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Context 

 

Prin Strategie de Dezvoltare se înțelege ansamblul obiectivelor majore ale 

unității administrativ teritoriale pe termen mediu și lung, principalele modalităţi 

de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea dezvoltării comunei, 

creșterii standardului de viață și consolidarea competitivității economice a 

comunei.  

Având în vedere definiția strategiei  rezultă trăsăturile definitorii ale 

strategiei care sunt obligatorii de îndeplinit:  

- Întotdeauna strategia are în vedere, în mod explicit şi implicit, 

realizarea unor scopuri bine precizate, specificate sub forma de 

misiune şi obiective.  

- Obiectivele reprezintă fundamentul motivaţional şi acţional al 

strategiei, calitatea lor fiind determinantă pentru performanţele viitoare 

ale unității administrativ teritoriale.  

- Strategia vizează perioade viitoare, cel mai adesea 6 ani.   

- Sfera de cuprindere a strategiei este unitatea administrativ teritorială în 

ansamblul său – cel mai adesea – sau părţi importante ale acesteia. 

Strategia de dezvoltare locală cuprinde toate domeniile de interes atât 

din punct de vedere al UAT Pietroșița cât și  din punctul de vedere al 

locuitorilor acesteia.  

Strategia este definită drept cadrul care orientează alegerile ce determină 

direcția unei comunități. Existența unei strategii contribuie la stabilirea unei 
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direcții unitare pentru comunitate conform obiectivelor sale operaționale și 

furnizează baza alocării resurselor necesare pentru atingerea acestor obiective. 

Astfel pentru obținerea de rezultate și atingerea obiectivelor este necesar ca la 

nivelul unității administrativ teritoriale să existe un plan strategic concretizat în 

Strategia de dezvoltare locală a Comunei Pietroșița.  

Strategia de dezvoltare locală este un instrument care implică întreaga 

comunitate și are ca scop principal asigurarea dezvoltării comunității în toate 

sectoarele de activitate. Strategia este un demers pe termen lung, respectiv 

pentru o perioada de 6 ani, fiind o proiecție în viitor a comunității. Astfel pentru 

a putea realiza obiectivele propuse trebuie implicată întreaga comunitate și toți 

actorii relevanți de la nivel local. Planificarea acțiunilor în cadrul strategiei este 

realizată conform cerințelor și posibilităților existente la nivel de comună la 

momentul elaborării. Această planificare este orientată spre viitor și sunt 

stabilite o serie de obiective și metode prin care să poată fi atinse aceste 

obiective. Astfel în urma realizării planificării, respectiv a strategiei, se pot lua 

decizii cu privire la ce trebuie făcut, cand trebuie făcut și cum trebuie făcut.  

Existența unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de 

management utilizat pentru a aborda problemele cu care se confruntă o 

comunitate și pentru a valorifica oportunitățile de orice fel, reprezintă, astfel, o 

condiție esențială pentru asigurarea unei dezvoltări locale armonioase.   

Prezenta lucrare a fost realizată la solicitarea Consiliului local și a 

Primăriei Comunei Pietroșița și reflectă atitudinea întregii comunități cu privire 

la prioritățile de dezvoltare ale comunei pentru perioada 2021 - 2027. Ca parte a 
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comunității europene, comuna Pietroșița trebuie să adopte și să implementeze o 

viziune strategică privitor la dezvoltarea sa pe termen scurt și mediu.  

Scopul principal al strategiei de dezvoltare a comunei  Pietroșița a constat 

în identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale comunei care au asigurat 

prioritățile de dezvoltare ale comunei, în definirea direcțiilor de acțiune 

strategică, pe perioada 2021 - 2027 și în transpunerea lor într-un portofoliu de 

proiecte, care să asigure implementarea strategiei, dar mai ales în orientarea 

populației, în special cea tanără, pe canalizarea propriilor nevoi pe alte  direcții 

de dezvoltare decât cele strict legate de infrastructura de bază ( apă, canalizare, 

străzi).  

Obiectivul general al strategiei comunei Pietroșița îl reprezintă 

dezvoltarea socio-economică a localității prin crearea și prin susținerea unui 

mediu economico- social competitiv, stabil, sănatos și diversificat, care să 

asigure creșterea economică continuă și calitatea vieții cetățenilor comunei 

Pietroșița.   

Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la 

problemele specifice ale localității abordate într-un cadru integrat, corelate cu 

obiectivele și cu planurile strategice elaborate la nivel regional, național si 

european.  

De aceea este important să se acorde o atenție deosebită elaborării acestui 

document și să se asigure o participare cât mai largă a factorilor de răspundere și 

nu numai, la elaborarea lui și mai ales la aplicarea acestuia.    

Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare locală a comunei 

Pietroșița a constat în parcurgerea următoarelor etape:  
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- Etapa de Analiză  

Colectarea datelor utilizând toate resursele posibile (analiza situației 

existente, consultarea statisticilor oficiale, studii de fezabilitate și alte 

documente care conțin informații relevante) cât și analiza documentelor 

programatice (POR, POS, PNDR, etc.) pentru identificarea  politicilor și 

direcțiilor de dezvoltare europene și naționale, regionale, județene; a fondurilor, 

programelor operaționale existente, care pot fi accesate pentru a se asigura o 

dezvoltare locală durabilă și integrată. Ca urmare va avea loc crearea și 

dezvoltarea unei baze de date din toate sectoarele de activitate pentru o 

cunoaștere aprofundată a resurselor și nevoilor comunității, precum și evaluarea 

potențialului comunei Pietroșița. Identificarea și evaluarea punctelor tari și a 

celor slabe se face printr-o evaluare obiectivă a situației existente, iar 

oportunitățile și riscurile luate în considerare permit identificarea unor ținte și 

mobilizarea resurselor și eforturilor pentru atingerea lor.     

- Etapa de elaborare a strategiei  

În funcție de datele culese și problemele identificate se vor stabili 

obiectivele pe termen scurt și mediu ale comunei. Astfel se vor identifica 

domeniile de interes, se va  concepe formatul strategiei și se va proceda la 

elaborarea acesteia. Această etapa este cea mai însemnată în cadrul demersului  

formulării strategiei de dezvoltare locală, solicitând implicarea întregii 

comunități, de la membrii persoane fizice la  organizații publice si private și 

aleșii locali.   

- Etapa de implementare si evaluare a strategiei de dezvoltare locală  

Aceasta va include elaborarea portofoliului de proiecte.  
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Metodologia de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială 

Durabilă este axată pe următoarele direcții de acțiune:  

1. Asigurarea unui management organizațional și conceptual, coerent 

structurat pe cele trei etape/faze de lucru.  

2. Aplicarea metodei participativ-activă prin abordarea consultării 

publice și stabilirea de grupe tematice de lucru pentru fiecare domeniu 

de interes.   

3. Monitorizarea și evaluarea permanentă a procesului de elaborare și 

dezvoltare a strategiei în vederea asigurării calității lucrării, 

corectitudinii  datelor și informațiilor incluse și aplicarea eventualelor 

revizuiri/modificări care se impun.   

Această strategie se cere aprobată și însușită de administrația locală care 

trebuie să utilizeze toate pârghiile de antrenare a întregii comunități la aplicarea 

ei.  

Prin activitățile desfășurate pentru elaborarea Strategiei s-au urmărit:    

- realizarea unei viziuni clare pentru anii 2021 - 2027 în toate domeniile 

care privesc dezvoltarea economico-socială durabilă;  

- dezvoltarea unei practici democratice prin stimularea participării 

cetățenilor la formularea problemelor și luarea deciziilor;  

- promovarea soluțiilor nepoluante și prietenoase cu natura în 

valorificarea resurselor locale;  

- dezvoltarea relațiilor de parteneriat și colaborare bazate pe interese 

comune;  
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- creșterea performanței și capacității autorităților locale de a răspunde 

la așteptările și exigențele cetățenilor;  

- creșterea veniturilor populației prin inițierea de activități profitabile și 

crearea de noi locuri de muncă;  

- creșterea siguranței vieții locuitorilor comunei.  

  

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă va avea ca 

rezultate:   

- Prezentarea situației actuale a comunei din punct de vedere socio-

economic   

- Analiza SWOT – pe domenii prioritare de activitate   

- Realizarea analizei de nevoi pe domenii prioritare de investiții 

- Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție       

- Surse de finanțare pentru perioada 2021-2027 

- Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021 - 2027  
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Conceptul De Dezvoltare Durabilă 

 

 
 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și 

metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe 

asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice, ecologice și 

elementele capitalului natural.   

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea 

dată de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul 
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„Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: 

„dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor 

prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface 

propriile nevoi”.   

În anul 2015, Adunarea Generală ONU a adoptat Agenda 2030 pentru  

Dezvoltarea Durabilă,  acest nou cadru global a fost dezvoltat pentru 

redirecționarea umanității către o cale sustenabilă.   

Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă 

(ODD). Scopul acestor obiective este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, 

prosperă și echitabilă pe pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. 

Obiectivele acoperă provocările globale care sunt cruciale pentru supraviețuirea 

umanității. Ele stabilesc limite de mediu și praguri critice pentru utilizarea 

resurselor naturale. Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei trebuie să 

meargă mână în mână cu strategiile care clădesc dezvoltarea economică. Ele 

abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educația, sănătatea, protecția 

socială și oportunitățile de locuri de muncă, tratând în același timp schimbările 

climatice și protecția mediului. ODD-urile abordează barierele sistemice cheie 

pentru dezvoltarea sustenabilă cum ar fi inegalitatea, modele de consum 

nesustenabile, capacitatea instituțională slabă și degradarea mediului.    

Obiective de Dezvoltare Durabilă 

- Fără sărăcie - Eradicarea sărăciei în toate formele sale, pretutindeni   

- Zero Foametei - Eradicarea foametei, realizarea securității alimentare 

și a nutriției îmbunătățite și promovarea agriculturii sustenabile   
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- Sănătate și bunăstare - Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea 

bunăstării pentru toţi la toate vârstele   

- Educație de calitate - Asigurarea unei educații inclusive și echitabile 

de calitate și promovarea oportunităților de învățare pentru toţi   

- Egalitatea de gen - Realizarea egalității de gen și împuternicirea 

tuturor femeilor și fetelor   

- Apă curată și salubritate - Asigurarea disponibilității și administrării 

sustenabile a apei și salubrității pentru toţi   

- Energie accesibilă și curată - Asigurarea accesului la energie 

accesibilă, sigură, sustenabilă și curată pentru toţi   

- Muncă și creștere economică decentă - Promovarea creșterii 

economice susținute, inclusivă și sustenabilă, angajare totală și 

productivă și muncă decentă pentru toţi   

- Industrie, inovație și infrastructură - Construirea infrastructurii, 

promovarea industrializării inclusive și sustenabile și dezvoltarea 

inovației   

- Inegalități reduse - Reducerea inegalității în cadrul și între țări   

- Orașe și comunități sustenabile - Orașe și așezări umane inclusive, 

sigure, rezistente și sustenabile   

- Consum și producție responsabile - Asigurarea modelelor sustenabile 

de consum și producție   

- Acţiuni asupra climei - Întreprinderea de acţiuni urgente pentru 

combaterea modificării climatice și a impactelor sale   
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- Viața subacvatică - Conservarea și folosirea sustenabilă a oceanelor, 

mărilor și resurselor marine pentru dezvoltarea sustenabilă   

- Viața terestră – Protejarea, refacerea și depozitarea și promovarea 

folosirii sustenabile a ecosistemelor terestre, administrarea sustenabilă 

a pădurilor, combaterea deșertificării, și oprirea degradării solurilor și 

refacerea acestora, oprirea pierderii biodiversității   

- Pace, justiție și instituţii puternice - Promovarea societăților pașnice și 

inclusive pentru dezvoltare sustenabilă, asigurarea accesului la justiție 

pentru toţi și clădirea instituțiilor eficiente, responsabile și inclusive, la 

toate nivelele   

- Parteneriate pentru obiective - Întărirea implementării și revitalizarea 

parteneriatului pentru dezvoltare sustenabilă  

Până în 2030, se propune ca toate persoanele implicate obțin cunoștințele 

și aptitudinile necesare pentru promovarea dezvoltării sustenabile, incluzând, 

printre altele, prin educație pentru dezvoltarea sustenabilă și moduri de viață 

sustenabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii 

și non-violenței, cetățenie globală și aprecierea diversității culturale și a 

contribuției culturii la dezvoltarea sustenabilă.  

Obiectivele de dezvoltare durabilă își propun să echilibreze cele trei 

dimensiuni ale dezvoltării durabile – cea economică, cea socială și componenta 

de mediu – prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 10 ani, axate, printre 

altele, pe:  

- demnitate umană  

- stabilitate regională și globală  

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

14 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

- planetă sănătoasă  

- societăți reziliente și echitabile  

-  economii prospere.  

Obiectivele contribuie la sporirea convergenței între țările UE, în cadrul 

societăților și în restul lumii.  

Principalele măsuri pentru implementarea Agendei 2030:  

- integrarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă în absolut toate 

politicile și inițiativele UE – dezvoltarea durabilă este principiul 

călăuzitor esențial pentru toate politicile Comisiei Europene  

- raportări periodice, începând încă din 2017, referitoare la progresul UE  

- promovarea Agendei 2030, astfel încât aplicarea acesteia să devină o 

prioritate și pentru guvernele statelor membre, Parlamentul European, 

celelalte instituții europene, diverse organizații internaționale și 

organizații ale societății civile și alte părți interesate  

- înființarea unei platforme la nivel înalt care să sprijine schimbul de 

bune practici în vederea îndeplinirii obiectivelor în toate sectoarele și 

la toate nivelurile (național și european)  

- lansarea unei viziuni pe termen mai lung, pentru perioada de după 

2020.  

Pentru a promova o dezvoltare durabilă în întreaga lume, UE va continua 

cooperarea cu partenerii externi, utilizând toate instrumentele disponibile în 

cadrul politicilor sale externe și sprijinind, în special, eforturile țărilor în curs de 

dezvoltare.  
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I. Programe și surse de finanțare aferente perioadei 2021-2027 

 
 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, 

Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de 

investiții a UE.  

Pentru perioada de programare 2021 – 2027 au fost stabilite următoarele 

priorități 

- Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare 

economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii ; 

Obiective specifice: 

- Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate: Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiu de 
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Cercetare European (European Research Area); Crearea unui sistem 

atractiv de inovare în industrie, pentru toate tipurile de inovare (de 

produs, de proces, organizațională și de marketing); Sprijinirea creării de 

noi companii inovative și creșterea ratei de supraviețuire a acestora; 

Consolidarea CDI în domeniul sănătății 

- Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor: Creșterea gradului de digitizare a serviciilor 

publice pentru societatea românească; Digitizare pentru  creșterea 

siguranței și îmbunătățirii serviciilor de mobilitate si transport; Soluții IT  

și digitizare în sănătate 

- Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor: Facilitarea 

accesului la finanțare pt IMM-uri, inclusiv prin încurajarea finanțării 

inițiale și timpurii a start-up-urilor cu potențial inovativ ridicat; 

Consolidarea competitivității economiei românești; Sprijinirea creării de 

noi companii și creșterea ratei de supraviețuire a acestora 

- Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat: Dezvoltarea unor competențe profesionale 

adecvate cerințelor mediului de afaceri în contextul unei economii bazate 

pe cunoaștere; Susținerea capacității administrative a structurilor din 

cadrul mecanismului integrat regional și național de descoperire 

antreprenorială; 
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- Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din 

surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice ; 

Obiective specifice: 

- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră 

- Promovarea energiei din surse regenerabile  

- Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara 

TEN E 

- Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și 

a rezilienței în urma dezastrelor 

- Promovarea gestionării sustenabile a apei 

- Promovarea tranziţiei către o economie circulară 

- Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 

verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 

- Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere  

- Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

Obiective specifice: 

- Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor 

climatice, inteligentă, sigură și intermodală 

- Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 

reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, 
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inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere 

- îmbunătățirea conectivității digitale 

- Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 

competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de 

sănătate; 

Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate 

în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă 

durată și grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive, 

prin promovarea angajării pe cont propriu și a economiei sociale 

- Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua 

și anticipa necesarul de competențe și a asigura asistență  personalizată  

și în timp real urmărind asigurarea  medierii/plăsării (matching), 

tranziției și a mobilității forței de muncă. 

- Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a 

asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea privată 

- Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și 

antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, 

precum și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă 

riscurile la adresa sănătății 
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- Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație 

și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de 

competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale 

- Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și 

favorabile incluziunii, completarea studiilor și a absolvirii acestora, în 

special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și 

îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea 

generală și profesională și până la învățământul terțiar 

- Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor 

oportunități flexibile de perfecționare și reconversie profesională 

pentru toți luând în considerare competențele digitale 

- Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și 

a comunităților marginalizate, cum ar fi romii 

- Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 

durabile și accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, 

inclusiv promovarea accesului la protecția socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență 

medicală și a serviciilor de îngrijire de lungă durată 

- Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a 

copiilor 

- Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau 

asistență materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv 

prin măsuri de acompaniere 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

20 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

- Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în 

UE.  

Obiective specifice: 

- Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al 

mediului la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv 

în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată 

sub responsabilitatea comunității 

 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe  primele două 

obiective. Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și 

ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.  

Implementarea politicii de coeziune 2021 - 2027 în România  

În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are 

alocate 27 miliarde de euro prin politica de coeziune, ceea ce înseamnă cu 8% în 

plus față de actuala perioadă1.   

Propunerile MFE pentru următorul exercițiu financiar2:  

- Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) ; 

- Programul Operațional Transport (POT); 

- Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID); 

- Programul Naţional de Sănătate (multifond) (POS); 

- Programul Operațional Capital Uman (POCU); 

 
1 https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027   
2 Conform Arhitectura Programe Opera ți onale Politica de Coeziune 2021 2027    
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- Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS) 

- Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune 

(8 POR) 

- Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

- Programul Operațional pentru Tranziție Echitabilă 

Politica de coeziune este unul din instrumentele de promovare a 

dezvoltării durabile in cadrul Uniunii Europene, care oferă cadrul necesar pentru 

finanțarea unei game variate de proiecte și investiții pentru o dezvoltare socio-

economică echilibrată a statelor membre ale UE și în regiunile lor.   

Premisele Politicii de coeziune 2021 – 2027 sunt:  

- menținerea sistemul de management și control al fondurilor europene 

aferente politicii de coeziune din perioada de programare 2014-2020;  

- îmbunătăţirea şi simplificarea anumitor aspecte pentru a veni în 

sprijinul beneficiarilor politicii de coeziune;  

- descentralizarea implementării şi creșterea leadership-ului din partea 

tuturor actorilor implicați . 

Principiile Politicii de coeziune 2021 – 2027:  

- O mai bună coordonare între proiectele/operațiunile finanțate luând în 

calcul noile provocări; 

- O abordare unitară în termeni de proceduri/practici prin comasarea 

tuturor autorităţilor de management în cadrul MFE care va asigura 

coordonarea orizontală a structurilor de management; 

- O simplificare şi mai bună coordonare pentru funcția de AM şi funcția 

contabilă prin integrarea celei din urma în cadrul AM; 
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- Concentrarea şi asigurarea continuității expertizei; 

- O adaptare reală a intervenţiilor la nevoile şi specificul regional prin 

descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul ADR-urilor;  

- O abordare inovativă şi integrată prin elaborarea programelor 

multifond  

Programul Național de Sănătate (POS) 

  

- Continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași- faza a 

II-a  

- Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în 

regim ambulatoriu 

- Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului 

epidemiologic al morbidităţii 

- Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură 

și servicii 

- Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

- Informatizarea sistemului medical 

- Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și 

utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament 

 

Programul Operațional Creștere inteligența si digitalizare  

 

- Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare  
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- Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI  

- Creșterea competitivității economice prin digitalizare  

- Dezvoltarea infrastructurii Broadband  

- Instrumente financiare pentru întreprinderi  

- Creșterea capacității administrative  

 

Programul Operațional Tranziție Echitabilă 

- Infrastructura şi servicii CLLD (sociale,educaționale,sănătate,etc.); 

- Turism; 

- Cultura; 

- Patrimoniu cultural; 

- Investiții pentru siguranța cetățeanului; 

- Administrare și suport CLLD (strategii,etc.) și ITI. 

  

Programul Operațional Capital Uman  

 

- Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii    

- Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

- Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și 

formare profesională  

- Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica 

pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic  

- Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic 
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- Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți   

- Antreprenoriat și economie socială    

- Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței 

muncii   

- Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității  

-  

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă  

  

- Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  

sisteme inteligente de energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții 

adresate mediului privat) Instrumente financiare 

- Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulară 

- Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 

aerului şi decontaminarea siturilor poluate  

- Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor 

 

Programul Operațional Transport  

-  Îmbunătăţirea  conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport rutier  

- Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere 

pentru accesibilitate teritorială  

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

25 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

- Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 

transport pe calea ferată  

-  Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă şi rezilientă în faţa 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe 

calea ferată  

- Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a 

transportului cu metroul în regiunea Bucureşti-Ilfov  

- Îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi rezilientă 

în faţa schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de 

transport pe calea ferată  

- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal  

- Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor  

- Creșterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de 

transport  

- Asistenţă tehnică 

 

Programul Operațional Asistenţa Tehnică  

- Funcționare sistem (structuri coordonare și AM-uri pentru PO care nu 

au axă de AT); 

- Sprijin pentru beneficiari. 

 

Programul operational Combaterea sărăciei  

- Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

(intervenții  adresate  grupurilor de acțiune locală)  

- Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
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- Comunităţi marginalizate  

- Reducerea disparităţilor între copiii în risc de săracie și/sau excluziune 

socială și ceilalți copii   

- Servicii pentru persoane vârstnice   

- Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

- Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

- Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 

Programul Operațional Regional (POR) 

- O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice (intervenții OP1 adresate mediului privat, organizațiilor CDI, 

parteneriate)  

- O regiune cu orașe Smart  

- O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

- Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate 

- O regiune accesibilă 

- O regiune educată 

- O regiune atractivă  

- Asistenţă tehnică  

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

Conceput pentru a reduce diferența între nivelurile de dezvoltare a 

regiunilor europene și a recupera din decalajul regiunilor cel mai puțin 

favorizate, acesta este cel mai important fond structural, din punct de vedere al 
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resurselor financiare alocate, fiind un important instrument de corecție a 

dezechilibrelor regionale.  

FEDR definește tipurile de acțiuni care pot să beneficieze de o finanțare și 

stabilește misiunile și extinderea intervenției FEDR în contextul obiectivelor 

„convergență”, „competitivitate regională și ocuparea forței de muncă” și 

„cooperare teritorială europeană” ale politicii de coeziune reformate.  

Este vorba, în special, de finanțări legate de:  

- investiții care contribuie la crearea de locuri de muncă durabile;  

- investiții în infrastructuri; măsuri de susținere a dezvoltării regionale și 

locale, care cuprind asistența si serviciile pentru întreprinderi, în 

special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);  

 

 Fondul Social European (FSE) 

Reprezintă principalul instrument creat de Uniunea Europeana cu scopul 

de a contribui la creșterea gradului de ocupare și implicit la reducerea 

diferențelor cu privire la standardele de viată în statele membre ale UE.  

FSE este conceput pentru finanțarea următoarelor direcții prioritare:   

- Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor;  

- Creșterea accesului și a participării pe piața muncii;  

- Promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării și 

facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele dezavantajate.  

Fondul Social European susține regiunile mai puțin dezvoltate, prin:  

- Investiții în capital uman, în special prin îmbunătățirea sistemelor de 

educație și formare;  
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- Acțiuni având drept scop dezvoltarea capacității instituționale și a 

eficienței administrațiilor publice, la nivel național, regional sau local.  

  

În Romania, FSE finanțeaza două programe operaționale:  

- Programul Operațional Capital Uman;   

- Programul Operațional Capacitate Administrativă.   

  

Fondul de coeziune (FC) 

Fondul de Coeziune a fost creat cu scopul de a ajuta la restabilirea 

echilibrului economic a statelor membre cu un produs național brut (PNB) pe 

cap de locuitor de mai puțin de 90% din media comunitară. Acesta susține 

acțiuni în cadrul obiectivului „Convergență” și se află sub incidența acelorași 

reguli de programare, de gestionare și de control ca în cazul FSE si FEDR.  

Fondul de coeziune este destinat proiectelor mari de infrastructură 

precum:  

- rețele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de 

interes european definite de Uniunea Europeană;  

- proiecte de mediu și proiecte din domeniul energiei sau al 

transporturilor, atâta vreme ce acestea prezintă avantaje clare pentru 

mediu: eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie 

regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, sprijinirea 

intermodalității, consolidarea transporturilor publice etc.   
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II. Analiza socio-economică 

III.1. Localizarea și prezentarea generală 

 

 

Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, 

învecinându-se la nord cu regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest 

cu regiunea Sud – Vest, iar la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul 

Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafaţa  

României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca mărime din cele 8 

regiuni de dezvoltare. 

Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată 

din 7 judeţe (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi 

Teleorman), 16 municipii, 32 de oraşe şi 519 comune cu 2019 sate. În ceea 

ce priveşte suprafaţa regiunii, se poate observa că cele mai mari ponderi sunt 

deţinute de judeţele Argeş (19,8%), Teleorman (16,8%) şi Călărași (14,8 %), iar 

cea mai mică de judeţul Giurgiu (10,2 %). 

Județul Dâmbovița este situat în Sud - Muntenia una din cele 8 regiuni de 

dezvoltare a României, creată în anul 1998. Are o suprafață totală de 34.453 km². 

Din regiune fac parte județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, 

Ialomița și Călărași, toate aflate în regiunea istorică Muntenia.  
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Comuna Pietroşiţa este situată în partea de nord a judeţului Dâmboviţa, 

de-a lungul drumului naţional DN71, într-o locație privilegiată, având în vedere 

că la o distanţă de numai 15 km se află stațiunea balneară Pucioasa, la 34 km se 

află Târgovişte – fosta cetate de scaun a Țării Românești, la 30 km este situată 

stațiunea turistică și balneo-climaterică Sinaia, iar comuna se învecinează cu 

comuna Moroeni, unde se regăsește zona Padina – Peștera, recent atestată ca 

stațiune turistică de interes național. 

 Comuna Pietroşiţa face parte din bazinul Văii Ialomiţei, care este cuprins 

între 44055’ şi 45028’ latitudine nordică şi 25015’ şi 25038’ longitudine estică. 

Acest sector este poziţionat şi localizat în spaţiul Subcarpaţilor Ialomiţei, care 

fac parte din Subcarpaţii Curburii, unitate geografică extinsă la periferia 

Carpaţilor, între Valea Trotuşului şi Valea Dâmboviţei. Subcarpaţii Ialomiţei 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

31 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

reprezintă un sector complex şi larg apărând ca o treaptă de interfaţă cu 

altitudini cuprinse între 350m-390m, situaţi între Carpaţi şi Câmpia Română.  

Comuna Pietroșița are în componență 2 sate: satul Pietroșița (reședință de 

comună) și satul Dealu Frumos. 

  
Suprafaţa totală a comunei este de 2.703,06 ha, cu 1.608 locuințe şi 3.094 

locuitori. Resursele naturale ale zonei – păduri de fag şi molid, păşuni cu fâneţe, 

livezi de pomi fructiferi, roci sedimentare pentru construcţie, care au favorizat 

întemeierea şi dezvoltarea aşezării a cărei denumire provine de la cuvintele 

“piatră” și “șiță”. 

 

III.2. Istoricul 

 

În anul 1872, după Unirea Principatelor, Muntenia a fost delimitată ca în 

perioada medievală. După 1918, când a avut loc Marea Unire, teritoriul nu a mai 

fost considerat regiune administrativă, până în anul 1952, când s-a revenit la 

vechea împărţire teritorială. Începând cu anul 1968, zona este cunoscută drept 
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„regiunea de dezvoltare Sud Muntenia”, însă aceasta include doar două treimi 

din întreaga suprafaţă. 

În județul Dâmbovița, în anul 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza dă 

prima lege de organizare administrativ-teritorială modernă a teritoriului 

României. Legea prevedea împărțirea țării în 33 de județe, având ca subdiviziuni 

plășile și comunele (urbane și rurale). Județele și comunele erau investite cu 

personalitate juridică și cu organe deliberative și executive: consiliul județean și 

prefectul (acesta din urmă ca reprezentant al guvernului în teritoriu), respectiv 

consiliul comunal și primarul (în calitate de reprezentant al guvernului în 

teritoriu). Plășile erau simple subdiviziuni ale județelor, fără personalitate 

juridică, conduse de subprefecți, cu atribuții de supraveghere și control asupra 

autorităților comunale.  

Aproape în toate comunele plaiurilor unite Dâmbovița -Ialomița și a 

plășilor unite Dealul- Dâmbovița se produceau foarte multe prune, din care se 

fabrica țuică de o foarte bună calitate și în mari cantități, situând județul 

Dâmbovița între primele din țară la cantiatea de țuică produsă. De asemenea se 

producea și vin, din viile de pe dealurile: Doicești, Aninoasa, Viforâta, Răzvad, 

Bușani și altele. 

Județul avea și resurse naturale: sare (la Ocnița, Bezdead, Brănești și 

Glodeni), pucioasă (la Șerbănești-Podurile, Bezdead, Glodeni, Pietroșița și 

Vișinești), păcură (la Glodeni, Colibași, Vulcana/Vîlcana, Ocnița și Vișinești), 

cărbuni (la Șotânga- 2 mine în exploatare, Glodeni, Moroeni- în pădurea statului 

din muntele Brândușele, gips- în mari cantități la Pucioasa și Vulcana), pietre de 

moară (la Pietrari), var (la Brănești, Izvoarele, Runcu, Țîța, Vișinești, Vîlcana-
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Pandeli, Săcueni, Buciani, Comișani și altele). În județul Dâmbovița exista 

singura fabrică de praf de pușcă din România, în cătunul Lăculețele, comuna 

Glodeni, plaiul Ialomița (la nord de Târgoviște). La Râu Alb, Pietrari, Pietroșița 

și în alte comune se făceau costume naționale, țesături de lână se produceau la 

Moroeni, Pietrari și Râu Alb. Gara Titu era un important loc de desfacere a 

cerealelor. 

Județul antebelic Dâmbovița era împărțit până în 1883 în 2 

plaiuri: Dâmbovița și Ialomița și 5 plăși: Dâmbovița , Dealul, Cobia (cu 

reședința la Găești), Bolintinul (cu reședința la Titu) și Ialomița (cu reședința la 

Bilciurești). După 1883 plășile și plaiurile s-au comasat, numărul lor reducându-

se la 4 plăși și un plai: Ialomița- Dâmbovița (cu reședința la Șerbănești-

Podurile) și plășile Dealul - Dâmbovița (cu reședința la 

Dragomirești), Cobia,  Bolintinul   și Ialomița. Județul avea 116 comune rurale 

și 3 comune urbane.  

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Pietroșița făcea parte din plaiul 

Ialomița-Dâmbovița al județului Dâmbovița  și avea în compunere satele 

Pietroșița și Valea Țâței, cu o populație totală de 1900 de locuitori. În comună 

funcționau o biserică și o școală, iar locuitorii se îndeletniceau cu producerea 

țesăturilor din lână, pe care le comercializau la Pucioasa și la Sinaia.  

În 1925, Anuarul Socec consemnează comuna în plasa Pucioasa a 

aceluiași județ, cu satele Adunați, Pietroșița și Valea Țâții, cu o populație de 

2520 de locuitori.  
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În 1950, comuna a trecut în compunerea raionului Pucioasa din regiunea 

Prahova, și apoi (după 1952) în cea a raionului Târgoviște din regiunea Ploiești. 

În 1968, ea a revenit la județul Dâmbovița, reînființat, satul Adunați fiind  

desființat și inclus satul Dealu Frumos (fost Valea Țâței). 

Valoarea istorică incontestabilă a acestei așezări este dată și de numărul 

impresionant de monumente istorice cu care Pietroșița se regăsește pe Lista 

Monumentelor Istorice, respectiv  un număr de 31 de poziții, din care 31 de 

monumente istorice în satul Pietroșița și 2 monumente istorice în satul Dealu 

Frumos. 

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” a achiziţionat o casă în satul 

Pietroșița, comuna Pietroşiţa, județul Dâmboviţa, respectiv „Casa Lenuţa 

Ignăţoiu”, datată începutul sec. XX, după cum figurează în Lista Monumentelor 

Istorice a județului Dâmboviţa, având cod DB-II-m-B-17639. Reperând istoria 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

35 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

casei “Lenuţa Ignăţoiu”, se demonstrează funcţiile successive ale clădirii: 

prăvălie, cârciumă, salon de dans, locuinţă temporară, ateliere de ţesut covoare 

după 1954. 

 

  

Fondată de familii venite din zonele montane ale Făgăraşului, din Râşnov, 

Bran şi din regiunea colinară a văilor Dâmboviţei, Ialomiţei şi Prahovei, 

Pietroşiţa a evoluat ca o aşezare puternică din punct de vedere economic, cu 

oameni deveniţi proprietari de munţi cu păşuni şi păduri. 

Atestarea documentară a localităţii o găsim abia la sfârşitul sec. al XVI-

lea. Într-un document datat 6 august 1592, Şerban din Pietroşiţa cumpără o funie 

de loc în capul Ruşeţului de Jos (vechea denumire a localităţii Moroieni), în 

schimbul a 300 de aspri turceşti daţi fraţilor Ion şi Stan Meleşeşti. Aşezarea 

comunei în zona de nord a plaiului Ialomiţei, în apropierea graniţei Ţării 

Româneşti cu Transilvania, a fost un factor important în dezvoltarea 

administrativă, deoarece rolul de a păzi hotarele i-a revenit necondiţionat. La fel 
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ca satele Fieni şi Ţâţa, Pietroşiţa intră în categoria “satelor de plai”, ce păzeau 

trecerea din depresiunile subcarpatice în golul alpin sau pe văile râurilor. 

 Un document emis de Matei Basarab la 1642, aminteşte de megieşii 

acestor sate, care sunt plăieşi. În secolul al XVIII plaiul devine o subunitate 

administrativă pentru satele de munte. În acest context geografic şi politico-

administrativ, aşezarea de la Pietroşiţa, menţine constant funcţia vătafului de 

plai, astfel încât la mijlocul sec. al XIX-lea, devine reşedinţa vătafilor de plai şi 

a vămii plaiului.  

Actualul sediu al Primăriei a fost până la 1918, clădirea Vămii.  

 

Hărţile austriece arată Pietroşiţa ca un sat cu cinci frontiere de-a lungul 

munţilor. Numele primilor vătafi de plai sunt amintite la 1616 – Milea, la 1741 

– Marco, la 1746 – Marin. Un vătaf de plai este şi unul dintre ctitorii Bisericii 

parohiale din Josenii Pietroşiţei, alături de Negoiţă, fiul lui Şerban Fusea, 

negustor în Târgovişte. 
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Inscripţia îl numeşte: “Radu vătaf al plaiului Ialomiţii, la 1765, fiul lui 

Bordea Vătăşescu din Pietroşiţa”. Prin desfăşurarea acestei autorităţi 

administrative, localitatea înregistrează o reputaţie economică consistentă, care 

generează şi o dezvoltare socială selectivă.  

Creşterea vitelor mari şi a oilor era susţinută de un comerţ cu animale, cu 

puncte importante de trecere şi desfacere, prin Braşov până la Viena. Un 

document datat 17 ianuarie 1817, aduce informaţii referitoare la legăturile 

economice existente între Pietroşiţa şi Transilvania, ca de altfel între toate 

aşezările aflate de ambii versanţi ai Carpaţilor. “Poruncă a lui Ioan Gheorghe 

Caragea prin care, în urma jălbii, stolnicului Polizache, arendaşul vămilor din 

Ţara Românească şi a anaforalei marilor boieri, încuviinţează traficul de mărfuri 

cu calul sau cu piciorul pe poteca ce lega Pietroşiţa de Transilvania (Ţara 

Nemţească), considerându-se că schelele Dragoslavele, judeţul Muscel şi 

Câmpina, judeţul Prahova erau prea depărtate.”  

Documentele emise în secolele XVI – XVIII vorbesc despre vânzări şi 

stăpâniri de locuri (terenuri, părţi de munţi, livezi), uneori cu pricini ajunse la 

judecata Divanului de la Târgovişte, alteori cu împăcări, dar toate conturând, 

prin toponimii şi elemente geografice, hotarele şi distanţele la care sunt aşezate 

aceste proprietăţi. Secolul al XIX-lea este bogat în consemnarea diferitelor 

schimbări de proprietate, demonstrându-se mişcarea intensivă a proprietăţii 

funciare din satele de moşneni.  

La 1864 Pietroşiţa devine comună, iar în anul 1901 Pietroşiţa era tot 

comună în Plaiul Ialomiţa. Fondul de documente al Primăriei Pietroşiţa, păstrat 
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la Arhivele Naţionale, Filiala Târgovişte cuprinde informaţii dintre cele mai 

diverse, relative la viaţa complexă a comunei.  

Dinamica populaţiei, originea etnică a unor familii stabilite la început de 

secol XX în comună şi a unor familii refugiate în anii 1939 - 40, meserii şi 

comerţ, construcţii sociale (şcoli, puncte spitaliceşti), construcţii şi amenajări 

economice (mori, fierăstraie pentru tăiat lemn, vărării şi cuptoare de var, cazane 

de ţuică), fond construit, proprietari, evaluări de case, constituie secvenţe ale 

unei vieţi economice cu impact în zonă.  

Fondul de documente pentru secolul XX prezintă date felurite, folositoare 

în aprecierea arhitecturii localităţii. Oameni şi meserii, activităţi şi acţiuni de 

dezvoltare a comunei sunt parte a tabloului istoric, ce era cândva o existenţă vie.  

În 1909, plasa Pucioasa cere primăriei din Pietroşiţa, să dea un tabel cu 

străinii din comună care trebuie să aibe acte în regulă. Se vorbeşte despre 

italieni, care erau zidari şi despre sârbii muncitori agricoli. Referinţe la aceştia 

vom mai afla pe parcursul anilor următori. În anul 1910, în comună se află patru 

brutării care fabrică şi vând pâine, o fabrică de ape gazoase, o fântână cu 

instalaţiunile şi maşinile necesare, cu apă minerală, patru mori pe apă, un gater, 

o bancă populară, o societate cooperatistă pentru exploatare de păduri şi arendări 

de moşii, ţesătorii manuale în anumite gospodării, două piuă, o dîrstă, două 

scărmănătoare de lână. 

Meseriaşii din comună la 1912, cinci tâmplari, un lemnar, un rotar, un 

cizmar, trei croitori, un brutar, un boiangiu şi un zidar, se alătură cu siguranţă 

muncitorilor care lucrau în carierele de piatră şi la vărării. Ahil Grigorescu este 

menţionat în anul 1928, ca proprietar al carierei de piatră în muntele Gâlma 
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Ialomiţei şi făcea comerţ cu piatră, dar lua piatră şi prundiş şi din râul Ialomiţa. 

Tot el mai avea o fabrică de var. Familia Arzoiu a fost una dintre cele care a 

menţinut meşteşugul fabricării varului, de-a lungul multor generaţii. Avram 

Grigorescu a avut fabrică de tors lână, care s-a închis în 1931.  

Comercianţii din comuna Pietroşiţa, se ocupau în mare măsură cu negoţul 

de cereale şi lână, aveau băcănii, brutării, măcelării. Erau 3 cârciumi în 1936, 

dar şi o farmacie. 

Comuna Pietroşiţa este declarată staţiune climaterică şi a avut un oficiu 

local de turism. Regele Carol I, Ferdinand, principesa Ileana se duc frecvent la 

Pietroşiţa, avînd în vedere şi distanţa convenabilă între Sinaia şi Pietroşiţa.  

Arhitectura din Pietroşiţa mai păstrează suficiente exemplare de locuinţe, 

care pot furniza material pentru un interesant repertoriu de tehnici constructive, 

compoziţie spaţială, paramente şi plastică decorativă. Desluşim mai multe feluri 

de arhitecturi, ce concentrează valori evidente: de la case ce aparţin tipologic 

arhitecturii rurale caracteristice ariei subcarpatice meridionale, pentru tot secolul 

al XIX-lea până la foste rezidenţe ale unor familii înstărite, de factura 

arhitecturii orăşeneşti, cu elemente neoclasice în decoraţia faţadelor.  

Gh. Negulescu, Victor Frangopol, Ahil şi Avram Grigorescu, Moise şi 

Ion Arzoiu, Ion Marmandiu, unii dintre ei cu proiecte făcute de arhitecţi din 

Târgovişte, au schimbat satul. Numele de familii amintite în documente, le 

regăsim în istoria orală transmisă de locuitorii aşezării şi arareori, pe câte un 

fronton de casă. Între 1892 – 1893, Şerbu Andreescu şi Ghiţă G. Popescu aveau 

gestiunea fondurilor comunei. Aceştia se remarcă ca proprietari ai unor case 

interesante, în care structurile din piatră ale zidurilor exterioare sunt asociate cu 
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elemente din lemn, specifice arhitecturii mai vechi, iar pridvoarele la parter şi 

etaj sunt nelipsite. În anul 1938 Paul D. Negulescu vrea să construiască în 

centrul comunei, un corp de case pentru comerţ şi locuit. Ele mai dăinuie în 

Pietroşiţa, ca şi cele ridicate în 1927 şi 1932 de alţi membrii ai familiei. 

Arhitectura tradiţională a comunei, aparţine arealului cuprins între văile 

superioare ale Prahovei şi Dâmboviţei. Casa de tipul celei din prima jumătate a 

sec. Al XIX-lea are numai parter, pe un soclu din piatră, cu o prispă parţială. O 

cameră în decroş cu acces separat, modulează faţada. Pereţii sunt ridicaţi de 

regulă, din bârne de fag cioplite (prelucrat) pe patru feţe şi tencuiţi. Învelitorile 

se confecţionau din şindrilă. 

 O decoraţie traforată în scândură, numită local “florărie”, sublinia 

profilul streşinilor şi paziilor. Case numai pe parter, dar cu florării ample s-au 

construit şi în deceniile 3-4 ale  sec. XX. Înglobate în florării sunt data de 

construcţie sau reparaţie (înnoire) şi numele proprietarului, de asemenea 

traforate. 

Caracteristic pentru aşezarea de la Pietroşiţa este formarea şi persistenţa 

proprietăţii particulare, care cunoaşte o dezvoltare în ritm rapid până în anii 

1940. 

Statutul economic se reflectă din plin în caracteristicile construcţiilor. 

Casa sfârşitului de secol XIX şi început de secol XX, care aparţinea oamenilor 

cu un standard economic ridicat, prezintă un parter din piatră şi un etaj de 

cărămidă, sau tot din piatră, cu pereţi despărţitori din lemn, acces la etaj, prin 

scară cu 2 rampe, adosată lateral pe faţada principală. Stâlpii prispelor şi florăria 

bogată la pazii şi foişor, profiluri de stuc la ferestre şi imitaţii de bosaje, din 
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cărămidă şi tencuială, la colţurile clădirii sunt câteva din amprentele unor 

meşteşuguri aplicate laconstrucţii. Prezenţa constructorilor sârbi şi italieni, în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul celui următor, se face 

remarcată prin prelucrarea pietrei (porţi de piatră cu stâlpi şi mici ediculi 

deasupra, cu stele,cai şi datele de ridicare, 1838, 1888) aşezată în operă în casele 

şi porţile locuitorilor cu bună stare la acea vreme. 

Plastica faţadelor, în compoziţia cărora frumuseţea elaborată a lemnului 

traforat se impune ca o tehnică care a condus la o varietate formală remarcabilă, 

pliată pe o volumetrie tradiţională, ne indică unitatea stilistică a  arhitecturii 

aceleiaşi epoci cu cea din Comarnic, Buşteni şi a altor localităţi apropiate 

munţilor Bucegi.  

Împreună cu arhitectura unui loc – case, porţi, biserici, cruci de la 

răspântii, construcţii publice, împreună cu obiectele şi fotografiile păstrate în 

interioarele locuinţelor, documentele scrise întruchipează secvenţe ale 

memoriei, ce constituie substanţa unui demers în protecţia valorilor culturale. 

 

III.3. Prezentare general despre relief, climă, rețea hidrografică, flora și 

fauna 

 

Relief  

 

Regiunea Sud Muntenia mărginește partea de sud a Carpaţilor 

Meridionali și Orientali spre Câmpia Română și are ca și graniţă naturală, 

fluviul Dunărea.  
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Cu o suprafaţă de 4056 kmp, judeţul Dâmboviţa este unul din cele 

mai mici judeţe din ţară, reprezentând 1,7% din teritoriul ţării, situându-se ca 

întindere pe locul 37 între judeţele ţării. 

Cea mai veche și mai înaltă unitate de relief, situată în partea de nord a 

județului, este formată din munții Leaota și Bucegi. Primul masiv, fiind alcătuit 

din șisturi cristaline, se deosebește ca morfologie de Munții Bucegi, în a căror 
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alcătuire predomină calcarele, gresiile și conglomeratele. 

Subcarpații alcătuiesc cea de-a doua treaptă de relief și ocupă 23% din 

suprafața județului. Aproape toată gama formațiunilor este cutată într-o 

succesiune latitudinală de sinclinale și anticlinale puternic faliate, iar din punct 

de vedere geologic sunt depozite paleogene la nord și neogene la sud. 

Subcarpații Ialomiței formează treapta colinară înaltă ce constituie 

partea central-nordică a județului. Sunt alcătuiți dintr-o asociere de dealuri și 

depresiuni, acestea din urmă fiind generate de eroziunea diferențială și dispuse în 

lungul văilor principale. Un prim aliniament îl formează Subcarpații interni, 

alcătuiți din fliș cretacic și paleogen, în care se dezvoltă pinteni prelungi cu 

înălțimi de 800–900 m, situați la baza masivelor Bucegi și Leaota. 

În lungul văilor apar primele depresiuni de contact: Moroieni-Pietroșița pe 

Ialomița și Runcu pe Ialomicioara. Spre sud se află o succesiune de dealuri și 

depresiuni: Dl. Micloșanilor (800 m), Dealul Mare, Dl. Platul Sârnei, Depr. 

Bărbulețu-Râul Alb și Depr. Bezdead. Alternanța gresiilor, marnelor și argilelor 

puternic cutate, a sinclinalelor și anticlinalelor fac ca eroziunea să fie intensă, 

procesele de versant foarte active : în lungul principalelor văi apare un nou 

uluc depresionar: Voinești-Aluniș-Vulcana-Pucioasa-Vișinești-Sultanu-Valea 

Lungă. 

Din punct de vedere morfologic, cea mai mare parte a teritoriului  

comunei Pietroşiţa este situat în Subcarpaţii de curbura - interni, Subcarpaţii 

Prahovei (Ialomiţei) în apropierea limitei cu munţii Bucegi. 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

44 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

Suprafaţă situată în jumătatea nordică a comunei, cu Plaiul Măgurilor şi 

Plaiul Stubeiului, aparţine zonei muntoase a masivului Leaota cu altitudinea 

maximă în vârful Măgurii  - 1376,5 m. 

Subcarpaţii Ialomiţei au o densitate a fragmentării între 1 şi 3km/km2, 

având pante foarte variate, cu gradul de înclinare ce depăşeşte şi 600. Acest 

sector este alcătuit dintr-o succesiune de linii anticlinale orientate Est-Vest ce 

corespund unor depresiuni îngustate orientate pe aceeaşi direcţie. Depresiunea 

Runcu-Talea nu este un culoar continuu, ci o succesiune de mici bazine aliniate 

la poalele munţilor, ei incluzând şi Depresiunea Pietroşiţa-Moroeni, situată la 

confluenţa Ialomiţei cu Ialomicioara de Est. Comuna Pietroşiţa se înscrie ca o 

unitate naturală cu trăsături fizico-geografice distincte. Ocupă o poziţie sud-

estică în cadrul ţării, iar orientarea generală este de la est la vest. 

Relieful este în mare parte de tip tectono–structural, astfel încât 

aliniamentele de culmi deluroase cu înălţimi mari corespund anticlinalelor, iar 

zonele depresionare corespund parţial sinclinalelor.Pe rocile marnoase cu o 

răspândire mare pe versanţii văii Dealu Frumos, relieful prezintă un aspect 

deosebit, de bad-lans. Procentul ridicat de carbonat de calciu din compoziţia 

marnelor favorizează apariţia bad-lands-ului cu aspect de lapiezuri adânci, 

asemenea unor ravene. 

Panta terenului, impermeabilitatea şi plasticitatea rocilor, absenţa 

vegetaţiei arborescente şi abundenţa precipitaţiilor torenţiale, sunt factori ce 

contribuie la formarea carstului marnos-argilos. 
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De asemenea substratul argilos marnos favorizează fenomenele de 

instabilitate cu un relief vălurit, cu trepte, bombamente şi zone depresionare 

umede. 

Zona dealurilor subcarpatice de pe teritoriul comunei prezintă înălţimi ce 

coboară pe interfluviul de pe partea dreaptă a râului Ialomiţa de la cca. 1000 m 

în Plaiul Plopilor la 700 m în sud pe culmea deluroasă şi 523 m pe râul Ialomiţa. 

Direcţia interfluviilor de pe partea dreaptă a râului Ialomiţa este de la nord vest 

către sud est. 

Pe versantul de pe partea stângă a râului Ialomiţa se înregistrează 

altitudini de cca. 940 m în colţul nord estic al teritoriului ce coboară până la 510 

m la sud pe râul Ialomiţa. 

 

Culmile deluroase secundare au o direcţie de la est către vest, cu altitudini 

ce scad treptat către râul Ialomiţa, cu un vârf proeminent pe interfluviul valea 

Seaca – valea Lupului, datorat prezenţei gresiilor masive exploatate în trecut pe 

Valea Lupului. Râul Ialomiţa a creat un culoar intracarpatic reprezentat printr-o 
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terasă suspendată,  dezvoltată pe partea stângă a râului, cu lăţimea de cca. 300 

m. 

Pe valea Dealu Frumos, în zona sinclinalului Zlacu – Runcu s-a format o 

zonă depresionară,subcarpatică, cu versanţi cu pante medii şi culmi deluroase 

rotunjite. 

 

 

Clima  

 

Integrată climatului temperat-continental, cu nuanţe de excesivitate 

mai pronunţată pe măsura înaintării spre est şi sud-est, regiunea Sud 

Muntenia beneficiază de toate tipurile climatice dezvoltate altitudinal, de la 

clima de luncă joasă din câmpie, la cea de dealuri şi podişuri, până la cea de 

munte. Totodată, suprapus acestor tipuri climatice, regiunea Sud Muntenia 

primeşte şi influenţe climatice de tranziţie umede (oceanice şi 

submediteraneene) în vest şi de ariditate (continental - excesive) din est şi 

sud-est. 

Teritoriul județului Dâmbovița aparține în proporție de cca. 80 % 

sectorului cu climă temperat-continentală moderată: caracteristică ținutului 

climatic al Câmpiei Române și ținutului climatic al Subcarpaților) și în proporție 

de cca. 20 % sectorului caracteristic ținuturilor climatice ale munților mijlocii și 

înalți. 

Comuna Pietroşiţa beneficiază de un climat temperat continental 

determinat de aşezarea geografică şi de relief, cu ierni blânde şi veri cu 

temperaturi moderate.  
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Temperatura medie multianuala, este de cca. 5º C, dar suportă variații 

însemnate de la un an la altul. În funcție de abaterea pe care o au în plus sau în 

minus, pot fi numiţi ani reci sau ani calzi.    

Adâncimea maximă de îngheţ este h = 0.90 – 1.00 m (STAS 6054/77). 

Conform SR EN 1991-1-3/NB: 2005, încărcări date de zăpadă, pe harta 

cu zonarea valorii caracteristice a încărcării date de zăpadă pe sol, comuna 

Pietroşiţa se situează în zona 2, cu o valoare caracteristică a încărcării din 

zăpada pe sol de 2.0 kN/m2, cu  intervalul mediu de recurenţă de 50 ani.  

Cantităţile medii anuale de precipitaţii  sunt de cca. 900 mm.  

Conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007, acţiuni ale vântului, valoarea 

fundamentală a vitezei de referinţă a vântului este 30 m/sec. 

 

Rețeaua Hidrografică  

 

Resursele de apă din regiunea Sud Muntenia sunt constituite din ape 

de suprafaţă (râuri, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate, fluviul 

Dunărea) şi ape subterane. 

Reţeaua hidrografică a regiunii Sud Muntenia aparţine bazinelor 

hidrografice Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret şi a unor bazine secundare 

aferente Dunării (Mostiştea). 

Râul Ialomița izvorăşte din Munţii Bucegi şi străbate Subcarpaţii 

Dâmboviţei (depresiunea Pucioasa) şi Câmpia Română (Câmpia Târgoviştei, 

Câmpia Gherghiţei, Câmpia Bărăganului) până la vărsarea în Dunăre în 

apropiere de Giurgeni. 
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Apele subterane. În partea de nord a regiunii, resursele de apă 

subterană sunt cantonate în conglomeratele din masivele Ciucaş şi Bucegi.  

Hidrografie - Apele de suprafață - Rețeaua hidrologică din județul 

Dâmbovița aparține la două sisteme hidrografice distincte: cel al Ialomiței, în 

jumătatea de nord-est, și cel al Argeșului în jumătatea de sud-vest. Densitatea 

rețelei de râuri variază între 0,5 și 0,8 km/kmp în zona montană, între 0,3 și 

0,5 km/kmp în zona subcarpatică și între 0,3 și 0,4 Km/Kmp în zona joasă. 

Râul Ialomița izvorăște de pe versantul sudic al masivului Bucegi și 

părăsește teritoriul județului în amonte de confluența cu râul Cricovul Dulce, 

având o suprafață de bazin de 1208 kmp și o lungime de 132 km. Panta medie 

a râului pe teritoriul județului este de l7,5%.  

Lacurile sunt relativ slab reprezentate pe teritoriul județului 

Dâmbovița. În câmpie, sunt amenajate o serie de iazuri și heleștee (Nucet, 

Comișani, Bungetu, Băleni) de importanță locală. În bazinul superior al Ialomiței, 

în amonte de Cheile Orzei, se află lacurile de acumulare Bolboci și Scropoasa, 

care deservesc uzinele hidrocentralelor de la Dobrești si Moroieni. În zona 

Pucioasa există un lac de acumulare, având în aval o păstrăvărie și funcție 

turistică. 

Rezervele de ape subterane din cuprinsul județului Dâmbovița 

depind de gradul de permeabilitate, cât și de grosimea și extensiunea rocilor 

care le înmagazinează. Astfel, rocile compacte din zona montană sunt în general 

impermeabile pentru o bună parte a munților Leaota și Bucegi. 
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Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei Pietroşiţa aparţine  

bazinului  hidrografic Ialomiţa către care se dirijează văi autohtone ce 

traversează zona astfel: 

- pe partea  stângă a râului văile Seaca, Lupului şi Brata; 

- pe partea dreaptă, văile Volvodeni şi Dealu Frumos. 

Văile de pe partea stângă au un traseu de la est la vest, cu o reţea 

ramificată de afluenţi cu caracter torenţial. 

Afluenţii de pe partea dreaptă au un traseu de la nord vest către sud est. 

Pârâul Dealu Frumos (Ţâţa), cu izvoarele în zona munţilor Leaota şi o 

lungime de cca. 14 Km  este cel mai important afluent al Ialomiţei. 

Valea are un bazin hidrografic alungit. Afluenţii acestui pârâu, au caracter 

torenţial şi trasee scurte. Valea Volvodeni  prezintă o reţea ramificată de 

afluenţi.  

Din punct de vedere hidrogeologic acumularea apelor subterane depinde 

de gradul de permeabilitate, dar și de grosimea și de extinderea stratelor 

geologice în care sunt cantonate. 

În zona comunei Pietroşiţa se remarcă o bună circulație a apelor subterane 

prin goluri și fisuri în formațiunile geologice constituite din calcare, 

conglomerate și gresii. Astfel valea Dealu Frumos este alimentată de un izvor cu 

debit de cca 5 l/sec. Rocile marnoase nu permit formarea structurilor acvifere. 

 

 

Resurse naturale  

 

În ceea ce privește resursele solului, la sfârșitul anului 2011, regiunea 
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Sud Muntenia deţinea cea mai mare suprafaţă de teren agricol din ţară 

(2.432.301 ha), din care 1.965.228 ha arabil, 288.019 ha păşuni, 108.419 ha 

fâneţe, 28.817 ha vii şi 41.818 ha livezi. Terenul arabil ocupă cea mai mare 

parte din suprafaţă agricolă (80,79%), urmat de păşuni (11,84%), fâneţe 

(4,46%), vii (1,18%) şi livezi (1,72%). 

Totodată, terenurile acoperite de pădure însumau, la finele anului 2011, 

o suprafaţă de 641 mii ha. Analizând distribuţia teritorială a acestora, se 

observă că judeţele Argeș, Prahova și Dâmboviţa deţineau împreună cea mai 

mare suprafaţă acoperită de pădure din regiune (83,17%), în timp ce judeţele 

din sud (Călărași Giurgiu, Ialomiţa și Teleorman) deţineau împreună doar 

16,83%. 

Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac ca 

resursele naturale ale regiunii să fie destul de diversificate. 

Din punct de vedere geologic, comuna Pietroşiţa se situează în marea 

unitate structurală a Carpaţilor Orientali, la extremitatea lor sudică şi la 

extremitatea nordică a Avant-fosei Carpatice.  

Prezintă o complexitate majoră prin succesiunea variată a depozitelor 

antrenate într-o tectonică complexă a pânzelor de şariaj - Pânza de Ceahlău cu 

digitaţiile de Bratocea şi Comarnic, peste care se dispun cuverturi post- 

tectonice. 

De la nord la sud sunt identificate dacidele externe cu Pânza de Ceahlău, 

şi cuvertura post-tectonică a unităților cu tectogeneza cretacic superior. 
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Digitaţia Bratocea este constituită din următoarele litofaciesuri: 

- Facies de fliş grezo – calcaros cu Strate de Sinaia medii şi superioare 

neocomian (ne) ; 

- Facies de fliş de vârstă Barremina – Apţian (br – ap) reprezentată prin 

fliş marnos cu brecii şi calcarenite, fliş marnos (Strate de Vârful 

Rădăcinii) şi fliş grezos – şistuos (Fliş marno grezos cenuşiu); 

 Digitaţia Comarnic reprezentată prin Barremian - Apţian şi Vraconian 

superior – Turonian.  

Barremian - Apţianul este constituit din:  

- Fliş marnos cu brecii şi calcarenite – Strate de Comarnic; 

- Fliş marnos cu siderite (Strate de Podu Vârtos). 

Vraconian superior – Turonian este alcătuit din siltite, marne cenuşii - 

vişinii, albe şi negre (Seria de Dumbrăvioara). 

Cuvertura posttectonică a unităţilor cu tectogeneza Cretacic superior 

ocupă o mare parte din teritoriul localităţii Dealu Frumos, în cadrul sinclinalului 

Zlacu – Pietroşiţa – Dealu Frumos, unde apar marne de Gura Beliei. Acesta sunt 

constituite din marne roşii albe şi verzui de vârsta maestrichtian – 

paleocen(ma+Pg1
gb) şi Paleocen – Eocene în faciesul de Şotrile. 

Depozitele cuaternare sunt reprezentate prin aluviunile grosiere ale luncii 

râului Ialomiţa şi al pâraielor din zonă, în mare parte prin bolovănişuri şi 

pietrişuri din roci sedimentare (calcare, gresii, conglomerate). La debuşarea pe 

terasa de pe partea stângă a râului Ialomiţa, Valea Lupului a format un con de 

dejecţie.   
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Depozitele care ocupă teritoriul comunei Pietroşiţa se caracterizează prin 

tectonica complicată a pânzelor de şariaj, afectate de falii de încălecare şi falii 

normale şi inverse ce afectează logitudinal structura în mare parte cu direcţia est 

– vest.  

În partea de sud a teritoriului comunei, se remarcă o zonă intens 

tectonizată, formată din Strate de Sinaia, Strate de Comarnic şi Strate de Piscu 

cu Brazi.  

 

III.4. Informații privind populația, piața muncii, condiții de locuit 

În pofida creşterii numărului de localităţi cu statut urban, populaţia 

urbană a regiunii Sud Muntenia a înregistrat o scădere de peste 42.000 de 

persoane (-3,1%), de la 1.384.906, la 1.342.035 locuitori.  

De asemenea, analizând gradul de urbanizare la nivel judeţean s-a 

concluzionat că acesta este distribuit neuniform. Astfel, judeţele Dâmboviţa, 

Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi se remarcă printr-un grad de urbanizare redus 

(sub 40%), în timp ce în Prahova se înregistrează cel mai mare grad de 

urbanizare (50,2%). 
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În perioada 2004-2011 populaţia judeţului Dâmboviţa a urmat 

tendinţele de scădere înregistrate la nivel naţional şi regional. Astfel, populaţia 

judeţului a scăzut cu 1,7% (9.171 persoane) în anul 2011 comparativ cu anul 

2004.  

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie 

2021 populația după domiciliu în localitatea Pietroșița este de 3094 persoane, 

din care 1526 persoane de sex masculine și 1568 persoane de sex feminin. 
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Structura populației pe grupe de vârste 

 

Structura detaliată a populației pe grupe de vârste în comuna Pietroșița 

la 1 ianuarie 2021 

1526
1568

Populația pe sexe la 1 ianuarie 

2021 în Comuna Pietroșița

Masculin

Feminin

132

393

1992

577

Structura populației pe grupe de 

vârstă la 1 ianuarie 2021

Sub 5 ani

Între 5-19 ani

Între 20-64 ani

Peste 65 de ani
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Masculin 64 58 67 76 75 98 142 124 129 128 162 71 89 89 61 41 26 26 

Feminin 68 67 70 55 86 86 127 115 128 121 124 79 108 110 67 57 51 49 

 

 

Conform datelor furnizate de INSSE populația stabilă după starea civilă 

din Comuna Pietroșița după recensământul populației din 2011 se prezenta 

astfel: 
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Mișcarea naturală a populației 

Elementele definitorii ale mişcării naturale a populaţiei sunt reprezentate 

de naşteri (intrările demografice naturale în sistem) şi decese (ieşirile 

naturale din sistem), căsătorii şi divorţuri. 

Totodată, mişcarea naturală a populaţiei exprimă procesul de reînnoire al 

unei populaţii de tip închis, nesupuse fluxurilor migratorii. Intensitatea 

intrărilor şi ieşirilor pe cale naturală dintr-un sistem demografic este 

exprimată prin natalitate şi mortalitate, iar indicatorul care sintetizează 

mişcarea naturală a populaţiei este sporul natural. 

În regiunea Sud Muntenia rata sporului natural negativ a fost aproximativ 

de două ori mai mare faţă de cea naţională, respectiv cu o medie în perioada 

1999 – 2010 de -3,5 persoane le 1000 locuitori (faţă de -1,8 la nivel naţional). 

Primul efect negativ al declinului populaţiei, care trebuie consemnat, este 

creşterea gradului de îmbătrânire a acesteia cu influenţe directe asupra creşterii 

gradului de dependenţă a persoanelor vârstnice. Creşterea dependenţei, mai ales 
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în perspectiva anilor următori, va face tot mai dificilă sustenabilitatea 

vârstnicilor, inclusiv a pensionarilor, de către un efectiv al populaţiei active în 

continuă scădere. Raportul dintre populaţia din cele mai vârstnice grupe de 

vârstă şi cele mai tinere (respectiv 65 de ani şi peste raportat la populaţia de 0-

24 de ani), relevă faptul că gradul de îmbătrânire este mult mai accentuat în 

mediul rural faţă de cel urban. În anul 2010 valorile raportului de mai sus au fost 

de 43,8% în mediul urban faţă de 70,5% în mediul rural. Analiza pe medii de 

rezidenţă arată că în afară de natalitatea în scădere drastică şi speranţa de viaţă 

într-o uşoară creştere, migraţia în căutarea unui loc de muncă a fost un alt 

fenomen care a contribuit la îmbătrânirea populaţiei. 

 Din mediul urban au emigrat preponderent persoanele cu vârsta cuprinsă 

între 45 şi 49 de ani, persoane în general cu studii superioare, în căutarea unui 

loc de muncă mai bine plătit. Din mediul rural au emigrat mai multe persoane de 

25-29 ani, ceea ce ne duce la concluzia că din acest mediu de rezidenţă 

emigranţii s-au orientat spre munca necalificată, sau de calificare redusă, din 

agricultură sau construcţii. Un alt efect negativ este dezechilibrarea 

infrastructurii sistemului de învăţământ. Generaţiile de vârstă şcolară din ce în 

ce mai reduse au determinat reducerea activităţii sau chiar închiderea unor şcoli, 

pe fondul unei infrastructuri de access inadecvate.  

Dacă în mediul urban, cu un număr mare de şcoli într-un areal relativ 

restrâns, nu a afectat major procesul educaţional, în mediul rural închiderea unei 

şcoli a obligat o serie de copii la o deplasare zilnică, ajungând uneori chiar la 

zeci de kilometric, în condițiile lipsei infrastructurii de acces. Efectele în acest 

caz, şi poate cele mai grave, sunt termen lung. Copiilor cu lacune în educaţie, 
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uneori chiar în educaţia primară, le va fi dificil să ţină pasul cu exigenţele 

crescânde ale pieţei forţei de muncă, ceea ce sa va repercuta asupra întregii vieţi 

a acestora. Remunerarea scăzută a muncii necalificate, sau insuficient calificate, 

îşi va pune amprenta atât asupra calităţii vieţii lor cât şi asupra generaţiilor 

descendente din aceştia, care încă de la o vârstă fragedă, se vor confrunta cu o 

viaţă plină de frustrări. 

În județul Dâmbovița, populaţia adultă (15-59 ani) reprezintă 62,5% din 

total, în scădere cu 8,5 mii persoane faţă de aceaşi dată a anului 

2016.Natalitatea, prima componentă a mişcării populaţiei, a înregistrat în anul 

2019 o scădere atât faţă de anul precedent, cât şi faţă de anul 2016. În condiţiile în 

care, pe termen scurt şi mediu, nu se poate aştepta ca mortalitatea să 

contribuie semnificativ la reducerea scăderii demografice, natalitatea rămâne 

singura componentă asupra căreia se poate acţiona cu rezultate eficiente. 
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Indicator/an 2013 2014 2015 2016 

Născuți vii 4755 4475 4535 4397 

Decese 6349 6264 6311 6320 

Decese sub 1 an 30 34 30 27 

Sporul natural -1590 -1789 -1776 -1923 

Căsătorii 2386 2415 2582 2846 

Divorțuri 640 548 842 759 

 

Conform datelor furnizate de INSSE  în anul 2017 s-au înregistrat 35 de 

decese, 26 nașteri, 24 căsătorii și 4 divorțuri. 

 

 

La nivelul comunei Pietroșița, conform datelor furnizate de INSSE, în 

perioada 2016-2020, numărul celor născuți vii se prezenta astfel: 

An 2016 2017 2018 2019 2020 

Nr. născuți vii 31 31 26 28 20 

 

Numărul persoanelor decedate în perioada 2016-2020: 

An 2016 2017 2018 2019 2020 

Nr. decedați 43 45 35 53 60 
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Numărul căsătoriilor în perioada 2016-2020 în comuna Pietroșița: 

An 2016 2017 2018 2019 2020 

Nr. căsătorii 20 13 24 12 10 

Numărul divorțurilor în perioada 2016-2020 în comuna Pietroșița: 

An 2016 2017 2018 2019 2020 

Nr. divorțuri 4 5 4 6 5 
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Diversitatea etnică 

Analiza componenţei etnice a populaţiei relevă faptul că populaţia 

regiunii Sud Muntenia este relativ omogenă. Astfel, în anul 2011, conform 

datelor provizorii ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011, cea 

mai mare pondere în structura etnică a regiunii o deţineau românii cu 95,47% 

(2.862.966 persoane), urmaţi de populaţia de etnie romă 4,11% (123.363 

persoane), de maghiari cu 0,05% (1.655 persoane), turci 0,03% (996 persoane), 

ruşi–lipoveni 0,02% (490 persoane) şi alte etnii declarate cu 0,32% (9.168 

persoane). Procentul populaţiei de etnie romă este mai ridicat 

în regiunea Sud Muntenia (4,1%), comparativ cu media naţională (3,2%). 

Din punct de vedere al etniei, in județul Dâmbovița majoritatea populației 

este formata din români (96,7%), aceasta fiind urmată de populația de etnie 

rroma (3%). 
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Conform datelor recensământului populației din 2011, la nivelul Comunei 

Pietroșița un procent de 96,72 % din populație este de etnie română, 0,35 % - 

maghiari, 2,27 % - nedeclarată. 

 

 

Structura populației după religie 

Majoritatea populației din acest județ este de religie ortodoxă, care 

reprezintă 96,9% din totalul populației. Celelalte religii sunt: romano-catolică 

(0,2%), adventistă de ziua șaptea (0,8%), creștină dupa evanghelie (0,6%), 

penticostală(0,8%). 

În comuna Pietroșița, conform datelor recensământului populației din 

2011, populația stabilă după religie se prezintă astfel: 

-3065 – ortodocși 

-16 – musulmani 

-16 – romano-catolici 

- 72 – nedeclarat 
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Mișcarea migratorie a populației 

 

Alături de natalitate şi mortalitate, mişcarea migratorie 

contribuie la creşterea sau descreşterea unei populaţii. Migraţia este 

determinată de factori economici, sociali şi politici, putând fi de tip intern 

(imigrările) şi de tip extern (emigrările). 

Migraţia internă reprezintă totalitatea deplasărilor însoţite de 

schimbarea definitivă a domiciliului între unităţile administrativ-teritoriale ale 

unei ţări. Ea este o componentă esenţială a proceselor de dezvoltare, fiind 

corelată cu schimbările economice, de structură socială sau calitatea 

vieţii. 

În anul 2011, soldul schimbărilor de domiciliu, denumit şi migraţiune 

netă a plasat regiunea Sud Muntenia pe locul 5, cu o migraţiune netă negativă 

datorată faptului că numărul persoanelor care au plecat cu domiciliul din 

regiunea Sud Muntenia a fost mai mare cu 2.194 de persoane decât numărul 
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persoanelor care au venit cu domiciliu. Doar în două judeţe migraţia internă 

a fost pozitivă, respectiv în judeţul Giurgiu (591 de persoane) şi în Dâmboviţa 

(242 de persoane). 

În concluzie, în perioada analizată 2004 - 2011, soldul schimbărilor de 

domiciliu pe medii de rezidenţă a relevat o tendinţă de stabilire a populaţiei în 

mediul rural. 

 

În anul 2011, judeţele cu cea mai mare pondere a numărului 

emigranţilor au fost judeţele  Prahova şi Argeş, iar la popul opus s-au aflat 

judeţele Giurgiu şi Ialomiţa. 

În anul 2011, judeţele cu cel mai mare număr de imigranţi au fost 

Prahova şi Dâmboviţa, în timp ce ponderea cea mai scăzută a imigranţilor s-a 

regăsit în judeţele Călăraşi şi Giurgiu. Se constată astfel, că judeţele mai 

dezvoltate ale regiunii sunt principalii receptori de persoane cu statut de 

imigranţi. 

Din analizarea datelor statistice pentru perioada 2004 - 2011, se constată 

o uşoară creştere a numărului emigranţilor, însă datele puse la dispoziţie de 
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Institutul Naţional de Statistică nu reflectă în totalitate amploarea fenomenului 

migraţiei la nivel naţional sau regional, în special al emigraţiei. În consecinţă, 

datele oficiale cu privire la fenomenul migraţiei nu sunt suficiente pentru 

caracterizarea corespunzătoare a acestui fenomen în regiunea Sud Muntenia. 

 

Analiza pieței muncii 

 

În 2015, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a 

fost de 59,7%, iar rata șomajului BIM de 10.8%. Nivelul ratei de ocupare a 

populației în vârstă de muncă se situează la o distanță de 10,3 puncte 

procentuale față de ținta națională de 70% stabilită pentru anul 2020 (Ținta EU a 

ratei de ocupare a populației 20-64 ani pentru 2020 stabilită prin Strategia 

Europa 2020 este de 75%). 

Populația activă totală (peste 15 ani) din regiunea Sud Muntenia 

număra în 2015, 1416 mii persoane, re- prezentând 15,5% din populația activă 

a țării. În perioada analizată (2002-2015), populația activă a regiunii 

înregistrează o scădere până în 2005, apoi o creștere până în 2008, după care 

scade iarăși până în 2011. În perioada 2011 – 2014 rata de ocupare crește, 

fără a atinge nivelul anului 2002 și scade în anul 2015. Pentru femei, s-a 

înregistrat reducerea populației active cu 120 mii persoane, în timp ce la 

bărbați aceasta a scăzut cu 64 mii persoane. Se constată dezechilibre pe medii 

rezidențiale: în timp ce în mediul urban populația activă a scăzut cu 85 mii 

persoane, în mediul rural s-a redus cu 99 mii. În cadrul populației active în 

vârstă de muncă, cea mai dezavantajată grupă este cea a populației tinere (15-24 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

66 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

ani), care are o pondere de 36.4 % în totalul populației, fiind mai ridicată 

pentru bărbați (44.5%) și mai mică în mediul urban decât în cel rural ( 

27.5% fata de 41.5%). Populația ocupată totală din Regiunea Muntenia 

număra 1270 mii persoane în 2015, reprezentând 14,9 % din populația 

ocupată a României.  

În perioada analizată (2002-2015), populația ocupată din regiune 

urmează aceeași tendință de creștere și descreștere ca și populația activă, 

comparativ cu 2002 aceasta înregistrează o scădere totală de 1739 mii 

persoane. Scăderea populației ocupate s-a înregistrat și în rândul femeilor (-

111 mii) și în rândul bărbaților (-62 mii persoane). Pe medii rezidențiale se 

constată o scădere mai accentuată a populației ocupate din mediul rural față de 

cea din mediul urban (- 111 mii persoane, n mediul rural față de 62 mii 

persoane, în mediul urban). 

Rata de activitate a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) din 

regiunea Sud Muntenia a crescut în intervalul analizat, de la 65,1% în 2002 la 

66,9% în 2015 (în scădere cu 1,6% față  de 2008). În anul 2015, în 

regiunea Sud Muntenia, acest indi cator se situează  peste media națională 

(66.1%). Cea mai mică rată de activitate a fost înregistrată în anul 2011 

(63%), cu o scădere de 210 mii persoane în populația activă, fata de anul 

2002. În cazul tinerilor (15-24 ani), rata de activitate înregistrează o 

scădere cu 3,4% în perioada analizată, fiind mai redusă în mediul urban (27,5% 

față de 41,5% în mediul rural) și în cazul femeilor (27,5% față de 44,5% pentru 

masculin). 

În 2015, Rata de ocupare a forței de muncă din Regiunea Sud Muntenia, 
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pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani, a fost de 59,7 % 

(sub media națională – 61,4%). În 2008, rata de ocupare a forței de muncă din 

Regiunea Sud Muntenia a atins un nivel record de 63,7% și a scăzut în mod 

succesiv până în 2011 când a atins un nivel de 56,4%. Această scădere 

survenită în contextul crizei financiare și economice mondiale — un total de 

7,3 puncte procentuale — a fost urmată din nou de o tendință ascendentă, 

crescând cu 4,1 puncte procentuale între 2011 și 2014, când rata de ocupare a 

forței de muncă a fost de 56,4 %, respectiv 61 %. În 2015, rata de ocupare a 

forței de muncă a urmat o tendință descendentă scăzând cu 0,8 puncte 

procentuale în raport cu 2014. 

Ratele de ocupare a forței de muncă sunt în general mai scăzute în 

rândul femeilor, persoanelor rezidente în mediul urban și al lucrătorilor în 

vârstă de 15-24 ani. În 2015, în regiunea Sud Muntenia, rata de ocupare a 

bărbaților a atins 68 %, față de 51 % la femei. În cazul tinerilor (15-24 ani), rata 

de ocupare se situa peste media națională (24,7% față de 24,5%) și erau mai 

reduse în mediul urban și în cazul femeilor. 

Perioada 2004 - 2011 a fost marcată de o evoluție oscilantă a ratei de 

activitate a populației cu vârsta 15-64 de ani. Astfel, cea mai scăzută valoare a 

fost înregistrată în anul 2005 (64,3%), iar cea mai ridicată valoare a fost 

înregistrată în anul 2007 (66,3%). În anul 2011, la nivelul regiunii Sud 

Muntenia rata de activitate a populației cu vârsta cuprinsă între 15-64 de ani 

a fost 62,1%, astfel situându-se sub media de la nivel național (63,3%). În 

ceea ce privește diferențierea pe medii de rezidență, rata de activitate a 

populației 15-64 de ani a fost mai ridicată în mediul urban (64,3%) față de 
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mediul rural (60,2%). Totodată, acest indicator a atins valori mai ridicate, la 

nivel regional, înrândul populaţiei masculine (70,6%) comparativ cu rata de 

activitate a populaţie de sex feminin 

(53,4%). 

 
 

2011 Rata de activitate a populației 

cu vârstă 15-64 ani 

Rata de ocupare a populației 

cu vârstă 15-64 ani 

Total 62,1 55,3 

Masculin 70,6 62,9 

Feminin 53,4 47,6 

Urban 64,3 56,6 

Rural 60,2 54,2 

 
 

 

 

Salariați 

În perioada analizată, evoluţia numărului mediu a salariaţilor de la 

nivelul regiunii Sud Muntenia s-a înscris în tendinţa înregistrată la nivel 
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naţional. Astfel, în perioada 2004 - 2008 a avut loc o creştere continuă a 

numărului mediu al salariaţilor, până la 601.000 persoane în anul 2008, 

urmând apoi o scădere constantă în anii 2009 şi 2011, până la 514.078 

persoane. Astfel în anul 2011,regiunea Sud Muntenia s-a situat pe locul 4, la 

nivel naţional, în ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi, fiind depăşită de 

Bucureşti-Ilfov, Nord-Vest şi Centru. 

Județul Dâmbovița se situează peste media regională în silvicultură și 

exploatare forestieră, cu un număr mediu de salariați de aproximativ două ori 

mai mic decât cel înregistrat în primul județ clasat (Argeș). Județul 

Dâmbovița, ca număr mediu de salariați ocupați în industrie (în special 

industriile prelucrătoare și extractivă), respectiv în construcții se situează pe 

locul trei, după județele Prahova și Argeș. 

În anul 2018 numărul mediu al salariaţilor a fost de 80,8 mii persoane, 

în creştere cu 3,2 mii persoane comparativ cu anul 2017. Distribuţia salariaţilor 

pe sectoare economice arată că, în anul 2018, se regăseau în servicii, 60,3% 

adică în sectorul terţiar. În sectorul secundar (industrie şi construcţii) lucrau 

37,3% din salariaţi, în creştere cu 0,2% faţă de anul precedent. Ponderea 

numărului de salariaţi care şi-au desfăşurat activitatea în ramurile agricole (sector 

primar) a fost de 2,4%, la fel ca şi în anul precedent. 
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În anul 2018, valoarea indicelui câştigului salarial real a fost de 160,6 % 

faţă de anul 1990, în creştere cu 10,8 puncte procentuale comparativ cu anul 

precedent; tot în anul 2018, la nivelul judeţului Dâmboviţa, cel mai bine au 

câştigat salariaţii din industria extractivă, producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţile de 

intermedieri financiare şi asigurări, etc. Cele mai mici câştiguri salariale s-

au realizat în activităţile: hoteluri şi restaurante, de servicii administrative, de 

spectacole, culturale etc. 

Conform INSSE în Comuna Pietroșița, în perioada 2015-2019 numărul de 

salariați a fost următorul: 

An 2015 2016 2017 2018 2019 

Nr. salariați 65 54 74 107 106 

 

Șomaj 

Ca urmare a dezechilibrelor apărute pe piaţa forţei de muncă (unde 

oferta de forţă de muncă depăşeşte cererea), apare fenomenul şomajului. 

Transformările socio-economice şi criza economică au influenţat puternic 
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fenomenul şomajului atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional. 

 

 

Potrivit datelor furnizate de AJOFM Dâmbovița, la nivelul comunei 

Pietroșița, nivelul și structura șomajului pe ultimii 2 ani - comparativ, se 

prezintă astfel: 

 Anul 2019 Anul 2020 

Șomeri înregistrați, din care: 33 36 

Șomeri indemnizați 7 15 

Șomeri neindemnizați 26 21 

Șomeri înregistrați, din care: 

Cu studii elementare 27 26 

Cu studii medii 5 7 

Cu studii superioare 1 3 

Șomeri înregistrați, din care: 

Cu vârsta sub 25 de ani 1 1 

Cu vârsta 25-50 ani 13 14 

Cu vârsta peste 50 ani 19 21 

Indicator statistic “Ponderea șomerilor 

înregistrați în populația stabile gr. vârstă 

18-62 ani” – nivel localitate 

1,64% 1,79% 
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Număr de încadrări în muncă mediate de 

AJOFM Dâmbovița 

26 20 

 

 În anul 2021, numărul șomerilor și defalcarea acestora pe sexe, conform 

datelor INSSE, în perioada 01.01.2021-31.07.2021, se prezintă astfel: 

Total Ian. 

2021 

Febr. 

2021 

Martie 

2021 

Apr. 

2021 

Mai 

2021 

Iunie 

2021 

Iulie  

2021 

Masculin 16 12 27 29 28 30 29 

Feminin 14 10 22 21 20 20 20 

 

Condiții de locuit 

În conformitate cu datele furnizate de Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale (în documentul „Indicatori de incluziune socială calculaţi 

de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale”, 2003 - 2011), 

aproximativ 14% din populaţia aflată în prag de sărăcie severă de la nivel 

naţional era concentrată, în anul 2011, în regiunea Sud Muntenia, ocupând 

astfel locul 4 în rândul celor opt regiuni de dezvoltare. 

La nivelul celor şapte judeţe componente, se poate observa faptul că 

sărăcia severă este mai accentuată în judeţele mai puţin dezvoltate din sudul 

regiunii Sud Muntenia: Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman, în timp ce 

în judeţele din nord (Argeş, Dâmboviţa şi Prahova), mai dezvoltate economic, 

procentul este mult mai redus. 

Categoria persoanelor care trăiesc cu lipsuri materiale severe cuprinde 

populaţia afectată de cel puţin patru din următoarele probleme: nu pot plăti la 
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timp chiria, ipoteca sau facturile la utilităţi, nu-și permit să-și încălzească în mod 

adecvat locuinţa,nu pot face faţă cheltuielilor neașteptate, nu își permit o masă 

cu carne, pește sau alt tip de hrană bogată în proteine cel puţin odată la două 

zile, nu își permit o vacanţă de o săptămână în fiecare an, nu pot deţine și 

întreţine un automobil, o mașină de spălat, un televizor color sau un telefon, 

fix sau mobil. 

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost 

consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către 

administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub 

forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor şi taxelor. Cheltuielile pentru 

investiţii deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor 

populaţiei (doar 0,9% din total), în timp ce cheltuielile băneşti pentru 

cumpărarea de alimente şi băuturi reprezintă 21,2% din total. 

 

III.5. Infrastructura educațională , cultura și arta 

 

 

Dinamica populaţiei şcolare la nivel regional în perioada 2006 – 2015  

indică o scădere importantă a efectivului cu 16,16%. Scăderea populației din 

învăţământul primar (-1,92%) şi gimnazial (-19,33%) va influenţa pe viitor 

populaţia şcolară din învăţământul liceal şi profesional . 
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Gradul de cuprindere şcolară pe vârste/grupe de vârstă – reprezintă 

numărul total al elevilor de o anumită vârstă/grupă de vârstă, indiferent de 

nivelul de educaţie în care sunt cuprinşi, ca raport procentual din totalul 

populaţiei de aceeaşi vârstă/grupă de vârstă. 

 
 

 

Ca şi alţi indicatori, ratele specifice de cuprindere şcolară pe vârste au 

prezentat tendinţe oscilante în ultimii ani, influenţate mai ales de schimbările 
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de structură ale sistemului de învăţământ. Analizând evoluţia indicatorului 

gradul de cuprindere în învăţământ în perioada 2007/2015 pentru grupa de 

vârstă (3 - 23 ani) se constată o evoluţie oscilantă, cu creșteri și scăderi de sub 

un procent până în anul școlar 2013-2014, după care scade cu 6,5 procente în 

următorii 2 ani școlari. Pentru grupa de vârstă 3-6 ani gradul de cuprindere în 

învăţământ creşte de la 77,8% în anul școlar 2007-2008 la 84% în 2012-2013, 

după care scade cu 5 procente în următorii 3 ani școlari. Grupa de vârstă 7- 10 

ani înregistrează o scădere ușoară și continuă cu 1,6 procente în perioada 2007- 

2011, urmată de o scădere cu 5,4 procente în perioada 2013-2015. Grupa 15 – 

18 ani are o evoluţie ascendentă de la 71,8% la nivelul anului școlar 2007- 2008 

până la 78,4% în anul școlar 2009- 2010, după care scade cu 7,3 procente până 

în anul școlar 2015-2016 
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Județele cu cea mai mică pondere a elevilor cuprinși în învățământul 

profesional și tehnic sunt Dâmbovița (45%) și Teleorman (43,3%), iar județele 

cu cea mai mare pondere a elevilor cuprinși în IPT sunt Călărași (56,9%) și 

Prahova (53,6%). 

 

În anul școlar 2016-2017, în Regiunea Sud Muntenia existau 166 unităţi 

de învăţământ profesional şi tehnic de stat şi particular (inclusiv învăţământ 

postliceal prin școli postliceale şi școli de maiștri). Acestea erau repartizate pe 

județe astfel: Argeș (33 unități), Călărași (16 unități), Dâmbovița (21 unități), 
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Giurgiu (12 unități), Ialomița (20 unități), Prahova (49 unități) și Teleorman 

(15 unități). Majoritatea școlilor sunt concentrate în centrele urbane, cu 

potențial economic relevant, și unde școlile pot dezvolta parteneriate pentru 

instruirea practică cu șanse de angajare viitoare. Unitățile școlare, din mediul 

rural și orașe mici, au posibilități foarte reduse de a oferi o paletă de 

calificări atractive și diversificate pentru polulația locală; de regulă oferta se 

reduce la 1-2 calificări, fără diversificare de la un an la altul. De-a lungul anilor, 

elevii au o singură opțiune, dată de calificarea pentru care școala este acreditată, 

de aceea și gradul de atractivitate redus în cazul acestor școli. 

 

 

Resurse umane  

În perioada 2011-2016, în România, numărul personalului didactic din 

învățământul profesional și tehnic, proprietate publică, a înregistrat o tendință 

de scădere continuă, de la 32439 în anul școlar 2011-2012, la 27205 în anul 

școlar 2015-2016 (în scădere cu cu 5234 persoane). 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

78 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

 

 

 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

79 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

 
 

Rata de tranziţie în învăţământul post-secundar non-terțiar/terțiar (Rata 

de tranziţie de la învățământul liceal la învățământul postliceal si superior), în 

perioada 2007-2015, conform datelor INS înregistrează o evoluţie fluctuantă în 

regiunea Sud Muntenia, de la 31,6% în 2009/2010, la 20% în 2015/2016, 

menţinându-se sub media naţională  

După cum se observă, în anul școlar 2015-2016 rata de tranziţie de la 

învățământul liceal la învățământul postliceal și superior a înregistrat cea mai 

mică valoare din perioada analizată: 20% la nivel regional, față de 57% la nivel 

național. 
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Judeţele cu rata de tranziţie de la învățământul liceal la învățământul 

postliceal și superior peste media regională, în anul şcolar 2015-2016 sunt Argeş 

(33,8%), Prahova (27%) și Dâmbovița (21,6%), iar cele cu o rată de tranziție 

foarte mică sunt %). Călărași (3,6%), Ialomița (4,4%), Giurgiu (4,6%) și 

Teleorman (6,8%). 

Rata abandonului şcolar este un indicator important în cadrul politicilor 

de coeziune economică şi socială, în strânsă legătură cu accesul la educaţie şi 

pentru evaluarea gradului de retenţie a tinerilor în educaţie pe fiecare nivel 

ISCED. 

Pe ansamblul învățământului primar şi gimnazial, rata abandonului şcolar 

(indicator calculat pe baza metodei „intrare-ieşire”), în anul școlar 2014/2015, în 

regiunea Sud Muntenia, a fost de 2%, egală cu cea de la nivel național. Județele 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

81 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

cu cea mai mică rată a abandonului școlar sunt: Argeș, Prahova (cu excepția 

anului școlar 2014-2015) și Dâmbovița. În comparaţie cu anul anterior, situaţia 

s-a înrăutățit semnificativ, valoarea indicatorului fiind, la nivel regional, cu 0,5 

puncte procentuale mai mare. În ceea ce privește abandonul pe sexe, se 

observă că pe toată perioada analizată (2006-2014) mai  mulți băieți 

abandonează şcoala, comparativ cu fetele. 

 
 

 

În învățământul liceal și profesional, rata abandonului, în anul 

școlar 2014/2015, în regiunea Sud Muntenia, a fost de 2,7%, mai mică cu 0,8 

procente decât cea de la nivel național (regiunea Sud Muntenia are cea mai mică 

rată a abandonului față de celelalte regiuni ale țării). Județele cu cea mai mică 

rată a abandonului școlar, în anul 2014-2015, sunt: Giurgiu (1,4%), Ialomița 

(2,1%) și Călărași (2,1%). În comparaţie cu anul anterior, situaţia s-a înrăutățit 

semnificativ, valoarea indicatorului fiind, la nivel regional, cu 0,5 puncte 

procentuale mai mare. Se constată o pondere mai mică a abandonului în cazul 

populaţiei feminine (2,5% faţă de 2,9% în anul școlar 2014/2015). Pe medii de 
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rezidenţă, rata abandonului școlar este mai mare în mediul rural, decât în 

mediul urban. 

Cea mai mare valoare a ratei abandonului s-a înregistrat în învățământul 

postliceal, de 8,9%, în 2014-2015. 

Abandonul școlar reprezintă una dintre cele mai acute probleme cu care 

se confruntă învățământul din țara noastră, care generează efecte negative la 

nivel de individ și asupra întregii societăți. Motivația abandonului școlar, 

potrivit cercetărilor statistice în domeniu, o reprezintă, cel mai frecvent, 

situația economică precară, mediul familial dezorganizat, exodul părinților în 

străinătate și lipsa locurilor de muncă atractive pentru tineri. Alți factori includ 

furnizarea și accesul insuficient la educație de calitate, servicii de asistență 

insuficiente sau atitudini discriminatorii în special față de romi, elevi cu 

dizabilități sau copii cu nevoi educaționale speciale Copiii cu nevoi 

educaționale speciale șicopiii cu dizabilități reprezintă unul dintre grupurile cele 

mai susceptibile de a nu frecventa școala, în special în zonele rurale. Datele de la 

recensământul din 2011 au arătat că unul din trei copii cu vârsta cuprinsă între 7 

și 14 ani având o invaliditate totală sau parțială nu au fost înscriși niciodată la 

școală sau au abandonat școala (Banca Mondială 2014). 

Având în vedere evoluţia oscilantă a indicatorului şi valorile destul de 

mari înregistrate pe parcursul intervalului, abandonul continuă să reprezinte 

motiv de îngrijorare.  
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Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița își propune îmbunătăţirea 

calităţii educaţiei şi a formării profesionale la nivelul instituţiilor de 

învăţământ dâmbovițean prin măsuri deoptimizare a strategiilor manageriale.  
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Majoritatea locuitorilor din Comuna Pietroșița sunt mulțumiți de calitatea 

sistemului de învățământ de la nivelul comunei. 

Conform recensământului din anul 2011, populația stabilă de peste 10 ani, 

grupată pe sexe, după nivelul de educație, din Comuna Pietroșița se prezintă 

astfel: 

 

 
 
 
 
 

 
Numărul unităților de învățămînt active în anul școlar 2018-2019 
 

 

Conform datelor furnizate de INSSE în 2018 la Școala gimnazială 

“Sfântul Nicolae” Pietroșița existau înscriși 233 de elevi, dintre care 50 
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preșcolari și 183 primar și gimnazial. Cadrele didactice erau în număr de 13, 

dintre care 3 preșcolar și 10 primar și gimnazial. 

În cadrul comunei există o sală de sport modernă, de care locuitorii sunt 

foarte mulțumiți. 

 

În prezent în comuna PIETROȘIȚA funcţionează o şcoală  cu 171 elevi 

(învățământ primar+gimnazial), din care 85 elevi la clasele 0-IV și 86 elevi la 

clasele V-VIII, respectiv o grădiniță în satul Pietroșița cu un număr de 49 copii, 

iar grădinița din satul Dealu Frumos este în curs de reabilitare. 

Personalul Școlii Sf. Nicolae Pietroșița este constituit din: 22 cadre 

didactice (din care 3 educatoare, 5 învățătoare și 14 profesori), personal auxiliar: 

2 angajați și personal nedidactic: 4 angajați. 

Numărul de săli de clasă: 

- 3 săli de clasă în incinta grădiniței Pietroșița; 

- 8 săli de clasă pentru învățământul primar+gimnazial și 1 laborator 

de informatică. 
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Pentru buna desfăşurare a activităţii educaţionale, administraţia locală a 

făcut în anul 2020 eforturi deosebite privind asigurarea fondurilor necesare 

pentru desfășurarea procesului educațional, chiar și în contextul epidemiologic 

existent. 

Majoritatea locuitorilor din Comuna Pietroșița sunt mulțumiți de calitatea 

sistemului de învățământ de la nivelul comunei. 

 

Cultură 

 

Promovarea patrimoniului imaterial prin forme de manifestare cât mai 

diverse reprezintă astfel o prioritate în special în zona de nord a județului, dar și 

de-a lungul traseelor/circuitelor turistice. Conform distribuției atracțiilor turistice 
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în funcție de existența unor centre artizanale, obiceiuri tradiționale, târguri şi 

manifestări ocazionale, se observă că în această zonă a județului există o 

concentrare, dar și o varietate mai mare a patrimoniului imaterial (artizanat, 

obiceiuri tradiționale, manifestări culturale, târguri, ziua comunei/orașului).  

Conform datelor furnizate de primăria Comunei Pietroșița la nivelul 

comunei există o bibliotecă comunală cu un număr de 16 295 volume și 110 

cititori conform fișelor de bibliotecă. 

 

Încercările de înființare la Pietroșița a unui muzeu de istorie și etnografie, 

au existat încă de la începutul secolului al XX-lea, când etnografi și folcloriști 

au organizat un muzeu mixt (1942) al comunei, ce cuprindea documente, dovezi 

materiale și spirituale ale istoriei poporului român din acest perimetru, obiecte 

de etnografie, etc 
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În anul 1974 comuna Pietroșița dispunea de un muzeu sătesc amenajat 

într-o clădire-monument de arhitectură țărănească de la mijlocul secoului al 

XIX-lea - casa Serb Popescu și conținea o importantă colecție de artă populară 

strânsă de pasionatul profesor Dumitru Ulieru. Muzeul a fost reorganizat în vara 

anului 1998 în același spațiu. 

Înființat de prof. D. Ulieru, colecția ce reunește piese de istorie și 

etnografie este adapostită întru-un monument de arhitectură. "Casa Șerban 

Popescu", ridicată la 1870. De remarcat, covoarele cu care comuna Pietroșița 

excela la vremea respectivă. 

 Căminul cultural din Comuna este modernizat  și reabilitat, curtea 

acestuia fiind amenajată conform standardelor.  
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Casa de Cultură Pietroșița  a fost construită  în perioada 1982 – 1985, în 

baza proiectului elaborat de Institutul de Proiectare Județean Dâmbovița, dar în 

prezent nu este funcțională. Din punct de vedere funcțional, clădirea se remarcă 

printr-o sală de spectacole cu pardoseala înclinată, cu gradene, o capacitate de 

336 de locuri dispuse pe 17 rânduri, iar în completarea scenei sunt dispuse 

buzunare laterale și buzunar de fund.  

 

     Foto: Vedere spre latura de sud-vest dinspre parc 

Deplasările structurale existente pe această zonă pot conduce la accidente 

ale persoanelor aflate în parcul amenajat pe latura vestică a clădirii, prin 

desprinderi ale materialelor  de fațadă (bucăți de tencuială) sau pot conduce, în 

timp, la prăbușirea unei părți din corpul de clădire. Fisura existentă se 
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evidențiază de la nivelul demisolului și până la nivelul podului, fiind vizibilă 

atât pe exterior, cât și pe interiorul spațiilor din această zonă. 

Se caută oportunități de finanțare pentru reabilitarea termică a clădirii, dar 

și repararea acoperișului, înlocuirea de pardoseli, finisaje interioare la pereți și 

tavane, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, refacerea rețelelor de 

instalații, amenajarea și dotarea grupurilor sanitare, etc. Pentru sporirea gradului 

de confort al spectatorilor se impune înlocuirea mobilierului uzat cu mobilier 

special pentru cinema și dotarea cu echipamente audio-video de specialitate 

(sistem de videoproiecție, sistem de sonorizare, sisteme complementare de 

climatizare, detecție incendiu,  etc.). 

Căminul din satul Dealu Frumos este reabilitat, dar pe parcurs mai pot fi 

achiziționate dotări pentru buna funcționare a acestuia. 

 

 

 

III.6. Infrastructura de sănătate și servicii medicale. Asistența socială 

 

În anul 2011, regiunea Sud Muntenia a ocupat locul 5 la nivel național 

în ceea ce privește numărul paturilor din spitale (14.543 paturi).  
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Evoluția numărului de paturi în spitale în perioada 2004-2011 

 

În ceea ce privește numărul de paturi în spitale care revin la 1000 de 

locuitori, în anul 2011, regiunea Sud Muntenia a ocupat ultimul loc în rândul 

celor opt regiuni de dezvoltare cu doar 4,5 paturi la 1000 de locuitori, 

situându-se astfel mult sub media națională de 6 paturi la 1000 de locuitori. 

În profil teritorial, în anul 2011, în patru din cele şapte judeţe ale 

regiunii Sud Muntenia (Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Teleorman) s-au 

înregistrat valori peste media regională, primul loc fiind ocupat de judeţul 

Argeş cu 5,4 paturi în spitale la 1000 de locuitori, la polul opus situându-se 

judeţul Ialomiţa cu 2,8 paturi la 1000 de locuitori. 
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Evoluția numărului de paturi în spitale care revin la 1000 locuitori în anul 2011 

 

În anul 2011, la nivelul regiunii Sud Muntenia, serviciile medicale erau 

asigurate de un număr de 4.499 de medici (din care 3.567 erau în sectorul 

public şi 932 în mediul privat), dintre aceştia 1.585 erau medici de familie 

(1.169 activau în sectorul public şi 416 în sectorul privat). De asemenea, în 

anul 2011 îşi desfăşurau activitatea 1.156 medici stomatologi (396 în 

sectorul public şi 760 în sectorul privat), 1.202 farmacişti (79 în sectorul 

public şi 1.123 în mediul privat) şi 15.634 cadre sanitare medii (12.116 în 

sectorul public şi 3.518 în cel privat). 
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Personal medico-sanitar, la nivelul județelor Sud Muntenia, în anul 2011 

 

Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, instituţie publică 

deconcentrată, subordonată  Ministerului Sănătăţii, reprezintă autoritatea de 

sănătate publică la nivel local care realizează politicile şi programele 

naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile 

sanitare şi evidenţele statistice privind problemele de sănătate, planifică şi 

derulează investiţiile finanţate de la bugetul de stat in sectorul de sănătate. Aceste 

atribuţii se desfăşoară în conformitate cu legea de bază care reglementează 

reforma în sănătate, respectiv Legea 95/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, stabilit prin 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1078/2010. 
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Asistenţa de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societăţii în 

vederea protejării şi promovării sănătăţii populaţiei. Activitatea Direcţiei de 

Sănătate Publică Dâmboviţa este orientată, ȋn principal, pe asistența de 

sănătate publică prin coordonarea asistenței medicale primară, de urgenţă, 

comunitară, spitalicească şi prin implementarea programelor de medicină 

preventivă ȋn cadrul activităților de supraveghere şi control, de promovare a 

sănătății, de investigații şi diagnostic de laborator. 

Spitalele şi ambulatoriile de specialitate se regăsesc în mediul urban, 

respectiv în Târgoviște, Moreni, Găești şi Pucioasa. 

- în ceea ce priveşte numărul de cadre medico-sanitare calculat la 

10.000 de locuitori, cifrele statistice arată o îmbunătăţire a situaţiei 

faţă de anul 2009 numai în ceea ce priveşte categoriile stomatologilor 

și farmaciştilor 

- personalul mediu și numărul de medici au scăzut atât raportat la 10.000 

de locuitori, cât și în cifre absolute; faţă de anul 2009, numărul de cadre 

medicale superioare a scăzut cu mai mult de 5%, respectiv cu 4,07% la 
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10.000 de locuitori. 

- ceea ce priveşte personalul mediu, Dâmbovița se află la nivelul 

mediei regionale, însă mult sub nivelul judeţelor Argeş și Prahova, în 

timp ce în cazul medicilor, Dâmbovița înregistrează o cifră sub media 

regional, capacitatea de tratare a bolnavilor ca număr de paturi în 

spitale a cunoscut o scădere de la 2.574 la 2357 in 2018. 

 

 2016 2017 2018 

Paturi în spitale  2385 2367 2357 

 

 

 Date absolute 2018 

Medici 574 

Stomatologi 222 

Farmaciști 227 

Personal mediu sanitar 2792 

Paturi în spital 2357 

 

Asistenţa medicală ambulatorie de recuperare şi reabilitare a sănătăţii: 

serviciile medicale de acest tip sunt furnizate de secţiile şi cabinetele de 

specialitate din ambulatoriile celor 4 spitale, 4 furnizori privaţi care sunt în relaţie 

contractuală cu CJAS Dâmboviţa. 

Pe lângă laboratoarele care funcţionează în cadrul ambulatoriilor 
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spitalelor, există 48 de furnizori în sistem privat, organizaţi în diferite structuri 

(cabinete individuale, SRL sau SCM) din care: 

- 17 laboratoare clinice 

- 19 radiodiagnostic 

- 10 anatomie patologică 

- 2 explorări funcţionale 

 

Asistenţa medicală de urgenţă 

La nivelul spitalelor din judeţ funcţionează structuri de primiri urgenţe, şi 

anume: 

- UPU la Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte 

- UPU la Titu în structura Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, 

- UPU la Spitalele Orăşeneşti Găeşti şi Pucioasa  

- cameră de gardă la Spitalul Municipal Moreni. 

Asistenţa medicală spitalicească se desfăşoară în 4 spitale publice 

aflate în subordinea autorităţilor publice județene şi, respectiv, locale: 

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, categoria III - 1767 paturi 

spitalizare continuă şi 42 spitalizare de zi 

- NB - Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte deține un Ambulatoriu 

integrat, care dispune de un număr de 35 de cabinete de specialitate 

conform structurii organizatorice repartizate în 5 sedii: 

o Sediul Central – Str. Tudor Vladimirescu, nr. 48; 

o Sediul Municipal din Str. I. C. Brătianu, nr. 4; 

o Sediul Municipal din Str. Cooperaţiei, nr. 2; 
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o Sediul Voineşti; 

o Locaţia Titu. 

Îngrijirile la domiciliu sunt asigurate de 12 furnizori privaţi în relaţie 

contractuală cu CJAS Dâmboviţa, din care 9 în mediul urban şi doar 3 în rural. 

În cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă, Târgovişte funcţionează un 

Ambulatoriul integrat, care dispune de un număr de 35 de cabinete de 

specialitate conform structurii organizatorice repartizate în 5 sedii. 

 

 

La nivelul anului 2019, Serviciul management de caz a monitorizat un 

număr de 274 asistenți maternali profesioniști și 277 persoane/familii care au 

în plasament copii. A fost întocmită documentația necesară pentru 16 asistenți 

maternali profesioniști care au încetat activitatea și 104 au fost evaluate cererile 

a 23 de persoane care au solicitat să devină asistenți maternali profesioniști și 

au participat la programul de specializare, iar cu 14 dintre aceștia au fost încheiate 
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contracte individuale de muncă pe durată determinată. 

Conform datelor furnizate de INSSE în anul 2020 în comună existau 2 

cabinete medicină de familie, 1 cabinet stomatologie, 1 farmacie. În cadrul 

acestora își desfășurau activitatea: 2 medici - medicină de familie, 1 medic 

stomatolog, 1 farmacist, 5 asistenți medicali. În prezent mai funcționează un 

singur cabinet de medicină de familie și se caută medic de familie pentru 

funcționarea celui de-al doilea cabinet, cu atât mai mult cu cât sunt în curs de 

execuție lucrări pentru construirea unui dispensar nou, ce urmează a fi finalizat 

în cursul anului 2022 (inclusiv dotări), fiind de strictă necesitate pentru 

comunitatea locală, mai ales în contextul epidemiologic actual. 

 Locuitorii comunei Pietroșița, conform chestionarelor, sunt mulțumiți de 

serviciile medicale oferite. 

 

III.7. Cadrul socio-economic 

 

Produsul Intern Brut obținut în anul 2011 de regiunea Sud 

Muntenia totaliza 69.894,90 milioane lei prețuri curente (16.479 milioane euro 

– 0,13% din media UE-28), reprezentând 12,5% din valoarea PIB național, ceea 

ce a condus la ocuparea locului 2 în rândul celor 8 regiuni de dezvoltare ale 

României, după București - Ilfov. Indicator macroeconomic folosit pentru a 

măsura activitatea și creșterea economică într-o țară sau regiune, PIB regional 

s-a caracterizat, în tot intervalul analizat, respectiv 2004 - 2011, printr-o 

evoluție pozitivă lentă. 
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Ponderea regiunii Sud Muntenia în PIB național, în intervalul 2004-2011 

 

Ponderea regiunilor de dezvoltare în formarea Pib național, în 2011 (procente) 

 

În perioada analizată, la nivelul regiunii Sud Muntenia, valoarea 

indicatorului PIB în valori reale a înregistrat o evoluție fluctuantă, ajungând în 

2011 la un nivel de 101,6%, în creștere față de anul precedent. Evoluția PIB în 

valori reale se poate observa din următorul grafic: 
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Dinamica PIB în valori reala, în regiunea Sud Muntenia comparative cu nivelul 

național, în perioada 2004-2010 

 

 

Contribuția celor 7 județe la formarea Produsului Intern Brut regional, 

în 2011, evidențiază decalajul dintre performanța economică a județelor din 

nordul regiunii specializate în industrie, comparativ cu cele din sudul 

regiunii influențate de evoluția sectorului agricol. Astfel, județele Prahova și 

Argeș au realizat 29,64%, respectiv 23,94% din PIB regional, în timp ce 

Giurgiu și Ialomița, județe cu o populație puțin numeroasă (în special cea 

ocupată civilă) și cu o structură economică diferită au contribuit cu 7,72%, 

respectiv 7,71% la PIB regional. 
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Pnderea în PIB regional a PIB-ului fiecărui județ, la nivelul anului 2011 

 

Cel mai important indicator de analiză a disparităților regionale, PIB 

per locuitor la nivel teritorial, a înregistrat de asemenea un trend ascendent 

în tot intervalul avut în vedere. Astfel, la 2011, PIB/locuitor calculat la 

paritatea de cumpărare standard a fost de 21.550,8 lei/locuitor, respectiv 

10.000 euro calculat la paritatea de cumpărare standard, reprezentând astfel 

40% din media UE-28. Privită din prisma acestui indicator, regiunea Sud 

Muntenia s-a situat pe locul 5 la nivel național și pe locul 9 în topul celor mai 

sărace 20 de regiuni din UE (același loc ocupat și în anul precedent), având 

aproximativ același nivel de dezvoltare cu unele regiuni din Ungaria  și 

România (Sud-Est sau Nord-Vest). 

Principalele sectoare care au contribuit, în anul 2011, la formarea 

PIB regional în Sud Muntenia au fost: comerțul și serviciile - cu o pondere de 

44,61%, în scădere față de anul precedent cu aproximativ 4 puncte procentuale, 

pe fondul crizei mondiale și scăderii puterii de cumpărare – și industria – cu o 

pondere de 36,82%. În intervalul 2008 – 2011, industria și-a majorat 
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contribuția la formarea PIB regional îndeosebi prin intermediul exporturilor, cu 

o creștere spectaculoasă în timpulcrizei internaționale de aproximativ 5 puncte 

procentuale, în 2010 față de 2009, fiind susținută în principal de cererea 

externă. 

În schimb, agricultura, după trei ani de scădere constant, a înregistrat în 

2011 o creștere de aproximativ 2 procente față de anul anterior, plusul din 

agricultură datorându-se, în principal, recoltelor-record înregistrate, dar și de 

prețurile-record pentru produsele agroalimentare. Cu toate acestea, principalele 

amenințări pentru acest sector strategic al regiunii Sud Muntenia rămân: 

practicarea pe o scară largă a agriculturii de subzistență și dependența de vreme 

 

 

Ponderea principalelor sectoare economice în PIB, în anul 2011, șa nivel 

național și în regiunea Sud Muntenia 

 

Pentru anul 2011, județele cu cel mai mare nivel al productivității muncii 

au fost Prahova(cu cea mai mare creștere față de anul precedent) și Argeș, 
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urmate de Giurgiu, Ialomița, Călărași, Dâmbovița și Teleorman. 

 

 

Productivitatea muncii în regiunea Sud Muntenia, pentru intervalul 2004-

2011 

Evoluția economiei regiunii Sud Muntenia se reflectă și în evoluția 

indicatorului privind câștigul salarial mediu net lunar, care a crescut de la 716 

lei/salariat în anul 2005, la 1.394 lei/salariat în 2012, ocupând locul 3 între 

toate regiunile României, în urcare o poziție față de 2010. Ritmul de creștere 

înregistrat de acest indicator în 2012 față de 2011, a fost unul destul de lent, 

doar 73 lei – a treia cea mai scăzută creștere la nivel național. Pe activități ale 

economiei naționale, la nivelul anului 2012, cel mai scăzut câștig salarial 

mediu net lunar a fost specific domeniului „Hoteluri și restaurante”, 

respectiv 789 lei, în timp ce nivelele cele mai ridicate au fost obținute în 

domeniile Industria extractivă” – 3.171 lei - și „Producția și Furnizarea de 

Energie Electrică și Termică, Gaze, Apă Caldă și Aer Condiționat” – 2.779 

lei. Un aspect important de evidențiat se referă la sectorul Comerț”, care, deși 

deține o pondere foarte mare în PIB-ul regiunii, nivelul câștigului salarial 
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mediu net este unul destul de scăzut, doar 1.025 lei, în creștere ușoară față de 

anul anterior. 

 

Câștigul salarial nominal mediu net lunar în regiunea Sud Muntenia, 

comparativ cu nivelul național, în 2012 față de 2011 (lei/salariat) 

 

În ceea ce privește cheltuielile totale medii lunare pe persoană, în 

2012, în regiunea Sud Muntenia acestea s-au situat la un nivel de 757,95 

lei/persoană (comparativ cu 716,12 lei în 2011), poziționându-se astfel pe locul 

5 la nivel național, la fel ca în anul precedent. Principalele destinaţii ale 

cheltuielilor efectuate de gospodării au fost consumul de bunuri alimentare 

și nealimentare, consumului de produse agricole din resurse proprii și plata 

serviciilor. 

Produsul Intern Brut obținut în anul 2017 de regiunea Sud Muntenia 

totaliza 100.917,7 milioane lei prețuri curente (22.082 mil. euro – 25% din 

media UE-281), reprezentând 11,76% din valoarea PIB-ului național, situând 

regiunea pe locul 3 în rândul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, 
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după regiunile București-Ilfov și Nord -Vest. Indicator macroeconomic folosit 

pentru a măsura activitatea și creșterea economică într-o țară sau regiune, PIB-ul 

regional s-a caracterizat, în tot intervalul analizat, respectiv 2011-2017, printr-o 

evoluție pozitivă lentă cu o încetinire a creșterii la nivelul anului 2012. 

 

 

Ponderea regiunii sud Muntenia în PIB național , în intervalul 2011-2017 

 

Contribuția celor 7 județe la formarea Produsului Intern Brut regional, în 

2017, evidențiază decalajul dintre performanța economică a județelor din nordul 

regiunii, specializate în industrie, comparativ cu cele din sudul regiunii 

influențate de evoluția sectorului agricol. Astfel, județele Prahova și Argeș au  

realizat 30,38%, respectiv 23,76% din PIB regional, în timp ce Giurgiu și 

Ialomița, județe cu o populație puțin numeroasă (în special cea ocupată civilă) și 

cu o structură economică diferită, au contribuit cu 7,64%, respectiv 7,61% la 

PIB regional. 
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Ponderea în PIB regional a PIB-ului ficărui județ, la nivelul anului 2017 

 

Din punct de vedere al distribuției teritoriale, în partea nordică a 

regiunii (județele Prahova și Argeș) se înregistrează peste 55% din totalul 

firmelor. Astfel analiza la nivel județean, la 2018, relevă faptul că pe primele 

două locuri s-au poziționat județele Prahova cu 18.292 întreprinderi active și 

Argeș cu 16.922 întreprinderi active, urmate la o distanță semnificativă de 

Dâmbovița – 8.300 întreprinderi active, în timp ce ultimul loc la nivel 

regional a fost ocupat de Ialomița cu numai 4.530 întreprinderi active. 
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Clase de 

mărimi 

Sud 

Muntenia 

Argeș Călărași Dâmbivița Giurgiu Ialomița Prahova Teleorman 

Micro 56461 15001 4443 7511 4507 4000 16201 4798 

Mici 5657 1590 457 664 364 455 1702 425 

Mijlocii 969 276 59 107 64 68 319 76 

Mari 175 55 11 18 4 7 70 10 

Total 63262 16922 4970 8300 4939 4530 18292 5309 

 

Numărul întreprinderilor active pe clase de mărimi, la nivel județean, în 

2018 

Situația la 2018, a distribuției întreprinderilor active pe sectoare 

economice la nivelul celor șapte județe ale regiunii Sud Muntenia, 

accentuează atât repartizarea inegală a întreprinderilor în plan teritorial, dar 

și evidențiază existența dezechilibrelor semnificative cu privire la 

concentrarea teritorială a întreprinderilor. De exemplu, mai mult de 34% 

dintre întreprinderile active la nivel regional din sectorul „Servicii” erau 

localizate în județul Argeș, în timp ce Călărași deținea doar 5% dintre acestea. 

De asemenea, județul Prahova se situa pe primul loc și în domeniile 

„Comerț”, Construcții” și „Industrie”, urmat de județul Argeș și, la o 

distanță semnificativă, de județul Dâmbovița 
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Structura sectorului întreprinderilor active pe județe ale regiunii Sud 

Muntenia, în 2018 (procente) 

 

În județul Dâmbovița În anul 2018 numărul societăţilor comerciale active 

era de 8300, în creştere cu 14,4% comparativ cu anul 2016. Din numărul total al 

societăţilor comerciale active, 31,3% funcţionau în comerţ, 15,0% în transport 

şi depozitare, 11,6% în industrie, 10,3% în construcţii, 8,8% în activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice. 

Industria, a cărei contribuţie la valoarea adăugată brută a fost de peste 

36,2%, (în anul 2017), realizează o gamă largă de produse, de la bunuri de uz 

curent sau de folosinţă îndelungată pentru populaţie, la bunuri intermediare şi 

până la bunuri de capital necesare procesului investiţional. Cele mai mari 

creşteri în anul 2019, au cunoscut ramurile: fabricarea autovehiculelor de 

transport rutier, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea de 

mobilă 
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Comuna Pietroșița este o unitate administrativ teritorială tipică pentru 

zona de deal și munte și de aici rezultă principalele caracteristici socio – 

economice. Astfel, majoritatea populației își caștigă existența prin agricultură și 

creșterea animalelor.  

Pricipalele activități specifice zonei sunt: pomicultura, creșterea 

animalelor, prelucrarea lemnului; iar principalele activitățile economice sunt: 

comerț, alimentație publică, prelucrarea lemnului, prestări servicii, agroturism. 

Printre cele mai importante societăți comerciale care iși desfășoară 

activitatea în Comuna Pietroșița sunt cele cu specific în fabricarea de construcții 

metalice și părți componente ale structurilor metalice; cele cu specific în comerț 

cu amănuntul; agroturism; lucrări de construcții; fabricarea produselor din lemn, 

articole din plută, paie și alte materiale vegetale; comerț cu textile; activități de 

servicii pentru extracția mineralelor; activități de servicii în silvicultură; 

creșterea ovinelor și caprinelor; producția și conservarea cărnii; tăierea și 

rindeluirea lemnului; explotarea forestieră. 
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În Comuna Pietroșița își desfășoară activitatea 149 agenți economici, ceea 

ce reprezintă 0,41 % din totalul agenților economici din Județul Dâmbovița. În 

aceste societăți sunt angajați 83 de persoane, adică 0,16 % din totalul de angajați 

din județul Dâmbovița. Toate aceste societăți însumate au realizat o cifră de 

afaceri de 13,6 milioane lei (0,09% din cifra de afaceri din Județul Dâmbovița) 

și un profit de 2,4 milioane lei (0,17 % din profitul net realizat în Județul 

Dâmbovița). 

În top firme după cifra de afaceri stau: EXFOR SRL (2,2 milioane lei), 

ECOTRIP SRL (1,8 milioane lei), IUL CARN BRATA SRL (1,4 milioane lei); 

după numărul de angajați: IUL CARN BRATA SRL (11 angajați), EXFOR SRL 

(10 angajați), ROKO CONSTRUCT SRL (8 angajați); iar după profit: ROKO 

CONSTRUCT SRL (450.000 lei), YUL COM SRL (360.000 lei), ECOTRIP 

SRL (240.000 lei). 

Cele mai multe domenii de activitate din Comuna Pietroșița sunt în 

silvicultură, comerț cu amănuntul, restaurante și exploatarea forestieră.  

Ultimile societăți înființate în 2020 sunt: VIMANET SRL, ATELIERUL 

DEALUL FRUMOS SRL,  INIMI- LEMN- HARTIE SRL. 

 

 

 

 

III.8. Infrastructura 

 

Transport feroviar 

Traversată şi de principalele magistrale feroviare ale ţării, regiunea 

are un real avantaj datorită facilitării de către acestea a legăturii cu 
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importante zone şi centre urbane ale ţării şi asigurării unui transport rapid.  

Urmare a descreșterii transportului feroviar și a stării precare a unor 

sectoare de cale ferată în perioada analizată 2004 – 2011, lungimea totală a 

căilor ferate în exploatare a scăzut cu 452 de kilometri, de la 1.703 de 

kilometri la 1.251 de kilometri, scăderea substanțială fiind înregistrată între anii 

2004 - 2005. 

 
Lungimea căilor ferate în exploatare din regiunea Sud Muntenia, în 

perioada 2004-2011 

Față de 2004, în anul 2011, cea mai mare lungime de cale ferată 

închisă era deţinută de județul Prahova (185 km), urmat de județul 

Teleorman (100 km). Au existat și situații optimiste, precum județul Ialomița 

în care lungimea totală de cale ferată a crescut, în intervalul analizat, cu 16 km. 

Judeţul Dâmbovița este străbătut de o rețea de cale ferată de 103 km, din 

care 5 km electrificați (sub 1% din rețeaua de căi ferate a României, ce totalizează 

10765 km). Principalele rute sunt: 
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- Bucureşti, Titu, Găești, Pitești; 

-Titu, Târgoviște, Pucioasa, Fieni, Pietroșița 

-Târgovişte, Mija, I.L. Caragiale, Ploiești. Densitatea liniilor de cale ferată este 

de 25,4 km la 1000 kmp teritoriu. 

Reţeaua feroviară este reprezentată de cale ferată Bucureşti- Pietroşiţa 

construită între anii 1906 -1912.  

La Pietroşiţa calea ferată este cap de linie, iar de aici plecau garnituri de 

trenuri spre Bucureşti, Ploieşti (via Târgovişte), Titu (nod Piteşti - Craiova). 

 

Transportul feroviar de călători a mai fost întrerupt pe ruta Târgovişte – 

Pietroşiţa, iar acum s-a reluat parțial. 

Calea ferată industrială transportă calcarul adus din Cariera Lespezi 

(Moroeni) la Lotul 4 pe o bandă rulantă şi de aici mai departe la fabrica de 

ciment, în oraşul Fieni, deci tranzitează comunele Moroeni, Pietroşiţa şi 

Buciumeni. 
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Transport rutier 
 

În cadrul regiunii Sud Muntenia, transportul rutier, aflat în ultimii 

ani într-o continuă dezvoltare, tinde să devină lider în domeniu pe fondul 

declinului înregistrat de transportul feroviar. 

Astfel, la sfârșitul anului 2011, rețeaua de drumuri publice măsura 

12.707 km, situând regiunea pe locul 2 din țară, cu un procent de 15,18% din 

total.  

Starea tehnică a rețelei de drumuri publice, la finele anului 

2011, era în general nesatisfăcătoare, situaţia pe categorii fiind următoarea: 

drumuri modernizate în lungime de 4.219 km reprezentând doar 33,20% din 

lungimea totală, drumuri cu îmbrăcăminți ușoare rutiere în lungime de 4.101 

km reprezentând 32,27%, drumuri pietruite în lungime de 3.304 km 

reprezentând 26% şi drumuri de pământ în lungime de 1.083 km reprezentând 

8,53%. 
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Lungimea drumurilor publice din regiunea Sud Muntenia, în perioada 
2004-2011 
 

În baza prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și 

Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru 

asfaltarea unor sectoare de drumuri comunale clasificate, dar şi a unor drumuri 

locale, au fost încheiate contracte de asociere între județul Dâmbovița prin 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi unitățile administrative teritoriale prin 

consiliile locale, în cote procentuale de finanţare definite, în present, acestea 

fiind în diferite faze de implementare . 

 

Date infrastructură conectivitate 

Rețeaua de drumuri în județ 858143 

Lingimea drumurilor publice 1930 

Lungimea drumurilor publice modernizate - 

2020 

798 
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Judeţul Dâmbovița dispune de 1930 km de drumuri publice, dintre care 

359 km sunt drumuri naţionale şi 1571 km sunt drumuri judeţene şi comunale, iar 

densitatea drumurilor publice este de 47,6 km la 100 kmp teritoriu. 

Traficul rutier către comuna Pietroşiţa se realizează prin drumul naţional 

DN 71. 

Tronsonul drumului naţional ce străbate localitatea Pietroşiţa de la sud la 

nord este paralel cu râul Ialomiţa şi cu reţeaua feroviară, are o lungime de cca. 

1,8 km şi este prevăzut cu două benzi de circulaţie cu lăţimea totală a părţii 

carosabile de aproximativ 6 m. 

Traseul său de aproximativ 110,3 km leagă satele comunei Pietroşiţa la 

nord de Sinaia (30 km), iar la sud de Fieni (8 km), Pucioasa (15 km), Târgovişte 

(35 km) şi se opreşte în comuna Bâldana unde se întâlneşte cu DN7, unindu-se 

cu DN1 la Sinaia, motiv pentru care este recomandat adesea pentru 

decongestionarea traficului de pe DN1 între Sinaia și Ploiești. 

Drumul comunal-Pietroșița-Dealu-Frumos-Runcu (DC 132) face legătură 

cu localităţile Runcu, Râul Alb, Pucheni, Malu cu Flori, în vreme ce pe DN 71 

prin comuna Moroeni se poate circula auto spre Bolboci-Padina-Peştera (D.J. 

713A sau D.J. 714) sau spre Dichiu-Piatra Arsă-Babele (D.J. 713). 

Rețeaua de drumuri comunale și ulițe sătești din comuna Pietroșița este de 

aprox. 24,8 km, din care cea mai mare parte sunt fie asfaltate, fie fac obiectul 

unui proiect de asfaltare în curs de execuție. 

Una din prioritățile majore ale comunei Pietroșița o reprezintă reabilitarea 

drumului de interes local Pietroșița – Runcu, ce leagă comuna Pietroșița de 

comuna Runcu prin satul Dealu Frumos, cu o lungime de 4,08 km. 
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Documentația tehnico-economică este elaborată și se caută oportunități de 

finanțare. 

 Conform chestionarelor, locuitorii comunei sunt mulțumiți de calitatea 

drumurilor în proporție de 60%. Cei nemulțumiți vor toate drumurile din 

comună asfaltate, precum și trotuare, acolo unde permite lățimea drumului. 

 

Transport aerian 

 

În ceea ce privește accesibilitatea la rețeaua de transport aerian, în 

regiune nu funcţionează niciun aeroport civil pentru transport aerian de marfă şi 

călători, dar aceasta beneficiază de serviciile celui mai mare aeroport 

internațional din România (aeroportul Otopeni), amplasat la minimum 60 km 

şi maximum 120 km de capitalele judeţelor regiunii. 

 

 

III.9. Dezvoltarea rurală și amenajarea teritoriului 

Conceptul "amenajarea teritoriului" a apărut în perioada exodului rural 

către orașele care se dezvoltau în ritm accelerat sub influența revoluției 

industriale. A apărut necesitatea de a separa spațial funcțiile urbane: de locuit, de 

muncă, de cultură, de circulație etc., amenajarea teritoriului extinzându-se 

asupra ansamblului spațiului geografic, atât urban cât și rural. 

Elaborarea planurilor de amenajare regională a teritoriului trebuie să se 

bazeze pe un complex de elemente de bază, de natură diferită pentru a determina 

soluții tehnice prietenoase față de mediu, utile și eficiente pe plan economico-

social. 
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În funcție de sfera de cuprindere, în domeniul amenajării teritoriului 

deosebim: 

- Planul de amenajare a teritoriului, constituit ca un ansamblu de studii 

referitoare la o suprafață de teren definită care prevede obiectivele, acțiunile și 

măsurile de adoptare pe o perioadă determinată care orienteaza aplicarea unor 

politici în domeniul organizării teritoriului național, regional sau local; 

-Planul urbanistic general, documentație care stabilește obiectivele, 

acțiunile și măsurile pentru localitate, pe o perioadă determinată în vederea 

amenajării teritoriului. În concordanță cu acesta se elaborează planul urbanistic 

zonal și planul urbanistic de detaliu. 

Planul urbanistic general al Comunei Pietroșița a fost aprobat prin HCL 

nr. 35/29.11.2019. 

În urma centralizării chestionarelor a rezultat ca populația Comunei 

Pietroșița dorește să aibă cinematograf, spații de recreere, dar și evenimente 

culturale. 

 Pentru petrecerea timpului liber autoritățile locale au amenajat din fonduri 

europene 2 parcuri pe teritoriul comunei (atât în satul Pietroșița, cât și în satul 

Dealu Frumos) – fonduri atrase prin GAL Bucegi - Leaota. 
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Spațiul de recreere din satul Pietroșița  

Stadionul este amenajat și pus în folosință pentru locuitorii comunei 

Pietroșița. 
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Agricultură 

Dezvoltarea şi amenajarea rurală este una dintre cele mai 

complexe teme ale contemporaneităţii, datorită faptului că, în esenţa sa, 

presupune realizarea unui echilibru între cerinţa de conservare a spaţiului 

rural economic, ecologic şi social - cultural ale ţării, pe de o parte, şi tendinţa de 

modernizare a vieţii rurale, pe de altă parte. 

În acelaşi timp, dezvoltarea şi amenajarea rurală se află la confluenţa 

dintre tendinţa de expansiune a urbanului, a dezvoltării agresive a industriei 

pe seama spaţiului rural şi cerinţa de a menţine, pe cât este posibil, ruralul la 

dimensiunile sale actuale. În fine, dezvoltarea şi amenajarea rurală, care tinde 

să se modernizeze, să se europenizeze ca arie de cuprindere, la nivelul fiecărei 

ţări,are ca principal obiectiv menţinerea şi conservarea caracterului naţional al 

spaţiului şi culturii rurale. 

Dezvoltarea rurală este un concept şi o acţiune integrată, care 

presupune o abordare metodologică multidisciplinară, intersectorială şi 

teritorială (regională). 

Modelul european de agricultură se bazează pe un sector competitiv, 

orientat spre piaţă, îndeplinind, totodată, şi alte funcţii publice, cum ar fi 

protejarea mediului înconjurător, oferirea unor aşezări rezidenţiale mai 

convenabile pentru populaţia din spaţiul rural, precum şi integrarea 

agriculturii cu mediul înconjurător şi cu silvicultura. 

În regiunea Sud Muntenia, sub aspect spaţial din punct de vedere al 

suprafeţelor, judeţele cu cea mai mare pondere a suprafeţei spaţiului rural sunt 
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Argeş (6.431 m²) şi Teleorman (5.369 m²), în timp ce pe ultimele două poziţii 

se află Dâmboviţa (3.772 m²) şi Giurgiu (3.367 m²). 

Conform datelor statistice de la finele anului 2011, în regiunea Sud 

Muntenia existau 519 comune, reprezentând 18,14% din numărul total al 

comunelor din România şi 2.019 sate – 15,58% din numărul total de sate de la 

nivel naţional. Cele mai multe comune se aflau în judeţele Argeş (95) şi 

Teleorman (92), iar cele mai puţine în Giurgiu (51) şi Călăraşi (50). 

Potrivit datelor statistice, în anul 2011, în regiunea Sud Muntenia, din 

cele 519 comune, 337 comune (64,93%) erau dotate cu instalaţii de alimentare 

cu apă potabilă, 52 comune (10,02%) cu instalaţii de canalizare publică, în 

114 comune (21,97%) se distribuiau gaze naturale, iar în 3 comune(0,57%) se 

distribuie energie termică. 

Judeţul cu cea mai mare pondere din punct de vedere a comunelor care 

beneficiază de o infrastructură tehnico - edilitară diversificată este Argeş, în 

timp ce judeţele Teleorman şi Giurgiu ocupă ultimele locuri la acest aspect. 

Dâmbovița este judeţul cu cea mai mare pondere din valoarea producţiei 

agricole regionale (16,55%), urmat de Argeş (14,58%), pe ultimele două 

locuri situându-se judeţele Călărași (aprox. 16%) şi Giurgiu (aprox. 11%).  
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Ponderea județelor în suprafața pădurilor îm regiunea Sud Muntenia, în 

anul 2011 

 

În județul Dâmbovița producţia vegetală este orientată cu precădere 

spre cultura cerealelor boabe, cartofilor, legumelor şi fructelor. Producţiile 

obţinute la legume, fructe şi cartofi plasează judeţul Dâmboviţa în categoria 

marilor producători ai ţării. Comparativ cu anul 2016, producţia vegetală a 

înregistrat în anul 2019 creşteri la: grâu, orz şi orzoaică, plante uleioase, etc şi 

ncăderi la cereal boabe, legume, fructe. În anul 2019, judeţul Dâmboviţa deţinea 

locul 1 pe ţară la producţia de legume şi la producţia de fructe şi locul 4 la 

producţia de varză. 

Producţia agricolă este reprezentată în principal de cultura vegetală 

(77,6%) şi de creşterea animalelor (22,4%). Producţia vegetală este orientată 

cu precădere spre cultura cerealelor boabe, cartofilor, legumelor şi fructelor. 

Producţiile obţinute la fructe, legume şi cartofi plasează judeţul Dâmboviţa în 
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categoria marilor producători ai ţării. 

În anul 2017 judeţul Dâmboviţa a dat 8,2% din producţia de legume a ţării 

(299,1 mii tone, locul 1 pe ţară); 7,2% din producţia de fructe ( 76,1 mii tone, 

locul 2 pe ţară); 6,8% din producţia de cartofi (212,3 mii tone, locul 4 pe ţară). La 

producţia animală, Dâmboviţa ocupă locul 3 în ierarhia judeţelor, la producţia de 

ouă (289 milioane bucati cu 4,8%), locul 18 la producţia totală de carne (31246 

tone greutate în viu cu 2,1%). 

Silvicultura - Fondul forestier al judeţului Dâmboviţa ocupa la sfârşitul 

anului 2018, o suprafaţă de 119,2 mii ha, care reprezintă 29,4% din suprafaţa 

judeţului. Ca structură de producţie, în anul 2018, pădurea dâmboviţeană era 

formată în proporţie de 87,4% de foioase, 12,6% răşinoase . În anul 2018 s-a 

recoltat un volum de masă lemnoasă de 318,2 mii m3 cu 2,9% mai mult decât cel 

din anul 2016. În anul 2018 pe specii lemnoase, pădurile de răşinoase 

reprezintă 10,5% din volumul total recoltat, fagul 24,6%, stejarul 31,7% şi 

diverse specii 33,2% 

Agricultura comunei Pietroșița este specifică zonei de munte. 

Condiţiile naturale, pedologice şi climatice, ale comunei Pietroșița sunt 

favorabile pentru cultura cartofului, pentru pomicultură (predomină mărul, 

prunul, gutuiul, vișinul și cireșul) şi pentru cultura plantelor furajere. 

Pășunile și fânețele din hotarele comunei ocupă mai bine de jumătate din 

suprafața agricolă a comunei. 

Din punct de vedere al categoriei de folosință, terenurile agricole din 

localitate se prezintă astfel: 

                - teren agricol    =   1133 ha din care : 
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                - pășuni               =   229 ha 

                - fânețe                =   724 ha 

                - livezi                  = 173 ha 

                - arabil                =     7 ha 

Efectivele de animale la finele anului 2020 se prezentau astfel: 

    

Bovine Ovine Caprine Cabaline Suine Păsări Fam albine 

420 245 102 125 200 4000 117 

 

           Deținătorii de terenuri din PIETROȘIȚA se confruntă cu lipsa 

pieței de desfacere în special la animale și fructe, iar prețurile sunt descurajante 

pentru producători. 

            Alături de aceste aspecte, fenomenele meteo, poluarea 

atmosferică, lipsa mijloacelor financiare și nu în ultimul rând mentalitatea 

deținătorilor, au fost alți factori care au dus la obținerea unor rezultate slabe în 

agricultura comunei PIETROȘIȚA. 

Gradul de mecanizare al agriculturii este relativ scăzut și din acest motiv 

și productivitatea este scăzută. Această situație se datorează și suprafețelor 

agricole individuale reduse care nu permit investiții în mecanizare, investiții ce 

nu ar fi amortizate.  

În ultimul timp s-a constatat o tendință de concentrare a terenurilor, 

tendință care se va intensifica în viitor, fapt impus de o agricultură performantă.  
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Agricultura de pe raza comunei este una ecologică, fără a se utiliza 

îngrășăminte chimice în exces. Randamentul acestei activități poate fi 

îmbunătățit prin:  

- construirea de platforme ecologice pentru colectarea și depozitarea 

gunoiului de grajd și împrăștierea acestuia după un an pe suprafețele agricole.  

- comasarea suprafețelor agricole în vederea prelucrării cât mai eficiente 

și cu randament sporit a terenului agricol.  

Zona se pretează și la creșterea pomilor fructiferi.  

Oportunitățile de finanțare de genul programelor de finanțare a 

agriculturii au fost mai puțin folosite, deoarece unele programe implică și 

cofinanțare. Cele mai vizate au fost subvențiile de la APIA pentru care au fost 

depuse cereri de către un număr mare de beneficiari. Aceste tipuri de afaceri nu 

implică investiții foarte mari. Sprijinul autorităților locale către potențialii 

întreprinzători poate consta în acordarea de sprijin  pentru întocmirea cererilor 

de finanțare în domeniul dezvoltării agricole. 

 

Turism 

 

Analizând datele statistice la nivel regiunii Sud Muntenia se poate 

observa o creştere cu 47,46% a numărului de unităţi de primire turistică 

datorată în principal judeţelor Prahova şi Argeş ce  deţin un număr de 262, 

respectiv 187 de unităţi de primire turistică (2012). Diferenţa numerică dintre 

acestea două şi restul judeţelor este sesizabilă, astfel că, deşi judeţul Dâmboviţa 
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este al treilea ca număr de structuri, cele 66 de unităţi de pe teritoriul 

acestuia nu concură cu ale celor două. Acestora le urmează pe rând judeţele 

Ialomiţa, Călăraşi, Teleorman şi Giurgiu.  

 

 

Structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare în regiunea Sud 

Muntenia, în anul 2012 

 

Dintre cele 581 de structuri înregistrate în regiune, în anul 2012, 

cele mai multe sunt reprezentate de hoteluri. Dintre acestea, 49,33% sunt 

amplasate în judeţul Prahova şi 26,66% în judeţul Argeş. 

În ceea ce priveşte pensiunile turistice, a doua structură răspândită 

numeric, cele 29 din oraşul Sinaia şi cele 28 din oraşul Buşteni, judeţul 

Prahova, le plasează pe acestea două în fruntea ierarhiei atât la nivel judeţean, 

cât şi regional. 

Turismul balnear din România reprezintă un sector de mare importanţă 

din cadrul industriei turistice, datorită particularităţilor sale specifice. Ţara 

noastră se bucură de aproape o treime din apele termale din Europa, ale căror 
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efecte benefice sunt certificate de secole. 

Forma de turism de tratament şi cură balneară a luat naştere din 

dorinţa de a preveni anumite îmbolnăviri, dar mai ales creşterea surmenajului 

şi tratarea bolilor profesionale provocate de ritmul vieţii moderne. Din această 

cauză el este perceput prin anumite staţiuni cunoscute pentru proprietăţile lor 

terapeutice, pentru apele minerale termale, nămoluri, toate acestea fiind 

încadrate într-un climat specific terapeutic. 

Toate aceste izvoare de sănătate sunt prezente şi în regiunea Sud 

Muntenia în două dintre judeţele acesteia Dâmboviţa şi Ialomiţa. 

În judeţul Dâmboviţa se regăsesc trei dintre staţiunile balneare ale 

regiunii: Pucioasa,Vulcana-Băi şi Bezdead, însă doar una dintre acestea se 

bucură de o bază de tratament balnear şi anume Pucioasa. 

Izvoare de ape minerale, al căror potențial curativ trebuie analizat, sunt 

identificate şi în comunele Pietroșita şi Corbii Mari. De asemenea, în zona 

Ocnița există importante resurse naturale de tipul apelor sulfuroase şi sării. 

Sectorul balnear este considerat a fi unul dintre domeniile cu cel mai 

ridicat potențial, atât din perspectiva exploatării resurselor, cât și a tendințelor 

favorizante manifestate la nivel mondial în ceea ce privește turismul de 

„wellness”. În plus, evoluțiile demografice care preconizează o îmbătrânire a 

populației din ce în ce mai accentuată în următorii ani justifică o dezvoltare 

exponențială deosebită a turismului de cură şi tratament în viitor. Accentuarea 

procesului de îmbătrânire a populației va face ca numărul de turiști ce optează 

pentru această formă de turism să crească semnificativ. Grija pentru bunăstare şi 

sănătate reprezintă o tendință importantă a ultimilor ani. 
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Creșterea competitivității județului şi a atractivității acestuia ca destinație 

turistică depinde de furnizarea unui turism calitativ, în termeni de acomodare şi 

servicii. În același timp, diversificarea ofertei turismului balnear, dezvoltarea 

componentei de agrement și a celei de sănătate și spa sunt în măsură să aducă 

noi categorii de turiști (tineri, sportivi, turiști care caută oferte integrate). 

Turismul rural este considerat a cuprinde, în sens foarte larg, recreerea 

în decor rural sau mediu rural în scopul participării sau experimentării unor 

activităţi, evenimente sau atracţii care nu sunt disponibile în zone urbanizate. 

Sunt incluse aici parcurile naţionale şi rezervaţiile naturale, regiuni rurale 

deschise, sate şi zone agricole. El cuprinde ecoturismul şi agroturismul. 

Turismul rural, de asemenea, este apreciat ca o altă sursă de 

valorificare a potenţialului regional, iar posibilitatea obţinerii de finanţări din 

fondurile de preaderare, până în 2007 (SAPARD, PHARE), a fost folosită de 

unii parteneri locali pentru crearea de unităţi turistice, pensiuni, fapt ce a oferit 

şansa unei valorizări a spaţiului rural. 

Având în vedere faptul că Parcul Natural Bucegi este principala 

destinaţie montană şi pentru sporturi de iarnă din ţară, ecoturismul nu poate 

juca aici decât un rol secundar şi complementar. Astfel, ar fi un pic forţată 

declararea zonei ca destinaţie ecoturistică, dar totuşi această formă de turism 

poate contribui la diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber. 

Acesta beneficiază în județul Dâmbovița de condiţii naturale favorabile. 

După cum este subliniat și în Strategia de dezvoltare și promovare turistică a 

județului Dâmbovița, zona montană a întrunit cel mai mare scor în demersul de 

ierarhizare a zonelor din județ, în funcţie de importanţa turistică, date fiind 
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multiplele funcții pe care zona le poate îndeplini şi, în consecință, varietatea de 

forme de turism ce pot fi practicate: drumeţie, alpinism, sporturi de vară şi iarnă, 

speologie, odihnă şi recreere. 

Potențial ridicat de promovare a județului prin intermediul unor 

componente foarte bine individualizate (ex. Vârful Omu, Sfinxul, Babele), 

diversitatea peisagistică, ariile naturale protejate, cu numeroase specii 

endemice de floră și faună, traseele rutiere spectaculoase, fac din județul 

Dâmbovița o destinație preferată din punctul de vedere al potențialului turistic 

montan. Județul Dâmbovița cuprinde parcuri naționale sau naturale, precum și 

numeroase alte arii protejate și rezervații naturale care încurajează turismul în 

zonă.  

Turismul cultural-religios constituie doar o mică parte din veniturile 

realizate în sectorul turismului în România. Totodată, în România există un 

larg patrimoniu mobil şi imobil care constituie baza de dezvoltare pentru 

turismul cultural-religios. 

Patrimoniul cultural-religios constituie o resursă degradabilă a 

României, cu un potenţial imens de dezvoltare. Dar strategia şi metodologia 

pentru dezvoltarea turismului cultural – religios este deficitară. Dezvoltarea 

acestor obiective patrimoniale în obiective turistice, presupune formarea de 

parteneriate, găsirea de soluţii integrate pentru comunitate şi nu în ultimul rând 

obţinerea unor finanţări. 

Odată cu dezvoltarea acestui tip de turism se salvează de la 

degradare o parte din patrimoniul cultural-religios, prin găsirea unor surse de 

finanţare stabile, iar includerea obiectivelor cultural-religioase în cadrul unor 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

129 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

produse turistice ar determina şi promovarea zonei, nu numai a obiectivului. 

Acest fapt se poate realiza doar cu participarea activă a tuturor actorilor 

domeniului turismului cultural-religios, inclusiv a persoanelor ce locuiesc 

în comunităţile alăturate unor asemenea obiective. 

Pe lângă oferta generoasă de patrimoniu natural, județul Dâmbovița se 

bucură și de un patrimoniu construit. Turismul de patrimoniu religios este 

foarte bine reprezentat de obiectivele cultural-istorice (Complexul Muzeal 

Curtea Domnească, Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, Conacul Văcăreştilor, 

Muzeul de Artă, Muzeul de arheologie, Muzeul scriitorilor, Muzeul tiparului şi al 

cărţii vechi, Muzeul Comunismului, Casa memorială a dramaturgului I.L. 

Caragiale, Casa atelier “Gheorghe Petraşcu”, Casa atelier “Vasile Blendea” etc.) și 

religioase (Biserica Stelea, Biserica Androneşti, Mănăstirea Dealu, Mănăstirea 

Viforâta, Mănăstirea Înălţarea Domnului etc.). Distanța relativ mică dintre 

obiectivele turistice culturale favorizează integrarea acestora în diferite circuite 

tematice.  

La nivelul județului se are în vedere dezvoltarea activităților culturale 

pentru care există interes în creștere și care pot fi introduse și în pachetele 

turistice, respectiv vizitarea muzeelor, crearea de evenimente care sunt în 

continuă creștere, la nivelul județului Dâmbovița înregistrându-se în ultimii 5 ani 

o creștere de 37% a cererii pentru astfel de activităț. Agroturismul/turismul rural 

se poate practica în tot județul, valorificând tradițiile, gastronomia locală, 

ospitalitatea gazdelor. Turismul rural atrage îndeosebi familiile cu copii, care 

caută brelaxarea într-un mediu liniștit și sănătos, acesta fiind un mijloc direct de 

cunoaștere a civilizației tradiționale specifice locului, zona rurală fiind propice 
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pentru agroturism, echitație, meșteșuguri, evenimente tradiționale. Turismul rural 

a înregistrat, în ultimii ani, o dinamică relativ mare, reflectată în numărul 

pensiunilor turistice și agroturistice dezvoltate.  

Dâmbovița este un județ bogat în obiective de patrimoniu prin prisma celor 

1239 de monumente istorice și are rădăcini puternice în trecut, oferind edificii 

istorice deosebite încă din preistorie și fiind locuit încă din Paleoliticul Inferior. 

Conform datelor statistice prezentate în tabelul de mai jos, județul 

Dâmbovița avea înregistrate,în data de 11 octombrie 2019, 87 de structuri de 

primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică clasificate, adică 1,03% din 

cele 8385 de unități înregistrate pe tot teritoriul țării, respectiv 11,79% din 

cele 738 de unități existente în Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, ceea ce 

înseamnă că cele mai multe unități de cazare din județ oferă și servicii de 

alimentație, unele având înregistrate două tipuri diferite de structuri la 

aceeași locație (de exemplu, bar și restaurant). 

În ceea ce privește numărul de locuri din structurile de cazare, județul 

Dâmbovița se situează tot pe locul trei la nivel de regiune (cu o medie de 3204 

locuri). Determinarea „capacității optime de primire” are la bază o serie de 

norme care diferă de la o ţară la alta, dar care trebuie să respecte trei 

condiţii: pragul de toleranţă (element de caracterizare a mediului), pragul de 

confort (limita care determină densitatea turistică şi a construcţiilor pentru a 

evita supraaglomerarea), pragul fizic (o cotă de exploatare turistică a unei zone). 

În categoria echipamentelor turistice, conform site-ului ministerului de 

resort, actualizat în data de 21 decembrie 2018, se află și traseele turistice 

omologate. Din cele 886 trasee montane omologate, 11 se află pe teritoriul 
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județului Dâmbovița, ceea ce reprezintă 1,24% din total, deși județul are un 

potențial mult mai mare pentru crearea și omologarea unor noi trasee turistice 

montane.  

Rețeaua unităților de primire turistică din județul Dâmbovița are 

concentrarea cea mai mare în localitățile Moroeni (30,64%), Târgoviște 

(15,32%), Pucioasa (8,87%). De asemenea, din cele 2111 agenții de turism 

autorizate, aflate pe lista agențiilor de turism prezentată pe același site și 

actualizată în data de 18 octombrie 2019, doar 29, adică 1,37% seaflă în județul 

Dâmbovița.  În plus, conform aceluiași site, din totalul de 83 de centre naționale 

de promovare și informare turistică acreditate la nivelul României, patru (adică 

4,82%) se află în județul Dâmbovița. 

Din totalul numărului mediu de salariați în hoteluri şi restaurante din 

judeţul Dâmbovița (2648 salariați la sfârșitul anului 2018), 70% sunt femei, în 

condiţiile în care, la nivel naţional, din totalul salariaților în acest sector de 

activitate, 60,44% sunt femei. De altfel, în perioada 2012-2018, numărul 

salariaților femei în hoteluri şi restaurante a crescut cu un ritm mediu de 16,32%, 

fapt datorat probabil şi specificului de lucru din acest sector, cu program de lucru 

parțial sau în ture. 

Din punct de vedere al oportunităților de pregătire a forței de muncă 

în turism, la nivelul județului Dâmbovița există două licee cu profil servicii, 

specializarea „Turism şi alimentaţie”: Colegiul Economic „Ion Ghica” (situat în 

Târgoviște) şi Liceul Tehnologic „Goga Ionescu” (situat în Titu). În plus,  

judeţul dispune şi de o instituție de învățământ superior, Universitatea Valahia 

din Târgoviște. Universitatea, prin Facultatea de Științe Economice, pregătește 
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şi specialişti în domeniul de licență „Administrarea afacerilor”, specializarea 

„Economia comerțului, turismului şi serviciilor”. Universitatea nu are acreditate 

programe de studii universitare de masterat sau doctorat în domeniul 

„Administrarea afacerilor”. 

Din Pietroşiţa, pe multiple poteci, se poate ajunge în masivul Bucegi, unde 

se pot vizita o serie de obiective turistice, cu cazare la cabanele Scopoasa, 

Zănoaga, Padina, Bolboci, Dichiu, Podu cu Florile, Babele, hotelurile Coteanu 

și Peștera, campingul Zănoaga și Serviciul Salvamont (pe teritoriul județului), 

cu acces ușor și la cabanele Piatra Arsă, Miorița, Vârful Omu, Mălăești, Diham 

și Gura Diham. Obiective de mare atractivitate turistică sunt Babele și Sfinxul, 

uzinele hidroelectrice Gâlma, Dobreşti, Scropoasa, lacurile de acumulare de la 

Bolboci și Scropoasa, taberele şcolare Cerbul, Căprioara, Vânătorul, Peşterile 

Ialomicioara și Rătei, sursa de apă plată 7 Izvoare, Cheile Orzei, Zănoaga, 

Tătarului, Urșilor, Canionul și Poiana Horoabelor, cele 10 rezervații naturale, 

etc.. 

Resursele comunei din punct de vedere al turismului sunt extrem de 

variate şi pot aduce un plus de bunăstare locuitorilor prin punerea în valoare si 

promovarea acestora. 

Principala unitate de cazare turistică aflată pe raza comunei Pietroșița o 

reprezintă complexul turistic ”Satul Prunilor”, din satul Dealu-Frumos, care are 

o capacitate de 42 de locuri, iar în vecinătate se află un minihotel cu sală de 

conferinţe și un restaurant cu specific.  
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În anul 2020, au beneficiat de cazare în compexul de pensiuni Satul 

Prunilor din satul Dealu Frumos un număr de 1486 turiști, iar în primele 8 luni ale 

anului 2021 a fost înregistrat un număr de 1560 turiști, în condițiile impuse de 

pandemia provocată de coronavirus. 

  
O altă atracție turistică o reprezintă - Muzeul etnografic „Prof. Dumitru 

Ulieru” din Pietroşiţa unde sunt prezentate ocupaţiile principale ale 

locuitorilor, meșteșugurile, precum și interioare specifice Pietroşiţei cu mobilier, 
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textile şi obiecte casnice. 

  
  

  
 

 

Conform chestionarelor populația își dorește și dezvoltarea pe partea 

turistică a Comunei Pietroșița. 
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Obictivele turistice cele mai importante din Comuna pietroșița sunt: 

- Biserica Joseni – monument istoric 

- Muzeul sătesc 

- Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul Dealu Frumos 

- Pensiuni turistice 

- Centrul istoric al comunei care este un ansamblu de monumente 
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Prin fondul arhitectural conservat ce include case din secolele XVIII-XX, 

Pietroşiţa este o adevărată rezervaţie *în situ*, are cele mai multe monumente 

istorice din judeţul Dâmboviţa, este un centru istoric. Casele sunt cu etaj, iar 

parterul este din piatră, unele păstrând porţile din piatră şi chiar numele 

meşterilor constructori. 

 

 

 

III.10. Mediul înconjurător 

Iluminat  

 

 

Din perspectiva producției de energie electrică, Regiunea Sud-Muntenia 

joacă un rol esențial, prin prisma capacităților și potențialului de care dispune, 

mai ales în sectorul energiilor regenerabile. În ultimii 10 ani, aceste capacități s-

au dublat, prin construcția unei centrale pe gaze, prima de acest gen cu capital 

privat, de finalizarea unor amenajări hidroenergetice, a unor centrale în 
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cogenerare și a începerii lucrărilor la proiecte din domeniul energiilor 

regenerabile. 

Pentru perioada următoare, HIDROELECTRICA are în plan construcția 

unei noi hidrocentrale pe râul Olt, la Turnu Măgurele – Islaz (Teleorman), care 

va avea o putere instalată de 28,8 MW. De asemenea, există proiecte pentru șase 

microhidrocentrale (Valea Pechii, Lăzărești, Vlădeni, Mihăești, Oprești, Băjești) 

pe Râul Târgului (Județul Argeș) – cu o putere instalată totală de 5,02 MW, în 

parteneriat public-privat. 

Rețeaua de transport a energiei electrice din Regiunea Sud-Muntenia este 

administrată de C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.  

În județele Dâmbovița și Prahova infrastructura de distribuție a energiei 

electrice gestionată de compania ELECTRICA – Sucursala de Distribuție 

Electrica Nord. 

 În comuna Pietroșița, rețeaua de energie electrică nu acoperă toată 

suprafața celor 2 sate componenet, fapt pentru care este necesară extinderea 

rețelei de energie electrică în anumite zone ale satului Dealu Frumos și au fost 

inițiate deja demersuri în acest sens. 

Iluminatul public a fost modernizat prin înlocuirea lămpilor vechi cu 

lămpi noi cu LED, în scopul eficientizării consumului de energie electrică. 

Pentru zonele în care mai trebuie extins iluminatul public, se caută oportunități 

de finanțare în acest sens. 
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Gaze 

La nivelul anului 2010, în Regiunea Sud-Muntenia existau un număr de 

154 de unități administrativ-teritoriale conectate la rețeaua de distribuție a 

gazelor naturale, ceea ce reprezintă doar 27,2% din totalul celor existente în 

regiune. Dintre acestea, 44 sunt orașe (91,7% din totalul orașelor din regiune), 

iar 110 sunt comune (21,2% din total). 

Pe județe, cel mai mare număr de localități conectate la rețeaua de gaze se 

înregistra, în 2010, în Prahova (51), iar cel mai mic în Giurgiu (4). Pe de altă 

parte, cel mai mare grad de conectare al localităților la rețea se înregistrează în 

Dâmbovița (52,3%), iar cel mai scăzut în Teleorman, unde doar 5,2% din 

localități sunt cuplate la rețeaua de distribuție a gazelor. Pe lângă faptul că 

majoritatea comunelor din regiune nu sunt conectate la rețeaua de distribuție a 

gazelor, de remarcat este și faptul că 4 orașe din regiune se află în această 

situație: Budești, Căzănești, Fierbinți-Târg și Slănic. 

În prezent, comuna Pietroșița are o rețea de distribuție gaze naturale în 

funcțiune în satul Pietroșița, alimentarea cu gaze naturale făcându-se din SRMP 

Moroieni, dar satul Dealu Frumos nu este alimentat cu gaze naturale. 

Ca urmare a demersurilor administrației publice locale, Ministerul 

Energiei a semnat  cu operatorul de distribuție care deține licență de funcționare 

în Pietroșița – Distrigaz Sud Rețele, actul adițional privind extinderea 

concesiunii serviciului de distribuție gaze în satul Dealu Frumos.  

S-a elaborat documentația tehnico-economică pentru înființarea rețelei de 

distribuție gaze naturale și pentru satul Dealu Frumos, scopul principal al 

investiției fiind acela de deservire a populației din satul Dealu Frumos - comuna 
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Pietroșița, precum și a obiectivelor social – culturale și administrative de pe raza 

teritorială a satului Dealu Frumos, prin asigurarea alimentării cu gaze naturale a 

acestora, în condiții de civilizație și confort sporit, pentru mai multă siguranță și 

eficiență economică, în vederea creșterii nivelului de trai al locuitorilor din 

zonă. 

Înființarea unei rețele de distribuție gaze naturale în satul Dealu Frumos, 

comuna Pietroșița este facilitată de trecerea prin satul Dealu Frumos a conductei 

magistrale de transport gaze aparținând S.C. TRANSGAZ S.A. 

La momentul de față documentația este în analiză la operatorul de 

distribuție. Se caută oportunități de finanțare pentru implementarea proiectului. 

 

Canalizare 

La nivelul anului 2011, doar 96 dintre cele 567 de unități administrativ-

teritoriale (16,9%) din regiunea Sud Muntenia dispuneau de rețea de canalizare, 

dintre care 44 din mediul urban (91,7% din total orașe) și 52 din mediul rural 

(10% din total comune). Față de anul 2004, numărul localităților care 

beneficiază de rețea de canalizare a scăzut cu 2 în mediul urban, prin renunțarea 

la unele rețele uzate fizic și moral şi a crescut cu 4 în mediul rural. 

În comuna Pietroșița nu este înființată rețeaua de canalizare. Apele 

pluviale se scurg prin rigole de pământ executate de-a lungul drumurilor locale, 

spre pâraiele din zonă. 

S.C. Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. a accesat fonduri 

europene prin POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), etapa 2014 – 

2020, Axa Prioritară 3.2 – „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor 
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uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 

populației”, pentru implementarea obiectivului de investiție „Proiect regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița, în 

perioada 2014-2020”. 

Documentația „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată din Județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020 – Surse de apă, stații 

de tratare, rezervoare, stații de pompare, aducțiuni pentru Pucioasa, Fieni, 

Buciumeni, Moroeni, Pietroșița, Glodeni, Malu cu Flori”, are ca obiect și 

investițiile propuse pe raza Comunei Pietroșița pentru sistemul de alimentare cu 

apă, care prevăd reabilitarea rețelelor de distribuție pe o lungime de L=11.228 m 

și stații de pompare de tip hidrofor. Pentru sistemul de canalizare investițiile 

propuse prevăd înființarea rețelei de canalizare pe o lungime de L=13.704 m, 

stații de pompare apă uzată și conducte de refulare, suprafața de teren ocupată 

definitiv va fi de 1.500 mp, iar suprafața de teren ocupată temporar va fi de 

101.776 mp, din care 99.776 mp intravilan și 2000 mp extravilan. 

Proiectul de înființare a rețelei de canalizare în satul Pietroșița este în faza 

de implementare, iar termenul estimat de finalizare a lucrărilor este anul 2023. 

 

Apa  

În anul 2011, numărul unităților administrativ-teritoriale din 

regiunea Sud Muntenia conectate la rețeaua publică de alimentare cu apă era 

de 385, ceea ce reprezintă doar 67,9% din totalul de 567 existente în regiune. 

Dacă în ceea ce privește mediul urban, gradul de conectare la rețeaua de apă 

este de 100%, toate cele 48 de localități urbane avȃnd acces la aceasta, în 
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mediul rural doar 64,9% din comune dispuneau de o astfel de rețea. Totuși, 

față de anul 2004, numărul comunelor conectate a crescut cu 79, pe fondul 

investițiilor în domeniul infrastructurii de profil. 

Pe județe, gradul de conectare al localităților la rețeaua publică de 

alimentare cu apă varia între 27,5% în județul Giurgiu și 84 % în județele 

Călărași și Ialomița. 

În ceea ce priveşte volumul de apă distribuit consumatorilor pe judeţe, 

din datele puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică, la nivelul 

anului 2011, se poate constata că judeţul fruntaş este Dâmboviţa cu 122.148 

mii m3/an, în timp ce în Giurgiu se înregistrează cel mai mic volum de apă 

distribuit de 3.323 mii m3/an. 

În satul Pietroșița, operatorul de distribuție autorizat este Compania de 

Apă Târgoviște - Dâmbovița, iar în satul Dealu Frumos a fost reabilitat sistemul 

de alimentare cu apă și urmează a fi predate operatorului de distribuție. 

Conform chestionarelor 40% din populația Comunei Pietroșița nu este 

mulțumită de condițiile oferite de autoritățile locale, principalul inconvenient 

fiind inexistența rețelei de gaze  în satul Dealu Frumos. În perioada 2021-2027 

administrația locală are stabilită ca prioritate înființarea rețelei de gaze natural în 

satul Dealu Frumos. 

Conform chestionarelor populația Comunei Pietroșița nu este racordată la 

sistemul canalizare. Autoritățile au în desfășurare un plan de racordare a 

populației la sistemul de canal prin Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița, 

în cadrul proiectului finanțat prin POIM.  
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În Satul Pietroșița, lungimea rețelei de alimentare cu apă este de 12600 ml 

și sunt prevăzute 6 stații de ridicare presiune (hidrofor), iar numărul de contracte 

încheiate cu abonații este de 810, din care: 

- Gospodării individuale: 790; 

- Agenți economici: 18; 

- Instituții publice: 2. 

În satul Dealu Frumos, lungimea conductei de distribuție este de 12086 

ml, iar lungimea rețelei de aducțiune este de 6010 ml. Sistemul de alimentare cu 

apă este prevăzut cu stație de clorinare. Numărul de consumatori (gospodării 

individuale, agenți economici și instituții) este de aprox. 400. 

 
 

Calitatea aerului 

În anul 2010, supravegherea calității aerului în regiunea Sud Muntenia 

s-a realizat în cadrul rețelei de monitorizare continuă a calității aerului, prin 

intermediul a 24 stații automate amplasate în cele mai relevante zone ale 

regiunii și completate de alte 7 stații automate ce fac parte din sistemul de 

monitorizare comună a calității aerului din județele Călărași, Giurgiu și 

Teleorman. Acestea din urmă realizează o monitorizare “în oglindă” a 

calităţii aerului, în oraşele de la graniţa româno – bulgară, respectiv în 

zonele: Turnu Măgurele – Nikopole, Zimnicea – Sviştov, Giurgiu – Ruse şi 

Călăraşi – Silistra. 

Analiza datelor de monitorizare de la nivelul anului 2010 indică faptul că, 

în ceea ce privește dioxidul de azot, concentrațiile acestuia nu au depășit 

valorile maxime admise în niciunul din punctele de monitorizare. Totodată, 
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concentrațiile de dioxid de sulf au depășit cantitățile maxime admise doar în 

Ploiești, în sezonul rece, datorită sistemelor de încălzire a populaţiei, care 

nu utilizează gazul metan. În ceea ce privește emisiile de monoxid de carbon 

și metale grele (plumb, cadmiu, nichel, arsen), nici acestea nu au depășit 

valorile limită în nicio stație de monitorizare din regiune. În schimb, 

concentraţiile zilnice de pulberi în suspensie au înregistrat un număr total de 

278 depăşiri ale valorii limită. Cauzele principale ale acestor depăşiri sunt 

traficul auto intens din zonele urbane din județele Argeș şi Prahova, precum și 

utilizarea combustibilului solid (lemn) la sistemele de încălzire a populaţiei în 

zonele suburbane şi rurale, cele mai ridicate valori înregistrându-se în sezonul 

rece în județul Dâmbovița. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa dispune de o reţea de 

supraveghere a calităţii aerului formată din două staţii automate de monitorizare, 

amplasate în zone reprezentative din punct de vedere al poluării, astfel:  

- Staţia automată DB-1 din municipiul Târgovişte, situată pe strada 

General Ion Emanoil Florescu FN (în incinta fostei Școli generale 

nr. 12, lângă Politia mun. Târgoviște), coordonate: 250 27’59,34’’; 

440 54’54,51’’ 

- Staţia automată DB-2, amplasată în Fieni, Str. Teilor nr. 20 (în parcul 

central al oraşului), coordonate: 250 25’18,30’’; 450 07’52,98’’. 

Pentru a avea o imagine a parametrilor climatici din zona montană a 

Bazinului Dâmboviţa au fost analizate datele înregistrate la staţia meteorologică 

Rucăr. Analiza configuraţiei izotermelor anuale scoate bine în evidenţă 

zonalitatea verticală a temperaturii aerului. Pentru culmile înalte ale Făgăraşului, 
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Iezer-Păpuşa, Piatra Craiului şi Leaota, corespunzătoare bazinului Dâmboviţa, 

caracteristică este izoterma de 2oC.  Pe măsură ce Dâmboviţa străbate unităţi de 

relief din ce în ce mai joase, valorile de temperatură cresc: 7,2 oC la Rucăr; 8 

oC la Stoeneşti. Ca şi temperatura, precipitaţiile urmează aceeaşi zonalitate 

verticală:  

- peste 1200 mm pe culmile montane înalte;  

- 1020 mm la Fundata; 

- 899 mm la Podu Dâmboviţei; 

- 819 mm la Rucăr; 

- 800 mm la Dragoslavele; 

- 780 mm la Cetăţeni. 

Staţiile automate DB-1 Târgovişte şi DB-2 Fieni monitorizează 

continuu parametrii meteo (temperatură, viteza vântului, direcţia vântului, 

intensitatea radiaţiei solare, cantitatea de precipitaţii, presiunea atmosferică), 

poluanţi gazoşi (oxizi de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon, ozon 

troposferic) şi pulberile în suspensie (respirabile - fracţia PM10). Indicele 

general de calitate a aerului la staţiile automate de monitorizare a calităţii 

aerului din reţeaua locală Indicele general şi indicii specifici sunt reprezentaţi 

prin numere întregi cuprinse între 1 şi 6, corespunzătoare calificativelor: 

excelent, foarte bun, bun, mediu, rău, foarte rău şi unui cod de culori. 

Indicele specific de calitate a aerului, reprezintă un sistem de 

codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre poluanții 

monitorizați: 

- dioxid de sulf (SO2), 
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- dioxid de azot (NO2), 

- ozon (O3), 

- monoxid de carbon (CO), 

- pulberi in suspensie (PM10). 

S-a înregistrat o depășire a valorii țintă impusă pentru indicatorul 

ozon. Ceilalți indicatori  monitorizați nu au înregistrat depășiri ale valorilor 

limită stabilite pentru protecția sănătății umane. 

În Comuna Pietroșița aerul este poluat de la autovehicule datorită 

circulației intense de pe DN 71. 

 

Calitatea apelor 

 

Apa reprezintă o resursă naturală, regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, 

element indispensabil pentru viaţă şi societate, materie primă pentru activităţi 

productive, sursă de energie şi cale detransport, factor determinant în 

menţinerea echilibrului ecologic. 

O problemă importantă în legătură cu folosirea apei o constituie lupta 

împotriva poluării acesteia. Principalele forme de poluare a apei, în funcţie de 

sursele şi natura lor sunt:  

- poluarea organică (au ca sursă principală deversările menajere din 

oraşe); 

- poluarea toxică (sursa principală de poluare o reprezintă industria); 

- poluarea bacteriană (afectează calitatea apei potabile); 

- poluarea termică (provenită de la apele de răcire din industrie care 
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sunt evacuate în stare caldă); 

- poluare chimică (principalele surse de poluare sunt: îngrăşămintele 

chimice, petrolul, diferite substanţe chimice deversate de întreprinderi 

industriale); 

- poluarea biologică. 

Conform datelor furnizate de către Administraţia Bazinală de Apă Buzău 

- Ialomiţa, în judeţul Dâmboviţa în anul 2010 sunt delimitate 2 corpuri de 

apă subterană: Munţii Bucegi şi Câmpia Gherghiţei, monitorizate cantitativ 

(debit) şi calitativ pentru evaluarea stării chimice în 5 locaţii:  

- izvorul Zănoaga şi 4 foraje (Mărceşti, Băleni, Gura Ocniţei şi 

Bucşani). Cu excepţia forajelor de la Gura Ocniţei şi Bucşani, unde 

s-au constatat depăşiri la indicatorul cloruri, valorile obţinute în 

urmamonitorizării nu au depăşit valorile de prag stabilite pentru 

niciun indicator, starea chimică a corpurilor de apă fiind bună.  

- În bazinul hidrografic Argeş - Vedea, pe teritoriul judeţului 

Dâmboviţa, râurile Argeş şi Dâmboviţa sunt încadrate în clasa de 

calitate II, afluenţii Potop şi Neajlov în clasa de calitate III şi 

afluentul Ilfov în clasa de calitate II. 

Teritoriul judeţului Dâmboviţa este inclus în 2 bazine hidrografice: 

Buzău-Ialomiţa şi Argeş-Vedea, iar resursele de apă ale judeţului Dâmboviţa 

sunt constituite din: apele de suprafaţă (râurile Ialomiţa, Dâmboviţa, Argeş) care 

sunt şi importante surse de alimentare cu apă pentru populaţie, industrie şi 

agricultură 

Utilizarea apei de fântână s-a redus semnificativ în anul 2019, prin 
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punerea în funcţiune sau extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă 

potabilă în mediul rural.  

În judeţul Dâmboviţa, există trei laboratoare ale producătorilor/furnizorilor 

de apă potabilă, care desfăşoară monitorizarea de control a apei potabile, 

analizând parametrii microbiologi şi fizico – chimici. Pentru instalaţiile de apă 

din administrarea consiliilor locale analizele aferente monitorizării 

operaționale se efectuează in Laboratorul DSP Dâmboviţa, conform contractelor 

încheiate între DSP şi producători şi conform programului de monitorizare 

elaborate de biroul igiena mediului, în baza Legii 458/2002 modificată şi 

completată și a HGR 974/2004, modificată și completată. 

Datorită faptului că o rețea de canalizare nu s-a realizat, pânza freatică 

este afectată de poluare din cauza foselor septice neconforme. 

Conform chestionarelor, populația Comunei Pietroșița nu este mulțumită 

de calitatea apei potabile provenită din făntâni. Această apă este poluată din 

cauza foselor septice neconforme. 

 

Calitatea solurilor 
 

Solul este unul dintre cei mai importanţi factori de mediu, iar 

cunoaşterea şi monitorizarea calităţii solului este importantă pentru asigurarea 

condiţiilor de dezvoltare durabilă a agriculturii şi a societăţii în ansamblu. 

Relieful foarte variat al regiunii Sud Muntenia, împreună cu ceilalţi 

factori pedogenetici au favorizat dezvoltarea tuturor celor 12 clase de soluri 

existente în Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor. În ceea ce privește 
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prestabilitatea solurilor pentru agricultură, distribuția terenurilor agricole din 

regiune pe clase de calitate. 

În judeţul Dâmboviţa au fost identificate şi au fost incluse în lista siturilor 

contaminate/potenţial contaminate 79 de situri, dintre care 78 aparţin OMV 

Petrom S.A. (parcuri, depozite de şlam - batale, depozite Peco, depozite 

centrale) şi un sit contaminat istoric în comuna Crângurile, pe amplasamentul 

unei foste fabrici chimice, suprafaţa respectivă fiind în proprietatea autorităţii 

publice locale (Primăria Crângurile). 

În Comuna Pietroșița solul se poluează de la erbicidele și îngrășămintele 

chimice folosite în agricultură. 

 

Deșeuri 

În ceea ce priveşte compoziţia deşeurilor municipale generate/colectate 

de la populaţie, principalele componente fizice ale deşeurilor menajere sunt: 

hârtia, cartonul, materialele plastice, metale, cauciucul, textilele, resturile 

animaliere, vegetale, sticla, geamurile sparte, deşeurile din construcţii şi 

demolări, paie, cenuşă, pământ etc. Procentul cel mai mare în compoziţia 

deşeurilor menajere este dat de grupa materialelor uşor fermentabile (resturi 

animaliere, vegetale). 

În judeţul Dâmboviţa, proiectul ISPA „Reabilitarea colectării, 

transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide” a prevăzut atât 

închiderea depozitelor orăşeneşti neconforme, cât şi reabilitarea spaţiilor de 

depozitare rurale, alături de construirea celor două depozite conforme la 

Aninoasa şi, respectiv, Titu, respectându-se termenele impuse de legislaţia 
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europeană în domeniul depozitării deşeurilor.  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al 

Deșeurilor în județul Dâmbovița” și SC Supercom SA au semnat contractul de 

delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor menajere 

din județul Dâmbovița. 

 Conform chestionarelor populația comunei Pietroșița este mulțumită de 

colectarea deșeurilor menajere, deși aceasta deocamdată nu se face selectiv. 

 
 

III. Analiza SWOT 

 

 

 Analiza SWOT îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, 

oportunităţilor şi ameninţărilor care determină spaţiul geografic şi socio-uman al 

comunei. Analiza expune într-o dispunere vizuală şi concentrează în formulări 

cât mai precise şi concise următoarele aspecte:  

-  punctele forte (S = strengths)  

-  punctele slabe (W = weaknesses)  

- oportunităţile (O = opportunities)  

- ameninţările (T = threats)  

Punctele forte şi cele slabe ţin exclusiv de mediul intern al comunităţii, de 

resursele acesteia. Oportunităţile şi ameninţările vin din mediul extern şi ţin de 

cadrul legal, de actorii externi ce pot avea o influenţă pozitivă sau dimpotrivă 

negativă asupra comunităţii. 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

150 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

Analiza SWOT a fost efectuată în colectiv de factorii implicați atât în 

elaborarea cât și în implementarea strategiei.  

Analiza SWOT este aplicată în cadrul analizei teritoriului și este utilizată 

ca instrument pentru facilitarea planificării în cadrul administrațiilor publice.  

Înainte de începerea realizării unei analize SWOT este necesară 

prezentarea unei descrieri a cadrului general al situației existente, tocmai de 

aceea în capitolul anterior a fost prezentată situația socio-economică a comunei. 

 

Clasificarea celor 4 aspecte: 

1. Punctele tari  

 

Punctele tari rezultă din analiza indicatorilor comunității și reprezintă 

caracteristicile interne ale comunității care îi oferă un avantaj, ele pot fi 

răspunsul la o serie de întrebări printre care enumerăm:  

- La ce suntem cei mai buni?  

- Ce aptitudini specifice are forța de muncă de care dispunem?  

- De ce avantaje dispunem pentru a atrage investitori?  

- Ce experiență deținem în implementarea de proiecte?  

- Ce resurse unice deținem?  

- De ce resurse financiare dispunem?  

- Ce tehnologie deținem?  

- Care este gradul de optimizare al proceselor interne?  
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2. Punctele slabe  

 

Punctele slabe sunt la polul opus față de punctele tari, ele reprezentând 

slăbiciunile cadrului local. Acestea pot fi identificate răspunzând la întrebări 

precum:  

- La ce suntem cei mai slabi?  

- Ce resurse lipsesc la nivel de comună?  

- Care sunt resursele financiare disponibile?  

- A alocat autoritatea locală un buget suficient pentru a acoperi 

anumite cheltuieli neprevăzute?  

- Ce nu facem bine?  

- Ce ar trebui sa fie îmbunătățit?  

- Ce ar trebui evitat pentru a nu repeta greșelile din trecut?  

 

2. Oportunități  

 

Oportunitățile pot fi stabilite și identificate răspunzând la întrebări precum:  

-  Ce schimbări ale mediului extern putem exploata?  

- La ce finanțări am putea avea acces?  

- Ce orizonturi s-ar putea deschide?  

- Care sunt direcțiile strategice majore ale comunității  

- Unde se poate identifica, sau cum se poate crea, un avantaj 

concurențial?  
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3. Amenințări  

 

Amenințările includ implicațiile negative ale măsurilor adoptate. Acestea pot 

fi identificate și răspunzând la întrebări precum:  

- Ce legislație nouă ne-ar putea lovi interesele?  

- Ce schimbări ale normelor sociale, ale profilurilor populației și a 

stilurilor de viață ar putea fi o amenințare?  

- Cum ne va afecta ciclicitatea economică?  

În urma analizei SWOT, indiferent de acțiunile stabilite, procesul 

decizional ar trebui să includă următoarele elemente prioritare:  

- construiește pe Punctele Tari  

- elimină Punctele Slabe  

- exploatează Oportunitățile  

- îndepărtează Amenințările  
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Aspecte generale 

Puncte tari Puncte slabe 

-  2703 Ha suprafața comunei;  

-  existența a importante resurse 

naturale pe raza comunei (1133 ha 

terenuri agricole, 7 ha teren arabil- , 

229 ha – pășuni, 724 ha – fânețe, 173 

ha – livezi,  conditii prielnice creșterii 

animalelor); 

- distanța redusă între comuna 

Pietroșița și Sinaia, Târgoviște. 

- forța de muncă este ieftină pe raza 

comunei;  

- acces la rețeaua de telefonie fixă și 

internet;  

- infrastructura de educație relativ 

modernizată;  

- grad de poluare redus datorită 

inexistenței agenților economici 

poluatori;  

- zonă atractivă din punct de vedere al 

resurselor naturale de care dispune și 

relieful; 

- slaba dezvoltare a infrastructurii de 

utilități: alimentare cu canalizare 

(inexistentă), rețeaua de alimentare cu 

gaze nu există în satul Dealu Frumos;  

-  modernizarea rețelei de drumuri 

nefinalizată;  

- resurse financiare reduse de care 

dispune bugetul local al Primăriei;  

- insuficienta dezvoltare a activităților 

economice derulate de locuitorii 

comunei;  

-  dotare nesatisfăcătoare în domeniul 

asistenței sociale;  

-  absența fondurilor de start pentru 

demararea afacerilor de către 

antreprenori;  

- slaba dezvoltare a mediului de afaceri;  
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-99% - racord locuitorii comunei la 

rețeau electrică;  

-proiecte pentru infrastructura de 

drumuri, în derulare;   

-lipsă aglomerării populației; 

-apropierea de alte localități poate 

duce la proiecte comune de 

infrastructură (utilități) cu o reducere 

semnificativă a costurilor - GAL; 

-intervenția omului în mediul 

înconjurator este redusă;  

-existența proiectelor în derulare 

pentru accesarea fondurilor 

europene. 

Oportunități Amenințări 

-Romania- membru al UE și 

oportunități de dezvoltare echilibrată 

a regiunilor;  

- potențial de creștere a activității 

economice datorită resurselor 

naturale;  

-existența unor potențiale surse de 

finanțare externe prin intermediul 

-necesitatea investițiilor financiare 

mari în agricultură și creșterea 

animalelor;  

-insuficienta dezvoltare a 

infrastructurii;  

-trafic de mare tonaj care afectează 

calitatea drumurilor;  

-lipsa de coeziune a măsurilor de 
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unor fonduri diverse (de 

modernizare a administrației, de 

dezvoltare rurală)  

-posibilități de atragere a 

investitorilor datorită existenței 

forței de muncă pe plan local;  

-posibilitatea accesării pieței 

europene;  

 

dezvoltare economică și socială;  

-imposibilitatea de a accesa finanțări 

nerambursabile de anvergură pentru 

dezvoltarea comunei din cauza 

neîndeplinirii condițiilor pentru 

obțiberea unui punctaj mai mare (ex: 

nr. mic de locuitori raportat la alte 

unități administrativ teritoriale) 

 

  

Educație 

Puncte tari Puncte slabe 

-Existența infrastructurii fizice 

pentru învățământ: școli, gradinițe.  

- Școala Gimnazială Sfântul Nicolae 

Pietroșița a fost reabilitată și are 

autorizație de securitate la inceniu 

-Grădinița din Dealul Frumos este în 

curs de reabilitare 

-Grădinița din Pietroșița este în 

condiții bune de funcționare și are 

autorizație de securitate la incendiu 

- Bibliotecă comunală dotată cu 

-dotările materiale, inclusiv dotările IT 

necesită investiții;  

-lipsa dotărilor adecvate pentru ateliere 

și laboratoare;  

-resurse alocate pentru achiziționarea 

de materiale didactice reduse;  

- fondurile nu sunt suficiente pentru a 

acoperi necesitățile, mai ales în 

contextul pandemiei provocată de 

coronavirus;  

-inexistența unui after-school 
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16.295 de exemplare;  

-Existența personalului calificat în 

domeniul educației: 13 cadre 

didactice;  

-Existența dotărilor IT în școli;  

-Existența infrastructurii de 

comunicații, inclusiv internet; 

-Unitățile de învățamânt sunt 

racordate la rețeaua de apă;  

-Calitatea ridicată a actului didactic;  

- Manifestarea interesului elevilor de 

a participa la diferite olimpiade, 

concursuri etc. 

Oportunități Amenințări 

-finanțări externe sau 

guvernamentale pentru învățământ 

în mediul rural (inclusiv 

echipamente și mobilier specific 

didactic, dotări IT, accesorii, 

materiale sanitare, echipamente și 

dotări de uz sanitar, mai ales în 

contextul epidemiologic actual, etc.);  

- programe școlare internaționale 

-persoanele cu grad de școlarizare 

ridicat părăsesc localitatea pentru 

slujbe mai bine plătite;  

-numărul mic de proiecte de dezvoltare 

a infrastructurii pentru educație;   

-dirijarea fondurilor locale spre alte 

priorități;  

-neimplicarea comunității în acest 

domeniu și irosirea de resurse pentru  
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care permit școlilor locale să 

stabilească parteneriate cu instituții 

de învățământ din afara țării;  

 

  

activități fără impact;  

-previzibila îmbunătățire a bazei 

materiale (prin fonduri externe) s-ar 

putea să nu fie dublată de existența 

resurselor umane capabile să o 

folosească; 

-Pandemia provocată de 

CORONAVIRUS sau alte posibile 

situații de urgență/forță majoră 

 

 

Cultură 

Puncte tari Puncte slabe 

Existența infrastructurii fizice pentru 

cultură: 2 cămine culturale (sat 

Pietroșița și sat Dealu Frumos), Casa 

de Cultură sat Pietroșița, biblioteca 

comunală, 3 biserici.  

- 1 Bibliotecă comunală;  

- 3 Biserică ortodoxe (2 biserici în 

sat Pietroșița și 1 biserică în sat 

Dealu Frumos);  

-1 muzeu Etnografic Pietroșița 

-Organizarea periodică de 

-infrastructura fizică necesită 

modernizare și reabilitare pentru a 

corespunde standardelor;  

-dotările materiale necesită investiții;  

-fondurile nu sunt suficiente pentru a 

acoperi necesitățile;  

- nu există personal salarizat pentru 

activități culturale – doar un post de 

bibliotecar.  

-reabilitarea/ modernizarea 

monumentelor istorice, a clădirilor și 
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evenimente care susțin și 

promovează valorile culturale și 

tradiționale ale comunei;  

-Organizarea de evenimente care 

marchează anumite sărbători de 

instituțiile de învățământ în 

colaborare  cu adminitrația publică 

locală;   

-proiect în derulare privind 

reabilitarea/modernizarea și dotare 

Cinematograf (documentație 

tehnico-economică existentă) 

monumentelor de patrimoniu, 

conservarea patrimoniului cultural al 

comunei nu se poate face din cauza 

cadrului juridic care nu permite 

posibilitatea participării în parteneriat 

sau sub altă formă la procesul de 

atragere de fonduri, precum și 

inexistența oportunităților de finanțare 

în acest sens; 

- centrul istoric trebuie restaurat, dar 

nu există oportunități de finanțare  

 

Oportunități Amenințări 

-finanțări guvernamentale sau 

europene pentru cultură în mediul 

rural;  

-există spații pentru activități 

culturale;  

-posibilitatea promovării unor 

obiective culturale din comună prin 

includerea acestora în ofertele 

turistice;  

-realizarea de parteneriate între 

-absența proiectelor de dezvoltare a 

infrastructurii pentru cultură;  

-neimplicarea comunității pentru 

promovarea și conservarea culturii;  

-dispariția meșterilor populari din 

comună din cauza dificultăților de 

valorificare a produselor create 
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instituții de învățământ, 

administrația locală și mediul privat 

pentru promovarea culturii;  

-Sprijin financiar pentru cele trei 

parohii în măsura resurselor bugetare 

disponibile 

 

Sănătate și asistență socială 

Puncte tari Puncte slabe 

-existența infrastructurii de sănătate:  

- 2 cabinete medicale;  

- 1 cabinet stomatologic;  

-1 Farmacie umană;   

- existența personalului calificat 

pentru furnizarea de servicii în 

domeniul sănătății:  

- 1 medic de familie;  

- 1 medic stomatolog;  

-1 farmacist 

-4 asistenți medicali 

-existența unor spații care pot fi 

reabilitate și transformate în 

obiective sociale;  

-infrastructura de sănătate insuficient 

modernizată și dotată;  

-absența actorilor locali capabili să 

presteze sau să preia servicii sociale;  

-fonduri reduse la nivel local pentru 

servicii sociale;  

-dotarea materială în domeniu este 

insuficientă;   

-lipsa unor centre sociale;  

-neatractivitatea mediului rural pentru 

specialiștii în domeniu;  

- infrastructura de sănătate  nu acoperă 

necesitățile populației la nivelul 

întregii comune din cauză că a mai 
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-acces direct la informații datorită 

liniilor de comunicații existente;  

-poziționarea geografică a comunei; 

- construire dispensar nou – în curs 

(inclusiv achiziționare dotări) 

rămas un singur medic de familie în 

comună 

Oportunități Amenințări 

-posibilitatea ca infrastructura 

existentă să servească ca spații 

pentru furnizarea de servicii sociale 

în urma reabilitărilor și 

modernizărilor absolut necesare;  

-existența de spații excedentare la 

nivel de comună;  

- oportunități de finanțare 

nerambursabilă prin fonduri 

guvernamentale și prin fonduri 

structurale Programul Operaționa 

Regional și Programul Național de 

Dezvoltare Rurală.  

-neîndeplinirea standardelor în 

domeniul sănătății și al asistenței 

sociale;  

-slaba capacitate de absorbție a 

fondurilor existente la nivel de guvern 

sau a fondurilor UE din cauza absenței 

specialiștilor și a consultanței în 

domeniu;  

-absența fondurilor locale pentru 

activități sociale;  

- condițiile impuse de pandemia 

provocată de CORONAVIRUS sau 

alte posibile cauze care pot genera 

situații de urgență;  

- dificultăți în atragerea unui nou 

medic de familie pentru al doilea 

cabinet medical existent 
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Infrastructură 

Puncte tari Puncte slabe 

 -99% gospodării electrificate;  

-Colectarea deșeurilor se realizează 

de către o firmă de salubritate;  

-existența de proiecte aflate în 

derulare pentru modernizarea 

drumurilor din comună; 

- investiții realizate în perioada 

2014-2020 pentru modernizarea 

drumurilor de interes local din 

comună;  

-apropierea geografică de alte 

localități și posibilitatea construirii 

rețelei de utilități comune;  

-existența rețelelor de utilități – 

alimentare cu apă, gaze, energie 

electrică, iluminat public;  

-accesibilitatea populației la 

serviciile de comunicații și internet.  

-proiecte în derulare privind 

modernizarea de ulițe sătești 

-inexistența rețelei de canalizare;  

- inexistența la nivelul comunei a 

specialiștilor tehnici care să 

întocmească proiecte de infrastructură;  

-lipsa fondurilor locale necesare pentru 

întreținerea drumurilor comunale și 

sătești;  

-lipsa unei punți în zona Depozit; 

- Amenajarea albiei râului Ialomița se 

poate face doar de specialiștii de la 

Apele Române, iar inacțiunea acestora 

conduce la eroziunea malurilor și 

punerea în pericol a rețelei de drumuri 

prin coborârea talvegurilor; 

-inexistența trotuarelor și a pistelor 

pentru bicicliști 
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-documetație tehnico-economică 

existentă pentru reabilitare drum de 

interes local DC 132 Pietroșița – 

Runcu, Comuna Pietroșița 

- documetație tehnico-economică 

existentă pentru  refacere pod peste 

Pârâul Dealu Frumos, punct Vale 

-proiect în derulare  - rețea de 

canalizare 

Oportunități Amenințări 

-existența unor fonduri de la guvern 

pentru modernizarea infrastructurii 

rurale;  

-posibilitatea accesării de fonduri 

europene nerambursabile pentru 

modernizarea infrastructurii rutiere 

din comună;  

-existența fondurilor structurale: 

Programul Operațional Sectorial 

Mediu, POS Transport și Programul 

National de Dezvoltare Rurală;  

- posibilitatea de a apela la 

specialiști și firme din Dâmbovița și 

-capacitate scăzută a autorităților locale 

de a finanța invesții mari în 

infrastructură;  

- posibilități reduse de a asigura 

cofinanțarea la potențiale proiecte mari 

de infrastructură;  

-insuficienta colaborare cu unități 

administrativ teritoriale învecinate 

pentru promovarea unor proiecte de 

interes regional;  

-capacitate scăzută a populației de a 

prelua costuri specifice de utilizare și 

întreținere a infrastructurii;  

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

163 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

alte orașe în domeniul dezvoltării 

infrastructurii;  

-posibilitatea obținerii de credite 

pentru infrastructură;  

-potențial ridicat de valorificare a 

resurselor regenerabile;  

-există surse de apă, lipsește bugetul 

pentru extinderea rețelei de apă 

-existența GAL 

- trafic de mare tonaj intens care 

afectează calitatea drumurilor din 

comună;  

-deteriorarea infrastructurii rutiere din 

cauza condițiilor meteo extreme; 

- condițiile impuse de pandemia 

provocată de CORONAVIRUS sau 

alte posibile cauze care pot genera 

situații de urgență 

 

Agricultură 

Puncte tari Puncte slabe 

-Bogăția naturală a comunei propice 

pentru creșterea animalelor și 

silvicultură: 7 ha arabil, 229 ha 

pășuni, 724 ha fânețe, 173 ha Livezi, 

1412 ha pădure  

-Existența condițiilor climaterice și 

de sol favorabile creșterii animalelor 

-Existența potențialului de prelucrare 

primară și avansată a produselor 

agricole și animale;   

-Existența oportunităților de 

finanțare externă nerambursabilă 

- Investiții reduse în agricultură;  

- Abandonul unor suprafețe agricole, în 

special al pășunilor;  

-Inexistența unui sistem centralizat de 

desfacere a produselor agricole;  

-Slaba dezvoltare a exploatațiilor 

agricole și lipsa specialiștilor în 

agricultură;   
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care pot contribui la dezvoltarea 

agriculturii și silviculturii; 

- Existența subvențiilor de la APIA 

pentru agricultori 

Oportunități Amenințări 

-Existența unor fonduri de la guvern 

pentru dezvoltare rurală;  

-Existența fondurilor structurale: 

PNDR;  

-Posibilitatea obținerii de credite 

pentru agricultură și silvicultură;  

- Condiții favorabile pentru creșterea 

animalelor;   

  

-Degradarea calității 

solurilor/suprafețelor agricole;  

-Utilizarea incorectă a îngrășămintelor 

chimice și a pesticidelor;  

-Condiții climaterice și de mediu 

nefavorabile (ploi, secetă, etc.);  

- Capacitate scazută a populației de a 

investi în agricultură;  

-Lipsa informării cu privire la normele 

europene pentru agricultură și 

fondurile disponibile în domeniu;  

-Cadrul legislativ instabil.  

-reîmpădurirea terenurilor 

-colmatarea albei râului Ialomița 
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Industrie comerț servicii 

Puncte tari Puncte slabe 

-forță de muncă ieftină;  

-prezența resurselor naturale 

impulsionează dezvoltarea 

economică;  

- cadru natural propice pentru 

dezvoltarea de activități economice;  

-potențial pentru înființare ferme 

bovine, ovine, centre de prelucrare a 

a laptelui, centre de predare a 

produselor din carne;  

- structura populației pe categorii de 

vârstă este echilibrată;  

-cadrul socio – economic permite 

diversificarea activităților economice 

individuale;  

 

 

-slaba dezvoltare a serviciilor de 

consultanță pentru afaceri în zonă;  

- parteneriatul public – privat este slab 

dezvoltat;  

- lipsa informației în domeniu: 

oportunități de finanțare, juridic, etc.;  

-nesiguranța mediului de afaceri; 

-alinierea la normele europene implică 

costuri suplimentare și va conduce 

unele firme spre faliment;  

-starea infrastructurii fizice și de 

utilități;  

-promovare insuficientă a potențialului 

zonei;  

-relativa izolare geografică față de 

orașele mari;  

- absența fondurilor de start la 

populație pentru pornirea afacerilor;  

 

Oportunități Amenințări 

-posibilitatea atragerii de investitori -infrastructura fizică insuficient 
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datorită existenței forței de muncă 

ieftine;  

-existența fondurilor structurale 

europene nerambursabile pentru 

dezvoltarea întreprinderilor;  

-posibilitatea dezvoltării mediului de 

afaceri;  

- facilități acordate de stat în 

domeniul agricol și zootehnic: 

subvenții, etc.  

- neutilizarea intensivă a 

îngrășămintelor chimice a permis 

păstrarea calității solului;  

- valorificarea potențialului 

agroturistic.  

dezvoltată;  

-slaba competitivitate a agenților 

economici locali;  

-inexistența la populație a fondurilor 

minime pentru demararea unor afaceri;  

-pregătire managerială redusă;  

-dese modificări legislative în 

domeniul fiscal;  

-acces redus la credite;  

-turism nevalorificat;  

-neatractivitate economică a zonei din 

cauza izolării și a infrastructurii 

precare.  
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Turism 

Puncte tari Puncte slabe 

-Cadrul natural favorabil (peisaje, 

calitatea aerului și apei);  

- Potențial ridicat de dezvoltare a 

turismului;  

-Existența Muzeului Etnografic 

Pietroșița 

- Centrul istoric și ansamblul de 

monumente istorice, inclusiv cele 2 

biserici – monumente istorice 

- poziționarea geografică – acces la 

DN71, apropierea de Stațiunea 

Sinaia, Stațiunea Pucioasa, Stațiunea 

Padina – Peștera, Târgoviște – fosta 

cetate de scaun a Țării Românești; 

- acees la transportul feroviar 

-Fonduri reduse pentru investiții în 

turism/agroturism;  

-Lipsa unei oferte turistice complexe;  

-Insuficienta modernizare a 

infrastructurii;  

- Lipsa promovării potențialului turistic 

al comunei;  

-Lipsa investitorilor care să ofere 

servicii complete de turism (excursii, 

drumeții, etc.) 

 

Oportunități Amenințări 

-Investiții în derulare pentru 

modernizarea infrastructurii;  

-Existența potențialului de 

dezvoltare a turismului/ 

agroturismului;  

Slaba promovare turistică a zonei;  

-număr mic de unități de primire 

turistică 
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-Constituirea unui parteneriat public-

privat pentru valorificarea 

potențialului turistic/ agroturistic;  

-Existența Fondurilor 

nerambursabile pentru investiții în 

structuri de primire turistică și 

dezvoltarea agroturismului;  

 

 

Mediul înconjurător 

Puncte tari Puncte slabe 

-poluare redusă a aerului, apei și 

solului;  

- utilizarea la scară redusă a 

pesticidelor și îngrășămintelor 

chimice în agricultură;  

- utilizarea îngrășământului natural 

în agricultură;  

-inexistența activităților industriale 

poluante;  

- extinderea rețelei de gaze;  

- relativa depărtare de platformele 

industriale poluante;  

- proiecte de viitor pentru 

-inexistența unui sistem de 

monitorizare al poluării apei, aerului și 

solului pe raza comunei;  

-inexistența infrastructurii de 

canalizare pentru întreaga comună 

conduce la poluarea apelor de 

suprafață și a celor subterane;  

- dejecțiile animale afectează calitatea 

mediului;  

-inexistența unor actori locali interesați 

în parteneriate pentru protecția 

mediului;  

-absența fondurilor locale pentru 
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introducerea rețelei de canalizare;   

-suprafață mare de pășuni și fânețe;  

- existența unei diversități a 

resurselor naturale;  

-existența sistemului de colectare  a 

deșeurilor 

proiecte de mediu;  

- inexistența la nivel local de specialiști 

care să elaboreze proiecte de mediu   

 

Oportunități Amenințări 

-existența unor programe cu 

finanțare nerambursabilă orientate 

direct spre protecția mediului și a 

naturii;  

-creșterea interesului autorității 

locale în promovarea de parteneriate 

pentru protecția mediului;  

-posibilitatea dezvoltării de 

colaborări în domeniul protecției 

mediului;  

-valorificarea resurselor regenerabile 

de energie;  

-crearea unor parteneriate între 

aministrația publică locală și mediul 

privat pentru protecția mediului 

înconjurător.  

-fenomene de saturare, suprapășunat, 

eroziune;  

-insuficiența fondurilor destinate 

protecției mediului;  

-costurile proiectelor de mediu 

finanțate prin fonduri UE implică 

cofinanțări mari de care autoritatea 

locală nu dispune;  

-producerea de calamități naturale;  

-poluarea accidentală a apelor de 

suprafață;  

-exploatarea intensivă a fânețelor 
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Administrație publică 

Puncte tari Puncte slabe 

-Implicarea activă a conducerii în 

procesul de reformă a administrației;  

-existența unor proceduri 

organizaționale care facilitează 

desfășurarea raporturilor de muncă 

în instituție și asigură un flux 

informațional și al documentelor 

adecvat;  

- actualizarea periodică a 

organigramei instituției;  

-aplicarea unui management 

financiar riguros bazat pe utilizarea 

rațională și eficientă a 

bugetului/fondurilor disponibile;  

-existența personalului propriu care 

poate constitui nucleul pentru 

dezvoltarea de programe;  

-asigurarea liberului acces la 

informații de interes public și 

transparența procesului administrativ 

pentru dezvoltare comunitară  

-Eficiența redusă a politicilor publice 

aplicate la nivelul Primăriei;   

- Personal insuficient și alocarea de 

sarcini suplimentare care depăsesc fișa 

postului;  

-Absența expertizei în absorbția de 

fonduri structurale;  

- Lipsa unor metodologii de raportare 

și evaluare lunară a activității 

desfășurate;  

- Bază materială precară;  

-Dotări IT depășite din punct de vedere 

tehnic sau insuficiente;   

-Lipsa parteneriatelor public-private;  

- Resurse financiare insuficiente pentru 

modernizarea și dezvoltarea instituției;  

-Constrângerile financiare restrâng 

domeniile de intervenție  
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Oportunități Amenințări 

-Oportunități de finanțări 

nerambursabile în domeniul 

pregătirii personalului administrației 

– Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020;  

-Oportunități de modernizare a 

administrației: PO Dezvoltarea 

Capacitatii Administrative.  

 

  

-Fluctuații de personal;  

-Ciclurile electorale perturbă uneori 

funcționarea administrației locale;  

- Absența resurselor financiare;  

- Inexistența parteneriatelor pentru 

dezvoltarea de programe;  

-Imposibilitatea stimulării potențialilor 

parteneri;  

-Absența de personal calificat în unele 

domenii;  

- condițiile impuse de pandemia 

provocată de CORONAVIRUS sau 

alte posibile cauze care pot genera 

situații de urgență;  

-Cadrul legislativ instabil.  

Analiza şi matricea SWOT oferă cadrul general care permite definirea 

unor alternative strategice, pe baza unei analize combinate ale comunei şi a 

mediului extern. Uneori, simpla analiză a celor 4 elemente specifice permite 

acumularea unor informaţii importante și esențiale pentru dezvoltarea 

comunității.  

Elementele de bază ale analizei SWOT sunt extrem de simple şi clare. Pe 

lângă faptul că formularea exactă a atuurilor, punctelor slabe, oportunităţilor şi 
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ameninţărilor este o chestiune foarte delicată şi de durată, transpunerea acestora 

în alternative strategice este dificilă.  

O altă problemă este luarea unei decizii. Chiar dacă matricea a fost 

elaborată cu grijă, deciziile vor fi luate după o atentă analizare de către 

persoanele implicate. În stabilirea direcţiilor de acţiune, consideraţiile legate de 

riscurile implicate de fiecare dintre alternative şi cele legate de resurse joacă un 

rol la fel de important ca analiza propriu-zisă. 

 

 

IV. Realizarea analizei de nevoi pe domenii prioritare de investiție 

 

 

1.Educație 

 

Resurse existente 

Resurse 

umane 

22 cadre didactice  

 (din care 3 educatoare, 5 învățătoare și 14 

profesori) 

Resurse 

materiale 

Infrastructura de educație din comuna 

Pietroșița cuprinde următoarele unități:  

 8 săli de clasă 

 1 bibliotecă școlară;  

 
 

Alte 

informații 

 Potrivit datelor obținute, sunt cuprinși în 

învățământ 220 copii – anul școlar 2020-

2021  
 

Intervenții/acțiuni - Reabilitarea/modernizarea și dotarea 
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necesare: unităților de învățământ (mobilier nou Săli de 

clasa, aviziere);  

- Dotări IT ale unităților de învâțământ – 

echipamentele se uzează;  

- Achiziționarea de materiale/ echipamente/ 

dotări sanitare 

 

- Reabilitarea termică a unităților de 

învățământ; 

- Derularea de programe de tip „Școala după 

școală”; 

- Înființarea de after school 

- Amenajare spații de joacă la Grădinițe;  

- Achiziționare microbuze școlare;  

- Amenajare curți și împrejmuiri la grădinițe, 

școli și parcuri;  

- Achiziționarea periodică de materiale 

didactice pentru desfășurarea activităților;  

- Deșfăsurarea în mod sistematic a unor 

programe privind formarea comportamentului și a 

deprinderilor față de mediu în grădinițe și școli; 

conștientizarea cadrelor didactice în ceea ce 

privește influența și rolul de formator;  
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- proiect ,,Reabilitarea, modernizarea și 

dotare grădiniță în satul Dealu Frumos ” – fonduri 

guvernamentale PNDL, conform OUG nr. 28/2013 

și buget local  

 
 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale Adoptarea materialelor de construcții 

moderne cu calități termice deosebite  

Financiare - Resurse bugetare  

- Resurse atrase  

- Resurse locale  

- Fonduri nerambursabile  

Umane Colectivele Școlilor din comuna Pietroșița 

Observații Sistemul educativ local trebuie să devină principala sursă 

de competențe profesionale pentru mediul rural  
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2.Cultură 

 

Resurse existente 

Resurse 

umane 

Nu există director de CC  

Există un post de bibliotecar  

Muzeul Etnografic Pietroșița 

Centrul comunei și zona istorică 

Resurse 

materiale 

1 Bibliotecă comunală;  

În comună există 3 biserici ortodoxe  

- 1Muzeu Etnografic 

Pietroșița  

Alte 

informații 

Obiceiuri de iarna – tradiții  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Dotare cămin cultural;  

- Îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii 

comunale;  

- Dotare bibliotecă comunală;  

- Înființare punct de informare în cadrul 

căminului cultural;  

- Amenajare Centru civic – arhitectură 

peisagistică și valorificare zonă istorică 

- Identificarea de actori locali care să 

investească – de exemplu săli internet, activități 

recreative etc.  

- Identificarea de resurse financiare externe;  
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- Diversificarea activităților din cadrul 

căminelor culturale;  

- Proiect privind ”Reabilitarea, modernizarea 

și dotare Cinematograf în satul Pietrșița – aprobat 

pe lista sinteză CNI  

- Continuare lucrări la baza sportivă din satul 

Dealu Frumos 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale -  

Financiare - Resurse bugetare (cum ar fi 

fondul Ministerului Culturii pentru 

reabilitarea căminelor culturale din 

mediul rural, etc.)  

- Resurse atrase (Identificarea 

de actori locali care să investească)  

- Resurse locale  

- Fonduri europene 

nerambursabile  

Umane Angajați din cadrul primăriei  

Observații Activitățile culturale pot crea o relansare a specificului 

local al comunei  
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3.Sănătate 

 

Resurse existente 

Resurse umane 1 medic de familie, 

1 medic stomatologi;  

1 farmacist 

4 asistenți medicali 

Resurse materiale 2 cabinete medicale medicină de 

familie  

1 cabinet stomatologic  

1 farmacie umană  

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Sprijin și facilități pentru înființare farmacie 

în satul Dealu Frumos  (unde nu există);  

- Program complex de asigurare a securității 

umane față de expunerea la riscul de îmbolnăvire;  

- Proiect ”Construire și dotare dispensar în 

Comuna Pietroșița” – fonduri guvernamentale 

PNDL, conform OUG nr. 28/2013 și buget local 

- Atragere medic de familie pentru al doilea 

cabinet medical din comună 

- Achiziționarea de materiale/ echipamente/ 

dotări sanitare 

 

Mijloace de 

Materiale Baza materială actuală  

Financiare Fonduri publice, fonduri atrase, 
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realizare fonduri europene nerambursabile  

Umane Personal de specialitate  

Observații Politica de sănătate umană constituie una din prioritățile 

importante ale Uniunii Europene  

 

 

4.Asistență socială 

 

Resurse existente 

Resurse umane 47- persoane beneficiare de ajutor 

social 

60- persoane cu dizabilități 

Resurse materiale Serviciul de asistență socială din 

cadrul Primăriei este acreditat  

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Consiliere psihologică pentru copiii 

abandonați/lăsați în grija altor persoane din cadrul 

ori din afara familiei;  

- Construirea unui centru de zi destinat 

persoanelor defavorizate; 

- Construirea unui centru pentru persoane 

vârstnice;  

- Campanii de conștientizare a populației cu 

privire la necesitatea serviciilor de asistență 

socială;  

- Identificarea de potențiali actori locali 
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(parohii, ONG-uri, etc.) care să preia administrarea 

sau să sprijine aceste servicii.  

 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale - 

Financiare - Resurse bugetare  

- Resurse atrase 

(potențiali actori locali - 

parohii, ONG-uri, etc.- care să 

preia administrarea acestor 

servicii)  

- Fonduri europene  

Umane - Asistenți personali, 

maternali, asistenți sociali  

Observații - 

 

 

5.Ordine și siguranță publică 

 

Resurse existente 

Resurse umane  

Resurse materiale Sediul de poliție  

 

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Campanii de educație a populației în spiritul 

respectării legii.  

- Dotare cu utilaje pentru situații de urgență 
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- Extindere și modernizare sistem de 

supraveghere video 

- Servicii de capturare și transport câini fără 

stăpân 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale  

Financiare - Fonduri bugetare  

Umane - Personal de specialitate 

format dintre localnici sau 

atras  

Observații Siguranța publică devine o prioritate locală importantă 

legată de frecvența tot mai ridicată a fenomenelor 

naturale  

 

 

6.Condiții de locuit 

 

Resurse existente 

Resurse umane Populația comunei –3094 

locuitori (conform datelor furnizate 

de INSSE)  

Resurse materiale  

Alte informații 99% din total sunt racordate la 

rețeaua de curent electric  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Aplicarea Codului construcțiilor privind 

locuințele (reabilitarea celor vechi și construirea 

altora noi);  
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- Acțiune educativă de conștientizare a 

locuitorilor cu privire la exigențele condițiilor de 

locuit;  

- Cadastru gratuit teren extravilan și 

intravilan 

 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale  

Financiare Fonduri proprii  

Fonduri bugetare  

Umane Forța de muncă calificată, plecată în 

strainătate sau disponibilă pe plan 

local  

Observații - Este necesară o campanie de conștientizare 

a populației cu privire la necesitatea creării unor 

condiții de locuit la standarde înalte de confort  
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7.Tehnico-edilitar 

 

Resurse existente 

Resurse umane 3094 locuitori  

Resurse materiale Există rețea de alimentare cu apă 

potabilă;  

Există rețea de gaze în satul 

Pietroșița 

Există latrine sau fose septice;  

Există fântâni sau captări de izvoare 

de către locuitorii satelor, lucrări ce 

sunt insuficiente și nu prezintă 

siguranță;  

- Extinderea/eficientizarea 

rețelei de gaze naturale 

- Înființarea/extinderea rețelei de 

canalizare 

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Introducerea rețelei de gaze naturale pentru 

acoperirea nevoilor energetice ale populației și 

instituțiilor în satul Dealu Frumos;  

- Inființarea/extinderea rețelei de canalizare;  

- Modernizarea și extinderea rețelei de 

furnizare a apei potabile în comuna Pietroșița;  

- Program de conștientizare a cetățenilor cu 
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privire la necesitatea racordării la rețeaua edilitară 

pentru eliminarea expunerii la poluare și agenți 

patogeni.  

- Proiect ”înființare rețea distribuție gaze 

naturale în satul Dealu Frumos”  

- Eficientizarea rețelei de gaze naturale în 

comuna Pietroșița 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale  

Financiare Fonduri atrase, fonduri publice, 

fonduri europene nerambursabile  

Umane Persoane active din comună 

(aplicarea proiectelor generează 

surse de venituri pentru populație)  

Observații Acest sector este determinant în crearea condițiilor 

optime de locuit în localitate  
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8.Rețeaua energetică 

 

Resurse existente 

Resurse umane  

Resurse materiale - Extindere rețea  de 

energie electrică, de iluminat 

public în toate satele: 

Pietroșița, Dealu Frumos; 

Alte informații Potențial utilizare surse alternative 

de producere a energiei electrice  

hidroenergia, energia aerului, solară, 

etc  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Modernizarea și extinderea rețelei de 

energie electrică, de iluminat public;  

- Modernizarea iluminatului public cu led;  

- Valorificarea resurselor energetice 

regenerabile – eoliene, energia solară;  

- Proiecte de asociere a culturilor agricole cu 

valorificarea energetică produselor agricole.  

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale Terenul disponibil  

Potențial eoliene, panouri solare, 

hidroenergie etc. – resurse 

energetice regenerabile  

Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, 

fonduri publice, fonduri europene 
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nerambursabile  

Umane Locuitorii satelor  

Observații - Nu există o tradiție locală în domeniul 

aplicațiilor energetice din surse regenerabile 

(excepție, lemnul pentru foc)  

- Valorificarea potențialului acestui sector 

constituie o șansă pentru dezvoltarea comunei  

 

 

 

9.Rețeaua de transport 

 

Resurse existente 

Resurse umane Locuitorii comunei  

Resurse materiale Drumuri de interes local 

modernizate sau în curs de 

modernizare;  

Existența unor proiecte demarate 

pentru modernizarea drumurilor 

comunale, sătești din comună.  

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 

rutiere din comună  

- Amenajare refugii de călători;  

- Modernizarea rețelelor de transport rutier 

(drumuri comunale): șanțuri, rigole scurgere, 
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rampe de acces persoane handicap, podețe, sisteme 

de colectare și scurgerea a apelor, sisteme de 

colectare și scurgerea a apelor; 

- Reabilitarea infrastructurii de transport 

pentru creșterea siguranței în circulația publică și 

asigurarea liberei deplasări a cetățenilor;  

- Poduri, podețe și punți pietonale - 

reabilitate/construcție nouă; 

- Înființare piste pentru bicicliști; 

- Semnalizarea adecvată a intersecțiilor și 

trecerilor de pietoni; 

- Reabilitarea/modernizarea parcărilor 

existente, inclusiv lărgirea acestora; 

- Proiect ”Asfaltare Drumuri de interes local 

în Comuna Pietroșița  

- Proiect ”Modernizare ulițe sătești în 

comuna Pietroșița” – asociere cu Consiliul 

Județean Dâmbovița, buget CJD si buget local  

- Proiect ”Modernizare Ulița Cruce – Mira 

Cocoș – Olaru Vasile din satul Pietroșița”, PNDR 

2014-2020 prin GAL ”Bucegi-Leaota” și buget 

local  

- Proiect ”Reabilitare drum de interes local 
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DC 132 Pietroșița – aprobat pe lista sinteză CNI 

- Proiect ”Refacere pod peste pârâul Dealu 

Frumos, punct Vale”- fondul de rezervă și 

interacțiune la dispoziția guvernului și buget local  

- -Proiect ”Reabilitare Podeț Voevode în satul 

Pietroșița” 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale Calitatea drumurilor de acces în 

localitate  

Financiare Fonduri proprii, fonduri europene 

nerambursabile, fonduri publice  

Umane  

Observații  

 

 

10.Agricultură 

 

Resurse existente 

Resurse umane Locuitorii comunei  

Resurse materiale 2703 ha suprafață totală a comunei  

7 ha arabil, 229 ha pășuni, 724 ha 

fânețe, 173 ha livezi, 1412 ha 

pădure, 23 ha ape, 70 ha  curți 

construcții, 27 ha degradat și 

neproductiv 

Efectivul de animale 

Alte informații Principalele culturi: porumb, cartofi 
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și legume.  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Înființarea unui târg- obor pentru 

comercializarea animalelor ;  

- Reabilitarea torenților, versanților în zonele 

de risc de eroziune și execuția lucrărilor de 

îndiguire în zonele de risc de inundații;  

- Înființarea unei piețe de comercializare a 

produselor agroalimentare;  

- Promovarea unei politici agricole care să 

conducă la performanța și la valorificarea biomasei 

(nealimentar);  

- Promovarea unei politici adecvate în 

domeniul resurselor umane care lucrează în 

agricultură;  

- Împăduriri terenuri neproductive și plantări 

pe terenuri aparținând domeniului public 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale  

Financiare Surse proprii, Surse publice, Surse 

atrase- fonduri nerambursabile - 

PNDR  

Umane  

Observații Creșterea animalelor va rămâne activitatea de bază 

pentru dezvoltarea economică a comunei, dar trebuie să 
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devină performantă printr-o abordare managerială 

modernă  

 

11.Silvicultură 

 

Resurse existente 

Resurse umane  

Resurse materiale 1412 ha pădure 

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

 

- Lucrări de împădurire și amenajarea de 

perdele forestiere;  

- Realizarea unor culturi de specii silvice cu 

creștere rapidă pentru valorificare energetică;  

- Organizarea de programe de FPC pentru 

proprietarii de păduri private.  

 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale Terenuri improprii practicării 

agriculturii sau predispuse la 

alunecări  

Financiare Fonduri externe, publice, PNDR  

 

Umane Formarea resurselor umane 

specializate  

 

Observații  
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12.Industrie 

 

Resurse existente 

Resurse umane persoanele salariate  

Resurse materiale În comuna Pietroșița există unități 

comerciale în domeniul alimentar și 

industrial.  

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Acțiuni de sprijinire a mediului de afaceri 

local;  

- Înființarea unui târg- obor pentru 

comercializarea animalelor 

- Înființarea unei piețe de comercializare a 

produselor agroalimentare;  

- Sprijinirea înființării de firme prelucrătoare 

a materialului lemnos;  

- Sprijin pentru dezvoltarea industriei bazate 

pe prelucrarea resurselor agricole;  

- Acordarea de sprijin pentru înființarea de 

asociații și grupuri de producători locali în vederea 

amplificării producției și comercializării 

produselor locale;  

- Promovarea spiritului antreprenorial pentru 

dezvoltarea unor activități de producție  

pentru valorificarea resurselor locale;  
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Mijloace de 

realizare 

Materiale  

Financiare Atragerea de surse financiare din 

fonduri publice sau fonduri private  

Umane Continuarea studiilor de către 

absolvenții școlii  

Observații  

 

 

13.Comerț și alimentație publică 

 

Resurse existente 

Resurse umane Întreprinzătorii privați de pe raza 

comunei  

Resurse materiale unități comerciale – magazine 

mixte;  

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Alinierea la standardele aprobate a 

activităților comerciale;  

- Sprijin administrativ sau facilități fiscale 

pentru înființarea unor spații comerciale de 

alimentație publică de tip SUPERMARKET  

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale  

Financiare Resurse private, Resurse atrase, 

Fonduri europene pentru sprijinirea 

microîntreprinderilor  

Umane  
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Observații Risc: regimul sever al condițiilor de comercializare a 

produselor alimentare impun cheltuieli ridicate pentru 

investiții  

 

 

14.Servicii 

 

Resurse existente 

Resurse umane Întreprinzătorii privați de pe raza 

comunei  

Resurse materiale Poșta  

Cablu TV+INTERNET;  

Telefonie mobilă;  

Servicii medicale;  

Farmacie umană;  

Unități comerciale – magazine 

mixte;  

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Punct bancar;  

- Unitate reparații electrocasnice;  

- Cizmărie; croitorie;  

- Punct de informare a populației cu privire la 

legislația europeană.  

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale Dotări adecvate pentru servicii de 

performanță  

Financiare Resurse private, Resurse atrase, 
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Fonduri externe  

Umane Tineri care se pot califica în scopul 

desfășurării unor activități în 

domeniul serviciilor  

Observații Promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor 

locali și atrași pentru dezvoltarea unor activități 

economice în domeniul serviciilor  

 

 

15.Turism 

 

Resurse existente 

Resurse umane Locuitori ai comunei Pietroșița 

Întreprinzători privați  

Personal din cadrul primăriei  

Resurse materiale  

Alte informații Comuna are potențial turistic  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Modernizarea infrastructurii;  

- Valorificarea zonei cu potențial turistic;  

- Identificarea potențialilor investitori în 

turism/agroturism;  

- Înființarea și amenajarea zonelor de 

agrement și de picnic; 

- Sprijin administrativ pentru construire 

pensiuni agro turistice;  

- Promovarea traseelor turistice existente în 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

194 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

comuna Pietroșița;  

- Amenajarea traseelor turistice existente în 

comună;  

- Informare și asistență privind fondurile 

interne și externe disponibile;  

- Accesarea fondurilor disponibile (POR, 

PNDR etc.)  

- înființare rețea puncte de internet gratuit pe 

raza comunei Pietroșița 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale - Zone ale comunei care 

pot fi amenajate pentru agro-

turism  

- Obiective naturale ce 

pot fi valorificate  

Financiare Resurse private,  

Resurse atrase, fonduri europene 

nerambursabile  

Umane Întreprinzători, oameni de afaceri  

Administrația publică locală  

Observații Promovarea unei politici de încurajare a activităților de 

interes turistic în asociere cu alte activități care pot 

căpăta specific local . 
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16.Managementul teritoriului 

 

Resurse existente 

Resurse umane Responsabilul pe urbanism, 

primarul;  

cei 3094 de locuitori ai comunei  

Resurse materiale Cele 2703 ha ale comunei  

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Crearea unei mentalități de abordare a vieții 

sociale și economice locale în care teritoriul 

constituie o resursă;  

- Studii și cercetări privind zonarea 

teritoriului pe criterii de potențial economic, 

social, ecologic, tehnologic și crearea conceptelor 

necesare de valorificare a acestui potențial - 

completare, finalizare;  

- Definitivarea reconstituirii proprietății 

asupra terenurilor și clădirilor;  

- Adoptarea unui concept european de 

organizare teritorială pentru îmbunătățirea 

condițiilor de dezvoltare rurală;  

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale Întreg teritoriul comunei  

Financiare Resurse bugetare, resurse atrase, 

fonduri europene  

Umane Acces la consultanță de specialitate 
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pentru realizarea obiectivului  

Observații Managementul teritoriului diferă de amenajarea 

teritoriului  

 

 

17.Amenajarea teritoriului 

 

Resurse existente 

Resurse umane Disponibilitatea celor 3094 de 

locuitori de a participa la activitățile 

de amenajare a teritoriului  

Resurse materiale Cele 2703 ha ale comunei  

 

Alte informații Teren neagricol:  

1412 ha paduri  

23 ha ape  

70 ha  - curți construcții 

27 ha neproductiv 

Potențial înființare parc eolian, 

energie solară, valorificare potențial 

hidroenergetic.  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare 

la sisteme moderne de valorificare și asigurare 

acces;  

- Constituirea și actualizarea permanentă a 

unei baze de date privind situația teritoriului;  
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Mijloace de 

realizare 

Materiale Încurajarea dezvoltării unor 

activități economice locale pentru 

amenajări și întreținere  

Financiare Fonduri private, fonduri atrase, 

fonduri europene  

Umane Crearea de locuri de muncă pentru 

populația activă locală pentru lucrări 

de amenajare  

Observații Promovarea unei politici de amenajare și creare a unor 

premise de dezvoltare locală pe principii durabile  

 

 

18.Calitatea mediului (apă, aer, sol) 

 

Resurse existente 

Resurse umane Locuitorii comunei nu sunt expuși la 

poluare sau generatori de poluare  

Resurse materiale 1581 Gospodării ale populației, 

dejecțiile animaliere.  

Alte informații O parte din populație deține 

instalații pentru apă realizate din 

surse proprii.  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Identificarea surselor de poluare și a 

stadiului de afectare a mediului înconjurător;  

- Monitorizarea calității, luarea unor măsuri 

de protecție care vizează starea de confort si 
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sănătate a populației;  

- Educația ecologică trebuie promovată la 

toate nivelele de administrare și de vârstă;  

- Formarea comportamentului și a 

deprinderilor față de mediu trebuie să înceapă și să 

se desfășoare în mod sistematic în grădinițe și 

școli;  

- Monitorizarea gradului de poluare a aerului, 

proiect privind identificarea durității apei (prezintă 

nitriți și nitrați în cantități considerabile), a solului;  

- Program de restructurare a activităților 

gospodărești pentru eliminarea surselor de  poluare 

a aerului, apei și solului;  

- Program de conștientizare a populației 

comunei asupra riscurilor de expunere la poluare și 

a măsurilor de evitare a poluării mediului 

înconjurător;  

- Organizarea societății civile pentru 

promovarea conceptelor ecologice  

- Înființarea rețelei de canalizare; 

- Investiții ce urmăresc stoparea poluării 

 

Mijloace de 

Materiale Depoluare naturală (macrofite)  

Financiare Resurse publice, resurse atrase  
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realizare Umane Reprezentanții societății civile, 

personal specializat pentru aplicarea 

proiectelor  

Observații  

 

 

19.Protecția sănătății umane 

 

Resurse existente 

Resurse umane 1 medic de familie;  

1 medic stomatolog;  

1  farmacist 

4 asistenți sanitari 

Resurse materiale 2 cabinete medicale;  

1 cabinet stomatologic;  

1 farmacie umane;  

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Program de conștientizare a populației cu 

privire la expunerea agenți nocivi în diferite 

situații și necesitatea unor măsuri drastice de 

protejare;  

- Construirea unui staționar pentru 

supravegherea stării de sănătate;  

- Modernizarea cabinetelor medicale pentru 

asigurarea serviciilor de sănătate la standarde 

înalte;  
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- Program de educare a populației pentru 

adoptarea unui mod de viață sănătos;  

- Monitorizarea unor factori de risc pentru 

sănătatea umană: poluare chimică, zgomot, stres;  

- Organizarea societății civile pentru 

promovarea conceptelor moderne de sănătate 

umană;  

- Înființarea unui centru social 

- Proiect ”Construire și dotare dispensar în 

comuna Pietroșița” – Fonduri guvernamentale 

PNDL, conform OUG nr. 23/2013 și buget local 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale Clădiri și mijloace de comunicare și 

transfer de cunoștințe  

Financiare Resurse publice, resurse atrase, 

resurse private, fonduri europene  

Umane Specialiști și voluntari  

Observații Focalizarea politicii administrației publice pe 

satisfacerea nevoilor umane  
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20.Utilizarea durabilă a resurselor naturale 

 

Resurse existente 

Resurse umane Locuitorii comunei Pietroșița 

Resurse materiale 1133 ha teren agricol: 7 ha teren 

arabil, 229 ha pasuni, 724 ha fînețe, 

173 ha  livezi  

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Desfășurarea unei campanii de 

conștientizare a populației cu privire la gestionarea 

durabilă a resurselor locale;  

- Promovarea unei politici de încurajare a 

activităților de exploatare a resurselor 

regenerabile;  

- Utilizarea resurselor regenerabile pentru 

iluminatul public;  

- Elaborarea de planuri de gestionare și 

valorificare a bazinelor hidrografice;  

- Proiect de educare și transfer de cunoștințe 

cu privire la conceptul de dezvoltare durabilă și a 

raportului nevoi/ resurse;  

- Împăduriri terenuri neproductive și plantări 

pe terenuri aparținând domeniului public 

 

Mijloace de 

Materiale Mijloace moderne de conducere și 

control al proceselor  

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

202 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

realizare Financiare Resurse publice, resurse atrase, 

resurse private  

Umane Proprietarii de pământ de pe raza 

comunei pentru resursele solului  

Observații Oportunitatea valorificării potențialului sectorului este o 

prioritate a Strategiei Europene  

 

 

21.Managementul integrat al deșeurilor 

 

Resurse existente 

Resurse umane Colectarea deșeurilor de o firmă de 

salubritate  

Resurse materiale  

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Activități de educare a populației cu privire 

la necesitatea și modul de gestionare a deșeurilor 

menajere solide;  

- Dotarea cu infrastructura necesară pentru 

colectarea selectivă a deșeurilor – achiziționare 

pubele;  

- Crearea infrastructurii locale de colectare și 

depozitare intermediară a deșeurilor solide;  

- Organizarea societății civile pentru 

promovarea conceptelor moderne de gestionare a 

deșeurilor;  
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- Înființarea unui Centru de colectare/ 

procesare primară a deșeurilor plastice;  

- Educația ecologică trebuie promovată la 

toate nivelele de administrare și de vârstă  

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale Infrastructura de colectare, 

depozitare, transport  

Financiare Resurse publice, resurse atrase, 

fonduri externe  

Umane Personal calificat  

Observații Acest sector este determinant în crearea condițiilor 

optime de locuit în localitate  

 

 

22.Spații verzi 

 

Resurse existente 

Resurse umane Locuitorii comunei 3094 persoane  

Resurse materiale Spații publice, curțile oamenilor și 

ale instituțiilor  

Alte informații  

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Înființarea și amenajarea zonelor de 

agrement și de picnic  

- Amenajare spații verzi la școli, grădinițe,  

- Amenjare parc;  

- Realizarea unor spații verzi;  

- Program de conștientizare și educare a 
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populației la toate nivelurile de vârstă.  

 

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale Acces la material biologic adecvat  

Financiare Fonduri proprii, fonduri atrase, 

fonduri publice, fonduri externe  

Umane Acces la consultanță peisagistică  

Observații Pentru locuitorii comunei amenajările peisagistice 

trebuie să devină un factor de confort și sănătate  

 

 

 

23.Administrație publică 

 

Resurse existente 

Resurse umane angajații Primăriei Comunei 

Pietroșița;  

Resurse materiale Sediu propriu  

Alte informații   

Intervenții/acțiuni 

necesare: 

- Programe de dotare și întărire instituțională a 

administrației publice;  

- Dotare la standarde corespunzătoare pentru 

îmbunătățirea calității serviciilor oferite populației, 

inclusiv cu echipamente IT de ultima generație care 

să permită menținerea înregistrarilor (de taxe și 

impozite, de terenuri, etc.) în condiții 

corespunzătoare și care să contribuie la scurtarea 
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timpului de rezolvare a problemelor care apar.  

- Dotarea cu echipamente IT – hardware, 

software, licențe, multifuncționale, echipamente și 

accesorii;  

- Dotarea cu echipamente pentru protecție 

civilă:  

- Achiziționare sisteme și programe informatice 

pentru compartimente;  

- Cadastru gratuit teren extravilan și/sau 

intravilan 

- Înființare rețea puncte de internet gratuit pe 

raza comunei Pietroșița 

- Înființare/extindere/modernizare/eficientizare 

sistem de supraveghere video pe raza comunei 

Pietroșița 

- Achiziționare materiale/utilaje/echipamente 

pentru situații de urgență 

- Achiziționarea de materiale/ echipamente/ 

dotări sanitare 

- Înființarea unui sistem de plată a facturilor 

(Pay Point);  

- Achiziționarea de servicii publicitare pentru 

promovarea obiectivelor din comună;  
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- Achiziționare sistem de alarmare;  

- Programe de perfecționare a personalului 

propriu, inclusiv familiarizarea cu programe 

informatice pentru menținerea înregistrărilor 

(cadastru, taxe și impozite, etc.) ;  

- Constituirea de parteneriate public private 

pentru exploatarea unor investiții ale comunității și 

pentru valorificarea unor resurse locale din 

patrimoniul public;  

- Programe de perfecționare pentru accesarea 

fondurilor europene și pentru pregătirea cetățenilor 

comunei, potențiali solicitanți de fonduri pentru 

dezvoltare comunitară;  

- Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu 

comunitatea pentru a permite participarea cetățenilor 

la luarea deciziilor și implicarea acestora.  

 

Mijloace de 

realizare 

Materiale Patrimoniul public și privat al 

comunei  

Financiare Fonduri proprii, fonduri bugetare și 

fonduri externe  

Umane Creșterea numărului de salariați ai 

Primăriei pentru a se mări calitatea 

actului de administrație publică  
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Observații Creșterea autonomiei administrației publice locale 

presupune constituirea mijloacelor adecvate a aplicare și 

urmărire a consecințelor politicii economice, sociale și 

ecologice și a impactului asupra cetățenilor și bunurilor 

lor. 

 

 

V. Direcțiile strategice de dezvoltare a comunei 

 

 

 Prezenta strategie se referă doar la domenii de intervenție în care are 

atribuții Consiliul Local, fiind excluse domeniile care nu cad în sarcina acestei 

instituții, cum ar fi activitățile private în domeniul economic. Aceste activități 

private pot fi însă spijinite de către administrația locală, mai ales că în viitor vor 

aduce venituri la bugetul local. Strategia se referă și la acele posibilități ale 

autorităților locale de a sprijini dezvoltarea economică și socială a comunității.  

Pentru implementarea anumitor măsuri este nevoie de o conlucrare cu alte 

autorități locale vecine și cu Consiliul Județean Dâmbovița, precum și cu alte 

instituții abilitate. Este vorba mai ales de infrastructura mare, unde se impun 

colaborări cu diverși parteneri.  

Consiliul Local al Comunei va stabili ordinea priorităților în funcție de 

nevoile locale și de resursele financiare disponibile. 
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 Obiectivul general al strategiei de dezvoltare: 

 

 Dezvoltarea echilibrată și armonioasă a comunei, prin crearea și 

susținerea unui mediu economico – social competitiv, stabil, sănătos și 

diversificat, care să asigure creșterea economică în ritm continuu și Creșterea 

calității vieții cetățenilor. 

 

Obiective specifice principale: 

 

- Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea 

dezvoltării socio-economice durabile; 

- Asigurarea protecției și calității mediului înconjurător în vederea 

creșterii standardului de viață al locuitorilor și dezvoltării durabile a 

comunei Pietroșița;  

- Îmbunatățirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală 

și asigurarea echității, egalității de șansă și facilitarea integrării sociale și pe 

piața muncii a grupurilor defavorizate;  

- Dezvoltarea sistemului de învățământ la nivelul comunei Pietroșița, 

prin îmbunatățirea infrastructurii și a dotărilor, crearea cadrului pentru 

desfășurarea de activități extracurriculare, creșterea calității și diversificarea 

serviciilor educaționale;  

- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și susținerea ofertei de servicii 

medicale în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la 
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serviciile de sanătate de bază; 

- Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural, punerea în valoare a resurselor antropice și crearea de 

facilități pentru petrecerea timpului liber;  

- Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comună prin promovarea 

potențialului cultural local și crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui 

turism de agrement;  

- Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de 

calitate și adaptabile nevoilor individuale și globale ale acestora care să 

prevină, să limiteze, să combată situațiile de marginalizare socială a 

tinerilor, să recupereze și să reintegreze social tinerii aflați în situații de risc;  

- Revigorarea și diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării 

socio-economice a comunei Pietroșița; 

- Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri și 

promovarea antreprenoriatului; 

-  Creșterea capacității administrației publice locale de furnizare a 

serviciilor către populație și de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri 

local.  

 

Obiective pe termen mediu și lung pe sectoare de activitate: 

1. EDUCAȚIE  

- Asigurarea unui sistem educațional performant, flexibil și adaptat 

condițiilor din mediul rural;  
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- Facilitarea accesului pentru toți la educație;  

- Modernizarea infrastructurii de educație și asigurarea dotărilor, inclusiv 

IT, necesare desfășurării unui proces educațional competent și competitiv;  

- Facilitarea accesului la formare profesională continuă a adulților;  

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii specifice pentru educație 

sportivă cu baze materiale corespunzătoare;  

- Implementarea de programe școlare pentru formarea comportamentului și 

deprinderilor privind protecția mediului;  

 

2. CULTURĂ ȘI ARTĂ  

- Diversificarea activităților culturale la nivelul comunei;  

- Modernizarea infrastructurii de cultură, întreținerea și conservarea 

obiectivelor culturale;  

- Facilitarea accesului la informații prin intermediul structurilor de 

cultură;  

- Revitalizarea practicilor tradiționale/artei populare, valorificarea 

acestora și asigurarea transmiterii către generațiile viitoare.  

 

3. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

- Asigurarea de servicii medicale suficiente și la standarde europene;  

- Facilitarea accesului populației la servicii medicale de calitate;  

- Dezvoltarea unui program complex pentru informarea și educarea 

populației în spiritul unui mod de viața sănătos;  

-  Efectuarea unui studiu pentru identificarea factorilor de risc asupra 
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calității vietii și aplicarea soluțiilor corespunzătoare;  

- Îmbunătățirea calității serviciilor sociale;  

- Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru diverse 

proiecte/programe sociale (asistarea mamelor singure, consiliere psihologică 

pentru copii, servicii de gestionare a câinilor fără stăpân, etc.) sau 

identificarea actorilor locali care să preia administrarea serviciilor sociale;  

- Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de asistență socială prin crearea 

de centre pentru bătrâni, persoane defavorizate, persoane cu nivel scăzut de 

trăi, etc.  

 

4. INFRASTRUCTURA  

- Creșterea standardului de viață pentru locuitorii comunei;  

- Crearea de condiții de viață atractive atât pentru menținerea 

populației tinere în localitate, cât și pentru atragerea populației care ar dori 

să se stabileasca în comună;  

- Crearea de condiții și facilități pentru familiile monoparentale, 

familiile tinere cu copii, persoane defavorizate;  

- Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei prin creșterea 

gradului de informatizare ca urmare a introducerii tehnologiei IT, atât în 

instituțiile publice (primărie, școli, cămine culturale, etc.), cât și în 

gospodăriile populației;  

- Crearea de noi locuri de muncă, în diverse domenii de activitate 

(inclusiv domenii non-agricole) cu venituri suficiente pentru a asigura un 

nivel de trai decent;  
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- Facilitarea accesului la formare profesională în vederea calificării sau 

recalificării pentru reconversia profesională în domenii căutate pe piața 

forței de muncă;  

- Informarea și conștientizarea locuitorilor comunei cu privire la 

necesitatea racordării la rețeaua tehnico-edilitară pentru eliminarea riscului 

expunerii la poluare și agenți patogeni;  

-  Asigurarea de dotări edilitare complete și funcționale, capabile să 

deservească necesitățile locuitorilor comunei, în condiții civilizate;  

-  Facilitarea accesului tuturor locuitorilor comunei la rețeaua tehnico-

edilitară;  

- Crearea unei rețele de drumuri la standarde UE, care să deservească 

necesitățile locuitorilor comunei și să asigure cadrul necesar pentru 

dezvoltarea activităților economice;  

- Modernizarea infrastructurii de drumuri și transport în acord cu 

normele privind protecția mediului înconjurător;  

- Creșterea siguranței în circulația publică și asigurarea liberei deplasări 

a locuitorilor comunei.  

 

5. AGRICULTURA – SILVICULTURA  

 

- Creșterea productivității în sectorul agricol și zootehnic, reducerea 

populației ocupate în agricultura de subzistență;  

- Diversificarea activităților agricole generatoare de venit;  

-  Promovarea unor politici agricole care să dezvolte practici de 
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agricultură durabilă, să conducă la performanță și la valorificarea biomasei 

(nealimentar);  

- Dezvoltarea unei agriculturi ecologice care și-ar putea găsi piața de 

desfacere în Uniunea Europeană;  

- Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane care 

lucrează în agricultură;  

-  Promovarea unei politici de mecanizare a agriculturii;  

- Organizarea de exploatații agricole pentru culturi performante.  

 

6.  INDUSTRIE – COMERȚ – SERVICII  

 

- Crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea unui comerț civilizat 

pe raza comunei, comerț care să respecte reglementările în vigoare și care să 

nu pericliteze sănătatea populației;  

- Asigurarea facilităților necesare (utilități) pentru localizarea de 

afaceri în comună;  

- Alinierea la standardele aprobate a activităților comerciale;  

-  Promovarea unor tehnici eficiente de marketing;  

- Creșterea calității serviciilor pe raza comunei;  

- Promovarea unei politici de asociere a întreprinzătorilor locali și 

atrași pentru dezvoltarea unor activități economice în domeniul serviciilor;  

- Facilitarea accesului la servicii de consultanță în domeniu, inclusiv 

pentru accesarea de fonduri europene;  

- Promovarea spiritului antreprenorial în rândul populației comunei 
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prin organizarea a diverse forme de pregătire în domeniu;  

- Promovarea, la toate nivelurile de administrare și de vârstă, a 

conceptelor moderne de gestionare a deșeurilor.  

 

7.  TURISM  

 

- Promovarea unei politici de încurajare a activităților de interes turistic 

în asociere cu alte activități care pot căpăta specific local;  

- Crearea infrastructurii pentru turism și agroturism – căi de acces și 

alte utilități;  

- Sprijinirea intreprinzătorilor privați în deschiderea de afaceri în 

domeniu – pensiuni turistice, etc.;  

- Sprijin și asistență pentru accesarea fondurilor disponibile (FDR, 

FEADR, etc.);  

- Dezvoltarea de parteneriate public-private pentru valorificarea 

zonelor cu potențial turistic/agroturistic.  

 

8.  MANAGEMENTUL ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

- Creșterea potențialului economic al comunei și reducerea cheltuielilor 

de întreținere a infrastructurii prin investiții în domeniul sus menționat;  

- Efectuarea unui studiu hidrogeologic pentru a identifica problemele 

comunei în domeniul sus menționat;  

- Amenajarea albiilor apelor și regularizarea canalelor cu torent în 
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zonele afectate sau cu risc de a fi afectate;  

- Împădurirea suprafețelor degradate sau afectate de alunecări de teren;  

- Efectuarea unui studiu cu privire la posibilitatea irigării terenurilor 

arabile, concomitent cu dezvoltarea economiei agrare.  

 

9. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  

 

- Elaborarea unui proiect de educare și transfer de cunoștințe cu privire 

la conceptul de dezvoltare durabilă;  

- Promovarea unei politici de încurajare a activităților de exploatare a 

resurselor regenerabile;  

-  Aplicarea unui program de educare a populației pentru adoptarea 

unui mod de viață sănătos, promovarea conceptelor moderne privind 

sănătatea umană;  

- Monitorizarea gradului de poluare a aerului, proiect privind 

identificarea durității apei, solului;  

- Restructurarea activităților gospodărești pentru eliminarea surselor de 

poluare a aerului, apei și solului;  

- Reducerea poluării prin înființarea sistemului de colectare selectivă a 

deșeurilor;  

- Rezolvarea situației canalizării - închiderea foselor din gospodăriile 

populației;  

- Promovarea practicilor de agricultură ecologică;  

- Realizarea unor sisteme de alarmare a populației din zonele potențial 
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a fi afectate de fenomene de poluare;  

- Identificarea și aplicarea soluțiilor de stopare a poluării și de 

restaurare ecologică;  

- Îmbunătățirea calității vieții și creșterea gradului de confort pentru 

populația comunei prin amenajarea spațiilor verzi din comună;  

- Dezvoltarea unui program de educație ecologică a locuitorilor 

comunei;  

- Elaborarea unui proiect comunitar de amenajare a spațiilor verzi;  

- Creșterea gradului de curățenie a comunei și reducerea poluării prin 

înființarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor;  

- Creșterea nivelului de cunoștinte a populației cu privire la depozitarea 

neorganizată a deșeurilor solide post-utilizare și arderea poluantă a unor 

materiale post – utilizare (cauciuc, mase plastice, textile sintetice);  

- Crearea infrastructurii locale de colectare și depozitare intermediară a 

deșeurilor solide;  

- Promovarea, la toate nivelurile de administrare și de vârstă, a 

conceptelor moderne de gestionare a deșeurilor.  

 

10. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ  

 

10.1 Întărire instituțională  

- Îmbunatățirea calității serviciilor oferite de administrația publică 

locală prin întărirea capacității instituționale, dotare la standarde 

corespunzătoare (inclusiv în IT);  
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-  Elaborarea unui sistem de administrare bazat pe promovarea 

autonomiei locale și consolidarea cadrului instituțional;  

- Dezvoltarea sistemelor de comunicare cu comunitatea pentru 

creșterea participării cetățenilor la viața comunei – stabilirea unor modalități 

de consultare a cetațenilor și implicarea acestora în procesul decizional;  

- Orientarea serviciilor publice către necesitățile locuitorilor comunei;  

- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii comunității;  

- Creșterea nivelului de accesare a fondurilor externe nerambursabile 

oportune pentru dezvoltarea comunității;  

- Eficientizarea gestionării mijloacelor publice;  

- Reevaluarea sistemului de servicii publice și orientarea unor activități 

către domeniul privat;  

- Crearea unui sistem de monitorizare și evaluarea a calității serviciilor 

publice oferite locuitorilor comunei;  

- Eliminarea blocajelor birocratice și implementarea unui sistem de 

management al calității în serviciile publice.  

 

10.2 Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor public-private  

- Constituirea de parteneriate public – private pentru exploatarea unor 

investiții ale comunității și pentru valorificarea unor resurse locale din 

patrimoniul public: identificarea actorilor locali care pot fi implicați;  

- Încurajarea formelor de asociere a societății civile pentru participarea 

la viața publică a comunității – identificarea nucleelor existente și potențiale 

și sprijinirea acestora;  
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- Sprijinirea ONG-urilor care desfășoara activități în folosul 

locuitorilor comunei;  

- Elaborarea de proiecte investiționale comune cu sectorul economic 

privat, în diverse domenii (social, cultural, turism, mediu, etc.).  

 

10.3 Creșterea calității resurselor umane  

- Identificarea necesităților și oportunităților de instruire;  

- Derularea unor programe de perfecționare profesională continuă a 

personalului din administrația publică în corelație cu exigențele impuse  de 

creșterea autonomiei în administrația publică locală și cu exigențele pentru 

executarea sarcinilor de serviciu;  

- Programe de perfecționare pentru accesarea fondurilor europene și 

pentru pregătirea cetățenilor comunei, potențiali solicitanți de fonduri pentru 

dezvoltare comunitară ;  

- Elaborarea unui regulament de organizare și funcționare a 

personalului din administrația publică;  

- Încadrarea corectă a personalului pe funcții și activități bine definite, 

în funcție de pregatire și experiență;  

- Asigurarea transparenței în funcționarea sistemului instituțional 

pentru fiecare angajat;  

- Creșterea responsabilității și a independenței profesionale a 

funcționarilor publici.  
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10.4 Consolidarea managementului finanțelor publice  

- Aplicarea de măsuri concrete și fezabile pentru obținerea veniturilor 

proprii, crearea și menținerea echilibrului bugetar;  

-  Elaborarea unei strategii pentru obținerea de fonduri extrabugetare 

care să susțină proiecte/programe de interes local;  

- Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului ca instrument esențial al 

economiei de piață;  

- Aplicarea unui management financiar riguros care să permită un 

control strict și eficient asupra executării bugetului;  

- Planificarea eficientă a cheltuielilor și veniturilor;  

- Aplicarea de măsuri concrete de control asupra cheltuielilor publice;  

- Dezvoltarea unui program pentru administrarea corespunzătoare a 

banilor publici.  

 

10.5 Managementul informațiilor  

- Racordarea instituțiilor, a agenților economici și a populației la 

sistemele actuale de comunicare;  

- Construirea de parteneriate cu agenți privați și implicarea acestora în 

activități comerciale în sfera IT, eventual asigurarea de spații în căminul 

cultural pentru înființarea și derularea de activități specifice;  

- Analizarea nevoilor în domeniul IT și informatizarea serviciilor 

oferite cetățenilor de către primărie (registru agricol, taxe și impozite, 

evidența populației, etc.);  

- Coordonarea cu alte activități a acestui domeniu – înființarea 
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punctului de informare și conectarea  la surse de informare locale, județene 

și naționale.  

- Aducerea informației europene și guvernamentale în fața populației 

locale în scopul fructificării oportunităților legate de integrarea în Uniunea 

Europeană – accesarea de fonduri structurale, absorbției fondurilor 

comunitare și în special al fondurilor de dezvoltare agricolă – deschidere de 

noi afaceri, infrastructura rurală, etc.  

 

 

VI. Planul de acțiune pe domenii prioritare de intervenție  

 

1. Educație 

Acțiuni propuse Durata 

proiectul „Reabiliatre, modernizare și dotare grădiniță din Satul 

Dealu Frumos ”  

1-3 

Reabilitarea/modernizarea și dotarea unităților de învățământ 

(mobilier nou Săli de clasa, aviziere);  
 

1-4 

Dotări IT ale unităților de învățământ – echipamentele se 

uzează;  
 

1-2 

  Achiziționarea de materiale/ echipamente/ dotări sanitare 1-2 

 Amenajare teren de sport;  
 

1-3 

 Amenajare spații de joacă la Gradinițe;  
 

1-2 

 Achiziționare microbuze școlare;  
 

1-2 

 Amenajare curți și împrejmuiri la grădinițe, școli și parcuri;  
 

1-3 
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 Achiziționarea periodică de materiale didactice pentru 

desfășurarea activităților;   
 

1-7 

 Deșfăsurarea în mod sistematic a unor programe privind 

formarea comportamentului și a deprinderilor față de mediu în 

grădinițe și școli; conștientizarea cadrelor didactice în ceea ce 

privește influența și rolul de formator.  
 

1-7 

Reabilitarea termică a unităților de învățământ 1-3 

Derularea de programe școlare tip “școala după școală”, 

accesibile tuturor copiilor 

1-5 

Responsabili 

- Compartiment achiziții publice  

- Compartiment financiar - contabil  
 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale, 

- Fonduri guvernamentale  

- PO Capital Uman  

- PO Regional – Axa Prioritară 10  

- PNDR  

- Program Național Dezvoltare Locală  

- Fonduri europene Grupuri de Acțiune Locală 

(GAL)  
     

Etape pentru finanțarea proiectului  

-  Realizare SF  
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- Obținere avize  

-  Analiza situației actuale și a necesarului în ceea ce privește 

dotarea (inclusiv IT)  

- Efectuarea unui studiu cu privire la necesitatea spațiilor pentru 

sport, precum și a unei analize de cost  

- Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe 

- Programe/campanii educaționale privind protecția mediului  

 

 

 

2. Cultură și artă 

Acțiuni propuse Durata 

Proiect ”Reabilitare, modernizare și dotare  cinematograf” 1-3 

Reabilitarea, modernizarea, dotarea asezămintelor culturale 1-4 

proiectul „Construire bază sportivă multifuncțională” – continuare 

lucrări 

1-3 

Îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii comunale;  1-2 

Amenajare centru civic – arhitectură peisagistică și valorificare 

zonă istorică 

1-2 

Restaurarea școlii Centru Pietroșița – pentru desfășurare 

programe educaționale, culturale, formare profesională, etc.  

1-2 

Dotare biblioteca comunală;  1-2 

Înființare punct de informare în cadrul căminului cultural  1-3 

Responsabili  
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- Compartiment achiziții publice  

- Compartiment financiar – contabil  

- Biblioteca comunală  

Resurse disponibile  

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale – Ministerul Culturii  

- Împrumuturi,  

- PO Capital Uman  

- PO Regional – Axa Prioritară 5  

- PNDR  

Etape pentru finanțarea proiectului  

       Identificarea de actori locali care să investească; Identificarea agenților 

economici interesați în construirea de parteneriate pentru susținerea 

activităților culturale și cointeresarea acestora pentru investiții în 

infrastructură  

- Pregătire cerere/ documente specifice  

- Obținere avize  

- Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe  

- Organizare programe culturale  
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3.Sănătate 

Acțiuni propuse Durata 

Înființare cabinete medicale în satul Dealu Frumos (unde nu 

există);  

1-5 

Proiect ”Construire și dotare dispensar uman” 1-5 

Program complex de asigurare a securității umane față de 

expunerea la riscul de îmbolnăvire.  

1-2 

Achiziționarea de materiale/ echipamente/dotări sanitare 1-2 

Responsabili  

- Compartiment asistență socială 

- Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 

- Compartiment achizizții publice 

- Compartiment financiar contabil 

Resurse disponibile  

- Fonduri locale 

- Fonduri guvernamentale  

- Împrumuturi  

- PO Capital Uman- Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.2  

- PO Regional Axa prioritară 8  

Etape pentru finanțarea proiectului  

- Efectuarea unui studiu local pentru identificarea direcțiilor de 

dezvoltare a asistenței medicale  

- Pregătire SF  
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- Obținere avize  

- Pregătire cerere de finanțare  

 

 

 

4.Asistență socială 

Acțiuni propuse Durata 

Consiliere psihologică pentru copiii abandonați/lăsați în grija altor 

persoane din cadrul ori din afara familiei;  

1-7 

Construirea unui centru de zi destinat persoanelor defavorizate;  1-2 

Construirea unui centru pentru persoane vârstnice;  1-2 

Înființare post de psiholog și personal specializat în vederea 

consilierii persoanelor cu probleme (mame singure-familii 

monoparentale; persoane care consumă alcool și alte persoane aflate 

în dificultate);  

1-2 

Campanii de conștientizare a populației cu privire la necesitatea 

serviciilor de asistență socială;  

1-7 

Identificarea de potențiali actori locali (parohii, ONG-uri, etc.) care 

să preia administrarea sau să sprijine aceste servicii.  

1-7 

Responsabili  

- Compartiment asistență socială 

- Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 

- Compartiment achizizții publice 

- Compartiment financiar contabil 
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Resurse disponibile  

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale  

- PO Capital Uman- Axa prioritara 4, Obiectiv specific 4.2  

- PNDR  

- PO Regional Axa prioritară 8  

Etape pentru finanțarea proiectului  

- Realizare analiză socială  

- Elaborarea unui plan de servicii sociale  

- Realizare expertiza tehnică  

- Pregătire SF  

- Obținere avize 

- Pregătire cerere de finanțare  

 

 

5.Ordine și siguranță publică 

Acțiuni propuse Durata 

Campanii de educație a populației în spiritul respectării legii  1-7 

Extindere/modernizare sistem de supraveghere video 1-2 

Parteneriate publice – private – pentru amenajarea de adăposturi 

câini fără stăpân sau pentru prestarea de servicii de gestionare a 

câinilor fără stăpân  

 

Responsabili  

- Compartiment administrativ  
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- Compartiment achiziții publice 

Resurse disponibile  

- Fonduri locale  

 

 

6.Condiții de locuit 

Acțiuni propuse Durata 

Aplicarea Codului construcțiilor privind locuințele (reabilitarea 

celor vechi și construirea altora noi); 

1-7 

Acțiune educativă de conștientizare a locuitorilor cu privire la 

exigențele condițiilor de locuit; 

1-7 

Responsabili 

- Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 

 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale, 

- Fonduri guvernamentale 

Etape pentru finanțarea proiectului 

- Efectuarea unui studiu local pentru identificarea nevoilor 

- Pregătire SF 

- Obținere aviz 

- Pregătire cerere de finanțare 
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7.Tehnico-edilitar 

Acțiuni propuse Durata 

Proiect ”Înființare și extindere rețea distribuție gaze naturale în satul 

Dealu Frumos”  

1-4 

Eficientizarea rețelei de gaze naturale în comuna Pietroșița 1-4 

Înființarea și extinderea rețelei de canalizare;  1-4 

Modernizarea și extinderea rețelei de furnizare a apei potabile în 

comuna Pietroșița;  

1-4 

Program de conștientizare a cetățenilor cu privire la necesitatea 

racordării la rețeaua edilitară pentru eliminarea expunerii la poluare 

și agenți patogeni. 

1-7 

Responsabili 

- Compartiment de urbanism și amenajare teritoriu  

- Conpartiment financiar - contabil  

- Compartiment achiziții publice 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale  

- Împrumuturi  

- PNDR 

Etape pentru finanțarea proiectului 

- Realizare SF  

- Obținere avize  

- Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe  
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8.Rețea energetică 

Acțiuni propuse Durata 

Modernizarea și extinderea rețelei de energie electrică;  1-3 

Modernizarea/extinderea iluminatului public cu led;  1-2 

Valorificarea resurselor energetice regenerabile – eoliene, energia 

solară;  

1-7 

Responsabili 

- Compartiment urbanism 

- Compartiment achiziții publice 

- Compartiment financiar - contabil  

Resurse disponibile 

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale  

- Împrumuturi 

- PNDR 

Etape pentru finanțarea proiectului 

- Realizare SF  

- Obținere avize  

- Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe  
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9.Rețea de transport 

Acțiuni propuse Durata 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comună  1-4 

Reabilitare punte  - zona Depozit 1-4 

Proiect ”Asfaltare drumuri de interes local”  1-4 

Proiect ”Modernizare ulițe sătești”  1-4 

Proiect ” Modernizare Uliță Cruce – Mira Cocoș – Olaru Vasile”  1-4 

Proiect ”Refacere pod peste Pârâul Dealu Frumos, punct Vale”  1-4 

Proiect ”Reabilitare Podeț Voecode”  - 1-4 

Proiect ”Reabilitare drum de interes local DC 132 Pietroșița-Runcu”  1-4 

Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație;  1-4 

Amenajare refugii de călători;  1-2 

Modernizarea rețelelor de transport rutier (drumuri comunale): 

șanțuri, rigole scurgere, podețe, rampe de acces persoane handicap, 

sisteme de colectare și scurgerea a apelor;  

1-4 

Reabilitarea infrastructurii de transport pentru creșterea siguranței în 

circulația publică și asigurarea liberei deplasări a cetățenilor;  

1-4 

Semnalizarea adecvată a intersecțiilor și trecerilor de pietoni 1-3 

Reabilitarea/modernizarea parcărilor existente, inclusiv lărgirea 

acestora 

1-3 

Poduri și podețe, alei pietonale -  reabilitate/construcție nouă 1-5 

Construcția de piste pentru bicicliști 1-2 
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Responsabili 

- Compartiment urbanism 

- Compartiment achiziții publice 

- Compartiment financiar contabil  

 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale;  

- Fonduri guvernamentale  

- Împrumuturi  

- PNDR 

Etape pentru finanțarea proiectului 

- Realizare SF 

- Obținere avize  

- Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe  

 

10.Agricultură și silvicultură 

Acțiuni propuse Durata 

Reabilitarea torenților, versanților în zonele de risc de eroziune și 

execuția lucrărilor de îndiguire în zonele de risc de inundații;  

1-7 

Înființarea unei piețe de comercializare a produselor agroalimentare;  1-2 

Promovarea unei politici adecvate în domeniul resurselor umane 

care lucreaza în agricultură;  

1-7 

Responsabili 

- Compartiment registru agricol  
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- Compartiment achiziții publice 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale  

- Fonduri private  

- Împrumuturi  

- PNDR – Masura 4  

Etape pentru finanțarea proiectului 

- Asigurarea de consultanță agricolă de specialitate  

- Organizarea de întâlniri de informare  

- Sprijinirea persoanelor fizice și juridice care pregătesc proiecte să 

obțină avizele necesare  

- Obținere avize 

- Pregătire cerere de finanțare  

 

 

11. Silvicultură 

Acțiuni propuse Durata 

Lucrări de împădurire și amenajarea de perdele forestiere;  1-7 

Realizarea unor culturi de specii silvice cu creștere rapidă pentru 

valorificare energetică;  

1-7 

Organizarea de programe de FPC pentru proprietarii de păduri 

private.  

1-7 

Responsabili 
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- Compartiment urbanism 

- Compartimentul financiar - contabil  

 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale  

- Fonduri private  

- Împrumuturi  

- PNDR  

Etape pentru finanțarea proiectului 

- Asigurarea de consultanță agricolă de specialitate  

- Organizarea de întâlniri de informare  

- Sprijinirea persoanelor fizice și juridice care pregătesc proiecte să 

obțină avizele necesare  

- Obținere avize 

- Pregătire cerere de finanțare  
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12.Industrie 

Acțiuni propuse Durata 

Acțiuni de sprijinire a mediului de afaceri local;  1-7 

Înființarea unei piețe de comercializare a produselor agroalimentare;  1-2 

Sprijin pentru dezvoltarea industriei bazate pe prelucrarea resurselor 

agricole;  

1-3 

Sprijinirea înființării de firme prelucrătoare a materialului lemnos;  1-3 

Acordarea de sprijin pentru înființarea de asociații și grupuri de 

producători locali în vederea amplificării producției și 

comercializării produselor locale;  

1-7 

Promovarea spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea unor 

activități de producție pentru valorificarea resurselor locale  

1-7 

Responsabili 

- Compartiment registru agricol  

Resurse disponibile 

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale– ANIMMC  

- Fonduri private  

- Împrumuturi,  

- PNDR  

Etape pentru finanțarea proiectului 

- Asigurarea de consultanță de specialitate  

- Organizarea de întâlniri de informare  
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- Obținere avize 

- Pregătire cerere de finanțare  

 

 

13.Comerț și alimentație publică 

Acțiuni propuse Durata 

Alinierea la standardele aprobate a activităților comerciale;  1-4 

Sprijin pentru înființarea unor spații comerciale de alimentație 

publică de tip SUPERMARKET  

1-3 

Responsabili 

- Compartiment financiar – contabil 

- Compartiment urbanism 

 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale  

- Fonduri private  

- Împrumuturi,  

- PNDR  

Etape pentru finanțarea proiectului 

- Asigurarea de consultanță de specialitate  

- Organizarea de întâlniri de informare 

- Obținere avize  

- Pregătire cerere de finanțare  
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14.Servicii 

Acțiuni propuse Durata 

Sprijin pentru înființare punct bancar  1-2 

Sprijin pentru înființare unități reparații electrocasnice și 

electronice;cizmărie; croitorie, secții pentru reparații utilaje agricole  

1-2 

Punct de informare a populației cu privire la legislația europeană  1-3 

Responsabili 

- Compartiment financiar - contabil  

Resurse disponibile 

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale  

- Fonduri private 

- Împrumuturi  

- PO Capital Uman –Axa prioritară 3, OS 3.7  

- PNDR  

Etape pentru finanțarea proiectului 

- Servicii de consultanță în domeniu, inclusiv pentru accesarea de 

fonduri europene  

- Organizarea de întâlniri de informare 
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15.Turism 

Acțiuni propuse Durata 

Modernizarea infrastructurii;  1-3 

Valorificarea zonei cu potențial turistic;  1-7 

Identificarea potențialilor investitori în turism/agroturism;  1-2 

Înființarea și amenajarea zonelor de agrement și de picnic 1-3 

Promovarea traseelor turistice existente  1-3 

Amenajarea traseelor turistice existente în comună; 1-3 

Informare și asistență privind fondurile interne și externe 

disponibile;  

1-7 

Accesarea fondurilor disponibile (POR, PNDR etc.)  1-3 

Responsabili 

- Compartiment financiar – contabil  

- Compartiment achiziții publice 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale 

- Fonduri guvernamentale  

- Fonduri private 

- Împrumuturi  

- POR – axa prioritară 7  

Etape pentru finanțarea proiectului 

- Servicii de consultanță în domeniu, inclusiv pentru accesarea de 

fonduri europene  
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- Organizarea de întâlniri de informare  

- Sprijinirea întreprinzătorilor privați în deschiderea de afaceri în 

domeniu  

 

 

16.Managementul teritoriului 

Acțiuni propuse Durata 

Studii și cercetări privind zonarea teritoriului pe criterii de potențial 

economic, social, ecologic, tehnologic și crearea conceptelor 

necesare de valorificare a acestui potențial - completare, finalizare;  

1-7 

Definitivarea reconstituirii proprietății asupra terenurilor și 

clădirilor;  

1-7 

Adoptarea unui concept european de organizare teritorială pentru 

îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare rurală;  

1-7 

Responsabili 

- Compartiment registru agricol și fond funciar  

- Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale  

- Fonduri private  
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17.Amenajarea teritoriului 

Acțiuni propuse Durata 

Zonarea terenurilor agricole pentru adaptare la sisteme moderne de 

valorificare și asigurare acces;  

1-2 

Constituirea și actualizarea permanentă a unei baze de date privind 

situația teritoriului;  

1-7 

Responsabili 

- Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 

- Compartiment registru agricol și fond funciar  

- Compartiment chiziții publice 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale  

- Fonduri private  

 

 

18.Managementul integrat al deșeurilor 

Acțiuni propuse Durata 

Activități de educare a populației cu privire la necesitatea și modul 

de gestionare a deșeurilor menajere solide;  

1-7 

Dotarea cu infrastructura necesară pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor – achiziționare pubele;  

1-2 

Crearea infrastructurii locale de colectare și depozitare intermediară 

a deșeurilor solide;  

1-3 
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Înființarea unui Centru de colectare/ procesare primară a deșeurilor 

plastice;  

1-3 

Responsabili 

- Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 

- Compartiment achiziții publice 

- Compartiment financiar contabil 

Resurse disponibile 

Fonduri locale,  

Fonduri guvernamentale,  

PNDR 

 

19.Spații verzi 

Acțiuni propuse Durata 

Înființarea și amenajarea zonelor de agrement și de picnic  1-4 

Amenajare spații verzi la școli, grădinițe, cămine culturale;  1-2 

Amenjare parc;  1-3 

Realizarea unor spații verzi;  1-4 

Program de conștientizare și educare a populației la toate nivelurile 

de vârstă.  

1-7 

Responsabili 

- Compartiment registru agricol și fond funciar 

- Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale,  
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- Fonduri guvernamentale,  

- Fonduri private,  

- Împrumuturi,  

- PNDR  

- PO Infrastructura mare  

Etape pentru finanțarea proiectului 

- Consultarea populației cu privire la locațiile spațiilor de joacă și 

de agrement  

- Campanii de educare a populației  

- Analize și studii privind soluțiile tehnice de realizare a investiției  

- Realizare SF și analize de cost  

- Obținere avize 

- Pregătire cerere de finanțare și documentații conexe  

 

 

20.Administrație publică 

Acțiuni propuse Durata 

Dotare cu multifuncționale,  accesorii IT, mobilier  1-2 

Dotarea cu echipamente IT – hardware, software, licențe;  1-3 

Dotarea cu echipamente pentru protecție civilă:  1-3 

Achiziționare materiale/utilaje/echipamente pentru situații de 

urgență 

1-3 

Achiziționarea de materiale/ echipamente/ dotări sanitare 1-3 

Achiziționare sisteme și programe informatice pentru 1-7 
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compartimente;  

Achiziționare mașină de teren;  1-3 

Achiziționare sistem de alarmare;  1-5 

Intabularea imobilelor ce aparțin domeniului public și privat în 

vederea atestării inventarului prin hotărâre de consiliu local 

1-4 

Cadastru gratuit teren intravilan, extravilan și mixt 1-4 

Înființare rețea puncte de internet gratuit pe raza comunei 

Pietroșița 

1-2 

Extindere/modernizare/eficientizare sistem de supraveghere video 

pe raza comunei Pietroșița 

1-2 

Achiziții pentru constituirea și dezvoltarea bazei de utilaje și 

echipamente pentru intervenții în cazuri de situații de urgență și 

prevenirea acestora – identificarea surselor potențiale de finanțare  

3-6 

Responsabili 

- Compartiment administrativ  

- Compartiment achiziții publice 

 

Resurse disponibile 

- Fonduri locale,  

- Fonduri guvernamentale  

- Împrumuturi  

- PO Capacitate Administrativă 

- PNDR  
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Etape pentru finanțarea proiectului 

- Pregătire SF  

- Obținere avize  

- Pregătire cerere de finanțare  

 

21.Resurse umane 

Acțiuni propuse Durata 

Organizare/participare la programe de formare profesională 

continuă a personalului din administrația publică în corelație cu 

exigențele impuse de creșterea autonomiei în administrația publică 

locală și cu exigențele pentru executarea sarcinilor de serviciu 

1-7 

Responsabili 

- Secretar general 

- Compartiment achziții publice 

- Compartiment financiar contabil  

Resurse disponibile 

Fonduri locale, guvernamentale  

Împrumuturi  

PO Capital Uman  

PO Dezvoltarea capacității administrative – axa 1  

Etape pentru finanțarea proiectului 

Analiza nevoilor de formare ale angajaților 

Pregătire cerere de finanțare și documentație conexă  
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22.Parteneriate publice-private 

Acțiuni propuse Durata 

Identificarea potențialilor investitori și construirea de parteneriate 

public private pentru dezvoltarea comunității  

1-2 

Elaborarea de propuneri de proiecte pentru finanțări din fondurile 

destinate modernizării administrației locale  

1-3 

Responsabili 

Compartiment achiziții publice 

Resurse disponibil 

Fonduri locale,  

Împrumuturi guvernamentale  

Împrumuturi  

PNDR  

PO Dezvoltarea capacității administrative – axa 1  

Etape pentru finanțarea proiectului 

Pregătire SF  

Obținere avize 

Pregătire cerere de finanțare  
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VII. Surse de finanțare pentru perioada 2021-2027 

  

 Având în vedere că până la data elaborării prezentei strategii nu a fost 

publicate programele operaționale care pot fi accesate pentru perioada de 

programare 2021-2027 prezentăm mai jos sursele de finanțare aferente perioadei 

2014-2020. Fondurile alocate pentru perioada de programare 2014-2020 pot fi 

accesate și după anul 2020, perioada fiind prelungită până în anul 2023.  

Pentru atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială 

Durabila a comunei Pietroșița au fost identificate mai multe surse de finanțare, 

după cum urmează: 

1. Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)  

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) – 

program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 

Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din 

România.  

Investitorii au noi oportunităţi financiare pentru proiecte de investiţii în 

dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale.  

Fermierii, societăţile private şi autorităţile publice locale au la dispoziţie 

aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru 

investiţii la standarde europene, eficiente şi rentabile. 
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PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ 

PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020  

Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea 

acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;  

Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării 

tinerilor fermieri;  

Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea 

investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la 

dezvoltarea spațiului rural;  

Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și 

dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;  

Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul 

unui subprogram dedicate;  

Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin 

intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER 

îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, 

precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale. Agenţia pentru Finanţarea 

Investiţiilor Rurale ( AFIR) este instituţia care asigură implementarea tehnică şi 

financiară a PNDR 2014 - 2020  

Prin Planul Naţional Strategic 2007 – 2013 şi ulterior prin PNDR s-au 

conturat patru direcţii (axe) prioritare pentru finanţare prin FEADR. 

Prima direcţie prioritară pentru dezvoltarea spaţiului rural :  

Axa I - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic - urmăreşte 

restructurarea şi dezvoltarea producţiei agricole şi silvice, dar şi a industriilor 
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prelucrătoare aferente, pentru a le face mai competitive şi pentru a contribui la 

creşterea economică şi convergenţa veniturilor din spaţiul rural (acolo unde este 

posibil), în paralel cu asigurarea condiţiilor de trai şi protecţia mediului din 

aceste zone.  

Axa II - Îmbunătăţirea mediului şi a zonelor rurale - pune accent pe 

menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului din zonele rurale ale României 

prin promovarea unui management durabil atât pe suprafeţele agricole, cât şi pe 

cele forestiere. Obiectivele privind menţinerea biodiversităţii şi conservarea 

naturii se materializează prin sprijinirea conservării şi dezvoltării pădurii, 

asigurarea unei ocupări echilibrate a teritoriului şi dezvoltarea practicilor de 

management durabil al terenurilor agricole.  

Nu au fost uitate mult aşteptatele investiţii în dezvoltarea infrastructurii şi 

serviciilor rurale, o mai mare importanţă acordându-se multifuncţionalităţii 

economice a zonelor rurale, dar şi conservării şi punerii în valoare a 

patrimoniului cultural şi arhitectural. Axa III - Îmbunătăţirea calităţii vieţii în 

zonele rurale şi diversificarea economiei rurale - vizează gestionarea şi 

facilitarea tranziţiei forţei de muncă din sectorul agricol către alte sectoare care 

să le asigure un nivel de trai corespunzător din punct de vedere social şi 

economic.  

O a patra direcţie (Axa IV) – LEADER – are în vedere implementarea 

unor strategii locale de dezvoltare pentru îmbunătăţirea guvernării 

administrative la nivel rural. 
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DOMENII DE FINANȚARE PRIN PNDR 2020  

Măsura 4 - Investiţii în active fizice  

Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea 

investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea 

cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, 

precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni 

medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe.  

OBIECTIVE:  

- Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole 

prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției 

agricole și a calități produselor obținute;  

- Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și 

transformarea acestora în exploatații comerciale;  

- Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de 

investiții;  

- Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea 

produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în 

vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.  

BENEFICIARII:  

- Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;  

- Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative 

agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale 

în vigoare care deservesc interesele membrilor;  
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SPRIJINUL NERAMBURSABIL:  

În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO 

(valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50%din 

totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:  

- pentru proiectele care prevăd achiziții simple:  

-  maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele 

mici;  

- pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:  

- maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 

200.000 euro  pentru fermele mici din sectorul vegetal;  

- maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) 

și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din 

sectorul zootehnic;  

- pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:  

- maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele 

mici;  

În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO 

sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:  

-pentru proiectele care prevăd achiziții simple:  

- maximum 500.000 euro;  

-pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:  

- maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 

1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul 

zootehnic; 
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- pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:  

- maximum 2.000.000 euro;  

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% 

fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.  

 

Submăsura 4.1a - Investiții în exploatații pomicole  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea 

competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, 

înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de 

plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor 

ocupate de pepinierele pomicole.  

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a  

- Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea 

calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a 

exploatațiilor pomicole;  

- Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării 

fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;  

- Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;  

- Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și 

utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea 

consumului de energie . 
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BENEFICIARII:  

 

- fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;  

- Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative 

agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale 

în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care 

activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să 

deservească interesele propriilor membri.  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:  

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de 

plantare fructifer  

- Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile, fără a depăși:  

- 100.000 euro pentru achiziții simple;  

- 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție 

(utilaje, înființare, reconversie etc.);  

- 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar 

integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, 

comercializare).  

- Ferme medii :  

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile, fără a depăși:  

- 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții 

simple;  
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- 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție 

(utilaje, înființare, reconversie etc.);  

- 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț 

alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, 

comercializare).  

- Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer  

- intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor 

eligibile, fără a depăși:  

- - 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție 

(utilaje, înființare).  

 

-Ferme mari:  

-intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor 

eligibile, fără a depăși:  

-250.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;  

-750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție 

(utilaje, înființare,reconversie);  

- 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar 

integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, 

comercializare). 

 

- Forme asociative :  

- intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor 

eligibile, fără a depăși:  
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- 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;  

- 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de 

plantare fructifer  

- 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție 

(utilaje, înființare,reconversie;  

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar 

integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, 

comercializare). 

Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ 

comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea 

întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru 

procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de 

Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.  

OBIECTIVELE submăsurii 4.2:  

- Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și 

comercializare;  

- Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și 

procese;  

- Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea 

consumului de energie și a emisiilor GES;  

- Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din 

surse regenerabile;  

- Creşterea numărului de locuri de muncă.  
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BENEFICIARII:  

-  Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;  

- Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza 

legislației naționale în vigoare;  

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:  

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de 

producători/cooperative  

- 40% pentru alte întreprinderi  

-  nu va depăși:  

o 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor 

care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;  

o 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru 

proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț 

alimentar integrat;  

o 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un 

lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și 

pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în 

cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț 

alimentar integrat.  
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Submăsura 4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor 

din sectorul pomicol  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă 

pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare 

și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.  

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:  

- modernizarea și crearea de unități de procesare;  

- introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și 

procese tehnologice;  

-  creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;  

- îmbunătățirea controlului intern al calității; 

- creșterea numărului de locuri de muncă;  

- scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.  

 

BENEFICIARII care pot solicita sprijin nerambursabil prin această 

submăsură sunt:  

- Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform 

legislației naționale în vigoare;  

- Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții 

corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor 

agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității 

Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.  

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:  
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- Întreprinderi micro și mici - intensitatea sprijinului este de 50% din 

totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

o 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții 

care acoperă tot lanțul alimentar;  

o 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul 

alimentar (colectare, depozitare, condiționare, procesare și 

comercializare);  

- Întreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din 

totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

o 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții 

care conduc la un lanț alimentar integrat;  

o 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț 

alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și 

comercializare).  

Întreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul 

cheltuielilor eligibile, fără a depăși:  

- 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care 

conduc la un lanț alimentar integrat;  

- 1.500.000 euro pentru proiectele care conduc la un lanț alimentar 

integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).  

Submăsura 4.3.I - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Componenta infrastructura de 

IRIGAȚII  
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SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de 

restructurare a modului de administrare şi utilizare a infrastructurii de acces și 

de adaptare a infrastructurii de acces la noua structură agricolă, precum şi 

folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile.  

OBIECTIVELE submăsurii 4.3.I:  

- Modernizarea infrastructurii de irigații;  

BENEFICIARII:  

- Organizații/ federații ale utilizatorilor de apă, constituite din 

proprietari/utilizatori de terenuri agricole în conformitate cu legislația în 

vigoare.  

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile, și nu va depăși::  

- 1.000.000 Euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor 

de punere sub presiune;  

- 1.500.000 Euro/ proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații 

aferente stațiilor de pompare și repompare.  

Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor  

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de 

sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători 

unici ai unei exploatații agricole.  

OBIECTIVE:  
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- Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată 

o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să 

devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare 

integrate;  

- Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului 

agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu 

cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și 

siguranţa la locul de muncă;  

- Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de 

cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației 

agricole.  

- Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în 

mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naționale 

în general.  

BENEFICIARII:  

- Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din 

R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole  

- Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din 

R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și 

care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile 

referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul 

exploatației respective  
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SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maximum 50.000 Euro:  

- va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

- 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare  

- 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea 

deciziei de finanțare;  

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în 

zone rurale  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea 

facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și 

întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei 

dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în 

spațiul rural.  

OBIECTIVELE submăsurii 6.2:  

- Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de 

mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii 

întreprinzători din mediul rural;  

- Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de 

microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, 

dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;  

- Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale. 
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BENEFICIARII:  

- Fermierii sau membrii unei gospodării agricole din spațiul rural, 

care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole 

pentru prima dată;  

- Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;  

- Micro-întreprinderi și întreprinderile mici din spațiul rural, care își 

propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data 

aplicării sprijinului  

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul 

depunerii Cererii de Finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, 

care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii 

proiectului(start-ups)  

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:  

- va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:  

▪ 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de 

finanțare;  

▪ 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu 

condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a 

depăși 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.  

-  va fi în valoare de:  

▪ 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie, 

servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism  

▪ 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;  
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Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este 

sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole 

prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă 

actuală, precum și investițiile pentru modernizarea fermei (în special cele de 

dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și îmbunătățirea calității 

activelor fixe.  

OBIECTIVE:  

- Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;  

-  Orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni;  

 

BENEFICIARII:  

- Fermierii, care dețin în proprietate sau folosință o exploatație 

agricolă încadrată în categoria de fermă mică:  

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL de maxim 15.000 Euro:  

-  se acordă în două tranșe astfel::  

o 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de 

finanțare;  

o 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la 

primirea deciziei de finanțare;  
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Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități 

neagricole  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin 

pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează 

sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.  

OBIECTIVELE submăsurii 6.4.  

- Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea 

numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;  

- Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri 

de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea 

disparităților dintre rural și urban;  

BENEFICIARII:  

- Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul 

rural;  

- Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din 

spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;  

- Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică 

activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în 

cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și 

întreprinderi mici  

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de maxim 90% din 

costul total al proiectului  

-  nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali  
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- va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul 

de minimis  

Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale  

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii 

de bază la scară mică  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de:  

- creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor 

de alimentare cu apă/apă uzată, constituie elemente de bază pentru 

comunitatea rurală;  

- crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și 

preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil 

resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în 

domeniul agricol.  

OBIECTIVELE submăsurii 7.2  

-  Crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de 

apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de 

declin social și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele 

rurale;  

- Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la 

stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea 

decalajelor rural-urban;  
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BENEFICIARII:  

- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în 

vigoare;  

- ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) 

și socială (creşe şi infrastructură de tip after-school);  

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este de:  

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de 

autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt NEgeneratoare de venit și 

nu va depăși:  

– 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur 

tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);  

– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea 

infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea 

acestei infrastructuri;  

– 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură 

educațională/socială;  

– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac 

parte comune) (proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși 

valoarea maximă /comună/tip de sprijin.  

 

Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului 

cultural  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de 

protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru 
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conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a 

modernizării așezămintelor culturale.  

OBIECTIVELE submăsurii 7.6:  

- Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a 

patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale 

inclusiv a așezămintelor culturale;  

- Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea 

turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele 

rurale;  

- Dezvoltare locală sustenabilă;  

BENEFICIARII:  

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;  

- Unități de cult conform legislației în vigoare;  

- Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în 

administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă 

B;  

- Comunele conform legislației în vigoare;  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:  

-  100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 

publică, NEgeneratoare de venit dar  

-  nu va depăși 500.000 euro;  
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Măsura 9 - Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în 

sectorul agricol  

Submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul 

agricol  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este 

încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, 

recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.  

OBIECTIVELE submăsurii 9.1:  

- Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt 

membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;  

- Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea 

pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor 

en gros;  

- Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra 

producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;  

- Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile 

de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de 

exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea 

proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.  

BENEFICIARII:  

- grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor 

și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru 

următoarele sectoare:  

o culturi de câmp;  
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o horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin 

subprogramul pomicol);  

o creșterea animalelor și păsărilor, mixte;  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar nu va depăși:  

- anual 10% din valoarea producției comercializate  

- 100.000 euro/ an  

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția 

comercializată prin intermediul grupului astfel:  

-   Anul I - 10%;  

-  Anul II - 8%;  

-  Anul III - 6%;  

-  Anul IV - 5%;  

-  Anul IV - 4%;  

Sprijinul nerambursabil se va plăti sub forma unui ajutor forfetar degresiv, 

în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care 

grupul de producători a fost recunoscut.  

 

Submăsura 9.1a - Înființarea grupurilor de producători în sectorul 

pomicol  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de 

înființare a grupurilor de producători în sectorul pomicol.  

OBIECTIVELE submăsurii 9.1a:  

-  Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole;  

-  O mai bună integrare pe piață a producătorilor primari;  
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- Creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun 

a producției;  

- Crearea și promovarea lanțurilor scurte;  

- Respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță 

alimentară etc;  

BENEFICIARII:  

- Grupurile de producători din sectorul pomicol care se încadrează în 

definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea 

competentă după 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului;  

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este 100% public și 

nu poate să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate și 

100.000 euro/an . 

Sprijinul nerambursabil se plătește sub forma unui ajutor forfetar degresiv, 

în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care 

grupul de producători a fost recunoscut.  

Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza producției comercializate 

anual prin intermediul grupului. În primul an, se poate plăti grupului de 

producători un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a producției 

comercializate de membrii acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la 

grup.  

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția 

comercializată prin intermediul grupului astfel:  

- anul I - 10%  

- anul II - 8%  
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- anul III - 6%  

- anul IV - 5%  

- anul V - 4%.  

Submăsura 16.4 și Submăsura 16.4a - Sprijin acordat pentru 

cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

sectoarele agricol și pomicol  

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este 

cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul 

pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și 

a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi 

atragerea unor categorii noi de consumatori.  

OBIECTIVELE submăsurilor 16.4 și 16.4a, nu presupun numai 

cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu amănuntul, 

restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi  

- Realizarea de parteneriate cu organizații neguvernamentale şi 

autorităţi publice;  

- Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării 

produselor agroalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de 

aprovizionare;  

BENEFICIARII acestor submăsuri sunt PARTENERIATELE constituite 

în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din 

categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/ o 

cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol, în funcție 

de submăsură:  
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- Fermierii;  

- Organizații neguvernamentale;  

- Consilii Locale;  

- Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, 

de agrement și de alimentație publică;  

PONDEREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL este de maxim 100% 

din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depăși 100.000 euro astfel:  

- în cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care 

sunt eligibile în cadrul altor submăsuri (4.1/ 4.1a si/ sau 4.2/ 4.2a), atunci 

costurile sunt acoperite din submăsurile 16.4 și 16.4a, în conformitate cu 

rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acelor submăsuri;  

- valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor submăsuri 

nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4 și 

submăsurii 16.4.a;  

- Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din 

valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.  

LEADER  

Grupurile de Actiune Locala sunt entități ce reprezintă parteneriate 

public – private, constituite din reprezentanți ai sectorului public, privat și civil, 

desemnați dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui sa îndeplinească o 

serie de cerințe privind componența, teritoriul acoperit și care vor implementa o 

strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.  

Acțiunile care vor fi intreprinse în cadrul Axei IV sunt sintetizate în cadrul 

a 3 masuri, respectiv :  

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

271 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

Submăsura 19.1 - Sprijin pregătitor  

SCOPUL investițiilor, în cadrul acestei submăsuri este de a sprijini 

parteneriatelor privat-publice locale pentru elaborarea strategiei de dezvoltare 

locală .  

OBIECTIVELE submăsurii 19.1:  

- Creșterea capacității de colaborare, necesară pentru elaborarea unor 

strategii integrate, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din 

diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a 

interacționa în favoarea comunităților din teritoriile LEADER;  

- Întocmirea strategiei de dezvoltare locală, reprezintă o oportunitate 

ideală pentru GAL de a implica, în mod activ, actori locali și organizații 

noi. În acest fel, GAL-ul poate analiza nu numai nevoile și oportunitățile 

de dezvoltare, ci și mecanismul de implicare activă a populației;  

- Acțiuni de construcție instituțională și de creare de rețele, cu scopul 

de a pregăti și implementa o strategie integrată de dezvoltare locală pentru 

o anumită zonă.  

BENEFICIARII:  

- Parteneriate privat-publice constituite în baza unui Acord de 

Parteneriat, indiferent dacă reprezintă teritorii care sunt acoperite de GAL-

uri ce au fost selectate în cadrul PNDR 2007-2013, sau parteneriate 

potențiale/existente formate din parteneri care au fost membri în GAL-uri 

autorizate și/ sau parteneri care nu au mai fost membri în GAL-uri;  

- Partenerii economici privați, precum și alți reprezentanți ai 

societății civile vor reprezenta cel puțin 51% la nivel decizional. 
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Reprezentanții orașelor vor reprezenta maximum 25% la nivel decizional 

(organisme de conducere ale GAL-ului și comitet de selecție) și raportat la 

populația acoperită într-un teritoriu GAL;  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100%:  

Se va oferi sprijin de asistență tehnică în conformitate cu prevederile 

Regulamentului nr.1303/2013, până la suma maximă de 20.000 Europentru SDL 

( strategie dezvoltare locala) depusă de parteneriat, astfel:  

- cheltuielile pentru animare vor fi de maximum 10.000 euro, 

acordate proporțional cu numărul de locuitori acoperit de Strategia de 

Dezvoltare Locală (maximum 100.000 de locuitori). Prin urmare, alocarea 

financiară va fi 0,1euro/ locuitor  

- cheltuielile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma 

maximă de 10.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația 

acoperită de SDL.  

Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală  

OBIECTIVELE submăsurii 19.2:  

- Stimularea inovării;;  

- Consolidarea identității locale și a profilului local;  

- Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;  

-  Soluționarea problemelor demografice;  

- Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;  

- Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în 

vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;  
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- Creșterea competitivității la nivel local;  

- Conservarea resurselor și protecția mediului natural;  

- Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.  

 

BENEFICIARII:  

- Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din 

Strategia de Dezvoltare Locala, cu respectarea prevederilor din 

Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013;  

- În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locala s-a identificat 

oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru 

comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și 

manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării 

măsurilor de evitare a conflictului de interese;  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult 

de 200.000 Euro/ proiect.  

- Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea 

sprijinului în limita maxima prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013.  

- Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera 

Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel:  

- pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%;  

-  pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%;  
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Submăsura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare  

OBIECTIVUL submăsurii 19.4  

- Asigurarea costurilor de funcționare și a celor realizate cu 

activitățile de animare ale Grupurior de Acțiune Locală ( GAL)  

BENEFICIARII:  

- Grupurile de Acțiune Locală ( GAL) selectate și autorizate de către 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) prin Direcția 

Generală Dezvoltare Rurală (DGDR) - Autoritate de Management pentru 

Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM- PNDR) pentru perioada 

de programare 2014 - 2020.  

SPRIJINUL NERAMBURSABIL este de 100%  

- La nivelul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), costurile 

de funcționare și de animare nu trebuie să depășească 20% (25% pentru 

Delta Dunării) din costurile public totale efectuate pentru această 

Strategie;  

- În cazul Deltei Dunării, procentul de 25% acordat pentru costurile 

de funcționare și animare are în vedere particularitățile acestui teritoriu, cu 

o densitate redusă a populației și cu costuri de transport și logistice mai 

mari comparativ cu restul teritoriului, determinate de geografia zonei; 

Adresa:  

- în situația în care în cazul SDL au fost bugetate costuri de 

funcționare și animare mai mici de 20% / 25%, respectarea ponderii 

bugetate în cadrul Strategiei aprobate va fi obligatorie pe parcursul 

implementării acesteia.  
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Tipuri de sprijin  

- rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv,  

- plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei 

garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea 

avansului, în cnformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Regulamentului (UE) 

nr. 1305/ 2013.  

 

2. Programul Operational Regional (POR)  

 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul 

Programului Operațional Regional 2007-2013 și unul dintre programele prin 

care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții 

provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în 

perioada 2014-2020.  

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de 

Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data 

de 23 iunie 2015.  

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le 

răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a 

regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2021-

2027), care a dus la identificarea principalelor probleme:  

-  Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării 

în piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme,  
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- IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ 

asupra competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe 

ale sectorului IMM-urilor, în documentele de programare strategică 

națională, sunt:  

o gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea 

relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile,  

o reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi 

dispar de pe piață în primul an de viață.  

- Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de 

economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și 

clădiri rezidențiale.  

- Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.  

- Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate 

corespunzător în orașele din România.  

- Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab 

valorificate.  

- Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – 

alternativă pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.  

- Infrastructură rutieră: gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale 

ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem 

de reduse.  

- Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de 

sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea 

socială și dezvoltarea capitalului uman.  
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- Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează 

implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a 

comunităților locale.  

- Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a 

Autorității de Management a POR, a Organismelor de Implementare a 

POR și a beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR.  

Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică 

menționate de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile 

Europene Structurale și de Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională în perioada 2014-2020:  

- Inovare şi cercetare;  

- Agenda digitală;  

- Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);  

- Economie cu emisii reduse de carbon.  

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității 

economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și 

regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și 

serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își 

poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare 

și de asimilare a progresului tehnologic.  

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență 

tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 

miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru 

Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională:  
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Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic  

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii  

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 

carbon  

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile  

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural  

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională  

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului  

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale  

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban  

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a 

proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară  

Axa prioritară 12: Asistență tehnică 

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile 

publice  

Suma alocată - 2374.57 mil eur  

Obiectiv: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile 

publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează 

consumuri energetice mari.  

Potențiali beneficiari  
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- autorități publice centrale și locale  

Tipuri de activități:  

-  eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a 

acestora  

- eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de 

consolidare a acestora  

- investiții în iluminatul public  

Eficiența energetica a clădirilor publice:  

- îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți exteriori, 

ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și 

învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;  

- reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul 

agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și 

climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și 

instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire 

centralizată, după caz;  

- utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului 

de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;  

- implementarea sistemelor de management energetic având ca scop 

îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de 

energie (ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru 

promovarea și gestionarea energiei electrice);  

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de 

iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;  
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- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 

proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, 

lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de 

reparații la fațade etc.);  

- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere 

a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.  

Eficiența energetica a clădirilor rezidenţiale:  

- îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți 

exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), 

șarpantelor și învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;  

- reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – 

încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de 

locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, etc.  

- modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei 

termice de bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative 

de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, 

panouri solare electrice, pompe de căldura si/sau centrale termice pe 

biomasa, etc.;  

- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile 

comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată 

mare de viață;  

- implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor 

energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru 

promovarea și gestionarea energiei electrice;  
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- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor 

proiectului (înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în părțile comune 

- scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor 

montate, lucrari de reparații la fațade etc.);  

- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere 

a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.  

Investiții în iluminatul public:  

- înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat 

prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de 

viață și asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin 

reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc.;  

-  achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului 

public; - extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în 

localitățile urbane;  

- utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, 

etc.); - orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării 

obiectivelor proiectului;  

- realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de 

reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.  
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Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural  

Suma alocată - 466.5 mil euro  

Obiectiv: Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 

valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale;  

Tipuri de activități  

- restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural  

- Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor 

istorice;  

- Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, 

frescelor, picturilor murale exterioare;  

- Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;  

- Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea 

condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);  

- Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi 

imobil;  

- Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, 

inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.  

Potențiali beneficiari  

- autorități publice locale  

- autorități publice centrale  

- ONG uri  

- unități de cult  

- parteneriate  
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Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale  

Suma alocată - 763.45 mil euro  

Obiective:  

- Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 

nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate  

-  Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență  

- Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale  

Tipuri de activități  

- construcţia de spitale regionale  

- reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de 

urgenţă  

- reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii 

medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)  

- construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de 

intervenţie integrată  

- reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 

componentă rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, 

apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.  

Potențiali beneficiar:  

-  autorități publice locale  

- furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform 

legii  

- parteneriate  
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Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale  

Suma alocată - 352.19 mil euro  

Obiective:  

- Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 

învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 

părăsire timpurie a sistemului  

- Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii  

- Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața 

forței de muncă și sectoarele economice competitive  

Tipuri de activități  

-  construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru 

învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII)  

- reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor 

profesionale, liceelor tehnologice –  

-  reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii 

educaţionale universitare  

Potențiali beneficiari  

-  unităţi administrativ‐teritoriale (APL) - autorităţi și instituții ale 

administraţiei publice locale  

- instituţii de învăţământ superior de stat  
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3. Programul Operațional Capital Uman (POCU)  

 

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de 

investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în 

domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul 

Social European în perioada 2007-2013 și contribuind, totodată, la atingerea 

obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) - implicit al 

Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a 

reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele 

Membre ale UE.  

Obiectiv Tematic: 9. „Promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare”: Axă prioritară: 5. Dezvoltare locală 

plasată sub responsabilitatea comunității Prioritatea de investiții: 9.6 strategii de 

dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității Obiective specifice: 5.1, 5.2  

5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe 

cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ 

operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.  

Beneficiari eligibili:  

- Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii 

sociali relevanți/Furnizori de servicii sociale în condițiile legii  

 

Activitati eligibile:  

- Activități de dezvoltare comunitară integrată  
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-  realizarea de analize cuprinzătoare la nivel de comunitate care să 

evidențieze nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv a mediului 

de afaceri, profile de resurse umane și competențe, cererea locală/ a 

zonelor învecinate de pe piața forței de muncă, care să urmărească 

incluziunea socială a persoanelor/ grupurilor/ comunităților vulnerabile;  

- elaborare de strategii de dezvoltare a comunității și planuri de 

acțiune/dezvoltare comunitară pentru rezolvarea problemelor comunității 

printr-o abordare participativă;  

- campanii de conştientizare şi acţiuni specifice pentru creşterea 

responsabilităţii sociale şi promovarea incluziunii active (inclusiv prin 

valorizarea modelelor de succes din rândul comunităților țintă prin 

combaterea tuturor formelor de discriminare şi promovarea egalităţii de 

şanse);  

- informare, consiliere, formare/ dezvoltare profesională (inclusiv prin 

schimbul de bune practici, activităţi de consolidare a capacităţii şi transfer 

de know-how cu alte comunităţi şi cu actori relevanţi la nivel de ţară sau 

din alte State Membre)  

- Proiecte soft integrate finanțate prin POCU (proiectele de infrastructură 

vor fi finanțate prin PNDR pentru zona rurală și orașe cu o populație de 

până la 20.000 locuitori, respectiv POR pentru orașe cu peste 20.000 

locuitori):  

- Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ 

învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin 

acordarea unor pachete integrate, (ex. costuri de transport şi masă, 
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materiale educaţionale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de 

prevenție, măsuri de acompaniere, adaptate nevoilor și specificului 

comunităţii etc.)  

- Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru 

participarea la programe de ucenicie și stagii a persoanelor din cadrul 

comunităților marginalizate, inclusiv prin măsuri de acompaniere și alte 

tipuri de intervenții identificate ca fiind necesare  

- Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc (ex. 

măsuri active de ocupare, formare profesională, de inserție socio-

profesională, servicii sociale/ medicale, consiliere psihologică etc.) prin 

intermediul centrelor multi-funcționale/ punctelor unice de acces la 

servicii/one-stop shop sau/si prin implicarea specialiștilor de la nivelul 

rețelei teritoriale a SPO sau a celor de la nivelul serviciilor publice de 

asistență socială  

- Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe 

cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de 

micro-granturi, precum și a serviciilor de consiliere/ consultanță formare 

profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin (de exemplu, 

mentorat) atât în faza de înființare a afacerii, cât și post înființare. 

Sprijinirea ocupării persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în 

cadrul întreprinderilor sociale de inserție  

Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii 

în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale. O atenție importantă 
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va fi acordată încurajării abordărilor inovative în furnizarea acestor servicii, 

cum ar fi:  

- vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale/beneficii de asistenţă 

socială o furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de 

muncă de la nivelul comunității (inclusiv scheme de ucenicie)  

- furnizarea de servicii de către echipe mobile multifuncționale – 

- experimentarea unor noi relații de tip contractual între autoritățile locale 

și/ sau furnizorii privați de servicii sociale şi partenerii comunitari  

- pachet minim social de servicii destinat prevenirii separării copilului de 

familia sa  

- Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul 

combaterii discriminării, precum și pentru implicarea activă/ voluntariatul 

membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă 

comunitatea. 

 

4. Programul Operational Capacitate Administrativa (PO DCA)  

POCA va promova crearea unei administrații publice moderne, capabilă 

să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice 

competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea 

obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, 

administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, 

un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură 

instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și 

predictibile de funcționare. O astfel de administrație trebuie să fie capabilă să 
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ofere decidenților politici instrumentele necesare fundamentării și implementării 

unor politici publice în interesul cetățenilor. Optimizarea administrației este o 

condiție importantă pentru punerea în aplicare a oricărei schimbări structurale 

către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.  

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale 

României. În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele tipuri 

de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități administrative 

autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior 

acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice 

locale de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale 

beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.  

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European pentru 

perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.  

Bugetul POCA 2014-2020 este structurat pe 3 axe prioritare, după cum 

urmează:  

- Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare financiară 

de 326,38 de milioane de euro (59%);  

-  Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu o 

alocare financiară de 187,69 de milioane de euro FSE (33,93%);  

- Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane de euro 

(7,07%).  
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Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente  

Obiectivul specific 1.1 - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și 

standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale 

orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP  

Exemple de acțiuni:  

- Planificarea strategică și bugetarea pe programe la nivel central  

-  Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management  

- Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea calității reglementărilor  

- Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru 

cetățeni și mediul de afaceri prin simplificarea poverii administrative ce 

afectează mediul de afaceri și simplificarea procedurilor administrative 

pentru cetățeni  

- Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali  

- Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și 

instituțiile publice (inclusiv decidenți politici)  

Obiectivul Specific 1.2 - Dezvoltarea și implementarea de politici și 

instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane;  

Exemple de acțiuni:  

- Cadru legal și instituțional privind managementul resurselor umane  

- Instrumente moderne de management al resurselor umane pentru 

creșterea profesionalismului și a atractivității administrației publice  
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Obiectivul Specific 1.3 - Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și 

instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din 

sistemului judiciar  

Exemple de acțiuni:  

-  Sistem de management strategic și operațional, integrat, prin care să fie 

asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea justiției  

- Capacitate instituțională consolidată la nivelul sistemului judiciar pentru 

creşterea performanţei instituţionale, inclusiv pentru continuarea punerii 

în aplicare a noilor coduri  

 

Obiectivul Specific 1.4 - Creșterea transparenței și responsabilității 

sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și 

procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu  

Exemple de acțiuni:  

- Măsuri care urmăresc să îmbunătățească cadrul legal și instituțional în 

domeniul achizițiilor publice –  

-  Sprijin pentru măsuri care să vizeze îmbunătățirea pregătirii și 

managementului procedurilor de achiziții publice, și asigurarea executării 

corecte a contractelor  

- Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din autoritățile și 

instituțiile publice (inclusiv decidenți politici)  
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Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 

transparente  

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui 

management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, 

creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor 

publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de 

sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite 

la nivelul acestuia.  

Obiectivul Specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în 

administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari 

în concordanță cu SCAP  

Exemple de acțiuni:  

- Planificare strategică și financiară  

- Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivel 

local  

- Măsuri pentru susținerea organizațiilor non-guvernamentale și a 

partenerilor sociali  

- Dezvoltarea abilităților personalului din autoritățile și instituțiile publice 

locale (inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic)  

 

Obiectivul Specific 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 

autorităților și instituțiilor publice  

Exemple de acțiuni:  

- Măsuri de creștere a transparenței în administrația public  
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- Mecanisme administrative (audit, control, control managerial intern)  

- Capacitatea administrativă de a preveni și a reduce corupția  

- Educație anticorupție  

 

Obiectivul Specific 2.3 - Asigurarea unei transparențe și integrități sporite 

la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității 

serviciilor furnizate la nivelul acestuia.  

Exemple de acțiuni:  

- Consolidarea planurilor de formare a personalului din sistemul judiciar 

raportat la noul cadru legislativ şi evoluţia practicii judiciare.  

- Elaborarea de materiale suport pentru formare precum ghiduri, manuale, 

instrumente IT (e-learning, sisteme audio-video, aplicații mobile etc.) 

etc.;  

- Organizarea de conferințe, seminarii, stagii de formare și specializare 

pentru formarea profesională a personalului de la nivelul sistemului 

judiciar și a practicienilor dreptului  

- Dezvoltarea şi aplicarea de politici îmbunătățite de acordare a asistenţei 

juridice, de evaluare a calităţii şi monitorizare a asistenţei.  

- Organizarea de campanii de informare, educație juridică și conștientizare  

- Dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență 

juridică adecvate nevoilor cetățeanului  

- Promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a 

litigiilor prin derularea de campanii de informare a justițiabililor și 

magistraților, acțiuni de formare a practicienilor;  
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- Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești  

- Dezvoltarea sistemelor informatice necesare asigurării unui grad sporit de 

transparenţă şi accesibilitate a serviciilor furnizate de sistemul judiciar  

 

5. Programul Operational Infrastructura Mare  

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru 

a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de 

Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de 

Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre 

obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru 

Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra 

creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de 

carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum 

şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare 

mai eficientă a resurselor.  

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea 

obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două 

dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: 

Infrastructura şi Resursele.  

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, 

protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările 

climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru 

o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.  
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POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din 

care:  

- 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune  

- 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională  

- 2,46 mld. Euro Cofinantare  
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Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor 

poluate istoric  

Suma alocată - 425.531.915,00 Euro  

Obiective specifice  

4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi 

refacerea ecosistemelor degradate Acțiuni:  

- Continuarea elaborării planurilor de management/seturilor de măsuri de 

conservare / planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv 

cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar 

neacoperite de proiectele anterioare, cu accent pe:  

- Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi evaluarea stării de conservare 

a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;  

- Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea 

determinării măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de 

conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel 

naţional, fie la nivel de sit;  

- Alte activități necesare specifice elaborării planurilor de management.  

- Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de 

conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru 

speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul 

marin), în special:  

- Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor 

şi habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

297 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor 

Natura 2000;  

- Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de 

importanţă comunitară;  

- Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de 

apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei 

pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea 

zonelor umede, restaurarea albiei și a reliefului din lunca inundabilă a 

corpurilor de apă, etc);  

- Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea și menţinerea 

coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi 

funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii 

pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;  

- Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management.  

- Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate 

(împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale 

protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul 

marin;  

- Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi 

ecosistemelor (monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, 

cunoaşterea factorilor de presiune exercitaţi asupra biodiversităţii, inclus a 

speciilor invazive etc.)  
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Potențiali beneficiari  

- MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/  

- Institute de cercetare  

- Universităţi  

- ONG-uri  

- Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate  

- Autorități ale administrației publice centrale/locale  

- Alte structuri în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale / locale  

4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric  

Acțiuni  

- Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv 

refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea 

protejării sănătăţii umane  

 

Potențiali beneficiari  

- Autorităţi publice / alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate 

acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la 

dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării 

proiectului  
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Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în 

vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon  

Suma alocată - 197.329.787,00 Euro  

Obiective specifice  

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin 

exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)  

Acțiuni  

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei 

electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz:  

- Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice 

pe bază de energie geotermale  

Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a 

energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile 

în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN  

Potențiali beneficiari  

- Unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare 

a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz  

- Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul 

comercializării.  
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VIII. Portofoliu de proiecte pentru perioada 2021-2027 

 

 

Portofoliul de proiecte este proiectat pentru o perioada de 7 de ani.  

Prioritizarea proiectelor este în sarcina Consiliului Local și va ține cont de:  

- Nevoile reale ale comunității locale  

- Personalul responsabil de toate fazele pregătirii si implementării 

proiectului (Studii de Fezabilitate, identificarea surselor locale, pregătirea 

cererii de finanțare, implementarea proiectului, evaluarea impactului 

proiectului asupra comunității locale)  

- Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a localității și să 

contribuie la obiectivul general al acesteia  

- Resursele disponibile.  

1. Educație 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 1 Rebilitarea și 

modernizarea 

infrastruturii de 

educație 

Proiect 1  Reabilitarea/modernizarea și dotarea 

unităților de învățământ (mobilier nou 

Săli de clasa, aviziere);  
 

Proiect 2  Dotarea cu echipamente IT a 

unităților de învățământ;  
 

Proiect 3   Achiziționarea de materiale/  

echipamente/ dotări sanitare 

Proiect 4  Amenajarea unor spații de joacă la 
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Gradinițe;  
 

Proiect 5  Achiziționarea de microbuze 

școlare;  
 

Proiect 6  Amenajarea curților și împrejmuiri la 

grădinițe, școli și parcuri;  
 

Proiect 7  Achiziționarea periodică de materiale 

didactice și materiale/ 

echipamente/dotări sanitare pentru 

desfășurarea activităților educaționale;  
 

Proiect 8  Deșfăsurarea în mod sistematic a unor 

programe privind formarea 

comportamentului și a deprinderilor 

față de mediu în grădinițe și școli; 

conștientizarea cadrelor didactice în 

ceea ce privește influența și rolul de 

formator.  
 

Proiect 9 Reabilitarea termică a unităților de 

învățământ 

Proiect 10 

 

Derularea de programe școlare tip 

“școala după școală”, accesibile tuturor 

copiilor 

 

 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

302 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

2. Cultură și artă 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 2 Reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

cultură  

Proiect 1  Dotarea așezămintelor culturale cu 

mobilier și echipamente;  
 

Proiect 2  Continuare lucrări bază 

sportivă/construire/modernizare  
 

Proiect 3  Îmbogățirea fondului de carte al 

bibliotecii comunale;  
 

Proiect 4  Dotarea bibliotecii comunale cu 

mobilier și echipamente;  
 

Proiect 5  Înființarea unui punct de informare;  
 

Proiect 6 Amenajare curții și împrejmuire la 

căminul  cultural;  
 

Proiect 7  Amenajarea, dotarea aș ezămintelor 

culturale  
 

 Proiect 8        Reabilitare, modernizare și dotare   

Cinematograf 
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3. Sănătate/ Servicii medicale 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 3 Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

medicale  

 

Proiect 1  Înființarea de cabinete medicale  
 

Proiect 2          Achiziționarea de materiale/ 

echipamente/dotări sanitare  

Proiect 3  Studiu în vederea stabilirii calității 

apelor de la sursele de apă subterane 

și de suprafață de pe teritoriul 

comunei;  
 

Proiect 4        Construire și dotare dispensar 

 

4. Asistență socială 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 4 Îmbunătățirea 

și dezvoltarea 

serviciilor de 

asistență socială  

 

Proiect 1  Furnizarea de servicii de consiliere 

psihologică pentru copiii 

abandonați/lăsați în grija altor persoane 

din cadrul ori din afara familiei;  
 

Proiect 2   Construirea unui centru de zi destinat 

persoanelor defavorizate;  
 

Proiect 3  Construirea unui centru pentru 

persoane vârstnice; 
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Proiect 4  Organizarea de campanii de 

conștientizare a populației cu privire la 

necesitatea serviciilor de asistență 

socială;  
 

5. Ordine și siguranță publică 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 5 Îmbunătățirea 

domeniului de ordine și 

siguranță publică  

 

Proiect 1  Organizarea și desfășurarea de 

campanii de educație a populației în 

spiritul respectării legii  
 

 

 

6. Condiții de locuit 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 6 Îmbunătățirea 

condițiilor de locuit  

 

Proiect 1  Acțiune educativă de 

conștientizare a locuitorilor cu 

privire la exigențele condițiilor de 

locuit;  
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7. Tehnico-edilitar 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 7 Introducerea și 

extinderea rețelelor de 

utilități (apă-canal, gaz 

metan)  

 

Proiect 1  Introducerea și extinderea rețelei 

de gaze naturale pentru acoperirea 

nevoilor energetice ale populației 

și instituțiilor în satul Dealu 

Frumos; Eficientizare rețea de 

gaze naturale  
 

Proiect 2  Extinderea rețelei de canalizare;  
 

Proiect 3  Modernizarea și extinderea rețelei 

de furnizare a apei potabile în 

comuna Pietroșița;  
 

 

8. Rețea energetică 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 8 Extinderea rețelei de 

alimentare cu energie 

electrică  

 

Proiect 1  Modernizarea și extinderea 

rețelei de iluminat public;  
 

Proiect 2  Modernizarea iluminatului public 

cu led;  
 

Proiect 3  Introducerea și extinderea rețelei 

de gaze naturale pentru 

acoperirea nevoilor energetice 

ale populației și instituțiilor în 
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satul Dealu Frumos; 

Eficientizare rețea de gaze; 
 

 Proiect 4    Extinderea sistemului de alimentare     

cu energie electrică 

 

9. Rețeau de transport 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 9 Modernizarea 

infrastructurii de 

transport rutier  

 

Proiect 1  Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii rutiere din comuna 

Pietroșița;  
 

Proiect 2  Amenajarea de refugii de 

călători;  
 

Proiect 3  Modernizarea rețelelor de 

transport rutier (drumuri 

comunale): șanțuri, rigole 

scurgere, podețe, rampe de acces 

persoane handicap, sisteme de 

colectare și scurgerea a apelor;  
 

Proiect 4  Reabilitarea infrastructurii de 

transport pentru creșterea 

siguranței în circulația publică și 

asigurarea liberei deplasări a 

cetățenilor;  
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11.Industrie 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 11 Industrie Proiect 1  Sprijinirea înființării de firme 

prelucrătoare a materialului 

lemnos;  
 

Proiect 2 Sprijin pentru dezvoltarea 

industriei bazate pe prelucrarea 

resurselor agricole;  
 

Proiect 3  Acordarea de sprijin pentru 

înființarea de asociații și grupuri de 

producători locali în vederea 

amplificării producției și 

comercializării produselor locale;  
 

 

10. Agricultura 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 10 Sprinijirea 

dezvoltării agriculturii  

 

Proiect 1  Înființarea unei piețe de 

comercializare a produselor 

agroalimentare;  
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12.Comerț și alimentație publică 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 12 Stimularea și 

incurajarea dezvoltării 

activităților de comerț  

 

Proiect 1  Sprijin înființarea unor spații 

comerciale de alimentație publică de 

tip SUPERMARKET  
 

 

 

13.Servicii 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 13 Stimularea și 

incurajarea dezvoltării 

de noi servicii în 

comună  

 

Proiect 1  Sprijin pentru înființare punct bancar  
 

Proiect 2  Sprijin pentru înființare unități 

reparații electrocasnice și 

electronice; cizmărie; croitorie  
 

Proiect 3 Punct de informare a populației cu 

privire la legislația europeană  
 

 

14. Turism 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 14 Valorificarea 

potențialului turistic  

 

Proiect 1  Modernizarea infrastructurii;  
 

Proiect 2  Valorificarea zonei cu potențial 

turistic;  
 

Proiect 3  Identificarea potențialilor investitori 

în turism/agroturism;  
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Proiect 4  Înființarea și amenajarea zonelor de 

agrement și de picnic; 
 

Proiect 5  Promovarea traseelor turistice 

existente în comuna Pietroșița;  
 

Proiect 6  Amenajarea traseelor turistice 

existente în comună;  
 

 

 

15. Amenajarea teritoriului 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 15 Lucrări pentru 

amenajarea 

teritoriului  

 

Proiect 1  Zonarea terenurilor agricole pentru 

adaptare la sisteme moderne de 

valorificare și asigurare acces;  
 

Proiect 2 Constituirea și actualizarea 

permanentă a unei baze de date 

privind situația teritoriului;  
 

Proiect 3 Reabilitarea torenților, versanților în 

zonele de risc de eroziune și 

execuția lucrărilor de îndiguire în 

zonele de risc de inundații;  
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Proiect 4 Amenajarea/ corectarea torenților în 

zonele cu risc de eroziune  

Proiect 5 Lucrări de stabilizare a versanților;  

Proiect 6 Lucrări de îndiguire în zonele cu risc 

de inundații;  

 

16. Mediu înconjurător 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 16 Organizarea 

managementului 

deșeurilor  

 

Proiect 1  Dotarea cu infrastructura necesară 

pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor – achiziționare pubele;  
 

Proiect 2  Crearea infrastructurii locale de 

colectare și depozitare intermediară 

a deșeurilor solide;  
 

Proiect 3  Înființarea unui Centru de 

colectare/ procesare primară a 

deșeurilor plastice;  
 

 

17. Spații verzi 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 17 Amenajare 

spații verzi  

 

Proiect 1  Înființarea și amenajarea zonelor de 

agrement și de picnic 
 

Proiect 2  Amenajare spații verzi la școli, 
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grădinițe, cămine culturale;  
 

Proiect 3  Amenjare parc;  
 

Proiect 4  Realizarea unor spații verzi;  
 

 

18. Adminitrație publică 

Obiectiv 

prioritar 

Propuneri de proiecte 

OP 18 

Infrastructura  

 

Proiect 1  Dotarea cu multifuncționale și accesorii  
 

Proiect 2  Dotarea cu echipamente IT – hardware, 

software, licențe;  
 

Proiect 3  Dotarea cu echipamente pentru protecție 

civilă:  
 

Proiect 4  Achiziționarea de stingătoare pentru 

incendii;  
 

Proiect 5  Achiziționare sisteme și programe 

informatice pentru compartimente;  
 

Proiect 6  Achiziționare mașină de teren;  
 

Proiect 7  Achiziționarea de servicii publicitare 

pentru promovarea obiectivelor din 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

312 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

comună;  
 

Proiect 8  Achiziționare sistem de alarmare;  
 

Proiect 9  Constituirea și dezvoltarea bazei de utilaje 

și echipamente pentru intervenții în cazuri 

de situații de urgență și prevenirea 

acestora  
 

 Proiect 10 Dotarea serviciului voluntar pentru situații de 

urgență 

 

19. Resurse umane 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 19 Dezvoltarea 

resurselor umane  

 

Proiect 1  Organizare/participare la programe de 

formare profesională continuă a 

personalului din administraţia publică 

în corelaţie cu exigenţele impuse de 

creşterea autonomiei în administraţia 

publică locală şi cu exigenţele pentru 

executarea sarcinilor de serviciu  
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20. Parteneriate publice - private 

Obiectiv prioritar Propuneri de proiecte 

OP 20  Dezvoltarea de 

parteneriate publice-

private  

 

Proiect 1  Identificarea potențialilor investitori și 

construirea de parteneriate public 

private pentru dezvoltarea comunității  
 

Proiect 2  Elaborarea de propuneri de proiecte 

pentru finanțări din fondurile 

destinate modernizării administrației 

locale  
 

 Proiect 3        Constituirea de parteneriate în scopul 

amenajării de adăposturi pentru câini 

fără stăpân sau pentru servicii de 

gestionare a câinilor fără stăpân 

 Proiect 4       Constituirea de parteneriate în scopul 

întreprinderii de acțiuni privind 

restaurarea/ reabilitarea/ consolidarea 

monumentelor istorice și a centrului 

civic al comunei 

 Proiect 5         Constituirea de parteneriate în scopul 

desfășurării de activități culturale – 

festivaluri, târguri, expoziții, 

manifestări culturale, etc. 
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IX. Coordonare, implementare, monitorizare și evaluare 

 

 

 Coordonare  

Coordonarea implementării Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială 

Durabilă va fi asumată și asigurată de Consiliul Local al comunei Pietroșița, prin 

intermediul structurilor existente sau nou create, de ex: Biroul de Integrare 

Europeană și a funcționarilor publici specializați, desemnați în acest sens.  

Responsabilitățile de coordonare a Strategiei de dezvoltare locală vizează:  

- Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind 

implementarea Strategiei;  

- Desfășurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în 

implementarea Strategiei;  

- Asigurarea resurselor tehnice și administrative necesare bunei 

implementări a Strategiei;  

- Coordonarea și gestionarea personalului/ echipei responsabile de 

activitățile care conduc la implementarea Strategiei;  

- Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea 

strategiei, inclusiv a gestionării financiare corecte a fondurilor alocate 

implementării acțiunilor asumate;  

- Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact și rezultat a 

obiectivelor, direcțiilor și acțiunilor de dezvoltare;  
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10.2 Implementare  

Implementarea Strategiei de dezvoltare locală este un proces complex 

care, pe lângă oferirea unor direcții de dezvoltare în cadrul documentului 

strategic, presupune și o implementare eficientă a măsurilor și acțiunilor 

propuse.  

Implementarea cu succes a prezentei Strategii presupune parcurgerea 

următoarelor etape:  

- Supunerea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă a 

comunei Pietroșița, pentru perioada 2021 - 2027, în vederea avizării 

Consiliului Local, în ședință publică. Astfel documentul devine oficial iar 

prioritățile prevăzute de acesta vor deveni prioritățile comunității locale.  

- Strategia de dezvoltare va fi adusă la cunoștință tuturor instituțiilor 

publice, organizațiilor și a reprezentanților mediului de afaceri local.  

- Punerea în aplicarea a Strategiei pentru care se propune o serie de 

instrumente de implementare care să faciliteze atingerea viziunii și 

obiectivelor de dezvoltare ale Strategiei.  

Planul de acțiuni este o prezentare structurată a tuturor acțiunilor și 

proiectelor propuse de prezenta Strategie.  

Dezvoltarea socio-economică a comunei presupune implicarea și 

colaborarea tuturor componentelor sferei sociale și economice locale, fie că e 

vorba de instituții ale statului, fie că vorbim de unități economice sau chiar de 

locuitorii comunei.  

Se vor dezvolta parteneriate cu alte instituții sau organizații care să-și 

aducă contribuția la implementarea Strategiei - care va deveni un document de 

mailto:office.yourconsulting@gmail.com


Comuna Pietroșița, Județul Dâmbovița 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2021-2027 

 

 

316 

           

  Email: office.yourconsulting@gmail.com 

                     

 

lucru nu numai pentru Consiliul Local ci și pentru entitățile cuprinse în 

parteneriat. Atribuțiile și responsabilitățile partenerului referitor la 

implementarea activităților prevăzute vor fi stabilite cu precizie încă de la 

începutul colaborării. Asumarea responsabilităților de implementare, de către 

Consiliul local Pietroșița.  

10.3 Monitorizarea și evaluarea implementării  

Monitorizarea și evaluarea sunt procese corelate și interdependente.  

Monitorizarea este procesul de colectare periodică și analiză a informației 

cu scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitați, 

asigurând transparența în luarea deciziei și furnizând o bază pentru viitoarele 

acțiuni de evaluare. În elaborarea evaluărilor este necesară utilizarea 

informațiilor relevante colectate în urma activității de monitorizare.  

Monitorizarea implementării strategiei este în principiu o practică formală 

puțin cunoscută și asumată în mediul instituțional public. Aceasta presupune 

resurse considerabile alocate (sisteme de colectare, prelucrare și raportare) și o 

pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și calitativi, corelat cu 

potențialele surse de colectare/ producere a acestora).  

Monitorizarea implementării strategiei are ca scop realizarea obiectivelor 

stabilite în contextul acțiunilor propuse, a resurselor umane, materiale și 

financiare alocate, respectarea graficelor de timp, a parteneriatelor incheiate, 

managementul riscurilor, etc.  

Pentru o implementare cu succes se impune un management coerent al 

riscurilor care pot apărea pe parcursul implementării, fie că vorbim de situații de 

criză sau situații de forță majoră, reacții negative sau neașteptate din partea 
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participanților la strategie sau proiect, etc. Monitorizarea implementării trebuie 

să includă un plan de revizuire bine pus la punct, prin care să se asigure cele mai 

eficiente și raționale soluții de remediere care să restabilească cursul inițial de 

implementare a Strategiei și, astfel, să se asigure realizarea impactului așteptat.  

Pentru a putea monitoriza implementarea Strategiei și pentru a-i putea 

analiza performanța în raport cu scopurile stabilite se va utiliza următorul set de 

indicatori:  

- Indicatori administrativi prin care se va monitoriza capacitatea de 

planificare, de a respecta termenele, capacitatea de a utiliza resursele 

disponibile pentru atingerea obiectivelor;  

- Indicatori de performanță care vor ajuta la evaluarea impactului 

real al Strategiei la nivel economic, politic, social, etc. Pe baza acestor 

indicatori se va putea măsura atingerea rezultatelor implementării.  

În funcție de obiectivele strategiei, indicatorii de performanță se pot referi 

la:  

- Gradul de sărăcie;  

- Calitatea aerului și a apei;  

- Creșterea și diversificarea forței de muncă ; 

- Creșterea veniturilor;  

- Cuantumul investițiilor directe straine ; 

- Transparența administrației publice locale;  

- Gradul de satisfacție și de încredere față de administrația publică 

locală exprimată de locuitori și alți actori locali importanți . 
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Exemple de indicatori de monitorizare și evaluare:  

- Cuantumul veniturilor pe gospodărie;  

- Rata de ocupare a forței de munca active;  

- Rata șomajului;  

- Drumuri modernizate (%);  

- Gradul de conectare la sistemul public de canalizare;  

- Gradul de conectare la rețeaua de distribuție a apei potabile;  

- Gradul de conectare la rețeaua de distribuție a gazului natural;  

- Suprafața spațiilor verzi intravilane pe cap de locuitor ; 

- Rata de creștere / descreștere a numărului de întreprinderi;  

- Rata de creștere/ descreștere a capacității de cazare turistică 

existentă. 
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Strategia va fi monitorizată și prin intermediul unor rapoarte 

semestriale/anuale întocmite de către compartimentul responsabil din cadrul 

primăriei.  

Strategia va fi evaluată anual prin intermediul:  

- rapoartelor de monitorizare;  

- raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliți;  

- organizarea de întâlniri anuale, la care va participa personalul, 

partenerii, reprezentanți ai beneficiarilor și ai comunității, unde vor fi 

comunicate și evaluate rezultatele implementării Planului de Acțiune.  

Evaluarea se va efectua în trei etape:  

I. Evaluarea inițială (inaintea începerii acțiunii) prin care se evaluează 

impactul potențial al acțiunii și corectitudinea presupunerilor, constituind un 

element important de decizie asupra oportunității proiectului/acțiunii.  

II. Evaluarea intermediară a acțiunii care se efetuează la jumătatea 

perioadei de implementare, analizând cursul corect al acțiunii și rezultatele 

intermediare.  

III. Evaluarea finală (dupa finalizarea proiectului), prin care se va analiza 

dacă au fost atinse rezultele prevăzute de proiect.  

Evaluarea va fi realizată de către aceeași echipă care realizează și 

activitatea de monitorizare a Strategiei, din cadrul compartimentului 

responsabil.  

Activitatea de evaluare se concretizează într-un raport de evaluare care va 

conține situația indicatorilor de evaluare. În funcție de aceste rapoarte, se vor lua 

deciziile privind eventuale modificări sau actualizări ale prevederilor Strategiei. 
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INDICATORI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE  
 

1.Educație 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 1 Reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii de 

educație  

 

 

1 Școli modernizate, reabilitate și dotate  

2 Echipamente IT achiziționate și instalate în 

școli  

3 Achiziționarea de materiale/ echipamente/ 

dotări sanitare 

4 Teren de sport amenajat  

5 Spații de joacă amenajate la grădinițe  

6 Număr microbuze școlare achiziționate  

7 Curți și împrejmuiri amenajate la școlile, 

grădinițele și parcurile din comună  

8 Materiale didactice achiziționate și utilizate în 

școli 

9 Număr programe organizate și desfășurate în 

școli  
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2.Cultură și artă 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 2 Reabilitarea și 

modernizarea 

infrastructurii de cultură  

 

1 Mobilier și echipamente achiziționate 

pentru dotarea căminelor culturale 

2 Bază sportivă construită 

3 Fondul de carte al bibliotecii comunale 

îmbogățit  

4 Bibliotecă comunală dotată cu mobilier și 

echipamente  

5 Punct de informare înființat  

6 Reabilitare monumente istorice  

 7 Centru civic amenajat  

 

 

3.Sănătate -servicii medicale 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 3 Îmbunătățirea 

calității serviciilor 

medicale  

1 Studiu realizat  

2 Construire și dotare dispensar 

3 Achiziționarea de materiale/ echipamente/ 

dotări sanitare 
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4.Asistență socială 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 4 Îmbunătățirea și 

dezvoltarea serviciilor 

de asistență socială  

 

1 Servicii de consiliere psihologică furnizate  

2 Centru de zi pentru persoanele defavorizate 

construit  

3 Centru pentru persoane vârstnice construit 

4 Număr campanii de conștientizare organizate  

 

5.Ordine și siguranță publică 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 5 Îmbunătățirea 

domeniului de ordine și 

siguranță publică  

1 Număr campanii desfășurate pentru educarea 

populației  

 

 

6. Condiții de locuit 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 6 Îmbunătățirea 

condițiilor de locuit  

1 Număr acțiuni educative organizate și 

desfășurate pentru conștientizarea locuitorilor  
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7.Tehnico  - edilitar 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 7 Introducerea și 

extinderea rețelelor de 

utilități (apă-canal, gaz 

metan)  

 

 

1 Rețea de gaze introdusă în Sat Dealu Frumos 

2 Rețea de gaze eficientizată 

3 Număr gospodării racordate la rețeaua de 

gaze 

4 Introducere rețea de canalizare  

5 Km rețea de canalizare modernizată  

6 Număr gospodării racordate la rețeaua de 

canalizare  

7 Km rețea de apă extinsă  

8 Km rețea de apă modernizată 

9 Număr gospodării racordate la rețeaua de 

alimentare cu apă  

 

 

8. Rețea energetică 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 8 Extinderea rețelei 

de alimentare cu energie 

electrică  

1 Km rețea de rețea energetică 

modernizată/extinsă  

2 Km rețea de iluminat public extinsă  

3 Km rețea iluminat public cu led  

4 Rețea de gaze introdusă în Dealu Frumos 
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5 Rețea de gaze eficientizată 

6 Km rețea de gaze  

7 Număr gospodării racordate la rețeaua de gaze 

 

 

9. Rețea de transport 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 9 Modernizarea 

infrastructurii de 

transport rutier  

1 Km drumuri comunale și sătești reabilitate  

2 Km drumuri comunale și sătești modernizate  

3 Km drumuri de exploatație agricolă reabilitate 

4 Număr refugii de călători amenajate  

5 Km drumuri modernizate: șanțuri, rigole 

scurgere, podețe, rampe de acces persoane 

handicap,  sisteme de colectare și scurgerea a 

apelor 

6 Km troturar  

 7 Km piste pentru biciclete 
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11.Industrie 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 11 Industrie 1 Firme prelucrătoare de material lemnos 

înființate  

2 Firme de prelucrare a resurselor agricole 

înființată  

3 Număr asociații și grupuri de producători 

locali înființate  

 

 

 

 

 

 

10.Agricultura și silvicultură 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 10 Sprinijirea 

dezvoltării agriculturii  

 

 

1 Km/ ha/ mp versanți reabilitatți  

2 Torenți reabilitați  

3 Km lucrări îndiguire 

4 Piață de comercializare a produselor 

agroalimentare înființată  
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12.Servicii 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 12 Stimularea și 

încurajarea dezvoltării 

de noi servicii în 

comună  

 

1 Sprijin - Punct bancar înființat  

2 Sprijin - Unitate reparații electrocasnice și 

electronice, cizmărie, croitorie înființate  

3 Punct de informare a populației înființat  

 

 

13.Turism 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 13 Valorificarea 

potențialului turistic  

 

1 Infrastructură modernizată  

2 Zone cu potențial turistic valorificate  

3 Investitori în turism/ agroturism identificați  

4 

 

Zone de agrement și de picnic în apropierea  

Număr pensiuni construite  

5 Număr pensiuni construite 

6 Număr Trasee turistice promovate 

7 Număr trasee turistice amenajate  
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14.Amenajarea teritoriului 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 14 Lucrări pentru 

amenajarea teritoriului  

 

1 Zonarea terenurilor agricole realizată  

2 Bază de date privind situația teritoriului 

constituită și actualizată  

3 Km lucrări îndiguire realizate  

 

15.Managementul integrat al deșeurilor 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 15 Organizarea 

managementului 

deșeurilor  

 

1 Număr pubele achiziționate pentru locuitorii 

comunei  

Infrastructura locală de colectare și depozitare 

intermediară a deșeurilor solide creată  

2 Centru de colectare/ procesare primară a 

deșeurilor plastice înființat  

 

16.Spații verzi 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 16 Amenajare spații 

verzi  

 

1 Număr spații verzi amenajate la școli, 

grădinițe, cămine culturale  

2 Parc amenajat  

3 Număr Spații verzi amenajate  
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17.Administrație publică 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 17 Infrastructura  

 

1 Sediul primăriei modernizat și dotat 

corespunzător  

2 Număr echipamente IT achiziționate - 

hardware, software, licențe, multifuncționale, 

etc. 

3 Echipamente pentru protecție civilă 

achiziționate  

4 Materiale/utilaje/echipamente pentru situații 

de urgență achiziționate 

5 Materiale/ echipamente/ dotări sanitare 

6 Număr stingătoare achiziționate  

7 Număr sisteme și programe informatice pentru 

compartimente achiziționate 

8 Mașină de teren achiziționată 

9 Servicii publicitare achiziționate  

10 Sistem de alarmare achiziționat  

11 Sistem de supraveghere video 

extins/modernizat/eficientizat 
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18.Resurse umane 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 18 Dezvoltarea 

resurselor umane  

 

1 Număr cursuri de formare profesională a 

personalului din administrația publică  

2 Număr persoane participante la cursuri de 

formare profesională  

 

19.Parteneriate publice-private 

Obiectiv prioritar Indicatori 

OP 19 Dezvoltarea de 

parteneriate publice-

private  

 

1 Număr parteneriate public-private/contracte 

încheiate/contractate  

2 Număr proiecte pentru finanțare internă/ 

externă, elaborate  

3 Număr proiecte pentru finanțare internă/ 

externă depuse  

 

4 Număr parteneriate public-private/contracte 

încheiate/contractate privind gestionarea 

câinilor fără stăpân 

5 Număr parteneriate public-private/contracte 

încheiate/contractate privind 

restaurarea/reabilitarea/consolidarea 

monumentelor istorice și a centrului civic 
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 6 Număr parteneriate public-private/contracte 

încheiate/contractate privind organizarea de 

activități culturale (târguri, festivaluri, 

expoziții, manifestări culturale, etc.) 

 

Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (5-7 ani) sau în cazul unor 

schimbări socio-economice sau administrative majore să se efectueze revizuiri 

ale strategiei.  

Impactul strategiei va fi evaluat din punctul de vedere al capacității de a 

răspunde problemelor comunei și de a crea structuri pentru implicarea 

comunității locale în procesele de dezvoltare.  

Pentru asigurarea impactului durabil al strategiei, se va asigura 

consultarea și implicarea continuă a comunității locale în planurile și prioritățile 

de dezvoltare viitoare. 
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