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ANEXA Nr. 10 la STATUTUL COMUNEI CORNU 
 
 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și 
terțiar, precum și din agricultură 

 
 

Dezvoltarea județului Prahova în ultima decadă a influențat și dezvoltarea localităților 
componente. Astfel, fiecare dintre acestea au pus în valoare, în modalitățile cele mai bune, potențialul 
local economic și de productivitate. Dintre localitățile județului Prahova, comuna Cornu are o poziție 
favorabilă la indicatorii economici dar și la nivel de indicatori sociali și de infrastructură. Faptul că este 
plasată pe o rețea de infrastructură cheie, pe drumul expres DN1 și datorită faptului că este amplasată 
într-o rețea de localități de tranzit comercial intens între Muntenia și Transilvania, fac din Cornu un loc 
cu potențial economic peste media comunelor din România.  

Conform analizei Agenției pentru Dezvoltare Regională, comuna Cornu se află într-o zonă de 
creștere moderată, alături de localitățile Breaza și Câmpina precum și alte localități rurale de pe Valea 
Prahovei. Creșterea moderată indică o sănătate economică și un potențial pentru perioada următoare, 
ce poate fi realizat prin investiții publice care să atragă dezvoltarea unor investiții private la nivel local. 

Mediul economic din comuna Cornu este susținut pe cinci piloni principali la nivelul localității: 
sectorul construcțiilor, sectorul farmaceutic și al altor produse derivate, sectorul mecanică fină, urmate 
la mică distanță de sectorul industriei ușoare prin confecțiile textile și sectorul turismului, reprezentat 
prin dezvoltarea capacității de cazare prin hoteluri și pensiuni dar și servicii de tratament de tip spa. 

Specializarea înaltă își găsește locul în mediul economic cornean prin investițiile realizate în 
ultimii ani în domeniu de către firme cu capital străin. Printre investițiile străine directe de prestigiu, 
putem enumera: 
-Investiția firmei TECHNOPHAR EQUIPMENT AND SERVICE SRL din județul PRAHOVA,  a fost înființată la 
data de 30 mai 1996 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 2899 - Fabricarea altor masini si 
utilaje specifice n.c.a. . În anul 2020, TECHNOPHAR EQUIPMENT AND SERVICE SRL a raportat o cifră de 
afaceri de 58.911.891 RON cu un profit de 5.427.696 RON și un număr de 198 angajați, după 25 ani de 
activitate. 
- investiția realizată de SWISSCAPS ROMÂNIA SRL, companie cu capital integral elvetian, face parte 
dintr-un holding industrial al cărui domeniu de activitate este fabricarea preparatelor farmaceutice, 
piață de desfacere Europa de Vest. Inființată în anul 1999, are în prezent un număr de 312 salariați și a 
raportat în anul 20202 o cifră de afaceri de 66.017.860 RON cu un profit de 2.730.673 RON.. 
- investiția realizată de Firmele LIMASSOL PROPERTY HOLDING SRL și SOURCE TRICOT SRL din 
județul PRAHOVA, având ca obiect principal de activitate codul CAEN 1439 - Fabricarea prin tricotare 
sau crosetare a altor articole de imbracaminte . Are în present 45 salariați.  

Domeniul construcțiilor este unul de tradiție la nivel local. Cornenii sunt cunoscuți ca fiind 
competitivi în domeniul construcțiilor, multe familii învățând și practicând meseria în ultimele sute de 
ani. Au fost identificați cca. 20 operatori economici care activează în domeniul construcțiilor, 
majoritatea cu activități în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, drumuri și 
poduri.  

Alte firme care activează cu succes în comuna Cornu sunt întâlnite în comerțul cu amănuntul în 
magazine nespecializate sau specializate, fabricarea pâinii, prăjiturilor și produselor de patiserie și alte 
domenii.  

https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/principalele-functiuni-economice-capacitati-de-productie-diversificate-din-sectorul-secundar-si-tertiar-precum-si-din-agricultura-ordin-25-2021?dp=gmztcmzzgm3tqoi
https://lege5.ro/Gratuit/gm4tsnzwgq4a/principalele-functiuni-economice-capacitati-de-productie-diversificate-din-sectorul-secundar-si-tertiar-precum-si-din-agricultura-ordin-25-2021?dp=gmztcmzzgm3tqoi
https://termene.ro/firme/PRAHOVA
https://termene.ro/cod_caen/2899-Fabricarea+altor+masini+si+utilaje+specifice+n.c.a./0
https://termene.ro/cod_caen/2899-Fabricarea+altor+masini+si+utilaje+specifice+n.c.a./0
https://termene.ro/firme/PRAHOVA
https://termene.ro/cod_caen/1439-Fabricarea+prin+tricotare+sau+crosetare+a+altor+articole+de+imbracaminte/0
https://termene.ro/cod_caen/1439-Fabricarea+prin+tricotare+sau+crosetare+a+altor+articole+de+imbracaminte/0
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Putem observa că activitatea economică a comunei Cornu nu este de neglijat, principalii 
operatori economici având o cifra de afaceri importantă. Statistica privind forța de muncă a comunei 
Cornu, pentru anul 2020, indică existența a aproximativ 871 de salariați la un număr de 142 de agenți 
economici. Numărul important de angajați ai companiilor private locale este încurajator pentru 
inițiativele locale și continuarea procesului de modernizare a infrastructurii locale.   
Pe teritoriul localității Cornu se găsesc de asemenea și trei stații de carburanți. Prezența a trei stații de 
carburanți este un indiciu important al dezvoltării într-o localitate de 4510 de locuitori. Cei trei operatori 
economici sunt: Neptun SRL, Market SRL și OMV Petrom Marketing SRL. 

Rata șomajului la nivelul comunei Cornu la sfârșitul lunii apilie 2021 era de 2%. 
În urma analizei economice, putem aprecia că operatorii economici din Comuna Cornu sunt 

semnificativi pe piață și oferă mobilitate de dezvoltare către mai multe domenii. Concurența este unul 
din motoarele dezvoltării economice și contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor și produselor de 
pe piață. Apariția a numeroase companii în ultimii 4 ani ne relevă faptul că piața este una flexibilă și nu 
este greu de penetrat. Drept dovadă, aceste noi companii au reușit să-și crească cifra de afaceri 
contribuind la dezvoltarea economică a localității. 

Dezvoltarea în următorii ani a comunei Cornu depinde în mare măsură de păstrarea locurilor de 
muncă existente în localitate, precum și dezvoltarea unor noi locuri de muncă în următoarea perioadă 
de programare. Acest deziderat depinde în mare măsură de climatul economic național și internațional, 
dar și de previzibilitatea cadrului administrativ fiscal, în măsură să ofere companiilor motive să se 
dezvolte.  

Comuna Cornu sprijină crearea unui mediu economic prietenos la nivel local, mai ales prin dialog 
și transparență în relația cu mediul de afaceri atunci când inițiază politici locale de natură să aibă un 
impact asupra firmelor. În al doilea rând, administrația locală poate oferi facilități de dezvoltare a unor 
noi afaceri sau extinderea celor existente prin utilizarea în parteneriate public private a unor terenuri 
aflate în proprietatea Consiliului Local.  

 
Agricultura și Silvicultura 
Comuna Cornu este amplasată pe harta transhumanței carpatico-dunărene, chiar și astăzi 

turmele putând fi observate tranzitând comuna. O parte a cornenilor sunt crescători de vite sau oi, 
existând preocupări ale sătenilor și pentru creșterea caprelor.   

Complementară atracțiilor turistice, producția agricolă și zootehnică reprezintă la rîndul lor un 
potențial al localității. Stema comunei Cornu include o albină, semn al vechimii practicării apiculturii în 
comuna Cornu. Deși nu se fabrică la scară mare, mierea de albine de calitate din Cornu este 
recunoscută. În comuna Cornu sunt înregistrați 4 producători agricoli, în domeniile lactate, ouă, miere 
și flori. În ramura zootehniei, specificul comunei Cornu de comună de deal, permite dezvoltarea în 
continuare a unor afaceri în domeniul zootehniei și creșterii de animale. Acest lucru este posibil și 
datorită resurselor de pășune existente la nivelul comunei, în anul 2021 peste 20 de hectare fiind 
disponibile pentru crescătorii de animale în folosul activității de pășunat.  

Apicultura este o ramură în care cornenii pot dezvolta ferme, această meserie fiind pacticată în 
comună de o lungă perioadă de timp. Cel puțin 4 producători sunt cunoscuți ca având această 
îndeletnicire. 

Pensiunile agro-turistice reprezintă investiții importante pentru economia locală, mai ales cele 
realizate cu sprijinul Programului Național de Dezvoltare Rurală, prin intermediul măsurilor 
reprezentând investiții în pensiuni și pensiuni agroturistice.  
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Pădurile reprezintă plămânul naturii jucând un rol foarte important în dezvoltarea locală, atât 
pentru rolul lor ecologic cât și pentru rolul de protecție al solurilor împotriva alunecărilor de teren. 
Suprafața silvică a comunei Cornu este una importantă, de peste 166 de hectare.   

Turismul 
Comuna Cornu este în prezent o destinație de vacanță prin definiție. În jur de 1000 de locuitori 

ai comunei și-au construit un al doilea cămin în Cornu datorită condițiilor de viață și caracteristicilor 
climatice ale locului. Aceste persoane, “străinașii” locali, sunt adevărați locuitori de rang 1 ai Comunei 
Cornu, participanți activi la treburile socio-economice și culturale ale comunei. Dezvoltarea pe viitor a 
comunei Cornu ca destinație de vacanță și relaxare va ține cont de obiceiurile comunității locale, 
incluzând nevoile străinașilor.   

Tipologia turistică a comunei Cornu se pliază și pe specificul zonei Valea Prahovei – Brașov, una 
din cele mai importante zone turistice montane din România, din mai multe considerente, printre care 
și proximitatea față de capitală dar și caracteristicile fizico-geografice.  

Frumusețea și atractivitatea acestei zone se remarcă prin prezența unor forme proeminente de 
relief, concentrarea mare a stațiunilor montane și prin bogăția monumentelor istorice și de artă.  

Turismul este un sector important de dezvoltare, mai ales în zonele în care ramurile agriculturii 
și industriei nu sunt explorate într-o măsură mare. Locația județului Prahova, caracteristicile geografice 
și cele climatice îi oferă trăsături specifice și un potențial turistic foarte mare. În domeniul turismului se 
pot crea oportunități de creștere a locurilor de muncă, de dezvoltare economică, culturală și socială.  

Mediul economic și mediul natural sunt interconectate, în special în contextul în care există 
potențial turistic de o mare amploare. Resursele naturale ale comunei Cornu, caracteristicile 
bioclimatice, reprezintă pentru comună o mare bogăție, fiind însă necesare anumite condiții pentru 
crearea unui turism veritabil. Au fost identificate de către Primăria Cornu numeroase direcții de 
dezvoltare în direcția turismului, printre care diversificarea serviciilor turistice, îmbunătățirea calității 
serviciilor de cazare, extinderea structurilor de agrement turistic, crearea unei locații balneoclimaterice.  

Argumentele în favoarea acestor direcții de dezvoltare includ mai ales aerul curat obținut prin 
aportul pădurilor de foioase din zonă, izvoarele cloro-sodice și sulfuroase concentrate, bioclima 
liniștitoare. În domeniul turismului au fost alocate fonduri prin Programe europene, privind încurajare 
activităților turistice având ca obiectiv general dezvoltarea activităților turistice în localitățile rurale 
pentru creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și atractivitatea 
spațiului rural.  

În domeniul turismului, comuna Cornu are o activitatea economică aflată într-o dinamică 
pozitivă. O serie de operatori economici sunt înregistrați în Comuna Cornu, cu o activitate continuă de 
peste 10 ani și cu o stabilitate economică reală. 

Cel puțin 8 operatori economici sunt înregistrați local, restul fiind înregistrați cu sediile în alte 
localități. Pe lângă operatorii economici menționați anterior, operatori ce gestionează pensiuni și vile 
turistice, spa-uri, mai există pensiuni în curs de amenajare.  

 
Numărul întreprinderilor active din comuna Cornu, după domeniul de activitate: 

Domeniu de activitate 2016 2017 2018 2019 

Agricultură, vânătoare și servicii anexe 0 0 0 1 

Silvicultură și exploatare forestieră  0 1 1 1 

Industria alimentară 1 1 2 1 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 4 3 3 3 

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor 1 1 1 1 

Industria metalurgică  1 1 1 1 
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Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusive mașini, 
utilaje și instalații 

1 0 0 0 

Fabricare de mașini, utilaje și echipamente 1 2 1 2 

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor  și echipamentelor 3 3 3 3 

Captarea, tratarea și distribuția apei 1 1 1 1 

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de recuperare a 
materialelor reciclabile 

0 1 1 1 

Construcții de clădiri 7 6 9 13 

Lucrări de geniu civil 1 1 1 1 

Lucrări speciale de constrcții 5 5 5 4 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și 
a motocicletelor 

3 3 3 3 

Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete 8 7 9 8 

Comerț cu amănuntul cu excepția comerțului autovehiculelor și motocicletelor  13 14 15 14 

Transporturi terestre și transporturi prin conducte 2 2 2 1 

Hoteluri și alte facilități de cazare 3 4 3 4 

Restaurante și alte activități de servicii de alimentație 4 3 4 4 

Activități de editare 1 1 1 1 

Activități de difuzare și transmitere programe 1 0 0 0 

Activități de servicii informatice 1 1 1 2 

Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și 
fonduri de pensie 

1 1 1 1 

Tranzacții imobiliare 2 0 1 1 

Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate, 
activități de management și de consultanță în management 

5 4 4 4 

Activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică 3 2 3 3 

Publicitate și activități de studiere a pieței 1 2 2 2 

Activități de servicii privind forța de muncă  1 0 0 0 

Activități veterinare 0 0 1 0 

Ativități de închiriere și leasing 0 1 1 0 

Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare și 
asistență turistică 

1 1 0 0 

Activități de investigație și protecție 1 1 2 2 

Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri 1 1 1 1 

Activități de secretariat, servicii support și alte activități de servicii prestate 
pentru întreprinderi 

0 1 0 0 

Învățământ 2 2 3 2 

Activități de creație și interpretare artistică 3 3 4 4 

Activități sportive, recreative și distractive 0 0 0 1 

Alte activități de servicii 0 0 0 3 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
Evoluția numărului de salariați comuna Cornu: 

Domeniu de activitate 2016 2017 2018 2019 

Agricultură, vânătoare și servicii anexe - - - 0 

Silvicultură și exploatare forestieră 0 1 1 2 

Industria alimentară 13 13 13 13 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 131 139 108 81 
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Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor 284 292 300 305 

Industria metalurgică  24 22 23 21 

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusive mașini, 
utilaje și instalații 

0 - - - 

Fabricare de mașini, utilaje și echipamente 193 194 193 196 

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor  și echipamentelor 23 23 22 20 

Captarea, tratarea și distribuția apei 11 13 13 12 

Construcții de clădiri 10 21 21 34 

Lucrări de geniu civil 1 0 1 1 

Lucrări speciale de constrcții 3 11 15 26 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și 
a motocicletelor 

6 4 6 6 

Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete 25 22 19 16 

Comerț cu amănuntul cu excepția comerțului autovehiculelor și motocicletelor  32 38 40 20 

Transporturi terestre și transporturi prin conducte 3 3 4 5 

Hoteluri și alte facilități de cazare 5 8 7 6 

Restaurante și alte activități de servicii de alimentație 23 22 25 32 

Activități de editare 0 0 0 0 

Activități de difuzare și transmitere programe 1 1 - - 

Activități de servicii informatice 1 1 1 4 

Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și 
fonduri de pensie 

2 2 2 2 

Tranzacții imobiliare 0 0 1 1 

Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate, 
activități de management și de consultanță în management 

4 3 18 18 

Activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică 8 7 8 8 

Publicitate și activități de studiere a pieței 2 2 1 1 

Activități de servicii privind forța de muncă  1 1 1 - 

Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare și 
asistență turistică 

3 5 0 - 

Activități de investigație și protecție 4 4 4 5 

Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri 1 1 1 1 

Activități de secretariat, servicii support și alte activități de servicii prestate în 
principal întreprinderilor 

0 15 0 - 

Învățământ 22 27 26 21 

Activități de creație și interpretare artistică 8 8 10 10 

Activități sportive, recreative și distractive - - - 0 

Alte activități de servicii - - - 4 

Sursa: Institul Național de Statistică  
 
Evoluția cifrei de afaceri a întreprinderilor din comuna Cornu 

Domeniu de activitate 2016 2017 2018 2019 

Agricultură, vânătoare și servicii anexe - - - 2163 

Silvicultură și exploatare forestieră - 0 180025 371707 

Industria alimentară 1027685 1011516 1105059 1261597 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 4488953 10410623 6368802 5933827 

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a 
preparatelor 

47308751 52455146 55875149 58221094 
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Industria metalurgică  4679421 4661991 490653 4809383 

Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, 
exclusive mașini, utilaje și instalații 

3000 - - - 

Fabricare de mașini, utilaje și echipamente 44954845 368254777 50889494 33722461 

Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor  și 
echipamentelor 

2565464 2389165 2782304 2993775 

Captarea, tratarea și distribuția apei 1180498 1288180 1449048 1603296 

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, activități de 
recuperare a materialelor reciclabile 

- 50000 289913 506512 

Construcții de clădiri 972583 934030 822232 12042756 

Lucrări de geniu civil 132587 50192 101187 155699 

Lucrări speciale de constrcții 564202 852916 1161702 1759775 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și 
repararea autovehiculelor și a motocicletelor 

376402 330475 508594 671416 

Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule 
și motociclete 

7319578 29302866 9704221 7574029 

Comerț cu amănuntul cu excepția comerțului 
autovehiculelor și motocicletelor  

7658841 8309774 9520766 5265862 

Transporturi terestre și transporturi prin conducte 477525 417579 423147 655558 

Hoteluri și alte facilități de cazare 219614 292344 445667 671449 

Restaurante și alte activități de servicii de alimentație 125721 1070458 1482375 2079064 

Activități de editare 28307 27405 5435 6102 

Activități de servicii informatice 23400 76178 34960 52173 

Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, 
activități de asigurare și fonduri de pensie 

162361 169632 165370 197129 

Tranzacții imobiliare 28680 - 269929 1344953 

Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor 
administrative centralizate, activități de management și 
de consultanță în management 

160423 184051 1247594 1263525 

Activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și 
analiză tehnică 

676203 1127016 608315 786090 

Publicitate și activități de studiere a pieței 202077 143098 326351 450249 

Activități de închiriere și leasing 2520 6400 7420 - 

Activități de servicii privind forța de muncă  23794 - - - 

Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor, alte 
servicii de rezervare și asistență turistică 

1124405 404734 - - 

Activități veterinare - - 200 - 

Activități de investigație și protecție 126000 144000 144650 304895 

Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri 38255 45060 48533 65735 

Învățământ 730875 852294 986387 585188 

Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

- 697653 - - 

Activități de creație și interpretare artistică 2105699 1192912 1280476 8778115 

Activități sportive, recreative și distractive - - - 13500 

Alte activități de servicii - - - 96282 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
 
 


