă data de 7 decembrie 1889. În 1895 începe 
construirea primului local de școală și este dat în folosință în anul școlar 1899 - 1900. Începând cu 1925 
funcționează prima "Grădiniță de copii". Între anii 1959 - 1960 existau patru săli de clasa în Cornu de 
Jos, în 1968 funcționează opt săli de clasă, cancelaria, laborator, biblioteca, iar între 1982 - 1984 are loc 
o extindere cu încă patru săli de clasă și grupuri sanitare. În anul 2001 se inaugurează laboratorul de 
informatică. 
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Școala din Cornu de Sus este construită în perioada interbelică (1925) și renovată în anul 1994. 
Grădinița din Cornu de Jos este construită în anul 1979 și este modernizată în anul 2000.  

Începând cu 01.09.2011, prin decizia nr. 523/17.02.2011, Inspectoratul Școlar al județului 
Prahova aprobă schimbarea denumirii Școlii cu clasele I-VIII Cornu de Jos în Școala Gimnazială „Profesor 
Cristea Stănescu”- unitate de învățământ cu personalitate juridică. 

 În cadrul școlii gimaziale sunt promovate activități de consiliere, precum și activități 
extracurriculare care au un grad de realizare de aproximativ 75-85%. Accesul către școală se face foarte 
ușor, iar drumul parcurs de fiecare elev zilnic pentru a merge la școală este sub 30 de minute, fiind 
disponibil un mijloc de transport în comun pentru deplasare, cu orar adaptat programului școlii. Școala 
Gimnazială a fost modernizată cu sprijinul bugetului local, elevii având condiții de desfășurare a actului 
educațional de bună calitate.  

Grădiniță nouă cu program prelungit 
 Comuna Cornu a reușit să construiască, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și 
din bugetul local, o grădiniță ce va funcționa cu program prelungit. Aceasta se va deschide la data de 15 
septembrie 2021. 
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Noua grădiniță va avea trei grupe de copii ce vor avea program prelungit. Terenul pe care s-a 
construti grădinița are o suprafață de 2.033,00 mp. Clădirea are un regim de înălțime: P+1E+M, având 
suprafața construită grădiniță: 462,60 mp, suprafața utilă desfășurată grădiniță: 844,40 mp, suprafața 
construită desfășurată grădiniță:1.023,55 mp  

 
Grădinița cu program normal Cornu de Jos 

 
Grădinița cu program normal Cornu de Sus 
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II. Instituții din domeniul culturii 
 

Cultura este o componentă importantă a vieţii satului, fiind un domeniu care poate contribui, în 
mod specific, la creşterea gradului de atractivitate a satului pentru populaţia tânără. Mijloacele prin 
care se induce cultura în mediul rural sunt: căminele culturale, bibliotecile, muzeleel, radioul, 
televiziunea. Comuna Cornu a alocat resurse importante rebilitării monumentelor și reactivării culturale 
a acestora. Monumentele culturale din comuna Cornu stau la baza identității culturale a localității. 
Aceste monumente constituie de asemenea și un reper pentru dezvoltarea ulterioară a turismului în 
comună. Inftrastructura culturală este formată din; Căminul cultural, Biblioteca, Muzeul de Istorie și 
Etnografie, Muzeul Hărților, Monumentul Eroilor. 

 
Căminul cultural din comuna Cornu 

 
Căminul cultural situat în centrul comunei Cornu, este o instituție locală care focalizează 

activitatea culturală și artistică a localității. Construcția a început în anul 1937, s-a întrerupt în timpul 
războiului și a fost finalizat abia în anul 1953. 

Între anii 1958-1986, căminul cultural a suferit unele modificări de structură în urma cărora sala 
de spectacole s-a extins, cuprinzând în prezent un număr de 350 de locuri, 3 holuri interioare și 7 săli 
de cursuri. Pe parcursul anului 2007, respectiv începând cu luna aprilie, instituția a fost renovată, astfel 
încât, în incinta acesteia să se poată desfășura activități cultural - artistice și educative, să poată fi 
dezvoltată activitatea în domeniul cultural - artistic în bune condiții. 

În perioada 2019-2021 s-au executat lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare a Căminului 
cultural, finanțate prin Programul Prioritar Naţional privind reabilitarea, modernizarea infrastructurii 
culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural.  
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Biblioteca Comunală Cornu 
 

 
Biblioteca Comunală Cornu a luat ființă în anul 1956 și a fost amplasată inițial în cadrul căminului 

cultural, în prezent având sediu special amenajat. Având un fond de carte de peste  20.000 de volume, 
biblioteca are înscriși, până în prezent, cca 1.000 de cititori. Cărțile sunt așezate în ordine alfabetică și 
pe domenii, astfel: filosofie, științe socio-politice și economice, istorie, științe exacte, tehnică, geografie, 
lingvistică, filologie, literatură, artă, sport, biografii.  
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Biblioteca este sediul tuturor expozițiilor de carte, organizate cu prilejul aniversărilor marilor 
poeți și prozatori, este centrul de pregătire al programelor artistice prilejuite de sărbătorile tradiționale 
românești, diferite concursuri și lansări de carte. 

 
    

 

 
 
 
 
Muzeul de Istorie şi etnografie este structurat pe două secții: Secția de istorie și Secția de 

Etnografie şi Artă Populară. Colecția muzeului cuprinde vestigii, documente, sigilii, arme de luptă, 
precum și obiecte de uz gospodăresc și alte obiecte. 
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Secţia de istorie veche cuprinde numeroase piese, vestigii din epoca bronzului (2500 – 
2000/1800 î.H), cum sunt fragmentele de ceramică dacică din secolul III î.H. până în secolul II d.H.: 
cărămizi, pietre de râşniţă, oale de pământ ars şi diverse unelte de muncă din epoca bronzului şi a 
fierului. Muzeul satului găzduieşte şi o bogată colecţie de uz casnic. Ceramică, lăzile de zestre, 
putineiele, ploştile, toate lucrate de mâini meştere sau colecţia de furci de tors, daracul pentru lână – 
toate alcătuiesc o podoabă a muzeului, căci oamenii din Cornu au fost dintotdeauna receptivi la înnoiri 
şi au asimilat, selectiv, forme ale civilizaţiei materiale şi spirituale corespunzătoare dorinţei lor de mai 
bine, de a fi în rândul lumii, fără să renunţe la valorile morale şi artistice acumulate şi transmise din 
generaţie în generaţie.   

De un mare interes sunt şi fotografiile şi documentele scrise ale muzeului, care constituie un fel 
de hronic ilustrat al vieţii oamenilor de aici, care te îndeamnă să cunoşti mai îndeaproape rădăcinile 
înfipte în adâncul istoriei precum şi viaţa celor din prezent a celor care locuiesc pe mirificile plaiuri ale 
comunei cu un nume atât de frumos.  

            
Altă secţie a muzeului recompune sugestiv ocupaţiile localnicilor din timpurile străvechi până 

azi. Sunt expuse obiecte care amintesc de morile existente în secolul al XV-lea, pe apele Prahovei şi 
Câmpiniţei. Pentru agricultură, atâta cât se putea face pe aceste locuri submontane, stau mărturie, 
printre altele, unelte ca brăzdarul de plug, securile, sapele şi furcile din lemn şi fier, greblele, tiocurile şi 
coasele. Industria casnică de tors, ţesut, brodat, este bogat reprezentată prin uneltele specifice 
ţesutului, cât şi prin produsele expuse într-o altă încăpere a muzeului. Impresionează, îndeosebi, iile, 
fotele, ştergarele care se constituie în imagini ale talentului şi harului artistic ale cornenilor de demult, 
o veritabilă expoziţie de artă populară ce epatează prin bogăţia imaginaţiei, prin alegerea deosebită a 
culorilor, cât şi prin discreţia şi varietatea liniilor. Pasiunea brodatului dăinuie şi astăzi în Cornu; multe 
femei ţes pânza de borangic, brodează ii sau alte produse de mare frumuseţe, care iau calea exportului, 
făcând cunoscută lumii patima pentru frumos, vocaţia artistică înnăscută, coborâtoare din moşi-
strămoşi. 
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Muzeul Hărţilor se află in incinta căminului cultural. Este un muzeu care deţine o colecție de 160 
de de hărţi vechi, litografii, gravuri în aramă colorată, hărţi din istoria ultimelor secole de civilizaţie şi 
desene.  Cel mai vechi exponat datează din secolul XVI. In cadrul său sunt prin expuse şi patru busturi 
ale unor cartografi rămaşi în istorie - Nicolae Milescu Spătaru, Stolnicul Constantin Cantacuzino, 
Nicolaus Olahus, Johanes Honterus. 

 
 
Monumentul Eroilor  

 
În centrul comunei Cornu se află și un impunător Monument al Eroilor. Este vorba despre o 

operă în granit şi bronz realizată de sculptorul Nicolae Kruch (1932-1995). Monumentul a fost înălţat în 
Cornu în anul 1986 pe locul unui vechi monument distrus la cutremurul din 1977, pe locul denumit 
Aniniş.  Monumentul eroilor neamului aminteşte generaţiilor de azi şi celor ce vor urma, faptele de arme 
ale bravilor ostaşi ai Cornului.  



11 
 

 Monumentul are o înălţime de 15 m şi este realizat din piatră de calcar Viştea. Lucrarea se 
constituie din două elemente: un alegoric arc peste timp care se înalţă peste o simbolică ladă de zestre. 
Lada de zestre este placată la rândul său cu trei reliefuri din bronz, reprezentând campaniile din 1877-
1878 (Închinarea drapelului turcesc capturat de către Grigore Ion, ajutat de alţi doi prahoveni din 
Batalionul II Vânători Prahova, în faţa regelui Carol I), 1916-1917 (Se adună ţara pentru Unirea cea Mare) 
şi 1941-1945 (Participanţii şi Copilul simbolizând speranţa în viitor).  

Pe faţa monumentului, două reliefuri emblematice pe laterale şi alte trei cuprind lista cu numele 
eroilor localnici căzuţi la datorie. „Dăltuirea numelui lor în piatră este un semn al cinstirii şi neuitării 
pentru jertfirea vieţii lor pe altarul sfânt al patriei... Este o pagină de istorie, scrisă cu sânge şi mari jertfe 
de strămoşii noştri şi pe care o scriem şi noi astăzi, având drept temei munca şi lupta pentru unitatea şi 
independenţa ţării, pentru pace şi prietenie, pentru o lume mai dreaptă şi mai bună.”  

În perioada 2018-2020 Monumentul eroilor a fost restaurat complet prin execuția investiției 
”CONSERVARE, RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI EROILOR DIN COMUNA 
CORNU”, constând în: 

-Restaurarea și înlocuirea placajului din piatră naturală cu piatră Vrața de Grecia; 
-Înlocuirea pavajului existent degradat din mozaic atât de pe postament, cât şi din aleile parcului 

aferente monumentului; 
             -Refacerea/reviziuirea modului de prindere a basoreliefurilor din bronz și realizarea unui cartuș 
suplimentar(inferior) pe latura Nordică, pentru echilibrarea compozițională a obiectului monumental; 
             -Reconfigurarea geometriei platformei prin care se face accesul la monument, prin deschiderea pe 
zonele laterale(Vest și Est) sporind accesibilitatea la monument-; 
             -Bordarea/marcarea rampelor cu parapeşi de joasă înălşime cu rol de jardiniere; 
             -Reconfigurarea spațiului de depunere a lumânărilor șiinserarea acestuia în zona rampelor de acces; 
             -Refacerea zonei de evgertație aferentă platformei monumentului.     
 

         EVENIMENTE LOCALE ANUALE, MANIFESTăRI CULTURALE 

ZIUA COMUNEI CORNU ”FESTIVALUL FLORILOR DE TEI” – sărăbătoare anuală luna iulie 
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Tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura tradiţională românească şi, 

ca atare, organizarea de activităţi culturale constituie oportunităţi de a promova o imagine a 

potenţialului cultural local şi zonal.   Una dintre manifestările cultural-artistice menţionată în agenda 

culturală este sărbătoarea comunei Cornu, care are loc în iulie, pentru că în această lună înfloresc teii 

din centrul  comunei. Această manifestare s-a bucurat de un ecou deosebit încă din anul 2007, când a 

avut loc prima ediţie a Zilelor comunei Cornu.  
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Sărbătoarea anuală organizată pentru celebrarea comunei Cornu, care a fost denumită începând 

cu anul 2008 Sărbătoarea Florilor de Tei este o manifestare culturală complexă, cu participarea 

ansamblurilor folclorice din judeţul Prahova, a ansamblului folcloric local, a artiştilor români de muzică 

uşoară şi populară consacraţi. Se organizează, competiţii sportive, iar în centrul comunei şi cu această 

ocazie, pe scena amplasată are loc deschiderea oficială, ceremonia de premiere, înmânare a diplomelor 

şi a premiilor aprobate de Consiliul Local către persoanele vârstnice, familiile ce împlinesc 50 de ani de 

la căsătorie, elevii cu rezultate şcolare deosebite, etc. 

 ZIUA EROILOR - manifestare culturală organizată la Monumentul eroilor din parcul localităţii 
Eveniment local cu o valoare istorică deosebită, destinat să comemoreze eroii căzuți pe câmpul de luptă 
în războaiele pentru apărarea patriei și reîntregirea neamului. Evenimentul se desfășoară în ziua în care 
se celebrează Înălțarea Domnului și constă în : 
- Ceremonie religioasă de comemorare a eroilor căzuți în Primul Război Mondial, depunerea de coroane 
de flori la monument, ceremonial militar cu fanfare militară a Consiliului Județean Prahova și defilare a 
detașamentelor de elevi ai Școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina și de la Colegiul Național 
Militar Dimitrie Cantemir din Breaza; 
- Discursuri și alocuțiuni prezentate de personalități ale vieții culturale, politice, sociale și militare;  
- Tradiții locale pentru pomenirea morților: ouă roșii, cozonac, colivă, colaci etc. oferite participanților 
la ceremonie; 
- Program cultural prezentat de către elevii Scolii Gimnaziale Profesor Cristea Stănescu Cornu. 
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HRAM – MĂNĂSTIREA SF. IOAN EVANGHELISTUL CORNU DE JOS - 8 MAI, 25 SEPTEMBRIE – 
manifestare religioasă anuală 

Hramul principal al mănăstirii este 8 mai, zi în care biserica prăznuieşte minunile săvârşite, după 
slăvita lui adormire, la mormântul Sfântului Ioan Evanghelistul, pentru toţi cei care au căutat prin 
rugăciuni tămăduire de neputinţele lor sufleteşti şi trupeşti. Al doilea hram al mănăstirii, datorat evlaviei 
ctitorilor ei, este pe 25 septembrie, când este prăznuită Sfânta cuvioasă Eufrosina. 

 

Mănăstirea Sf.Ion Evanghelistul şi Cuv.Eufrosina 
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HRAM - BISERICA CUVIOASA PARASCHIVA CORNU DE JOS - 14 OCTOMBRIE - manifestare religioasă 
anuală 
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HRAM – BISERICA ÎNALŢAREA DOMNULUI CORNU DE SUS- manifestare religioasă anuală 

 

 
III. Instituții din domeniul sănătății 

Infrastructura de sănătate din comuna Cornu deține dotările pentru oferirea de servicii de 
sănătate primară. Aceste servicii reprezintă un factor esențial atunci când evaluăm calitatea vieții în 
comuna. Populația comunei are acces la servicii primare de sănătate oferite în cadrul unui dispensar 
modernizat ce găzduiește cu trei cabinete medicale, din care unul de stomatologie.  
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IV. Instituții din domeniul asistenței sociale 
 

Serviciul Public de Asistență Socială al comunei Cornu s-a înființat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.45/13.07.2013 iar Regulamentul de organizare și funcționare al acestui serviciu s-a aprobat prin 
Anexa nr.1 la această hotărâre. Serviciul a fost acreditat și autorizat să acorde servicii sociale pe 
perioadă nedeterminată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 
conform Certificatului de acreditare seria AF nr.3870/24.06.2016. 

Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Cornu nr.96 din 20 decembrie 2017, s-a prevăzut 
Compartimentul de asistență socială, în cadrul căruia sunt prevăzute următoarele funcții: o funcție 
contractuală de asistent social principal(studii superioare), o funcţia contractuală de asistent social 
debutant(studii superioare) și 25 posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav.  

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.26 din 20 martie 2018 s-a aprobat Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Cornu, conform 
prevederilor art. 6 alin. (1) din din H.G. nr. 797/2017. Compartimentul de asistenţă socială de la nivelul 
comunei Cornu este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială 
şi a serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al 
primarului comunei, , cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 
comunităţi aflate în nevoie socială. În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 
comunităţi aflate în nevoie socială, Compartimentul îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Cornu, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, 
realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării 
precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care 
se pot afla anumite grupuri; 
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu 
reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de 
servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile. 

Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 
A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  a) tineri provenind din sistemul de protecţie 
a copilului; b) familii monoparentale; c) familii tinere; d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: a) resurse financiare insuficiente şi 
dificultăţi în gestionarea lor; b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; c) familii cu climat social 
defavorabil; d) abandonul şcolar; e) probleme de sănătate; f) dificultăţi în obţinerea unor drepturi. 
B. Persoane vârstnice 
Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: a) sănătatea precară; b) venituri mici în raport cu 
necesităţile; c) izolare, singurătate; d) capacitatea scăzută de autogospodărire; e) absenţa suportului 
pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 
Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă; b) 
lipsa locurilor de muncă protejate; c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; d) atitudinea 
discriminatorie a societăţii; e) situaţia materială precară; f) absenţa suportului pentru familia care are 
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în întreţinere persoana cu handicap; g) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de 
handicap. 
D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de 
beneficiari 
1. Persoane cu dizabilitati, adulti: handicap grav – 114 (din care cu handicap grav 65); 
2. Copii cu dizabilitati: 10; 
3. Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 10; alocații pentru susținerea 
familiei: 19); 
4. Copii cu părinți plecați la muncă în străinatate: 35; 
5. Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 18 
6. Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav : 20. 
            Finanțarea serviciilor sociale 
Finanţarea Compartimentului de asistenţă socială de la nivelul comunei Cornu se asigură din bugetul 
local. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, 
bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii. 
 
V. Instituții în domeniul tineretului și sportului 
V.1. Infrastructura sportivă. Comuna Cornu dispune de o sală de sport multifuncțională și două terenuri 
de sport, acestea fiind utile pentru localnici, dar și puncte de atracție pentru turiști. 
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Sala de sport din comuna Cornu este una de standarde europene finalizată în 2010 și cu o 
anvergură națională sau europeană, aceasta putând găzdui o serie de competiții sportive de renume. 
Această facilitate reprezintă așadar un argument important pentru practicarea turismului sportiv în 
localitate și pentru creșterea atractivității Comunei Cornu ca destinație turistică.  

 
Sala de Sport are un parter cu înălțimea maximă la coamă de 13,06m. Suprafața construită este 

2475,98m², iar suprafața desfășurată de 2475,98m². Tribuna este prevăzută cu un număr de 300 de 
locuri. La realizarea acestui proiect s-a urmărit ca aspectul arhitectural al sălii să se armonizeze mediului 
ambiant înconjurator prin forme și culoare, dar să creeze și ceva inedit și spectaculos. În sala de Sport 
din Cornu se pot practica jocuri sportive (handbal, baschet, volei, tenis, badminton); dar și spectacole 
cu caracter sportiv sau alte evenimente cultural – sportive. 

 
În comuna Cornu există două terenuri de sport. Este vorba despre un stadion de fotbal în satul 

Cornu de Jos, omologat pentru jocurile oficiale din Liga A Prahova şi un teren în satul Cornu de Sus. 
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În anul 2021 s-au finalizat încă două terenuri de sport (fotbal și tenis) care urmează a fi puse în 
funcțiune în luna septembrie și a început execuția unui Bazin de înot didactic, toate amplasate în 
apropierea Sălii de Sport. 
 
V.2.Cluburi sportive 

Pe raza comunei Cornu sunt înființate două cluburi sportive de drept privat, constituite ca 
persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, respectiv :  
1. Asociația  Clubul Sportiv de Drept Privat Cornu, posesor al certificatului de identitate sportivă 
nr.609/0000630/2002, emis de Ministerul Tineretului și Sportului. Acest club reprezintă comuna Cornu 
în Liga A Prahova, cea mai importantă competiție județeană de fotbal. 
2. Asociația Clubul Sportiv KOKKI, club afiliat în cadrul Federației Române de Karate, posesor al 
certificatului de identitate sportivă nr.404/0060073/2011, emis de Autoritatea Națională pentru Sport 
și Tineret din cadrul Ministerului Eduțaiei Tineretului și Sportului. Acest club reprezintă comuna Cornu 
în competiții interne și inetrnaționale. 
 
 
VI. Instituții din domeniul presei, radioului, televiziunii și altele asemenea 
 

În Comuna Cornu funcţionează  un oficiu poştal, care oferă  servicii de corespondenţă, expediere 
colete etc. Toate reţelele de telefonie mobilă au o bună  acoperire  şi numărul utilizatorilor este în 
continuă creştere.  

Locuitorii Comunei Cornu beneficiază  de televiziune prin cablu  şi reţea de internet – servicii 
funizate de mai mulți operatori autorizați: Telekom, Orange, Vodafone, Digi, ș.a. Primăria şi celelalte 
instituții publice au acces la reţeaua de internet. 


