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Introducere 

 

1.Consideraţii generale  

 

Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Pucioasa urmăreşte planificarea riguroasă a viitorului, fiind un 

instrument ce sprijină demersul autorităţilor locale ca oraşul să devină un model în ceea ce privește aplicarea 

principiului dezvoltării omogene durabile.  

Strategia este concepută în acord cu documentele de referinţă de la nivel european, naţional, regional şi 

judeţean, urmărind o mai bună planificare a resurselor în vederea atingerii obiectivelor propuse, astfel încât să 

crească bunăstarea şi calitatea vieţii locuitorilor oraşului. 

Strategia de dezvoltare are drept scop valorificarea potenţialului local şi zonal, a oportunităţilor şi 

realelor disponibilităţi pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ şi competitiv, menit 

a dezvolta şi atrage investiţii importante. Strategia este un cadru ce serveşte atât intereselor publice dar şi 

celor private, datorită menţinerii şi îmbunătăţirii elementelor de ordin economic, social şi de mediu, esenţiale 

pentru prosperitatea  pe termen lung a cetăţenilor şi a societăţilor comerciale.  

În fundamentarea lucrării s-a pornit de la elementele specifice oraşului Pucioasa, de la date 

economice, demografice, infrastructură, mediu, amenajarea teritoriului, distribuţia serviciilor etc., precum şi de 

la o evaluare riguroasă a modului în care comunitatea doreşte să evolueze.  

Strategia de dezvoltare locală identifică o viziune clară şi cuprinzatoare asupra viitorului – modul în 

care doreşte comunitatea să devină la finele perioadei de planificare – şi stabileşte obiectivele prin care se va 

realiza această viziune. Principiile şi căile de acţiune pentru atingerea obiectivelor sunt astfel structurate încât 

să permită actorilor, organizații și cetățeni participanţi la transpunerea în aplicare, să îşi coordoneze eforturile 

şi să colaboreze în beneficiul întregii comunităţi, cu utilizarea sinergică a tuturor resurselor, cunoştinţelor şi 

voinţei locale.  

Elementul de implementare a strategiei este reprezentat de setul de proiecte care descriu 

recomandări, planificări în timp, resurse şi paşi necesari, precum şi o serie de indicatori care facilitează 

măsurarea progresului în implementarea strategiei. Un sistem de monitorizare şi revizuire periodică va 
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permite adaptarea strategiei la noile stări de fapt ale oraşului, realizate în urma implementării acţiunilor, 

precum şi înglobarea de noi prevederi legislative sau modificări ale strategiilor naţionale sau judeţene. 

Pentru a fi pusă în practică într-un mod adecvat, strategia trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

- acordul şi susţinerea din partea Consiliului Local şi a comunităţii; 

- susţinerea din partea sectorului privat; 

- informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare; 

- monitorizarea permanentă a stadiului atingerii obiectivelor propuse. 

 

 

2. Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare locală a oraşului Pucioasa 

 

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Pucioasa s-a realizat la iniţiativa autorităţii locale executive, 

în contextul în care cadrul de dezvoltare aplicat până acum se rezuma la Planului Urbanistic General. Cu alte 

cuvinte, era vorba de o viziune strict tehnică, limitată la perspectiva amenajării teritoriului, ce s-a dovedit 

insuficientă pentru coordonarea eforturilor de rezolvare a problemelor din ce în ce mai complexe, 

multisectoriale, ale oraşului. Pe de altă parte, această viziune nu putea integra o concepţie de dezvoltare 

regională. 

Noua abordare, prin intermediul Strategiei, permite administraţiei publice şi celorlalţi actori locali 

(cetăţeni, societăţi comerciale etc.) să îşi planifice acţiunile, dezvoltarea şi afacerile, astfel încât să răspundă 

nevoilor locale şi să valorifice oportunităţile de dezvoltare identificate de Strategie. Mai mult, urmărind 

realizarea la nivel de comunitate a unor obiective strategice stabilite de comun acord, permite corelarea 

eforturilor de investiţie, astfel încât rezultatele acţiunilor individuale să fie maximizate prin punerea în comun 

a resurselor şi cunoştinţelor, prin eliminarea intervenţiilor redundante.  

Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o metodologie 

precisă, testată anterior, în cazuri similare, care a inclus elemente importante de implicare directă a 

comunităţii locale, prin solicitarea de puncte de vedere, chestionare, interviuri, plecând de la premizele că 
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reprezentanţii şi liderii locali au interesul, bazele şi cunoştinţele necesare pentru a reprezenta diversele 

interese locale.  

Din punct de vedere metodologic, strategia are la bază şi se fundamentează pe următoarele 

instrumente şi proceduri de lucru: 

- analiza de conţinut; 

- analiza de date statistice din surse organizate; 

- comparaţii de date statistice pe scară evolutivă; 

- inteviuri cu actorii locali ai dezvoltării; 

- analiza SWOT; 

- analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, judeţene, regionale, 

naţionale şi europene. 

Având în vedere că o aşezare nu este un sistem închis, iar realizarea obiectivelor generale se 

întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare urbană, în 

elaborarea strategiei s-au avut în vedere următoarele principii: 

 - dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură şi 

atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie şi operatorii economici; 

 - întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea şi restructurarea serviciilor 

publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum şi cu 

doleanţele şi cerinţele comunităţii;  

 - realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;  

- realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanţa; 

 - integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între sectoare, 

cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a sectorului cu 

politicile de dezvoltare din regiune;     

 - realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura comunităţii; 

- interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale; 

 - fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza 

planului urbanistic general, ca instrument de planificare spaţială;  

- analiza capacităţii tehnice de execuţie; 
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- evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane; 

 - identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia; corespondenţa între lansarea unui 

program sau proiect şi nevoile comunităţii; 

 

În egală măsură, s-au avut în vedere prevederile Declaraţiei Europene a Drepturilor Urbane 

potrivit căreia cetăţenii europeni au dreptul la: 

1. Securitate; 

2. Un mediu sănătos şi nepoluat; 

3. Locuri de muncă; 

4. Locuire; 

5. Mobilitate; 

6. Sport şi divertisment; 

7. Cultură; 

8. Integrare multiculturală; 

9. Bună calitate arhitecturală şi a ambianţei fizice; 

10. Armonizarea funcţiunilor; 

11. Participare; 

12. Dezvoltare economică; 

13. Dezvoltare durabilă; 

14. Servicii şi bunuri; 

15. Bogăţie naturală şi resurse; 

16. Împlinire personală; 

17. Colaborare inter-municipală; 

18. Structuri şi mecanisme financiare; 

19. Egalitate. 
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CAPITOLUL 1 

Prezentarea generală a oraşului Pucioasa 

 

1.1. Localizare 

 

Orașul Pucioasa, staţiune turistică de interes naţional, cu specific balneoclimateric, este așezat într-o 

zonă depresionară, pe cursul superior al râului Ialomița, la 20 km de Târgoviște, în regiunea dealurilor 

subcarpatice, la aproximativ 400 de metri deasupra nivelului mării. Localitatea este amplasată la 250° 26′ 22″ 

longitudine estică și 450° 05′ 07″ latitudine nordică. Orașul este situat în zona colinar-centrală a județului 

Dâmbovița, la 81 de km față de limita sudică și la 42 de km față de limita nordică a acestuia.  

 

 

Fig. Oraşul Pucioasa1, jud. Dâmboviţa 

 

                                                           
1
 Sursa: http://www.primpuc.ro/images/harzona.gif 

http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgovi%C8%99te
http://www.primpuc.ro/images/harzona.gif
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   Oraşul se situează la o distanță aproximativ egală (100km) față de București, Piteşti și Brașov şi la 67 

km de Ploieşti. Se întinde pe o distanță de 8,750 km de-a lungul Văii Ialomiței, între Moţăieni și Brăneşti, și 

pe o lățime de 7,375 km între Vulcana Băi și Valea Lungă.  

Pucioasa se învecinează la nord cu comuna Moțăieni, orașul Fieni și comuna Bezdead, satul Măgura; la 

sud cu comuna Brănești, satul Lăculețe; la est cu comunele Vârfuri, Valea Lungă și Glodeni; la vest 

cu Vulcana Băi. 

 

Fig. Harta2  jud. Dâmboviţa 

                                                           
2
 Sursa: http://www.primpuc.ro/images/Harta1.jpg 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
http://ro.wikipedia.org/wiki/Micule%C8%99ti,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mo%C8%9B%C4%83ieni,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fieni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bezdead,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83gura_(Bezdead),_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C4%83ne%C8%99ti,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83cule%C8%9Be,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_V%C3%A2rfuri,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_Lung%C4%83,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vulcana_B%C4%83i
http://www.primpuc.ro/images/Harta1.jpg
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Pucioasa se află în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, din care fac parte judeţele Dâmboviţa, 

Prahova, Argeş, Teleorman, Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi. 

Oraşul este străbătut de șoseaua națională DN 71 Tărtăşeşti –Târgovişte – Sinaia. Suprafață totală este 

de 4239 hectare, dintre care teren intravilan 939,5 hectare. 

 

Fig. Harta localităţii3 

                                                           
3
 Sursa: http://www.maps.google.ro 
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1.2. Resursele naturale 

  

1. Relieful 

Orașul Pucioasa aparține zonei Subcarpaților, fiind situat pe trei terase formate în timp de râul Ialomiţa, 

denumite „poduri”,  dispuse pe direcția nord-sud. Dealurile subcarpatice ale zonei sunt Stârmina, Beja, 

Brezeanca, Mușa, Pătrana, Băloiu, Curpeniș, Cornetu, Spătărelu-Mitropolie și Măldăreanca, cu înălțimi 

variind între 500 și 700 de metri.  

Terasa centrală are o lungime de 4 km, iar lățimea variază între 300 și 700 de metri. Aici sunt amplasate 

zonele locuite, fabricile, atelierele, magazinele, școlile, bisericile și instituțiile publice.  

Terasa de jos, Lunca Ialomiței, este o 

bază de agrement, de exploatare a 

pietrei, a apei și a cultivării pământului. 

Terasa situată la cea mai mare înălțime 

față de cursul apei este populată, în trecut 

fiind o zonă cu arbori, pomi fructiferi și 

fâneață. 

Zona este supusă riscurilor 

alunecărilor de teren, îndeosebi datorită 

exploatării gipsului pe versantul dealului 

Spătărelu.  

Alunecările de teren s-au produs în anii ′40 şi ′70 ai secolului trecut, datorită extinderii carierei de gips în 

valea izvoarelor cu pucioasă. Alunecările au afectat vegetația de arbori, au provocat degradări ale reliefului și 

ale peisajului orașului. În 1975, relieful a suferit modificări prin construirea unui baraj pe râul Ialomiţa.  

Orașul Pucioasa are pe teritoriul său o gamă importantă de bogăţii naturale, constituite în principal 

din sulf, ape sulfuroase, marne, calcare, gresie, gips, resurse care au conturat şi profilul activităţilor 

economice ale zonei.     

În ceea ce priveşte solurile, predomină argiluvisolurile (soluri argiluviale; cenuşii şi brun roscate) şi la 

altitudini mai mari, cambisolurile favorizate de un climat mai răcoros şi umed; există şi soluri azonale. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gips
http://ro.wikipedia.org/wiki/1975
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2. Clima şi hidrografia 

Oraşul Pucioasa cunoaşte, din punct de vedere climatic, o serie de caracteristici la care se adaugă în 

special factorii locali – altitudinea, gradul de fragmentare a reliefului, expunerea versanților, covorul vegetal 

etc. 

Clima orașului este temperat continental moderată, cu ierni aspre și lungi și veri deosebit de calde, însă, 

datorită așezării, orașul Pucioasa se află la adăpost de curenții din nord, iar cantitatea de precipitații este mai 

mare decât în alte localități. Temperatura medie anuală este de +8,5 grade C, cu minime de până la -28 

grade C şi maxime ce au atins şi +40 grade.C . 

Râul Ialomiţa este principala resursă 

hidrografică a oraşului, care, prin construirea 

barajului, a dat naştere lacului Pucioasa. 

Există de asemenea un pârâu (Bizdidel) şi 

iazuri.  

În zonă există o importantă reţea de ape 

subterane, izvoare minerale şi ape sulfuroase, 

poate cea mai importantă resursă a localităţii. 

 

3. Flora și fauna 

Activitatea economică şi ritmul accelerat de construire au redus semnificativ arealul natural al diverselor 

specii de animale, păsări şi insecte, al căror număr este într-o scădere continuă. În zonă mai sunt exemplare 

de urşi, lupi, vulpi. În zona de deal trăiesc rozătoare, cele mai reprezentative fiind iepurele şi veveriţa.   

Lumea păsărilor este diversificată, reprezentată de păsările cântătoare, iar cele cu valoare cinegetică sunt 

găinuşa de mesteacăn şi, tot mai rar, cocoşul de munte. 

În apele Ialomiţei trăiesc mai multe specii de peşti: scobarii, clenii, mreana, carasul. Lumea peştilor mici 

este dominată de oblet, pietroşel şi molan.  

Vegetaţia zonei este cea specifică Subcarpaţilor, cu păduri de stejar, fag şi gorun, la care se adaugă alte 

foioase (carpen, ulm, tei).  

.  
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1.3. Istoricul oraşului Pucioasa 

 

Aşezările care se înscriu astăzi în structura administrativă a oraşului Pucioasa au cunoscut în existenţa lor 

o adevărată metamorfoză. Unele au luat-o înaintea altora, altele au decăzut din situaţia privilegiată pe care 

au deţinut-o, iar aşezările Podurile chiar au "dispărut", pe vatra lor de locuire dezvoltându-se o aşezare cu 

nume nou, Pucioasa. 

Localitatea s-a format în jurul anului 1760 prin contopirea așezărilor Șerbănești (atestată documentar la 

26 septembrie 1538) cu Podurile de Jos și Podurile de Sus (menționate documentar în 1461) și cu satul 

Zărăfoaia. Aceste așezări, pe parcursul întregului ev mediu românesc, au avut o existență de trecere 

succesivă de la sate libere, la cele mixte, închinate unor mănăstiri (mănăstirești), aservite de boieri, și sate 

domnești – cu sarcini speciale pentru domnie. Existența acestor forme a durat până la sfărâmarea relațiilor 

feudale, când satele de clăcași, după împroprietărirea din 1864, se transformă și urmează o altă cale impusă 

de dezvoltarea capitalismului4.  

 Toponimul „Pucioasa” apare pentru prima dată la 20 septembrie 

1649, când este nominalizat ”Piatra Pucioasa”, toponim care a dat numele 

așezării, fiind pomenit și într-un document din anul 1701, pentru ca ulterior 

să fie cunoscut într-o hotărnicie sub denumirea de ”Vâlcelul Fântânelor 

Pucioasa”.  

 

Numele localităţii este menţionat în anul 1759, printr-un document "O moșie de la Picioasa ce se 

hotărăște cu moșia Coțăieni a dumnealui Claucer Alecu Văcărescu."5. 

În 1791, localitatea figura pe o hartă austriacă, iar în 1835 pe una rusească. După anul 1828, când 

izvoarele sulfuroase au fost descoperite de un medic militar rus ajuns aici în timpul ocupației țariste a Țării 

Românești, Pucioasa s-a dezvoltat ca stațiune balneoclimaterică, luând denumirea de „Pucioasa”, datorită 

apelor minerale sulfuroase concentrate de aici, numite popular pucioasă. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Pucioasa era o stațiune balneară, parte a satului Șerbănești, aflat în 

comuna Șerbănești-Podurile, reședința plaiului Ialomița-Dâmbovița, județul Dâmbovița. Comuna Șerbănești-
                                                           
4
 sursa: ”Pucioasa – Album monografic”, Dumitru Stancu 

5
 sursa: http://www.primpuc.ro/statiune.html 

 
Prima atestare 

Documentară – 1538 

http://www.primpuc.ro/statiune.html
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Podurile fusese recent formată, în 1886, prin unirea comunelor Șerbănești și Podurile. La începutul secolului 

al XIX-lea, datorită finalizării băilor de la Pucioasa, comuna Șerbănești-Podurile a luat numele de Pucioasa, 

iar comuna Bela a fost desființată și inclusă în aceasta.  

Satele de odinioară, componente astăzi administrativ ale orașului Pucioasa, atestă poziția economică, 

social-politică, culturală, religioasă și administrativ-teritorială în tot mediul ev românesc, dând posibilitate 

Șerbăneștilor să devină centrul Plaiul Ialomiței, unde a fost reținut Ion Heliade Rădulescu, fruntașul revoluției 

de la 1848. Aici s-a aflat și reședința vătafilor acestui plai, care aveau și sarcini domnești de apărare a 

graniței, locuitorii așezării fiind plăieși la munte. Unul dintre ei, Scarlat, a zidit biserica din Șerbănești la 1806. 

În 1928, Enciclopedia României consemnează Pucioasa drept comună urbană (oraș), cu 5779 de 

locuitori. În 1950, orașul a devenit reședința raionului Pucioasa din regiunea Prahova, dar în 1952 a pierdut 

acest statut, raionul fiind inclus în întregime în raionul Târgoviște al regiunii Ploiești. În 1968, satele Podurile 

de Jos, Scarlenta și Șerbănești au fost desființate și incluse în orașul propriu-zis; tot atunci, regiunile au fost 

desființate, iar Pucioasa a redevenit oraș al județului Dâmbovița. 

Orașul Pucioasa, în dezvoltarea sa, a cunoscut 4 etape distincte, cu implicații pozitive și negative asupra 

evoluției sale:  

 perioada existenței obștilor sătești mixte în evul mediu (1538 - 1821); 

 perioada afirmării dezvoltării capitaliste (1821 - 1947); 

 perioada comunistă (1947 - 1989); 

 perioada de tranziție de la socialism la capitalism (1989 - prezent). 

Încetul cu încetul, de la tradiţionalele ocupaţii specifice ţărăneşti, se trece la o industrie mică şi de 

asigurare de servicii. Cele mai multe sunt realizate prin comerţ, transformând viaţa patriarhală într-una 

citadină, tumultoasă, aducătoare de profit şi bunăstare, oglindită în dezvoltarea urbanistică. Negustorii, 

constructorii, băncile şi meseriaşii se înmulţesc, încât într-o jumătate de veac careul central al Pucioasei era 

plin de prăvălii. Se construieşte intens – case ţărăneşti, prevăzute cu băi pentru primirea turiştilor, vile mai 

mari sau mici, sanatorii balneare, restaurante, hoteluri, bănci şi ateliere de tot felul. 

Arterele principale ale oraşului devin atât de saturate de localuri încât este nevoie să se construiască în 

calcan. Pieţele, bâlciurile şi târgurile se înmulţesc. Arhitectura devine ecletică, dar cele mai multe dintre case 
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şi vile poartă pecetea meşterilor locali, care ştiau să le dea frumuseţe, prin îmbinarea lemnului frumos 

meşteşugit cu piatră, parmalâcuri şi prispe, foişoare şi stâlpi din lemn cioplit. 

În perioada guvernării comuniste, Pucioasa a abandonat tradiţia arhitecturală, proprie băilor, construind 

o mulţime de blocuri în perimetrul acestor vile sau demolând casele cu specific ţărănesc. Prin această 

arhitectură pe verticală, cu magazine la parter, ateliere şi servicii pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, 

oraşului Pucioasa i s-a dat notă citadină în detrimentrul celei de staţiune balneoclimaterică. 

Biserica, Şcoala şi Căminul Cultural au constituit în vremurile trecute o unitate indestructibilă de spirit, 

ele fiind cele mai seamă instituţii pe care se reazemă întrega activitate de formare şi de convieţuire civilizată 

a oamenilor. 

 

1.4. Populaţia 

 

Date recente relevă o scădere a populaţiei stabile în ultimii ani, destul de considerabilă, generată 

îndeosebi de factori economici.  

Populația orașului Pucioasa este de 15860 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (94,6%); 

pentru 4,35% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, 

majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (92,92%); pentru 4,37% din populație, nu este cunoscută apartenența 

confesională. 

Structura pe sexe a populaţiei se caracterizează printr-o predominare numerică a populaţiei feminine 

– 7438 (52,1%) faţă de 6816 bărbaţi (47,9%), aflându-se în afara mediei naționale. Evoluţia structurii pe 

vârste a populaţiei relevă atât scăderea ponderii populaţiei tinere, cât şi apariţia unui proces lent, dar 

constant de îmbătrânire demografică. 

 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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1.5. Dotări şi servicii 

  

CĂILE DE COMUNICAŢII 

 Artera principală de circulaţie este DN 71. 

Anul 1894 rămâne pentru locuitorii orașului 

Pucioasa unul de referință, prin legătura realizată 

prin calea ferată cu Bucureștiul. Cândva o gară 

aglomerată și circulată, astăzi ea este doar o 

simplă haltă, cu doar două linii active, fără șef de 

gară și cu puțini angajați.   

 

DOTĂRI SOCIO-CULTURALE 

Formele de învăţământ organizate în unităţi distincte pe teritoriul oraşului sunt însemnate, începând 

de la învăţământul pregătitor, până la liceu. Pe teritoriul oraşului funcţionează 10 unităţi de învăţământ. 

 

Foto: şcoală din Oraşul Pucioasa 
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Față de perioada anterevoluționară, nu s-au înregistrat schimbări esențiale în Pucioasa, cu remarca, 

deloc minoră, că orașul are din anul 1994 două licee: Colegiul Naţional ”Nicolae Titulescu”, care urmează 

tradiția școlii secundare din Pucioasa, și al doilea, Liceul Tehnologic, creat prin separarea claselor cu profil 

tehnic de cele real – umaniste, din trunchiul comun. În rest, constatăm existența a trei școli şi cinci  grădinițe. 

Funcționează la Pucioasa și Clubul Copiilor, cu o continuitate de o jumătate de secol.  

În oraş funcţionează o bibliotecă, două muzee, un centru cultural şi cinci baze şi cluburi sportive: 

 Muzeul de Etnografie și Artă Populară „Casa Dobrescu”, transformat într-unul de istorie după o 

renovare efectuată în anul 2002; 

 Muzeul „Aripi Românești Cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu”; 

 Centrul Cultural „Cetate” al bisericii „Noul Ierusalim”, cu muzeul său, unde sculptorii și pictorii Maria și 

Marian Zidaru au expuse lucrările lor; 

 Muzeul în aer liber al aceluiași cult, deschis în Glodeni-Vale;  

 Cinematograful „Dacia”; 

 Biblioteca orășănească „GH. N. Costescu”. 

 Centrul Cultural „Ion Alexandru Brătescu Voineşti”.  

 

 

Foto: Clubul copiilor 
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Judecătoria Pucioasa a funcţionat încă din perioada interbelică până in timpul perioadei comuniste, 

când a fost desfiinţată. În anul 1996 a fost reînfiinţată, pentru a facilita accesul la actul de justiţie al cetăţenilor 

din localităţile aflate în partea de nord a judeţului Dâmboviţa. 

 

UTILITĂŢILE PUBLICE 

Există în oraş o reţea de alimentare cu apă potabilă şi canalizare importantă (60 km de conductă de 

apă şi 40 km conductă de canalizare). În prezent sunt circa 4800 de utilizatori ai sistemului de alimentare cu 

apă şi 2200 pentru cel de canalizare. 

Din 1990 există sistem de alimentare cu gaze naturale la care sunt racordate 4800 de gospodării. 

 

 

TELECOMUNICAŢII 

O etapă importantă în dezvoltarea serviciilor de telecomunicaţii a avut loc în anul 1994, când s-a 

demarat instalarea cablului cu fibre optice pe tronsonul Târgoviște – Pucioasa – Sinaia, realizare care a 

constituit o avanpremieră la acțiunea de interconectare la rețeaua națională de fibră optică a localităților 

Pucioasa, Fieni, Aninoasa, Brănești, Glodeni, Runcu, Vârfuri etc. După anul 2000 s-au finalizat lucrările de 

înlocuire a centralelor telefonice manuale în toată zona Pucioasa, realizându-se o capacitate nouă de circa 

4000 linii automate digitale. Prin acest proces, s-a oferit posibilitatea de-a avea acces la rețeaua 

internațională de comunicații pe fir. 

În domeniul noilor tehnologii în comunicaţii, există tendinţe deosebit de favorabile în domeniile: 

o Comunicaţii mobile GSM (Vodafone, Orange, Cosmote etc.);  

o Comunicaţii fixe se realizează prin intermediul companiei Romtelecom (majoritatea 

prin centrale digitale); 

o Internet şi televiziune prin cablu. 
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ACTIVITATEA ECONOMICĂ 

Ramura economică principală este turismul balnear, orașul având un statut de stațiune balneo-

climaterică de interes naţional. Dintre celelalte ramuri economice sunt reprezentate industria textilă, industria 

chimică, industria alimentară, industria lemnului și a mobilei, construcții, prestări servicii. 

Agricultura este specifică zonei de deal, existând livezi de pomi fructiferi: pruni și meri, peri, cireși, 

nuci, vișini, caiși și zarzări, piersici, duzi etc. Importantă este şi legumicultura. Creșterea animalelor ocupăde 

asemenea un loc semnificativ în agricultura orașului, în special în ceea ce privește bovinele, ovinele, 

caprinele și porcinele, dar și păsări și albine. 

 

Repere istorice ale economiei 

Prezența la băi a unui număr din ce în ce mai mare de bolnavi și vizitatori a determinat apariția, an 

de an, a tot mai multor negustori, meseriași și întreprinzători de tot felul. Dacă la 1835 se înregistra în 

această așezare un singur negustor ambulant, către sfârșitul secolului al XIX-lea existau 14 rotari, 12 

tâmplari, 10 zidari și 5 croitori, la care se adăugau 25 de debite de băuturi.  

O creştere deosebită se înregistrează la începutul secolului al XX-lea, pe lângă banca „Țăranul” 

înființată la 1893, înfiinţându-se alte 4 cooperative pentru desfacerea de ape minerale, fabrică de var, carieră 

de piatră, mori de apă, pepinieră (proprietate a statului), târguri anuale și săptămânale de vite, farmacie, 

stabiliment balnear, ocol silvic, infirmerie cu dispensar, judecătorie de ocol, percepție, post de jandarmi, PTT 

și gară, un parc public și un pavilion.  

Întreprinzători de tot felul, dar mai ales comercianți, s-au înmulțit pe măsură ce Băile Pucioasa au 

devenit tot mai căutate. Așa se explică de ce strada principală, numită și „Regală”, ca și altele 3, împreună cu 

piața, au devenit „Lipscanii” Pucioasei, negustorii dând o adevărată luptă pentru obținerea unor vaduri în care 

și-au amplasat prăvălii de tot felul: magazine, cârciumi, restaurante, bodegi, birturi, pensiuni, băcănii, 

măcelării, pescării, cofetării, brutării, simigerii, ape gazoase, hoteluri, stabilimente balneare, vile și case cu 

băi, librării, debite ale Regiei Monopolului de Stat, de tutun și sare, farmacii, pompe de benzină și gaz, centru 

de difuzare a presei, case de tratament, cabinete medicale, barouri de avocați și ateliere de toate trebuințele. 

Se crease o densitate așa de mare de prăvălii și locuințe în centru, încât multe din clădiri se construiesc în 

calcan.   
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Această activitate creatoare a fost stopată de război și desființată total de către guvernarea 

comunistă (1947 - 1989), care a schimbat radical forma de proprietate și toate structurile societății capitaliste.  

Fizionomia industrială a Pucioasei din perioada guvernării comuniste a suferit permanente și radicale 

modificări în procesul de trecere la economia de piață. Unele întreprinderi au reușit să reziste și să se 

privatizeze, iar altele au fost vândute și au dispărut din nomenclatorul industriei Pucioasei. Aceste unități  

productive mari sau mai mici au cunoscut în perioada postrevoluționară o scădere permanentă a producției, 

cu efecte negativ-distructive în planul forței de muncă angajată.   

 

Stațiunea Pucioasa 

Pucioasa a devenit cunoscută pe harta țării prin apele ei tămăduitoare, intrate în circuitul european 

datorită academicianului dr. chimist Bernarth Lendway Alfred, pe care le popularizează cu ocazia Expoziției 

de la Viena, din anul 1873. Analizele periodice ale acestor ape, ce țâșnesc de sub coasta Dealului 

Mitropoliei, confirmă și astăzi bogăția lor în sulf și iod. Încă de la jumătatea secolului al XIX-lea, medicul 

Constantin D. Severeanu, în lucrarea sa „Din amintirile mele”, le atribuia acest calificativ: „De minunile ce le 

făceau apele de la Pucioasa se dusese pomina în toată țara și lumea da năvală la renumitele băi (...) fără să 

știe unde se duceau și ceea ce au să găsească acolo”.  

 

În perioada guvernării comuniste, dar foarte târziu, între anii 1966 – 1989, în orașul Pucioasa au fost 

construite un hotel-stațiune, un nou pavilion de băi și o cantină. În perioada 1968 – 1989, Stațiunea Pucioasa 

a cunoscut maxima ei dezvoltare postbelică. Prin mărirea bazei de tratament, s-a putut primi în stațiune un 

număr de 12.000 de persoane, acesta fiind numărul cel mai mare din această etapă6. 

                                                           
6
 sursa: ”Pucioasa – Album monografic”, Dumitru Stancu 
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1.6. Perceptia asupra oraşului Pucioasa 

 

În perioada iulie-august 2013, Public Research a realizat un studiu privind identificarea problemelor 

majore din Oraşul Pucioasa şi formularea viziunii de dezvoltare locală – componentă  a proiectului care a 

privit elaborarea strategiei de dezvoltare locală. 

Studiul s-a derulat pe două niveluri: 

1. Cvasitotalitatea angajaţilor din cadrul primăriei oraşului Pucioasa, dimensiunile 

cercetării având următoarele direcţii majore: 

- identificarea problemelor locale; 

- caracterizarea activităţii administraţiei publice – aspecte relevante, ierarhizarea 

acestora; 

- descrierea calităţii vieţii în Oraşul Pucioasa; 

2. Populaţia oraşului Pucioasa.   

Au fost chestionaţi locuitori ai oraşului, urmărindu-se: 

- Ierarhizarea problemelor locale; 

- Formularea aşteptărilor faţă de activitatea administraţiei publice locale. 

 

 

1.6.1. Angajaţii Primăriei oraşului Pucioasa 

 

Grupul ţintă 

Grupul ţintă a fost reprezentat de angajaţi ai primăriei oraşului Pucioasa, funcţionari publici şi 

personal contractual, grup cu următoarele caracteristici majore: 
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Distribuţia pe sexe a grupului investigat se apropie de media pentru instituţiile publice locale din 

România (unde ponderea este de 60% femei şi 40% bărbaţi). 
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 În ceea ce priveşte vârsta grupului investigat, se constată o suprapopulare a intervalului 40-

60 de ani – 58%, ceea ce poate fi benefic din perspectiva experienţei de muncă şi a cunoştintelor dobândite, 

dar este o categorie cu o ostilitate crescută faţă de procesele de schimbare. Ponderea tinerilor este una 

destul de scăzută. 

 

  

 Din perspectiva studiilor, se constată că 57% reprezintă studii superioare, aflându-se în 

media naţională din instituţiile publice locale.  

 În ceea ce priveşte atitudinea faţă de serviciile oferite de instituţie, în general, angajaţii se 

declară mulţumiţi (61%) şi foarte mulţumiţi (27%), dar există şi un număr de nemulţumiţi (10%). 
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 Deşi se declară, în general, mulţumiţi faţă de serviciile furnizate, angajaţii apreciază că sunt 

necesare ajustări, adaptări la noile realităţi (81%).  

 

 

Din punct de vedere al atitudinii generale faţă de viaţă, se constată că cele mai mari mulţumiri vin din 



  
 

 
 

 

Strategia privind  dezvoltarea durabilă a Oraşului Pucioasa, jud. Dâmboviţa 
 

P
ag

e2
8

 

partea familiei și cele mai multe nemulţumiri sunt legate de nivelul de trai. 
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Problemele localităţii în viziunea angajaţilor  
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Ierahizând problemele, constatăm că, în viziunea celor intervievaţi, cele mai grave probleme sunt 

următoarele: 

 Foarte grav Grav 

1 Locurile de muncă; Persoanele sărace; 

2 Câinii vagabonzi; Câinii vagabonzi; 

3 Persoanele sărace; Drumurile; 

4 Drumurile; Locurile de muncă; 

 

Aşadar, ordinea de prioritate a gravităţii problemelor locale, în viziunea angajaţilor primăriei, este 

următoarea: 

1. Locurile de muncă; 

2. Câinii; 

3. Persoanele sărace. 

 

Nu reprezintă probleme:  

- Școlile; 

- Iluminatul public; 

- Transportul în comun. 
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1.6.2. Populaţia oraşului Pucioasa 

 

Grupul ţintă 

Locuitori ai oraşului Pucioasa, grup cu următoarele caracteristici majore: 

 

În funcţie de vârstă, distribuţia a fost următoarea: 
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În ceea ce priveşte studiile, situaţia este următoarea: 

 

În ceea ce priveşte ocupaţia, au fost alese categorii diverse, după cum se poate observa: 
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Problemele localităţii în viziunea populaţiei 
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În opinia oamenilor intervievaţi, ordinea problemelor este următoarea: 

- locurile de muncă, persoanele sărace; 

- câinii comunitari; 

- drumurile. 

În continuare există valorile răspunsurilor la întrebarea: “Ce vă doriţi în localitatea dumneavoastră?”  

 

Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionăm că principalele aşteptări la nivelul oraşului sunt 

legate de: dezvoltarea economică în vederea apariţiei de locuri de muncă, câinii comunitari, drumurile, 

receptivitatea autorităţilor locale. 
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Problemele economice sunt pe primul loc, deşi rata şomajului la nivelul oraşului este mică în 

comparaţie cu localităţile similare, iar numărul de locuri de muncă disponibile este unul considerabil.  
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Capitolul 2 

Analiza SWOT a oraşului Pucioasa şi obiectivele strategice 

 

Strategia de dezvoltare durabilă trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării existente a 

comunităţii. Pentru a putea lua deciziile corecte, trebuie analizate optim cerinţele, constrângerile şi opţiunile 

de dezvoltare. Specificul analizei SWOT este că ea studiază concomitent caracteristicile interne sau 

endogene şi influenţele mediului extern sau exogen, ţinând cont atât de factorii pozitivi cât şi de cei negativi. 

În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităţii pentru care se elaborează 

strategia, puncte forte şi puncte slabe. Apoi se analizează influenţele exterioare, efectele pozitive fiind 

considerate oportunităţi, iar cele negative, pericole.  

După o primă evaluare în cadrul diagnozei realizate în cadrul Părţii I, se poate constata că deciziile 

sunt dificil de luat, în primul rând pentru că nevoile sunt foarte diversificate, iar o prioritizare trebuie să aibă la 

bază un suport ştiinţific de alocare. În principal, analiza situaţiei existente a furnizat o privire de ansamblu ce 

conţine cele mai bune informaţii posibile care să ajute la înţelegerea forţelor, a tendinţelor şi a cauzelor care 

pot să intervină la un moment dat. 

Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi punctele slabe 

ale comunităţii şi ale mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate. 

Punctele tari sunt acele valori sau competenţe pe care oraşul le deţine la un nivel superior în 

comparaţie cu alte zone, ceea ce îi asigură un anumit avantaj. Altfel prezentate, punctele forte reprezintă acei 

factori care îi dau oraşului un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate. 

Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori sau acele tendinţe care creează obstacole în calea 

dezvoltării economico-sociale şi pot lua forme sociale, financiare, de infrastructură sau legislative. 

Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare vizat, altfel 

spus şanse oferite de mediul extern, a căror anticipare permite stabilirea strategiei în scopul exploatării 

profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi există, dar acestea trebuie identificate pentru a se stabili la 

timp strategia necesară fructificării lor. 
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Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat, care ar putea să pună strategia de 

dezvoltare într-o poziţie de risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi, dar care pot fi anticipaţi şi 

permit elaborarea unor planuri de urgenţă pentru prevenirea și rezolvarea acestor probleme. 

Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză trebuie să 

includă următoarele elemente: 

• construieşte pe baza punctelor tari; 

• elimină punctele slabe; 

• exploatează oportunităţile; 

• îndepărtează ameninţările. 

Puncte tari ale oraşului Pucioasa: Puncte slabe: 

 Localitate cunoscută, cu un element de 

identificare foarte clar; 

 Resurse naturale importante – izvoare cu sulf şi 

iod, lacul Pucioasa, terenuri agricole, terenuri 

forestiere; 

 Fond funciar important; 

 Condiţii climatice favorabile; 

 Existenţa în regiune a unui număr mare de agenţi 

economici, cu cifre de afaceri considerabile; 

 Număr de locuri de muncă important, comparativ 

cu localităţi similare; 

 Existenţa reţelelor de comunicaţii (telefonie, 

internet, cablu); 

 Existenţa reţelei electrice, a gazului metan şi a 

apei potabile, staţie de epurare, staţie de tratare a 

apei, bazine de înmagazinare a apei; 

 Apropierea de municipiul Târgovişte şi acces la 

infrastructura rutieră; 

 Structura economică relativ învechită; 

 Resursele bugetare alocate dezvoltării economice 

locale insuficiente nevoilor existente ale comunității; 

 Dotare tehnico-materială în şcoli ce poate fi 

îmbunătăţită; 

 Activitate neperformantă pentru un număr 

însemnat de agenţi economici; 

 Nivel scăzut de salarizare; 

 Slaba dotare a producătorilor cu mijloace de 

producţie; 

 Activitate agricolă nesemnificativă în raport cu 

resursele naturale; 

 Grad redus de prelucrare a produselor agricole 

obţinute în regiune; 

 Educaţie, cultură civică slab dezvoltate, grad redus 

de participare civică; 

 Spirit antreprenorial local neadecvat; 

 Lipsa conexiunilor cu circuitul turistic intern și 
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 Structura economică diversificată a zonei; 

 Autorităţi locale deschise; 

 Forţa de muncă flexibilă, ieftină şi disponibilă; 

 Existenţa unei baze de cazare şi tratament 

importantă; 

 Existenţa unei activităţi culturale consitente; 

 Grad ridicat de toleranţă, nivel redus de conflicte 

sociale între cetăţeni; 

 Ponderea majoră a populaţiei din grupa de vârstă 

adultă (20-60 ani) aproximativ 60% din totalul 

populaţiei; 

 Accesarea de programe finanţate din fondurile 

structurale; 

 Existenţa spaţiilor verzi, monumentelor şi 

muzeelor publice; 

 Reţea educaţională importantă; 

 Existenţa serviciului public de poliţie locală; 

 Infrastuctură de sănătate extinsă şi activitate 

consistentă în domeniul social;  

 Reţea de sănătate cu dotări adecvate; 

 Sistem de indicatoare rutiere, turistice; 

 Dotare adecvată a administraţiei publice locale şi 

o gamă extinsă de servicii publice locale. 

extern; 

 Număr redus al investiţiilor străine în turism;  

 Absenţa unor politici şi programe coerente de 

dezvoltare a turismului; 

 Număr redus de centre de informare 

turistică şi programe de promovare turistică; 

 Calitate redusă a serviciilor şi standardelor în 

turism; 

 Baza de tratament poate fi îmbunătăţită; 

 Utilizare redusă a mijloacelor informatice 

şi internetului pentru informare, marketing şi 

rezervare turistică; 

 Lipsa educaţiei ecologice a populaţiei; 

 Comunicare neadecvată între administraţia publică 

locală şi comunitate. 

Oportunități: Amenințări: 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeţului; 

 Potenţial mare de dezvoltare a sectorului 

serviciilor; 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură; 

 Legislatia instabilă, incoerentă, ce suferă dese 

modificări; 
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Pe baza diagnosticului din capitolul precedent şi cu ajutorul analizei SWOT de mai sus, 

suntem în măsură să evidenţiem obiectivele strategice de dezvoltare pentru Oraşul Pucioasa. 

Identificarea direcţiilor de dezvoltare a oraşului a avut la bază principiul dezvoltării locale omogene integrate, 

înţelegând prin aceasta dezvoltarea prin corelarea celor trei componente majore ale dezvoltării unei 

comunităţi şi anume dezvoltarea economică, dezvoltarea socială şi gestionarea echilibrată a resurselor şi a 

mediului natural, astfel încât realizarea fiecărui obiectiv strategic, aparţinând oricărei componente de 

dezvoltare, actuale sau viitoare, să aibă un impact pozitiv, sau, cel puţin, să nu afecteze realizarea 

obiectivelor din celelalte componente majore ale dezvoltării. 

 

Viziunea de dezvoltare 

Până în anul 2020, Oraşul Pucioasa va consolida poziţia de centru al turismului zonal şi va fi un model al 

dezvoltării durabile la nivel regional şi naţional  

 Posibilitatea practicării agriculturii ecologice; 

 Asocierea între fermieri pentru creşterea 

profitabilităţii în agricultură; 

 Existenţa resurselor nerambursabile din fondurile 

structurale; 

 Perspective bune pentru dezvoltarea 

agroturismului,  a turismului de weekend, turismului 

litoral şi a traseelor turistice; 

 Posibilitatea de a atrage turişti în regiune în toate 

anotimpurile; 

 Interes crescut la nivel internaţional pentru 

conservarea biodiversitaţii si promovarea turismului 

durabil; 

 Creşterea numărului de investiţii străine care pot 

determina o creştere a competitivităţii; 

 Dezvoltarea antreprenoriatului local. 

 Creşterea competiţiei pentru produsele agricole, 

putând defavoriza unele sectoare tradiţionale, în 

prezent competitive;  

 Apariţia de probleme sociale generate de criza 

economică; 

 Sprijin redus din partea unor autorităţi publice 

centrale şi judeţene; 

 Concurenţa zonelor turistice din regiune; 

  Nerealizarea unor proiecte de turism;  

 Eroziunea şi degradarea calităţii solului; 

 Reducerea numărului de locuitori, migrarea forţei 

de muncă şi îmbătrânirea populaţiei. 
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Misiunea 

Oraşul Pucioasa va oferi bunăstare locuitorilor săi şi turiştilor, devenind un spaţiu atractiv pentru 

locuire, activităţi economice, educative şi social-culturale. 

 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în dezvoltarea socio-economică 

reală, prin crearea unei comunităţi dinamice şi performante, un oraş cu care localnicii să se identifice şi în 

care turiştii să se simtă bine.  

În vederea realizării obiectivului general, se va urmări atingerea următoarelor obiective specifice: 

Domeniul economie – industrie 

 Dezvoltarea industriei, în acord cu specificul zonei, în vederea creării de noi locuri de muncă. 

Domeniul  economie – agricultură 

 Modernizarea agriculturii ce vizează îmbunătăţirea nivelului de trai al agricultorilor. 

Domeniul economie – turism și alte servicii conexe 

 Dezvoltarea turismului și a altor servicii conexe în acord cu resursele specifice zonei, în 

vederea creării de noi locuri de muncă și a creșterii număului de turiști atrași în stațiune. 

Domeniul mediu 

 Promovarea activă a măsurilor de protecţie a mediului şi menţinerea unui mediu curat. 

Domeniul dezvoltare socială 

 Creşterea calităţii vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei. 

Domeniul „Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport” 

 Utilizarea optimă a teritoriului oraşului şi îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de transport. 

Domeniul administraţie publică locală 

 Îmbunătăţirea relaţiei administraţie-cetăţean. 

Domeniul educatie şi formare 

 Modernizarea infrastructurii educaţionale şi asigurarea accesului la diferite forme de 

educaţie. 

Domeniul cultură, sport şi agrement 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru cultură, sport şi agrement. 
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Capitolul 3 

Domeniile dezvoltării oraşului Pucioasa, obiectivele şi proiectele specifice 

 

3.1. Economia locală 

 

3.1.1. Prezentare generală 

Ca multe alte localităţi din România, după anul 1989, economia locală a avut în general o evoluţie 

descendentă, datorată dezechilibrelor moştenite, neconcordanţei dintre componentele reformei economice şi 

utilizării neraţionale a resurselor naturale şi umane, cu impact negativ asupra productivitaţii, eficienţei şi ratei 

de angajare. 

Fenomenul de declin economic, generator al unor probleme sociale, precum reducerea gradului de 

ocupare a forţei de muncă, persistenţa şomajului de lungă durată, accentuarea unor dezechilibre structurale, 

reducerea nivelului de trai şi deteriorarea calităţii vieţii, s-a atenuat pe parcursul ultimilor ani, devenind o 

problemă la nivelul oraşului. 

Agenţii economici de pe teritoriul localităţii Pucioasa sunt preponderent cu capital privat autohton, dar 

cifrele de afaceri importante sunt deţinute de cele cu capital străin. 

 

Industria 

Funcţionează în acest moment 358 de societăţi comerciale (una la 40 de locuitori, raport în media 

naţională a spaţiului urban), cele mai multe în domeniul comerţului şi construcţiilor. 

La nivelul Oraşului Pucioasa, activitatea economică se axează pe următoarele domenii: 

- Agricultură – 1 

- Industria extractivă – 2 

- Industria alimentară – 10 

- Fabricare băuturi – 2 

- Fabricare textile – 13 

- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 2 

- Hărtie şi produse din hârtie – 1 
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- Producţie chimică – 2 

- Cauciuc şi mase plastic – 3 

- Construcţii – 47 

- Electrice, electronice, maşini – 3 

- Mobilă – 5 

- Comerţ – 125 

- Transport – 29 

- Hoteluri şi restaurante – 17 

- Informaţii şi comunicaţii – 11 

- Activităţi financiare şi asigurări – 4 

- Tranzacţii imobiliare – 13 

- Activităţi juridice, contabile şi arhitectură – 18 

- Sănătate – 5 

- Cultură şi sport – 3  
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Există o mare diversitate de activităţi şi, în pofida profilului turistic al localităţii, principalele activităţi 

economice, după cifra de afaceri, sunt din zona industriei textile şi comerţul materialului lemons.  

Cei mai importanţi agenţi economici, după cifra de afaceri, sunt: 

Nume Firmă Domeniu de activitate 

SUN GARDEN MANAGEMENT SCS 
SIMPLA 

Fabricarea de articole confecționate din textile (cu 
exceptia îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) 

PANEL LAND SRL 
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al 
materialelor de construcție și echipamentelor sanitare 

CARTAXO MAGIC SRL 
Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi 
și tutun 

RALEX SRL 
Fabricarea de articole confecționate din textile (cu 
excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)  

TROPEVM SRL Intermedieri în comerțul cu produse diverse 

JALUTEX SRL 
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și 
masticurilor  

DONATO COM SRL  
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al 
materialelor de constructie și echipamentelor sanitare 

COMENA SRL 
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu 
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi 
și tutun 

TARABOSTES SRL 
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale 

ALFREDO SRL 
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor 
proaspete de patiserie 

 

Agricultura şi silvicultura 

Cu toate că există condiţii naturale deosebite, în prezent nu se poate spune că există o productivitate 

agricolă competitivă şi eficientă, acest aspect fiind determinat atât de dotările tehnice necorespunzătoare, cât 

şi de modul de exploatare practicat. Nu se poate spune nici măcar că agricultura are o pondere în economia 

localităţii, existând un singur agent economic în domeniu. Surafeţele cultivate sunt mici, iar numărul de 
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animale este nesemnificativ raportat la suprafaţa de păşuni şi fâneţe. Există o suprafaţă pomicolă şi viticolă 

importantă şi o preocupare pentru legumicultură, dar care nu se reflectă în activitatea de prelucrare şi 

valorificare. 

Suprafaţa fondului forestier 1.374 

Suprafaţa arabilă (ha) 460 

Suprafaţa pomicolă şi viticolă (ha) 224 

Păşuni şi fâneţe (ha) 1.463 

Număr total de animale (2012), din care: 2.742 

Bovine 521 

Porcine 211 

Ovine 2.010 

Păsări 8.710 

Tipuri de culturi dominante (ha):  

Porumb  ha 

2010 375 

2011 370 

2012 376 

Cartofi  ha 

2010 25 

2011 30 

2012 25 

 

Turismul 

Oraşul Pucioasa reprezintă singura ofertă de turism balnear din judeţ, fiind de altfel singura staţiune 

turistică de interes naţional atestată oficial din judeţul Dâmboviţa. 

În cazul orașului Pucioasa, localitatea cu cea mai mare capacitate de cazare turistică din judeţul 

Dâmboviţa, sunt preponderente serviciile de cazare în structuri mari și păstrarea formei publice de proprietate 

pentru o proporție însemnată a capacității de cazare. Implicațiile acestui fapt sunt capacitatea scăzută de 
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investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor turistice, îngreunată și de mărimea efortului investițional 

necesar pentru modernizarea unor structuri de o dimensiune atât de mare. O altă consecință este limitarea 

accesului la alte tipuri de public, cu venituri mai mari și nevoi mai sofisticate, ce ar putea constitui o cerere și 

pentru alte servici turistice adiacente și generatoare de venit în comunitate. 

În oraş există cinci unităţi de cazare şi 505 locuri de cazare: 

- Complexul de odihnă şi tratament balnear CERES – 107 camere (jumătate din turiştii ultimilor ani au fost 

găzduiţi de aceasta unitate) 

- Complexul de odihnă şi tratament balnear Turist – 51 de camere 

- Complexul Hotelier Valahia cu 9 căsuţe 

la 3 stele şi 6 camere la 2 stele, fiecare 

cu câte 2 locuri. 

- S.C. ANEFI PRESCOM S.R.L. -

 dispune de 7 camere cu 2 locuri fiecare. 

- Pensiunea turistică Parc – 8 camere a 

două locuri şi 2 camere a trei locuri  

- Motel Zarafoaia – 15 camere 

- Complex Debarcader – 15 camere 

- Complex „Florel” – 10 camere. 

 Se constată totuşi că doar o parte din unităţile hoteliere oferă şi servicii balneare, iar condiţiile de 

cazare pentru majoritatea spaţiilor de cazare sunt medii ca amenajări şi dotări. Analiza cererii turistice în 

stațiunea Pucioasa relevă că o proporție semnificativă a acesteia se desfășoară în structuri de primire în 

proprietate a statului, de către persoane de vârstă înaintată, susținute prin prestații sub forma biletelor de 

odihnă și de tratament balnear administrat de Casa Națională de Pensii Publice. 
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3.1.2. Analiza SWOT pentru domeniul “Economie” 

Puncte tari ale oraşului Pucioasa:  Puncte slabe: 

 Localitate cunoscută, cu un element de 

identificare foarte clar; 

 Resurse naturale importante – izvoare cu sulf şi 

iod, lacul Pucioasa, terenuri agricole; 

 Condiţii climatice favorabile; 

 Existenţa în regiune a unui număr considerabil 

de agenţi economici, cu cifre de afaceri apreciabile; 

 Număr de locuri de muncă important, 

comparativ cu localităţi similare; 

 Existenţa reţelelor de comunicaţii (telefonie, 

internet, cablu); 

 Existenta reţelei electrice, a gazului metan şi a 

apei potabile; 

 Apropierea de municipiul Târgovişte şi acces la 

infrastructura rutieră; 

 Structura economică diversificată a zonei; 

 Autorităţi locale deschise; 

 Forţa de muncă flexibilă, ieftină şi disponibilă; 

 Existenţa unei baze de cazare şi tratament 

importantă; 

 Ponderea majoră a populaţiei din grupa de 

vârstă adultă (20-60 ani) aproximativ 60% din 

totalul populaţiei; 

 Accesarea de programe finanţate din fondurile 

structurale; 

 Sistem important de indicatoare rutiere, 

 Proprietate agricolă divizată, fărâmiţată; 

 Inexistenta unor forme avansate de promovare a 

produselor locale; 

 Inexistenta unor forme organizate de exploatare 

agricolă; 

 Slaba eficienţă economică a exploataţiilor agricole; 

 Acces limitat la specialişti, informaţii şi consultanţă 

în domeniu; 

 Infrastructura de afaceri neuniform repartizată; 

 Lipsa unor investiţii economice de tip Parteneriat 

Public – Privat; 

 Insuficienţa strategiei de marketing local şi 

insuficienta promovare a produselor şi serviciilor locale; 

 Utilizarea pe o scară relativ mică a tehnologiilor 

avansate; 

 Productivitatea industrială este încă scăzută, 

raportat la cea din Uniunea Europeană; 

 Antreprenoriat local neadecvat; 

 Structura economică relativ învechită; 

 Lipsa conexiunilor cu circuitul turistic intern și 

extern; 

 Număr redus al investiţiilor străine în turism; 

 Dependenţa de turismul social; 

 Absenţa unor politici si programe coerente de 

dezvoltare a turismului; 

 Număr redus de centre de informare 
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turistice; 

 Dotare adecvată a administraţiei publice locale 

şi o gamă extinsă de servicii publice locale; 

 Spaţii şi terenuri disponibile pentru dezvoltări 

antreprenoriale. 

turistică; 

 Calitate redusă a serviciilor şi standardelor în 

turism; 

 Bază de tratament învechită; 

 Utilizare redusă a mijloacelor informatice 

și internetului pentru informare, marketing şi rezervare 

turistică;  

 Suprafaţă agricolă şi silvică insuficient valorificate; 

 Nivel scăzut de salarizare. 

Oportunități: Amenințări: 

 Existenta resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale pentru agricultură şi IMM-uri; 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeţului; 

 Atragerea de investiţii străine; 

 Dezvoltarea antreprenoriatului local; 

 Valorificarea superioară a potenţialului local. 

 

 

 Slaba informare a agricultorilor cu privire la 

normele europene; 

 Concurenţa importului de produse agroalimentare 

de pe piaţa Uniunii Europene; 

 Sprijin redus din partea altor autorităţi publice; 

 Existenţa unui cadru instituţional şi legislativ destul 

de stufos; 

 Concurenţa zonelor turistice din regiune; 

  Eroziunea şi degradarea calităţii solului; 

 Defrişarea. 

 

3.1.3. Obiective pentru domeniul economie 

 

Industrie 

Obiectivul general al oraşului Pucioasa în domeniul industriei este dezvoltarea industriei, în 

acord cu specificul zonei, în vederea creării de noi locuri de muncă, iar obiectivele specifice sunt: 

1. Menţinerea şi atragerea de noi investiţii, îndeosebi din industrii nepoluante, prin utilizarea 

capacităţilor de producţie, a resurselor existente şi facilitarea accesului la utilităţi. 
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2. Încurajarea antreprenoriatului autohton. 

 

Agricultură 

Obiectivul general al oraşului Pucioasa în domeniul agriculturii şi silviculturii este modernizarea 

agriculturii ce vizează îmbunătăţirea nivelului de trai al agricultorilor, iar obiectivele specifice sunt: 

1. Realizarea unor structuri care să contribuie la relansarea producţiei agricole, astfel încât 

aceasta să contribuie la creşterea economică locală. 

2. Integrarea producţiei agricole cu industria alimentară, reţeaua de depozitare, transport; 

dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură. 

3. Reactualizarea studiilor pedologice şi agrochimice şi stabilirea notelor de bonitare, pe sole, în 

cadrul fiecărei proprietăţi; 

4. Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului forestier. 

 

Turism și alte servicii conexe 

Obiectivul general al oraşului Pucioasa în domeniul turism și alte servicii conexe îl reprezintă 

Dezvoltarea turismului și a altor servicii conexe în acord cu resursele specifice zonei, în vederea creării de 

noi locuri de muncă și a creșterii număului de turiști atrași în stațiune, iar obiectivele specifice sunt:  

1. Promovarea resurselor turistice, a bunurilor şi serviciilor locale. 

2. Dezvoltarea infrastructurii de turism local 
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3.1.4. Fişe de proiect 

Fişa 1 

Domeniu 

Industrie 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Facilitarea accesului la spaţii de producţie şi 

utilităţi pentru întreprinderi 

Cadrul general Utilităţile şi spaţiile de producţie dau atractivitate 

pentru investiţii unei zone 

Grup ţintǎ Agenţii economici 

Obiective Atragerea de noi investiţii, îndeosebi din industrii 

nepoluante, prin utilizarea capacităţilor de 

producţie, a resurselor existente şi facilitarea 

accesului la utilităţi 

Motivaţia proiectului Prin accesul facil la utilităţi, se sprijină mediul de 

afaceri de către autorităţile locale 

Modul de implementare a proiectului Facilitarea accesului la reţeaua de alimentare cu 

apă şi canalizare pentru agenţii economici 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/Resurse ale agentilor economici/PO 

Regional 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Agenţi economici privați 

Termen de realizare 2016 – extinderea reţelei de canalizare şi a celei 

de apă  

Indicatori numărul de agenţi economici racordaţi la 

canalizare şi alimentare cu apă 
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Fişa 2 

Domeniu 

Industrie 

Agricultură 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Incubator de afaceri general şi pentru 

agricultură 

Cadrul general - Activitatea societăţilor comerciale în domeniul 

agricol este nesemnificativă 

- Antreprenoriatul local este neperformant 

- Accesul la finanțare tip start-up şi dezvoltare 

pentru IMM-uri este scăzut 

Grup ţintǎ Fermieri locali, agenţi economici, tineri  

Obiective - Integrarea producției agricole cu industria 

alimentară, reţeaua de depozitare, transport; 

dezvoltarea agenţilor economici pentru 

prestări de servicii în agricultură 

- Încurajarea antreprenoriatului autohton 

Motivaţia proiectului - Este nevoie de o integrare a activităţilor de 

producţie, transport, prelucrare a produselor 

agricole, ceea ce presupune existenţa unor agenţi 

economici, de preferinţă locali, în domeniu 

- Este necesară dezvoltarea antreprenoriatului 

local şi facilitarea accesului la finanţare pentru 

IMM-uri 

Modul de implementare a proiectului - Crearea şi specializarea Centrului de 

informare, consiliere şi consultanță în 

marketing-ul agricol şi incubator de afaceri 

general şi pentru agricultură. Acesta poate 

avea statut de ONG. 
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- Organizarea anuală a unui seminar cu exemple 

de succes de afaceri în domeniul agricol 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Buget local/PO Regional/Fonduri 

guvernamentale/PO Resurse umane 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2016 

Indicatori - Cel putin 5 proiecte de afaceri lansate, din care 

cel puţin 2 în domeniul agriculturii, minimum 5 

activităţi de consultanţă/lună 

- Un seminar cu exemple de succes pe an 

- 1.000.000 euro atraşi de IMM-uri pentru start-up 

şi dezvoltare până în 2020 

 

Fişa 3 

Domeniu 

Agricultură 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Sprijin pentru producătorii agricoli 

Cadrul general Există posibilitatea eficientizării activităţilor 

agricole prin asociere şi cooperare 

Grup ţintǎ Fermierii locali 

Obiective Atragerea şi stimularea producătorilor agricoli 

pentru a se organiza în sisteme de cooperare şi 

asociere în scopul aplicării unor tehnologii 

moderne 

Motivaţia proiectului Exploatații mici, agricultură de subzistenţă 

Modul de implementare a proiectului Instituţionalizarea a două întâlniri pe an între 

autorităţile publice (primar, prefectură, Consiliul 
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Judeţean, Ministerul Agriculturii), agenţi 

economici specializaţi, institute de educaţie şi 

cercetare în domeniul agricol şi fermierii locali, în 

vederea promovării acţiunilor agricole moderne 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/PO Dezvoltare rurală 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare Operaţional în 12 luni 

Indicatori - 2 întâlniri pe an, participarea a cel puţin 5 

instituţii, 2 agenţi economici și 15 fermieri locali 

- În 2015 – existenţa a cel puţin două noi asociaţii 

ale fermierilor 

 

Fişa 4 

Domeniu 

Agricultură 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Consiliere şi consultanţă pentru fermieri prin 

extinderea activităţii de informare, consiliere 

şi consultanţă 

Cadrul general Nu există o formă coerentă de informare pentru 

fermierii locali 

Grup ţintǎ Fermierii locali 

Obiective Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă 

care să aibă în sarcină rezolvarea operativă a 

tuturor problemelor agricole 

Motivaţia proiectului O formă permanentă de consultanţă poate creşte 

nivelul de informare şi în final performanţa 

agriculturii locale 
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Modul de implementare a proiectului Dezvoltarea la nivel local a centrului de informare, 

consultanţă şi consiliere pentru fermieri, care să 

se ocupe inclusiv de orientarea producţiei 

agricole, în concordanţă cu tendinţele previzibile 

ale pieţei interne şi externe; promovarea 

agriculturii ecologice 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/PO Dezvoltare rurală 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, APIA 

Termen de realizare 2016 

Indicatori activităţi de consiliere şi consultanţă operaţionale 

 

Fişa 5 

Domeniu 

Agricultură 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Reactualizarea zonării şi microzonării 

terenurilor 

Cadrul general În ultimii 20 de ani nu s-au realizat astfel de studii 

Grup ţintǎ Fermierii şi agenţii economici locali 

Obiective Reactualizarea studiilor pedologice şi 

agrochimice şi stabilirea notelor de bonitare, pe 

sole, în cadrul fiecărei proprietăţi; reactualizarea 

pe bază de bonitate, a zonării şi microzonării 

producţiei agricole 

Motivaţia proiectului Este necesară orientarea activităţii agricole locale 

în concordanţă cu resursele naturale (cultivarea 

plantelor în raport cu terenurile) 

Modul de implementare a proiectului Studii de amenajare integrată a diferitelor zone, 
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pentru protejarea şi ridicarea potenţialului 

productiv al pământului; studii de elaborare a 

noilor tipologii de exploataţii agricole specifice 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul judeţean şi local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa şi Consiliul Judeţean Dâmbovița 

Termen de realizare 2014 

Indicatori - Studiu pedologic şi agrochimic 

- Zonarea producţiei agricole 

 

Fișa 6 

Domeniu 

Agricultură 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Creşterea performanţelor agricole prin 

utilizarea de soiuri şi rase adecvate 

Cadrul general Este nevoie de utilizarea unor soiuri şi rase de 

animale adaptate condiţiilor naturale din zonă 

Grup ţintǎ Fermierii locali 

Obiective Realizarea unor structuri care să contribuie la 

relansarea producţiei agricole, astfel încât 

aceasta să ducă la creşterea economică locală 

Motivaţia proiectului Lipsa informaţiilor în domeniu şi a resurselor 

financiare a dus la utilizarea unor soiuri şi rase 

slabe, fără eficienţă economică 

Modul de implementare a proiectului Informare prin Centrul de Informare cu privire la 

soiurile şi rasele adecvate zonei,  

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/PO Dezvoltare rurală 

Instituţia care răspunde de realizarea Centrul de Informare şi Consiliere 



  
 

 
 

 

Strategia privind  dezvoltarea durabilă a Oraşului Pucioasa, jud. Dâmboviţa 
 

P
ag

e5
5

 

proiectului 

Termen de realizare 2018 

Indicatori 50% din soiurile şi rasele utilizate în 2018 

adaptate specificului zonei 

 

Fişa 7 

Domeniu 

Agricultură 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Conservarea, ameliorarea şi extinderea 

biodiversităţii fondului forestier 

Cadrul general Actualele zone verzi trebuie protejate; de aceea, ele 

necesită o atenţie specială 

Grup ţintǎ Populaţia localităţii 

Obiective Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului 

forestier. 

Motivaţia proiectului Este necesară menţinerea şi dezvoltarea actualelor 

zone verzi 

Modul de implementare a proiectului Dezvoltarea actiunilor locale de control şi crearea 

unui parteneriat cu un ONG, eventual crearea unui 

organism – Garda de Mediu a Copiilor, care să 

urmărească: 

 stoparea defrişării pădurilor şi a vegetaţiei 

forestiere din afara fondului forestier; 

 excluderea păşunatului din păduri; 

 conversia arboretelor din lăstari la codru; 

 reconstrucţia ecologică a pădurilor 

destructurate; 

 extinderea suprafeţei pădurilor şi a altor 
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forme de vegetaţie forestieră în zonele 

destinate şi amenajate pentru sport, agrement, 

recreere; 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Surse private/bugetul local/PO Mediu 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Autorităţi locale,ONG, Şcoala 

Termen de realizare 2014 

Indicatori - 1 parteneriat cu un ONG 

- crearea Gărzii de Mediu a Copiilor 

- 1 acţiune/an de curăţire a zonelor verzi de către 

voluntari 

- plantarea anuală a 100 de arbori, cu voluntari 

 

Fişa 8 

Domeniu 

Turism și alte servicii conexe 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Creşterea vizibilităţii produselor şi serviciilor 

locale, precum şi a oportunităţilor pentru 

dezvoltarea de afaceri 

Cadrul general Pucioasa este o localitate cu atractivitate medie 

pentru investiţii. Oportunităţile locale trebuie 

promovate; la fel şi produsele şi serviciile 

existente 

Grup ţintǎ Agenţii economici 

Obiective Promovarea bunurilor şi serviciilor locale 

Motivaţia proiectului Comunităţile locale se află în competiţie pentru 

dezvoltare economică şi atragere de investiţii. 
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Promovarea poate constitui un element de 

diferenţiere în atragerea de capital. 

Modul de implementare a proiectului Elaborarea unei strategii de marketing local 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Agenţii economici 

Termen de realizare 2015 

Indicatori Strategia de marketing realizată şi operaţională; 

aceasta va cuprinde o gamă extinsă de 

instrumente de promovare, suplimentar faţă de 

cele utilizate în prezent: promovare agresivă 

online şi media, misiuni de afaceri, participări la 

evenimente naţionale şi internaţionale etc. 

 

Fişa 9 

Domeniu 

Turism și alte servicii conexe 

Programul/proiectul propus 

TITLUL: 

Centru de inovare şi promovare tehnologică în 

domeniul balnear 

Cadrul general Zonele balneare din România sunt în declin şi 

datorită utilizării unor tehnologii neadecvate 

Grup ţintǎ Populaţia, agenţii economici, staţiunile balneare 

din România 

Obiective Atragerea de noi investiţii, îndeosebi din industrii 

nepoluante, prin utilizarea capacităţilor de 

producţie, a resurselor existente şi facilitarea 

accesului la utilităţi 
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Motivaţia proiectului Reunirea experienţelor naţionale şi internaţionale 

în vederea inovării tehnologice din domeniul 

balnear 

Modul de implementare a proiectului Crearea unui centru de tehnologii în domeniul 

balnear 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/Resurse ale agenţilor economici/PO 

Cercetare 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Universităţi, Instituţii de 

cercetare  

Termen de realizare 2020  

Indicatori Centru de inovare realizat 

 

Fişa 10 

Domeniu 

Turism și alte servicii conexe 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Dezvoltarea infrastructurii turistice în 
stațiunea balneoclimatică Orașul Pucioasa 

Cadrul general Zonele balneare din România sunt în declin şi 

datorită unei infrastructuri de turism insuficient 

dezvoltate 

Grup ţintǎ Turiști români  

Obiective Creșterea numărului de turiști în stațiune 

Motivaţia proiectului Este necesară creşterea atractivităţii stațiunii 

pentru turism prin asigurarea unei infrastructuri 

moderne, adecvate 

Modul de implementare a proiectului Modernizare / reabilitare drumuri, amenajare 

spații verzi inclusiv dotări, dezvoltarea 

infrastructurii de agrement turistic 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local / Bugetul de stat / Fonduri UE 
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Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2023 

Indicatori Lungime / suprafață străzi și trotuare rehabilitate / 

modernizate 

Suprafață spații verzi create / reabilitate 

 

Fişa 11 

Domeniu 

Turism și alte servicii conexe 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Centrul de promovare turistică 

Cadrul general Promovarea potenţialului localităţii şi crearea 

infrastructurii, în scopul creşterii atractivităţii 

turistice 

Grup ţintǎ Comunitatea locală, agenţii economici, turiști 

românii 

Obiectiv Consolidarea turismului intern prin sprijinirea 

promovării produselor specifice şi a activităţilor de 

marketing specifice 

Motivaţia proiectului Ca parte a activităţilor de construcţie a imaginii, 

este necesar să existe o serie de iniţiative care 

să influenţeze publicul larg 

Modul de implementare a proiectului Crearea unui centru permanent de promovare 

turistică a localităţii 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2016 
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Indicatori - Identificarea celor mai eficiente mijloace de 

marketare a produselor turistice specifice zonei 

- Elaborarea strategiei de marketing general 

- Înfiinţarea şi operaţionalizarea Centrului de 

Promovare Turistică 

 

Fişa 12 

Domeniu 

Turism și alte servicii conexe 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Sprijin pentru infrastructură de agrement pe 

lacul Pucioasa – proiect integrat 

Cadrul general Este necesară dezvoltarea infrastructurii pentru 

creşterea atractivităţii turistice a oraşului 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului/turişti 

Obiectiv Valorificarea resurselor naturale pentru crearea 

infrastructurii de agrement 

Motivaţia proiectului Lacul Pucioasa reprezintă o resursă importantă 

pentru agrement 

Modul de implementare a proiectului Demararea procesului de amenajare a 

infrastructurii de agrement 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Resurse private/POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Agenţi economici, Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2020 

Indicatori - Infrastructură realizată 

- Plajă, debarcader, căi de acces, insulă 
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 Fişa 13 

Domeniu 

Turism și alte servicii conexe 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Proiect integrat de amenajare a traseelor 

turistice 

Cadrul general Localitatea beneficiază de resurse naturale 

propice dezvoltării de activităţi turistice şi sportive 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului/turişti 

Obiectiv Valorificarea resurselor naturale pentru crearea 

infrastructurii de agrement 

Motivaţia proiectului Nevoia de a crea infrastructură de turism şi de a 

valorifica potenţialul local  

Modul de implementare a proiectului Demararea procesului de amenajare: 

- trasee turistice pentru drumeţii şi ciclism montan 

- drumuri de acces pietruite 

- zonă de picnic 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Resurse private/POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2020 

Indicatori Infrastructură realizată 
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3.2. Mediu 

 

3.2.1. Prezentare generală 

 

Aerul 

Poluarea aerului în Oraşul Pucioasa 

se realizează prin transportul rutier (N2O) – 

DN 271, care tranzitează oraşul, dar este în 

curs de reamenajare o rută ocolitoare. Pe 

teritoriul oraşului nu există surse majore cu 

potenţial de poluare a aerului, dar poziţia 

georgrafică între două zone industriale importante – Târgovişte şi Fieni – creşte potenaţialul de poluare. 

 

Solul 

Poluarea solului este influenţată în special de : 

- depuneri uscate şi umede din atmosferă; 

- depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri 

neamenajate corespunzător – principal sursă de poluare a solului în Oraşul Pucioasa. 

Emisiile de la aceste surse influenţează negativ solul, prin incorporarea de elemente chimice cu 

caracter toxic. Incărcarea solului cu astfel de elemente chimice (metale grele, sulf, etc.) degradează 

însuşirile fizice, chimice şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacităţii productive. Modificările 

antropice ale solului, datorate construcţiilor de toate felurile, prin operaţiuni de decopertare, modelare etc., au 

dus la crearea altor tipuri de soluri, aşa numitele protosoluri antropice. 

 

Apa 

Oraşul beneficiază de un sistem adecvat, în continuă extindere şi modernizare, de alimentare cu apă 

şi canalizare, ceea ce asigură parţial premisele protecţiei stării de sănătate a populaţiei. Principalele 

probleme sunt legate de asigurarea protecţiei adecvate a apelor de suprafaţă. 
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Serviciul de alimentare cu apă funcţionează din 1974, deservind în present 4800 de gospodării, cu 

un consum de 1.500.000mc/an. Serviciul de canalizare acoperă doar 2200 de gospodării, funcţionând de 

asemenea din 1974. 

 

Zgomotul 

Reţeaua de drumuri ce străbat oraşul reprezintă o sursă permanentă de poluare fonică, alături de 

zgomotele rezultate din activitatea industrială şi agricolă. Oraşul este zilnic tranzitat de un număr considerabil 

de vehicule, ceea ce generează disconfort pentru populaţie. 

 

3.2.2. Analiza SWOT 

 

Puncte tari ale oraşului Pucioasa în domeniul 

mediu 

Puncte slabe: 

 

 Autoritati locale deschise; 

 Inexistenţa de agenţi economici cu potenţial 

major de poluare; 

 Sistem funcţional de colectare a deşeurilor; 

 Utilizarea redusă a pesticidelor; 

 Inexistenţa poluării solului şi apei; 

 Sisteme extinse de apă şi canalizare. 

 

 Depunerea necontrolată a deşeurilor urbane; 

 Educaţie, cultură civică în probleme de 

mediu slab dezvoltate; 

 Lipsa unei delimitări clare între zona 

industrială şi cea rezidenţială; 

 Inexistenţa unei rute ocolitoare a oraşului. 

Oportunități: Amenințări: 

 Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale şi Fondul de Mediu; 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeţului în ceea ce priveşte problematica de 

mediu; 

 Potenţial mare de dezvoltare a sectorului 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură, rețele de utilități 

(apă, canalizare, iluminat public, colectare 

deşeuri); 

 Sprijin redus din partea altor autorităţi 

publice centrale şi locale; 
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serviciilor urbane ce vizează protecţia 

mediului; 

 Posibilitatea practicării agriculturii ecologice; 

 Presiunile exercitate de UE vor conduce la 

susţinerea măsurilor de protecţie a mediului; 

 Dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor  și 

materiei prime rezultate din procesarea 

deşeurilor. 

 Întârzieri în aplicarea legislaţiei de mediu de 

către unii agenţi economici; 

 Creşterea numărului de autoturisme. 

 

3.2.3. Obiective pentru domeniul mediu 

 

Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de promovarea activă a măsurilor de 

protecţie a mediului şi menţinerea unui mediu curat, iar obiectivele specifice sunt: 

1. Menţinerea calităţii aerului; 

2. Împiedicarea degradării solului; 

3. Îmbunătăţirea sistemului de protejare a apelor de suprafaţă şi subterane în vederea creşterii 

gradului de sănătate al populaţiei. 

 

3.2.4. Fişe de proiecte 

Fişa 14 

Domeniu 

Mediu 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Adoptarea de tehnologii nepoluante de către 

agenţii economici 

Cadrul general Există pe teritoriul oraşului agenţi economici cu 

potenţial de poluare (nu major) 

Grup ţintǎ Agenţi economici cu potenţial de poluare 

Obiective Menţinerea calităţii aerului 
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Motivaţia proiectului Modernizarea şi adoptarea unor tehnologii 

nepoluante; la agenţii economici susceptibili de 

emisii de noxe atmosferice peste limita CMA este 

o măsură ce poate conduce la îmbunătăţirea 

calităţii aerului 

Modul de implementare a proiectului - Promovarea şi susţinerea adoptării de tehnologii 

nepoluante 

- Monitorizarea modului în care sunt reduse 

efectele poluante ale activităţii economice. 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Resurse ale agenţilor economici 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Garda de Mediu, Agenţi 

economici 

Termen de realizare 2016 

Indicatori 2016 – toţi agenţii economici de pe teritoriul 

oraşului adoptă tehnologii nepoluante, conforme 

standardelor europene 

 

Fișa 15 

Domeniu 

Mediu 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Supravegherea şi eliminarea totală a 

practicilor ilegale de deversare pe sol a 

oricăror substanţe lichide poluante, precum şi 

a depozitării necontrolate de deşeuri 

Cadrul general Există pe teritoriul oraşului riscul de deversare şi 

depozitare de materiale poluante pe sol 

Grup ţintǎ Agenţi economici şi populaţie  

Obiective Împiedicarea degradării solului 
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Motivaţia proiectului Este necesară protejarea solului prin 

monitorizarea şi controlul deversărilor şi 

depozitărilor de materii pe sol 

Modul de implementare a proiectului Monitorizarea, controlul şi sancţionarea celor ce 

nu respectă legislaţia în materie de utilizare a 

solului  

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Autorităţi locale, Poliţia locală, Garda de mediu, 

Agenţi economici, populaţia 

Termen de realizare 2014 

Indicatori 2014 – reducerea cu 80% a deversărilor şi 

depozitărilor necontrolate de substanţe şi materii 

pe sol  

 

Fişa 16 

Domeniu 

Mediu 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Generalizarea colectării selective a deşeurilor 

Cadrul general În acest moment, colectarea selectivă a 

deşeurilor nu este o practică generalizată 

Grup ţintǎ Agenţi economici şi populaţie  

Obiective Împiedicarea degradării solului 

Motivaţia proiectului Colectarea selectivă a deşeurilor poate genera 

venituri şi o reducere a masei de deşeuri de 

depozitat 

Modul de implementare a proiectului - campanie de conştientizare a populaţiei 

- generalizarea sistemului de colectare selectivă 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/Bugetul Consiliului Judeţean/PO 
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Regional 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, societate de salubrizare, ADI, 

populaţia 

Termen de realizare 2017 

Indicatori 2017 – 60% din deşeuri colectate selectiv 

 

Fişa 17 

Domeniu 

Mediu 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Desfiinţarea sistemelor individuale de 

colectare a apelor uzate – fose septice, puţuri 

absorbante – de către toţi deţinătorii de 

locuinţe individuale sau colective 

Cadrul general În condiţiile existenţei şi extinderii canalizării, 

aceste fose trebuie desfiinţate, deoarece sunt 

poluante 

Grup ţintǎ Populatia şi agenţii economici 

Obiective Îmbunătăţirea sistemului de protejare a apelor de 

suprafaţă şi subterane, în vederea creşterii 

gradului de sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului Extinderea sistemului de canalizare nu mai 

justifică existenţa acestor fose, cu impact negativ 

asupra solului şi pânzei freatice 

Modul de implementare aproiectului Desfiinţarea foselor septice 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Resurse ale populaţiei şi agenţilor economici  

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, agenţi economici, populaţia 

 

Termen de realizare 2020 
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Indicatori 2020 – 100% din fosele septice desfiinţate 

 

Fişa 18 

Domeniu 

Mediu 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Iluminat public ecologic, cu panouri solare 

Cadrul general În acest moment, există iluminat public cu lămpi 

cu energie electrică 

Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 

Obiective Creşterea calităţii aerului 

Motivaţia proiectului Reducerea poluării aerului prin iluminat public şi 

nevoia reducerii cheltuielilor bugetare 

Modul de implementare a proiectului Achiziţia de stâlpi ecologici de iluminat public 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/PO Competitivitate  

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa  

Termen de realizare 2019 

Indicatori 2019 – 50% din iluminatul public ecologic 

 

Fişa 19 

Domeniu 

Mediu 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Generalizarea utilizării gazului metan, 

curentului electric şi a energiei solare pentru 

încălzirea locuinţelor 

Cadrul general Extinderea reţelei de alimentare cu gaz, 

extinderea soluţiilor tehnice de utilizare a energiei 

solare 
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Grup ţintă Locuitori ai oraşului 

Obiective Creşterea calităţii aerului 

Motivaţia proiectului Utilizarea combustibililor solizi reprezintă o 

importantă sursă de poluare a aerului 

Modul de implementare a proiectului Susţinerea şi sprijinirea populaţiei pentru a utiliza 

gazul metan şi energia solară ca sursă de 

încălzire a locuinţelor 

Sursa de finanţare Bugetul local/ Resurse ale populaţiei/Fondul de 

mediu 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, locuitorii oraşului 

Termen de realizare 2019 

Indicatori 2019 – 90% din locuinţe folosesc pentru încălzire 

gazul metan, curentul electric sau energia solară 

 

Fişa 20 

Domeniu 

Mediu 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Extindera sistemului de alimentare cu apă şi 

canalizare  

Cadrul general În oraş există un sistem de alimentare cu apă şi 

canalizare ce trebuie extins în concordanţă cu 

expansiunea oraşului 

Grup ţintă Populaţia şi agentii economici 

Obiective Îmbunătăţirea sistemului de protejare a apelor de 

suprafaţă şi subterane, în vederea creşterii 

gradului de sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului Expansiunea oraşului 



  
 

 
 

 

Strategia privind  dezvoltarea durabilă a Oraşului Pucioasa, jud. Dâmboviţa 
 

P
ag

e7
0

 

Modul de implementare a proiectului Proiectare, execuţie, branşare la sistemul de 

canalizare şi alimentare cu apă 

Sursa de finanţare Fonduri structurale/Bugetul local/resurse ale 

populaţiei şi agenţilor economici/resurse 

guvernamentale  

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, agenţii economici, populaţia 

Termen de realizare 2018 

Indicatori 2018 – 90% din locuinţe şi agenţi economici 

racordaţi la sistemul de alimentare cu apă şi 

canalizare 

 

Fişa 21 

Domeniu 

Mediu 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Energii alternative pentru încălzirea şi 

iluminatul clădirilor publice 

Cadrul general Spitalul, liceele, şcolile, grădiniţele, clădirile 

administraţiei publice locale pot fi încălzite cu 

energie solară 

Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 

Obiective Creşterea calităţii aerului 

Motivaţia proiectului Reducerea poluării aerului prin utilizarea energiei 

alternative 

Modul de implementare a proiectului Achiziţia de sisteme de iluminat şi încălzire 

bazate pe energii alternative 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/PO Competitivitate  
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Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa  

Termen de realizare 2020 

Indicatori 2020 – toate clădirile publice sunt încălzite şi 

illuminate din surse alternative 

 

 

3.3. Dezvoltare socială 

 

3.3.1. Prezentare generală 

 

Populaţia 

Populaţia oraşului este într-o uşoară creştere. Astfel, în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a crescut 

de la 15.263, la 15860. 

Structura pe sexe a populaţiei se caracterizează printr-o predominare numerică a populaţiei feminine 

– 7438 (52,1%) faţă de 6816 bărbaţi (47,9%). 

 

 

 Structura pe grupe de vârste evidenţiază o populaţie echilibrată, cu o oscilaţie în intervalul 45-55 ani: 
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 Evoluţia duratei medii de viaţă este influenţată de factori multipli, între care se regăsesc: 

 Modul de viaţă; 

 Starea de sănătate; 

 Alimentaţia; 

 Nivelul educaţiei sanitare; 

 Condiţiile economico-sociale. 

Din punct de vedere al studiilor, ponderea cea mai mare o au studiile liceale şi gimnaziale: 
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Fondul de locuinţe 

În 2011, fondul de locuinţe din oraş era de 5824 (425.000 m2), media fiind de 2,69 persoane/locuinţă 

şi 32mp/locuitor. Există 247 de locuinţe în proprietate publică, iar 276 de gospodării sunt nelocuite. Locuinţele 

sunt atât individuale, unifamiliale, cât şi multifamiliale, în blocuri construite în anii ′80, ca urmare a procesului 

de urbanizare.  

 

Forţa de muncă 

Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii, determinând 

modificări semnificative de volum şi structură a principalilor indicatori ai forţei de muncă. Faţă de evoluţia 

demografică şi structura demografică, se remarcă faptul că indicele demografic se află pe o curbă 

descendentă, fapt care influenţează potenţialul forţei de muncă.  

Orașul Pucioasa7 a înregistrat cea mai severă scădere a numărului total de salariați din judeţul 

Dâmboviţa, ajungând în 2009 la 45% din nivelul anului 1992, pe fondul unei scăderi demografice de doar 7%. 

Chiar și în acest context, industria rămâne un sector importat de activitate, ocupând 46% din salariați. Profilul 

balneoclimateric, pentru care este cunoscut orașul Pucioasa, este valorificat încă insuficient în activități 

economice conexe. În 2009, în orașul Pucioasa erau înregistrați doar 61 de salariați în servicii HORECA 

(hoteluri și restaurante). 

În acest moment sunt în oraş 3416 salariaţi şi 375 de şomeri înregistraţi. 

 

Sănătatea 

Organizarea şi asigurarea serviciilor de sănătate pentru populaţia din oraşul Pucioasa se realizează 

prin reţeaua unităţilor sanitare publice, mixte şi particulare, cu următoarea structură: 

Număr paturi în spitale 350 

Număr unităţi medico-sanitare, din care:   

Private 3 

Publice 1 

Tipul/categoria de unităţi medico-sanitare  

Spitale 1 

Policlinici 2 

Cabinete medicale  7 

                                                           
7
 Sursa – Strategia de dezvoltare a judeţului Dâmboviţa 2012-2020, p.14 
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Cabinete stomatologice 3 

Laboratoare 3 

Număr medici (sector public şi privat) 22 

  

 

 

Siguranţa 

În ceea ce priveşte siguranţa, există un sediu de poliţie la nivel local. Poliţia oraşului Pucioasa 

arondează, din punct de vedere al situaţei operative poliţieneşti, comunele Bezdead, Brăneşti, Glodeni, 

Vârfuri, Vulcana Băi şi Vulcana Pandele. 

Funcţionează un serviciu de poliţie locală cu 14 angajaţi și o subunitate de jandarmi; este constituit 

Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă, cu 40 de voluntari.  
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Servicii sociale 

Există în oraş 642 de beneficiari ai serviciilor de asistenţă socială. În timp, s-au derulat o serie de 

proiecte în acest domeniu, precum: 

- Centrul social pentru persoane defavorizate Pucioasa; 

- Centrul de zi „Suflet de copil”; 

- Centrul de recuperare şi consiliere pentru vârsta a treia. 

 

3.3.2. Analiza SWOT 

  

Puncte tari ale oraşului Pucioasa: Puncte slabe: 

 Forţă de muncă importantă; 

 Autorităţi locale deschise; 

 Existenţa activităţii de asistenţă socială şi 

iniţiative importante în domeniu; 

 Forţa de muncă slab calificată; 

 Migrarea populaţiei tinere către alte zone; 

 Participare civică redusă; 

 Locuinţe neizolate termic; 
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 Reţea şi infrastructură de sănătate cu o bază 

materială adecvată; 

 Fond de locuinţe ridicat; 

 Structură echilibrată a populaţiei; 

 Existenţa serviciului de poliţie locală; 

 Derularea unor proiecte privind reinserţia pe 

piaţa muncii. 

 Infrastructură sanitară deficitară sub aspectul 

performanţei de înalt nivel; 

 Dotări limitate pentru poliţia locală şi situaţii de 

urgenţă; 

 Număr mare de câini comunitari; 

 Servicii medicale şi de urgenţă precare în  

comparaţie cu standardele Uniunii Europene. 

Oportunități: Amenințări: 

 Creșterea rolului pe care oraşul îl are în 

dezvoltarea socială; 

 Creşterea atractivităţii oraşului pentru turism 

balnear şi de familie; 

 Existenţa resurselor nerambursabile din fondurile 

structurale; 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale jude-

ţului; 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat, în 

vederea dezvoltării infrastructurii de asistenţă 

socială;  

 Investiţii private în domeniul sanitar; 

 Crearea a noi locuri de muncă prin încurajarea 

investiţiilor private. 

 Exodul forţei de muncă; 

 Apariţia de probleme sociale generate de criza 

economică; 

 Resurse bugetare limitate pentru domeniul 

dezvoltării sociale. 

 

 

3.3.3. Obiective pentru domeniul dezvoltare socială 

Obiectivul general în materie de dezvoltare socială este reprezentat de creşterea calităţii vieţii şi a 

stării de sănătate a populaţiei, iar obiectivele specifice sunt: 

1. Facilitarea accesului la locuri de muncă; 
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2. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei; 

3. Creşterea stării de sănătate a populaţiei; 

4. Sporirea nivelului de siguranţă în oraş. 

 

3.3.4. Fişe de proiect 

Fişa 22 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Bursa locurilor de muncă 

Cadrul general Există o lipsă de comunicare între agenţii eco-

nomici locali şi populaţie în ceea ce priveşte 

locurile de muncă disponibile 

Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 

Obiective Facilitarea accesului la locuri de muncă 

Motivaţia proiectului Nevoia de a facilita accesul populaţiei oraşului la 

locurile de muncă din oraş 

Modul de implementare a proiectului Organizarea, o dată pe an, a unei burse a lo-

curilor de muncă din oraş 

Sursa de finanţare Bugetul local/Contribuţii ale agenţilor 

economici/PO Capital Uman 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, agenţii economici  

Termen de realizare 2015 – prima bursă organizată 

Indicatori - 2020 – 6 burse organizate 

- Creşterea cu 15% a numărului de locuri de 

muncă din oraş ocupate de populaţia autohtonă 
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Fişa 23 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Baza de date a ocupaţiilor 

Cadrul general Nu există la nivelul oraşului o evidenţă exactă cu 

nivelul de pregătire şi ocupaţiile populaţiei, ca 

punct de referinţă pentru formularea unor 

obiective strategice, îndeosebi în materie de 

reconversie profesională 

Grup ţintǎ Populaţia  

Obiective Facilitarea accesului la locuri de muncă 

Motivaţia proiectului Nevoia de a avea o evidenţă exactă cu structura 

ocupaţională a populaţiei. 

Modul de implementare a proiectului Organizarea şi completarea bazei de date 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare  Bugetul local  

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2020 

Indicatori Baza de date completă cu ocupaţiile populaţiei 

 

Fişa 24 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Construirea de locuinţe sociale 

Cadrul general - Există numeroase familii tinere, sărace, care nu 

au suficiente resurse pentru a-şi construi o lo-

cuinţă 

- Atragerea unor specialişti în educaţie și să-
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nătate cărora  să li se poată oferi o locuinţă 

Grup ţintǎ Tineri, populaţia săracă, specialişti ce vor să se 

stabilească în oraş 

Obiective Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei 

Motivaţia proiectului Fondul de locuinţe scăzut la nivelul oraşului 

Modul de implementare a proiectului Realizarea a 50 de locuinţe sociale 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/Bugetul de stat 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2018 

Indicatori 2018 – 50 de locuinţe sociale realizate 

 

Fişa 25 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Reabilitare termică pentru spitalul orăşenesc, 

licee, şcoli, grădiniţe 

Cadrul general Stabilimentele publice necesită o continuă atenţie 

din perspective dotărilor şi amenajărilor 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 

Obiective Creşterea stării de sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului Nevoia de a asigura condiţii superioare pentru 

sănătate şi educaţie 

Modul de implementare a proiectului Reabilitarea termică prin anvelopare a spitalului, 

liceelor, şcolilor şi grădiniţelor 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare  Bugetul local/PO Regional 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 
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Termen de realizare 2018 

Indicatori Stabilimente publice reabilitate termic 

 

Fişa 26 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Sporirea confortului termic prin anveloparea 

blocurilor de locuinţe 

Cadrul general Există pe teritoriul oraşului blocuri de locuit 

neizolate din punct de vedere termic 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului ce locuieşte la bloc 

Obiective Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei 

Motivaţia proiectului Nevoia de a creşte confortul de locuire prin 

anveloparea blocurilor 

Modul de implementare a proiectului Anveloparea blocurilor 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare  Bugetul local/Bugetul de stat/PO 

Regional/Contribuţii ale proprietarilor 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2018 

Indicatori 2018 - toate blocurile anvelopate 

 

Fişa 27 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare 

cu energie electrică 

Cadrul general Reţeaua electrică este învechită şi necesită 
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îmbunătăţiri 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului  

Obiective Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei 

Motivaţia proiectului Nevoia de a creşte confortul de locuire şi a 

extinde zona de locuit a oraşului 

Modul de implementare a proiectului Reparaţii, extindere a rețelei de alimentare cu 

energie electrică 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare  Bugetul local/Bugetul de stat/PO 

Regional/Contribuţii ale proprietarilor 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2018 

Indicatori 2019 – reţea de alimentare cu energie electrică 

reabilitată şi extinsă cu 5 km 

 

Fişa 28 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Dotări pentru serviciu voluntar pentru situaţii 

de urgenţă  

Cadrul general În acest moment, nu există dotările adecvate 

pentru aceste servicii 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 

Obiective Sporirea nivelului de siguranţă în oraş 

Motivaţia proiectului Nevoia de a creşte capacitatea de intervenţie în 

situaţii de urgenţă  

Modul de implementare a proiectului Achiziţionarea de materiale şi utilaje pentru  

serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 
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Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2015 

Indicatori Serviciu voluntar dotat 

 

Fişa 29 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Sprijin pentru dotarea adecvată a unităţilor 

sanitare – centru de dializă 

Cadrul general În acest moment, nu există dotările adecvate 

pentru unităţile sanitare 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 

Obiective Creşterea stării de sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului Nevoia de a creşte nivelul de dotare a unităţilor 

sanitare  

Modul de implementare a proiectului Sprijin pentru achiziţionarea de echipamente în 

unităţile sanitare 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/POR/Donaţii/Resurse private 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Unităţi sanitare, Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2018 

Indicatori - Echipamente noi achiziţionate 

- Centru de dializă operaţional 
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Fişa 30 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Amenajarea unui imobil pentru serviciul de 

urgenţe medicale 

Cadrul general Serviciul medical de urgenţe medicale poate 

deveni mult mai operativ dacă ar funcţiona pe 

teritoriul oraşului 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 

Obiective Creşterea stării de sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului Nevoia de a avea acces la servicii medicale de 

urgenţă 

Modul de implementare a proiectului Amenajare imobil, achiziţia a două ambulanţe 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/PO Regional 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2016 

Indicatori Serviciu de urgenţe medicale funcţional, 

ambulanţe achiziţionate, imobil amenajat 

 

 Fişa 31 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Aplicarea legislaţiei privind câinii comunitari – 

înfiinţarea unui adăpost 

Cadrul general Pe teritoriul oraşului există un număr mare de 

câini fără stăpân 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
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Obiective Creşterea stării de sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului Nevoia de a soluţiona problema câinilor fără 

stăpân 

Modul de implementare a proiectului Înfiinţarea unui adăpost pentru câini 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/PO Regional 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2015 

Indicatori Pe străzile oraşului nu mai există câini fără 

stăpân 

 

 

3.4. Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport 

  

3.4.1. Prezentare generală 

În acest moment, utilizarea terenurilor este stabilită prin PUG, realizat în 1992, actualizat în 1996, ce 

necesită revizuire. Administraţia locală a emis, în anul 2012, 237 certificate de urbanism şi un număr 

important de autorizaţii de construire – 123. Nu s-a definitivat inventarul bunurilor domeniale.  

Utilizarea terenului în oraş este următoarea:  

Suprafaţa totală, din care (ha): 4.009 ha 

Intravilan (ha) 939 ha 

Suprafaţa agricolă (ha), respectiv: 
arabil, pășuni, fâneţe, vii şi livezi, 

2.147 ha 

Păduri şi alte terenuri cu vegetație 
forestieră (ha) 

1.374 ha 

Terenuri cu ape (ha) 111 ha 

 

Orasul Pucioasa este străbatut de DN 71 ca principală arteră de circulaţie care face legătura între 

localităţile Bucureşti – Târgovişte – Sinaia. Din DN 71 se ramifică drumurile judeţene ce fac legătura cu 
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comunele Brănesti – Vulcana-Pandele – Vulcana Băi, Glodeni, Bezdead, Vârfuri, acestea fiind semnalizate 

corespunzător cu indicatoare rutiere moderne. 

Orasul are un număr de 46 străzi ce sunt amplasate pe partea dreaptă şi stângă a DN 71, dispunând 

şi de o variantă pentru traficul greu şi atelaje, dar este necesară o rută ocolitoare a oraşului. Reţeaua stradală 

este parţial modernizată: partea carosabilă este din covor asfaltic şi beton, iar trotuarele sunt pavate cu piatră 

ornamentală şi beton. Pe strada Republicii, partea carosabilă este lărgită, fiind stabilite marcaje pentru 

parcarea autoturismelor în zona centrală. 

Lungimea totală a drumurilor (km), din care: 62,10 

Drumuri naţionale (km) 4,29 

Drumuri judeţene (km) 4,35 

Drumuri oraşeneşti (km) 23,13 

Străzi8 (km) 30,33 

Asfalt (km) 16,72 

Beton (km) 2,82 

Piatră (km) 10,79 

Numărul de autoturisme înregistrate în localitate 2.611 

 

Pe raza oraşului Pucioasa, semnalizarea rutieră este reglementată prin indicatoare rutiere, marcaje 

şi lămpi cu lumină galbenă intermitentă amplasate în zonele de trecere a pietonilor. Au fost înlocuite 

indicatoarele rutiere deteriorate cu indicatoare moderne, reflectorizante şi luminoase, iar în principalele 

intersecţii sunt amplasate indicatoare rutiere de orientare şi interzicere a traficului greu. 

                                                           
8
 drumuri din interiorul localităţilor 
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În oraş există gară, tranzitată în present de trenuri de marfă. 

 

 

3.4.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşuluiPucioasa: Puncte slabe: 

 Acces la infrastructura rutieră şi feroviară; 

 Existența unor legături directe între oraş și 

municipiul Târgovişte prin intermediul transportului 

public; 

 Inexistenţa transportului public local de călători; 

 Inexistenţa unui studiu de trafic; 

 DN 71 neamenajat; 

 Sistem suprateran de cabluri; 
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 Existenţa unor spaţii verzi amenajate; 

 Autorităţi locale deschise; 

 Reţea locală de drumuri; 

 Activitate în domeniul construirii; 

 Sistem adecvat de indicatoare rutiere. 

 Nefuncţionarea transportului de persoane pe 

calea ferată; 

 Inexistenţa rutei ocolitoare a oraşului. 

 

Oportunități: Amenințări: 

 Cresterea atractivităţii oraşului pentru locuire; 

 Existenţa resurselor nerambursabile din fondurile 

structurale; 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeţului; 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în vederea 

dezvoltării infrastructurii. 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură; 

 Sprijin redus din partea altor autorităţi publice 

centrale şi judeţene. 

 

 

3.4.3. Obiective pentru domeniul amenajarea teritoriului şi infrastructura de 

transport 

Obiectivul general în materie de amenajare a teritoriului și infrastructură de transport este 

reprezentat de utilizarea optimă a teritoriului oraşului şi îmbunătăţirea infrastructurii de transport, iar 

obiectivele specifice sunt: 

1. Zonarea funcţională a teritoriului oraşului în acord cu tendinţele de dezvoltare ale acestuia; 

2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport, astfel încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei; 

3. Crearea design-ul sustenabil arhitectonic. 
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3.4.4. Fișe de proiect 

  

Fişa 32 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Actualizarea PUG, a regulamentului de 

urbanism şi realizarea de studii de trafic 

Cadrul general Este necesară o revedere a zonării funcţionale a 

oraşului 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului şi agenţii economici 

Obiective Zonarea funcţională a teritoriului oraşului, în 

acord cu tendinţele de dezvoltare ale acestuia 

Motivaţia proiectului Nevoia de a delimita clar zona industrială de zona 

de locuit şi de a spori spaţiile verzi 

Modul de implementare a proiectului Actualizarea PUG având în vedere: 

- delimitarea clară a zonei industriale 

- identificarea de noi spaţii verzi 

- stabilirea unor reguli locale de urbanism 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare  Bugetul local/Bugetul de stat 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2016 

Indicatori PUG actualizat 
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Fişa 33 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Realizarea de noi drumuri orăşeneşti 

Cadrul general Expansiunea intravilanului trebuie însoţită de 

realizarea infrastructurii aferente 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport, astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului Este necesară crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a proiectului Realizarea a 5 km de drumuri orăşeneşti noi 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/Bugetul de stat/Fonduri structurale 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2018 

Indicatori 5 km de drum realizat 

  

Fişa 34 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Reabilitarea drumurilor orăşeneşti 

Cadrul general Drumurile orăşeneşti necesită o întreţinere 

permanentă 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport, astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 
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Motivaţia proiectului Este necesară creşterea atractivităţii pentru 

turism prin crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a proiectului Reabilitarea drumurilor orăşeneşti şi a aleilor 

pietonale, trotuare, căi de acces etc. 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/Bugetul de stat/Fonduri structurale 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2016 

Indicatori 30 km de drumuri orăşeneşti reabilitate 

  

Fişa 35 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Sistem de monitorizare video a drumurilor 

orăşeneşti 

Cadrul general Un sistem de monitorizare video poate conduce 

la utilizarea adecvată a drumurilor orăşeneşti şi la 

creşterea siguranţei de utilizare 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport, astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului Este necesară asigurarea infrastructurii care să 

permită monitorizarea utilizării adecvate a 

drumurilor orăşeneşti 

Modul de implementare a proiectului Instalarea unui sistem video de supraveghere a 

drumurilor orăşeneşti 
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Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/Investiţii private 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2015 

Indicatori 10 km de drumuri orăşeneşti monitorizate video 

 

Fişa 36 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Completarea şi întreţinerea sistemului de 

indicatoare cu denumirile străzilor, indicatoare 

de intrare/ieşire din localitate şi semne de 

circulaţie 

Cadrul general Design-ul local şi orientarea pe teritoriul oraşului 

se pot îmbunătăţi prin utilizarea unui sistem de 

indicatoare adecvat 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului, agenţi economici, turişti  

Obiective Crearea design-ul sustenabil arhitectonic 

Motivaţia proiectului Sistemul de indicatore cu numele străzilor, 

marcarea intrărilor/ieşirilor din localitate şi 

semnele de circulaţie trebuie îmbunătăţite 

continuu 

Modul de implementare a proiectului - Realizarea şi montarea de: plăcuţe cu denu-

mirile străzilor şi indicatoare de orientare; 

plachete de marcare a intrărilor/ieşirilor din 

localitate  

- Semne de circulaţie adecvate 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local 
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Instituţia care răspunde de 

realizarea proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2015 

Indicatori - Toate străzile marcate 

- Toate intrările şi ieşirile din oraş marcate 

- Toate intersecţiile semnalizate adecvat 

 

Fişa 37 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Întărirea capacităţii de aplicare a legislaţiei în 

materie de construire şi disciplină în cons-

trucţii 

Cadrul general Este necesară menţinerea şi construirea unei linii 

arhitectonice unitare pe teritoriul oraşului 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului, agenţi economici  

Obiective Crearea design-ul sustenabil arhitectonic 

Motivaţia proiectului Armonia arhitecturală sustenabilă trebuie să fie 

menţinută 

Modul de implementare a proiectului - Verificarea modului de respectare a legislaţiei în 

materie de construire şi disciplină în construcţii 

 -Verificarea respectării normelor din PUG, PUZ şi 

PUD 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2014 
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Indicatori - Toate construcţiile verificate din punct de vedere 

al autorizării 

- Toate construcţiile noi respectă linia 

arhitectonică a oraşului 

 

Fişa 38 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Transport local de călători 

Cadrul general Oraşul are o suprafaţă mare, astfel încât este 

necesară o linie de transport în comun doar în 

interiorul său 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului, agenţi economici  

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport, astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului Nu mai există transport în comun 

Modul de implementare a proiectului Achiziţie două autobuze 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul judeţean/Guvern 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2019 

Indicatori Transport în comun funcţional 
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Fişa 39 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Pistă pentru biciclete 

Cadrul general Este necesară crearea unor puncte de atracţie în 

oraş 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului, turişti  

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport, astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului Oraşul poate deveni un punct de atracţie pentru 

biciclişti 

Modul de implementare a proiectului Construirea pistei de biciclete în Pucioasa, 

minimum 5 km  

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul judeţean/Guvern/PO Regional 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2018 

Indicatori Pista de biciclete realizată 

 

Fişa 40 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Sistem subteran pentru cabluri 

Cadrul general Este necesară îmbunătăţirea imaginii oraşului şi 

respectarea normelor legale în domeniu 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului, turişti  

Obiective Crearea design-ul sustenabil arhitectonic 



  
 

 
 

 

Strategia privind  dezvoltarea durabilă a Oraşului Pucioasa, jud. Dâmboviţa 
 

P
ag

e9
5

 

Motivaţia proiectului Oraşul este străbătut de un număr mare de 

cabluri şi fire 

Modul de implementare a proiectului Realizarea sistemului subteran de cabluri  

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul judeţean/Guvern/PO Regional 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2018 

Indicatori Toate cablurile sunt în sistem subteran 

 

Fişa 41 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Ruta ocolitoare a oraşului 

Cadrul general Este necesară devierea traficului din centrul 

oraşului şi reducerea efectelor poluării 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului, agenţi economici  

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport, astfel 

încât să fie reduse influenţele negative asupra 

mediului şi confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului Oraşul este traversat de DN 71, astfel că este 

supus unui trafic intens ce generează poluare şi 

afectează populaţia 

Modul de implementare a proiectului Construirea rutei ocolitoare 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul judeţean/Guvern/POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Consiliul Judeţean Dâmbovița, 

Guvern 

Termen de realizare 2019 

Indicatori Ruta ocolitoare realizată 
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3.5. Administraţia publică locală 

  

3.5.1. Prezentare generală 

Aparatul de specialitate al primarului oraşului Pucioasa este organizat şi funcţionează potrivit 

prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi 

în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Pucioasa privind aprobarea organigramei, a numărului de 

posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de specialitate. 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură 

funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria oraşului Pucioasa, care aduce la îndeplinire 

hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Primarul este şeful administraţiei publice locale a oraşului Pucioasa şi al aparatului propriu de 

specialitate, pe care îl conduce şi controlează, conform art. 66(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 286/2006. 

În ceea ce priveşte situaţia personalului angajat, situaţia este următoarea: 

Funcţionari publici de execuţie 78 

Funcţionari publici de conducere (inclusiv secretarul 
orasului) 

3 

Personal contractual 5 

Personal contractual în funcţii de conducere - 

Femei 34 

Bărbaţi 44 

Absolvenţi de studii postuniversitare de 
specializare/cursuri universitare de masterat 

6 

Absolvenţi studii universitare de licenţă 55 

Absolvenţi studii liceale 23 

Peste 50 de ani  19 

Între 30 şi 50 de ani 57 

Sub 30 de ani 2 

Vârsta medie a personalului angajat 33 
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Dotări existe: 

Spaţiul total util 504 

Număr total calculatoare, din care: 50 

Achiziționate după anul 2011, inclusiv 20 

Cu acces la imprimantă 20 

Cu acces permanent la internet 20 

Număr total copiatoare, din care: 3 

Achiziționate după anul 2011, inclusiv 3 

Număr total aparate foto 2 

Număr total camere video 2 

Programele informatice de specialitate necesare desfăşurării 
activităţii avute în dotare (contabilitate, urbanism, administrare fiscală, 
GIS, etc.) 

Aut. de construire 
Taxe si impozite 

Evid. mijl. fixe 
Contabilitate 

Financiar 
Investitii 
Achizitii 

Salarizare 

Număr total de autoturisme 1 
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3.5.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşului Pucioasa: Puncte slabe: 

 Autorităţi locale deschise;  

 Existenţa unui site şi a panourilor de informare; 

 Dotare adecvată a instituţiei, incusiv cu 

programe informatice; 

 Accesare de fonduri structurale; 

 Resurse financiare importante în bugetul local; 

 Spaţiu util adecvat pentru sediile administrative; 

 Iniţiative numeroase de comunicare cu cetăţenii; 

 Înfrăţiri, acţiuni externe; 

 Cultură a informării şi participarea la 

evenimentele din domeniul de activitate – 

conferinţe, seminarii, cursuri. 

 Număr mic de angajaţi în administraţie în raport 

cu nevoile oraşului; 

 Lipsa de motivare pentru o mare parte din 

angajaţi, datorită nivelului de salarizare. 

Oportunități: Amenințări: 

 Creșterea gradului de descentralizare şi 

autonomie locală; 

 Existenţa resurselor nerambursabile din fondurile 

structurale; 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în vederea 

dezvoltării instituţionale; 

 Elaborarea strategiei de resurse umane care să 

cuprindă şi aspectele de planificare, recrutare, 

selecţie, motivare, cariera în general; 

 Crearea unui sistem electronic de management 

al documentelor, pentru o mai bună organizare şi 

comunicare internă, precedat de pregătirea în 

 Educaţie, cultură civică slab dezvoltate, grad 

redus de participare civică; 

 Blocarea accesului la funcţiile publice vacante; 

 Migrarea personalului calificat către alte instituții 

publice. 
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domeniul utilizării noilor tehnologii; 

 Existenţa de organizaţii profesionale ale 

funcţionarilor publici, spaţii utile de informare – 

asociaţia contabililor, informaticienilor, oraşelor etc.  

  

 

3.5.3. Obiective pentru domeniul „Administraţie publică” 

 

Obiectivul general în materie îl reprezintă îmbunătăţirea relaţiei administraţie-cetăţean, iar 

obiectivele specifice sunt: 

1. Îmbunătăţirea capacităţii administrative; 

2. Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi cu mediul de afaceri; 

3. Introducerea de noi instrumente şi tehnologii. 

 

3.5.4. Fişe de proiect 

Fişa 42 

Domeniu 

Administratie publică 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Adaptarea structurii organizatorice 

Cadrul general Organigrama, ROF-ul, fişele de post sunt 

instrumente manageriale ce sprijină atingerea 

obiectivelor propuse 

Grup ţintǎ Autoritatea locală 

Obiective Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

Motivaţia proiectului Nevoia de a crea o structură organizatorică 

flexibilă 

Modul de implementare a proiectului - Adaptarea anuală a organigramei, regulamen-

tului de organizare şi funcţionare şi fişelor de post 
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la nevoile instituţiei şi schimbările legislative 

- Realizarea altor regulamente specifice  

- Aplicarea prevederilor HG 215/2012 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare Luna martie a fiecărui an 

Indicatori Organigrama, ROF, fişe de post actualizate anual 

 

Fişa 43 

Domeniu 

Administraţie publică 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Analiza nevoilor de formare profesională ale 

funcţionarilor publici şi participarea la diferite 

forme de pregătire 

Cadrul general Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia să-şi 

îmbunătăţească nivelul de pregătire profesională 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici 

Obiective Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

Motivaţia proiectului Nevoia de a creşte nivelul de pregătire profe-

sională 

Modul de implementare a proiectului - Realizarea analizei nevoilor de formare 

profesională 

- Participarea la cursuri de formare profesională 

generale şi specifice 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 
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Termen de realizare Anual – analiza nevoilor de formare profesională 

şi participarea la forme de pregătire 

Indicatori - Rapoarte individuale şi raport general privind 

analiza nevoilor de formare profesională 

- 30 de angajaţi/an participă la diverse forme de 

pregătire profesională 

 

Fişa 44 

Domeniu 

Administraţie publică 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Creşterea nivelului de pregătire prin schimb 

de experienţă şi vizite de studii 

Cadrul general Administraţia locală a oraşului Pucioasa trebuie 

să intre în circuitul naţional şi internaţional 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici şi aleşii locali 

Obiective Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

Motivaţia proiectului Nevoia de a creşte nivelul de pregătire profesi-

onală prin vizite de studiu şi schimb de experienţă 

Modul de implementare a proiectului - Utilizarea înfrăţirilor existente 

- Vizite de studii anuale la instituții similare din 

ţară, cu exemple de bune practici 

- Participarea la cel puţin 5 evenimente pe an din 

domeniul de activitate – conferinţe, seminarii 

- Aderarea la organizaţii profesionale ale funcţi-

onarilor publici, spaţii utile de informare – 

Asociaţia contabililor, informaticienilor etc. 

- Realizarea de abonamente la 2 noi publicaţii de 

specialitate 
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Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare - 2014 – abonamente la publicaţii de specialitate 

- 2015 – vizite de studiu, aderarea la organizaţii 

profesionale 

Indicatori - 2 abonamente la publicaţii de specialitate 

- 4 asociaţii profesionale la care s-a aderat 

 

Fişa 45 

Domeniu 

Administraţie publică 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Creșterea nivelului de informare a cetăţenilor 

şi mediului de afaceri din oraş 

Cadrul general Prin informare, cetăţenii pot deveni parteneri ai 

autorităţilor locale 

Grup ţintǎ - Funcţionarii publici şi aleşii locali;  

- Populaţia 

Obiective Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi cu mediul de 

afaceri 

Motivaţia proiectului Nevoia de a informa cetăţenii cu privire la modul 

de lucru, obiectivele, proiectele şi realizările 

autorităţilor locale 

Modul de implementare a proiectului - Site funcţional şi actualizat permanent 

- Organizarea unei zile a „Porţilor deschise” la 

primărie, pentru elevi 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea Orașul Pucioasa 
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proiectului 

Termen de realizare 2014 

Indicatori - Site actualizat săptămânal; 

- 50 de vizitatori în cadrul zilei „Porţilor deschise” 

- 2 spaţii noi de afişaj stradal 

 

Fişa 46 

Domeniu 

Administraţie publică 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Creşterea nivelului de consultare a cetăţenilor 

şi mediului de afaceri din oraş 

Cadrul general Prin consultare, cetăţenii pot deveni parteneri ai 

autorităţilor locale şi pot oferi soluţii pentru 

problemele locale 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici şi aleşii locali, populaţia 

Obiective Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi cu mediul de 

afaceri 

Motivaţia proiectului Nevoia de a consulta cetăţenii cu privire la modul 

de lucru, obiectivele, proiectele şi realizările 

autorităţilor locale 

Modul de implementare a proiectului - Organizarea de adunări publice pe cartiere, cel 

puţin una pe an în fiecare cartier 

- Organizarea de întâlniri cel puţin odată pe an cu 

tinerii 

- Realizarea o dată la doi ani a unui sondaj de 

consultare a populaţiei cu privire la problemele 

majore din oraş 

- Înfiinţarea Consiliului Local al Elevilor 
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- Înfiinţarea „Sfatului bătrânilor” ca grup 

consultativ 

- Organizarea, cel puţin o dată pe an, a unor 

sesiuni de brainstorming pe probleme de 

actualitate din oraş 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2014 

Indicatori - 4 adunări publice pe an 

- 2 întâlniri pe an cu tinerii 

- 1 sondaj de consultare la fiecare doi ani 

- Înfiinţarea Consiliului Local al Elevilor 

- Înfiinţarea „Sfatului bătrânilor” ca grup con-

sultativ 

- O sesiune de brainstorming pe an 

 

Fişa 47 

Domeniu 

Administrație publică 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Creşterea nivelului de participare la deciziile 

locale a cetăţenilor şi a mediului de afaceri din 

oraş 

Cadrul general Este un principiu democratic acela al participării 

cetăţenilor la procesul decizional local, în acest fel 

asigurându-se eficienţa deciziilor 

Grup ţintǎ - Funcţionarii publici şi aleşii locali 

- Populaţia 
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Obiective Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi cu mediul de 

afaceri 

Motivaţia proiectului Participarea cetăţenilor la adoptarea deciziilor 

majore din comunitate asigură susţinerea acestor 

decizii.  

Modul de implementare a proiectului - Invitarea a cel puţin 5 cetăţeni la fiecare sedinţă 

a Consiliului Local 

- Identificarea a 2 consilieri comunitari din fiecare 

cartier, ca parteneri ai administraţiei locale 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2014 

Indicatori - Participarea a 5 cetăţeni la fiecare şedinţă a 

Consiliului Local, ca invitaţi 

- Câte 2 consilieri comunitari activi din fiecare 

cartier 

 

Fişa 48 

Domeniu 

Administrație publică 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Primăria Pucioasa online  

Cadrul general Dezvoltarea şi implementarea unui sistem 

informatic integrat pentru promovarea interacţiunii 

dintre primăria Pucioasa şi cetăţeni, prin 

valorificarea potenţialului TIC 

Grup ţintǎ - Funcţionarii publici şi aleşii locali 

- Populaţia 
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Obiective Introducerea de noi instrumente şi tehnologii 

Motivaţia proiectului Nevoia organizării, eficientizării şi monitorizării 

continue a activităţii primăriei, asigurarea 

transparenţei și fluidizării comunicării între 

autoritate şi cetăţeni 

Modul de implementare a proiectului Achiziţie de echipamente şi soft care să permit 

integrarea soluţiilor IT existente şi: 

1. oferirea posibilității pentru cetățeni de a 

completa on-line cererile către primărie 

2. eficientizarea fluxurilor de documente în 

cadrul primăriei Pucioasa şi reducerea 

birocraţiei 

3. crearea unei baze de date a documentelor 

din cadrul primăriei, cu facilităţi de căutare şi 

generare de rapoarte 

4. instruirea utilizatorilor pentru a fi capabili să 

utilizeze noile tehnologii ale informaţiei şi 

comunicaţiei, prin extinderea şcolii ca mediu 

deschis de instruire pentru cetăţenii oraşului  

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

Bugetul local/Fonduri structurale 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2017 

Indicatori Sistem informatic funcţional 
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3.6. Educatie şi formare 

  

3.6.1. Prezentare generală 

Infrastructura educaţională din Oraşul Pucioasa cuprinde 2 licee, 5 şcoli şi 5 grădiniţe, fiind un 

adevărat centru zonal de educaţie. În învăţământul liceal sunt înscrişi 1140 de elevi, iar în cel primar şi 

gimnazial 1360. Peste 200 de cadre didactice îşi desfăşoară activitatea în localitate, după cum urmează: 

Numărul total al personalului didactic, din care 221 

În învăţământul preşcolar 37 

În învăţământul primar și gimnazial 102 

În învăţământul liceal 82 

Vârsta medie a personalului didactic 42 

 

 

 

 

 

Există de asemenea, următoarele dotări: 
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Precizaţi numărul următoarelor facilităţi din dotarea 
unităţilor de învăţământ avute în administrare: 

 

Terenuri de sport 3 

Săli de sport 4 

Laboratoare informatică 7 

Calculatoare 140 

Laboratoare de ştiinţă ale naturii 5 

Centrale termice proprii 5 

 

Până acum a existat şi o preocupare constantă pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, pentru 

organizarea de forme de pregătire pentru şomeri, dar mai puţin pentru educarea civică a populaţiei. 

 

4.6.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale orașului Pucioasa: Puncte slabe: 

 Autorităţi locale deschise; 

 Spaţii de învăţământ numeroase, reabilitate; 

 Personal didactic adecvat şi implicat; 

 Populaţie şcolară importantă în raport cu totalul 

populaţiei; 

 Rata redusă a abandonului şcolar; 

 Existenţa de grădiniţe cu program prelungit şi 

programe „after school”. 

 

 Forţa de muncă slab calificată; 

 Lipsa dotărilor care să sprijine performanţa 

şcolară; 

 Insuficienţa programelor de calificare, 

recalificare pentru şomeri; 

 Inexistenţa unor programe educative pentru 

populaţie; 

 Inexistenţa unui centru de excelenţă pentru 

copiii cu rezultate bune. 

Oportunități: Amenințări: 

 Existența resurselor nerambursabile din fondurile 

structurale; 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeţului; 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în vederea 

dezvoltării infrastructurii de educaţie şi cercetare. 

 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură; 

 Exodul forţei de muncă; 

 Apariţia de probleme sociale generate de criza 

economică; 

 Scăderea gradului general de pregătire pentru 

populaţia tânără; 
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 Riscul de abandon şcolar. 

  

3.6.3. Obiective pentru domeniul educaţie şi formare 

Obiectivul general pentru domeniul educaţie şi formare este modernizarea infrastructurii 

educaţionale şi asigurarea accesului la diferite forme de educaţie, iar obiectivele specifice sunt: 

1. Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială şi economică a comunităţii; 

2. Creşterea accesului şi participării la formarea continuă; 

3. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale. 

 

3.6.4. Fişe de proiect 

Fişa 49 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Programe de consiliere şi orientare şcolară 

pentru prevenirea fenomenului de abandon 

şcolar 

Cadrul general Abandonul şcolar este un fenomen frecvent 

astăzi, îndeosebi datorită condiţiilor sociale şi 

mediului familial 

Grup ţintǎ Copiii din oraş 

Obiective Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială 

şi economică a comunităţii 

Motivaţia proiectului Există forme limitate de prevenire a abandonului 

şcolar 

Modul de implementare a proiectului Instituţionalizarea unei forme permanente de 

consiliere pentru tineri 

Sursa de finanţare/posibile  POS Capital Uman 
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surse de finanţare 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Instituţia de învăţământ, 

Inspectoratul Şcolar, Familii, ONG-uri 

Termen de realizare 2015 – formă de consiliere funcţională 

Indicatori 2018 – Scăderea ratei de abandon şcolar cu 80% 

 

Fişa 50 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Susţinerea prin burse sociale a tinerilor din 

familii sărace 

Cadrul general Sunt tineri cu potenţial ce nu pot fi susţinuţi de 

familie 

Grup ţintǎ Tinerii din familii sărace 

Obiective Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială 

şi economică a comunităţii 

Motivaţia proiectului Existenţa unor tineri cu performanţe şcolare ce 

nu pot fi susţinuţi de familie 

Modul de implementare a proiectului - Stabilirea unor criterii pentru identificarea 

tinerilor care vor fi susţinuţi 

- Întâlniri de informare cu elevi, părinţi şi profesori 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

Programe guvernamentale/Sponsorizări 

Instituţia care răspunde  

de realizarea proiectului 

Orașul Pucioasa, Instituţia de învăţământ, 

Inspectoratul Şcolar, Familii, ONG-uri 

Termen de realizare 2015 

Indicatori Instituirea sistemului de burse 
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Fişa 51 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Centru de excelenţă pentru tineri cu rezultate 

deosebite 

Cadrul general Sunt tineri cu rezultate deosebite al căror efort 

trebuie susţinut 

Grup ţintǎ Tinerii cu rezultate deosebite 

Obiective Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială 

şi economică a comunităţii 

Motivaţia proiectului Promovarea tinerilor cu rezultate deosebite 

Modul de implementare a proiectului - Analiza posibilităţilor de susţinere a acestora 

- Demersuri pentru acceptarea şi înfiinţarea unui 

astfel de centru 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Programe guvernamentale/Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Instituţia de învăţământ, 

Inspectoratul Şcolar, Familii, ONG-uri 

Termen de realizare 2015 

Indicatori 2015 – Centru de excelenţă funcţional 

 

Fişa 52 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Programe de consiliere şi orientare profe-

sională pentru şomeri 

Cadrul general Sunt şomeri ce au nevoie de reconversie 

profesională 

Grup ţintǎ Şomeri 
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Obiective Creşterea accesului şi participării la formarea 

continuă 

Motivaţia proiectului Nevoia de recalificare şi reconversie profesională 

Modul de implementare a proiectului - Identificarea nevoii de instruire 

- Identificarea programelor care pot fi accesate 

- Organizarea de programe 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/Bugetul judeţului/POS Capital 

Uman/Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, AJOFM, ONG-uri 

Termen de realizare 2015 

Indicatori Scăderea numărului de şomeri, ca urmare a 

reconversiei 

 

Fişa 53 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Creşterea nivelului de educaţie civică 

Cadrul general În oraş, participarea civică şi nivelul de instruire 

sunt reduse 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului 

Obiective Creşterea accesului şi participării la formarea 

continuă 

Motivaţia proiectului Creşterea nivelului de educaţie şi participare 

civică prin instruire 

Modul de implementare a proiectului Organizarea anuală a unei sesiuni de formare 

având ca temă sistemul de autorităţi publice, 

instituţiile UE, forme de participare civică 
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Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Instituţia de învăţământ, ONG-

uri 

Termen de realizare 2014 

Indicatori Organizarea unei sesiuni de formare pe an cu 

minimum 15 participanţi 

 

Fişa 54 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi 

a resurselor umane din unităţile de învăţământ 

Cadrul general Formarea continuă a cadrelor didactice asigură 

premisele unei educaţii performante 

Grup ţintǎ Cadrele didactice din oraş 

Obiective Creşterea accesului şi participării la formarea continuă 

Motivaţia proiectului Nevoia de pregătire continuă a cadrelor didactice 

Modul de implementare a proiectului - Evaluarea nevoilor de formare 

- Identificarea programelor aplicabile 

- Elaborarea proiectelor şi implementarea lor 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local/Bugetul judeţului/Bugetul de stat/POS 

Capital Uman 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Instituţii de învăţământ, Inspectoratul 

Şcolar 

Termen de realizare 2015 

Indicatori 25% din cadrele didactice urmează anual o formă de 

pregătire 
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Fişa 55 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învă-

ţământ preuniversitar, inclusiv a bazelor sportive și 

a Clubului Copiilor 

Cadrul general Unităţile de învăţământ sunt într-o stare medie şi 

necesită îmbunătăţiri şi modernizări continue (extinderi, 

racordări la utilităţi, amenajări grupuri sanitare etc.) 

Grup ţintǎ Unităţile de învăţământ 

Obiective Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Motivaţia proiectului Nevoia de a moderniza unităţile de învăţământ 

Modul de implementare a proiectului - Evaluarea anuală a stării unităţilor de învăţământ 

- Includerea în planul anual de achiziţii 

- Realizarea modernizărilor identificate 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local/Bugetul judeţului/Bugetul de stat 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Instituţia de învăţământ 

Termen de realizare 5 septembrie, în fiecare an 

Indicatori Modernizarea anuală a unităţilor de învăţământ 

 

Fişa 56 

Domeniu 

Educaţie şi formare 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Cabinete medicale în licee, şcoli şi grădiniţe 

Cadrul general Este necesară supravegherea din punct de vedere 

medical a tinerilor 
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Grup ţintă Elevii şi preşcolarii din oraş 

Obiective Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Motivaţia proiectului Asigurarea unei stări de sănătate adecvate pentru copii 

şi tineri 

Modul de implementare a proiectului Înfiinţarea a 2 cabinete medicale în unităţile de 

învăţământ 

Sursa de finanţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local/Bugetul judeţului/Bugetul de stat 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Instituţia de învăţământ 

Termen de realizare 2016 

Indicatori 2 cabinete medicale funcţionale 

 

 

3.7. Cultură, sport şi agrement 

 

 3.7.1. Prezentare generală 

    Viaţa culturală şi sportivă din oraş este una consistentă, dar poate fi dinamizată, având în 

vedere şi profilul turistic al localităţii. Aşa cum am precizat, există o bibliotecă ce deţine peste 47.000 de 

volume, două muzee, o casă de cultură, 5 monumente publice, 6 baze şi cluburi sportive. 
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Parcurile şi zonele de agrement sunt prezente pe teritoriul oraşului, dar suprafaţa lor poate fi extinsă. 

. 

 

Pe teritoriul oraşului există 6 culte religioase şi 13 lăcaşe de cult. 
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3.7.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşuluiPucioasa: Puncte slabe: 

 Resurse naturale importante; 

 Autorităţi locale deschise; 

 Existenţa reţelelor de comunicaţii (telefonie, 

internet, cablu); 

 Existenta de baze sportive, biblioteci, sală de 

sport, muzee; 

 Existenţa unor evenimente culturale la nivel local şi 

a unor competiţii sportive. 

 Dotări limitate pentru sport şi agrement; 

 Nivelul de dotare şi starea muzeelor, a bazelor 

sportive. 

 

Oportunități: Amenințări: 

 Existenta resurselor nerambursabile din fondurile 

structurale; 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale judeţului; 

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de 

investiții în infrastructură culturală şi sportivă; 

 Sprijin redus din partea altor autorităţi publice. 
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 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în vederea 

dezvoltării de activităţi culturale şi sportive; 

 Perspective bune pentru dezvoltarea turismului 

balnear, a turismului de weekend şi litoral. 

 

 

 

3.7.3.Obiective pentru domeniul cultura, sport şi agrement 

 

Obiectivul general în materie îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii pentru cultură, sport şi 

agrement, iar obiectivele specifice sunt: 

1. Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local şi organizarea de evenimente culturale; 

2. Valorificarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii sportive; 

3. Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru crearea infrastructurii de agrement. 

 

3.7.4. Fișe de proiect 

 

Fişa 57 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Actualizarea fondului de carte al biblio-

tecilor/biblioteca on-line 

Cadrul general Biblioteca are un fond de carte important, dar 

care poate fi îmbunătăţit 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului/turiştii 

Obiectiv Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului 

cultural local şi organizarea de evenimente 

culturale 

Motivaţia proiectului Nevoia de a dezvolta fondul de carte al bibliotecii 
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Modul de implementare a proiectului Organizarea anuală a unui eveniment adresat 

locuitorilor oraşului şi nu numai – Donează o 

carte pentru bibliotecă 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa, Şcoala 

Termen de realizare 2014 

Indicatori Creşterea fondului de carte cu 100 de exemplare/ 

an 

 

 Fişa 58 

Domeniu 

Cultura, sport si agrement 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Valorificarea, modernizarea, extinderea 

bazelor sportive şi organizarea de competiţii 

sportive 

Cadrul general Există pe teritoriul oraşului resurse pentru sport şi 

organizarea unor competiţii sportive, în diferite 

domenii, pe categorii de vârstă 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului/turişti 

Obiectiv Valorificarea infrastructurii pentru practicarea 

sportuluiși organizarea de competiţii sportive 

Motivaţia proiectului Nevoia de socializare şi mişcare pentru toate 

categoriile de vârstă 

Modul de implementare a proiectului - Valorificare, modernizare, extindere baze 

sportive 

- Organizarea de două ori pe an de competiţii 

sportive, pe categorii de vârstă 
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Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/POR/Federaţii sportive/Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa  

Termen de realizare 2018 

Indicatori - Modernizarea şi extinderea bazelor sportive 

- 2 competiţii sportive pe an 

 

 Fişa 59 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Amenajare, reamenajare şi extindere de 

parcuri şi locuri de joacă, inclusiv spaţii verzi 

dintre blocuri 

Cadrul general Suprafaţa parcurilor şi a locurilor de joacă poate fi 

extinsă 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului, turişti 

Obiectiv Valorificarea resurselor naturale ale oraşului 

pentru crearea infrastructurii de agrement 

Motivaţia proiectului Nevoia de a amenaja şi extinde suprafaţa 

parcurilor şi a locurilor de joacă 

Modul de implementare a proiectului - Amenajarea unui nou parc 

- Reamanajarea parcurilor existente 

- Reamenajarea locurilor de joacă 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Bugetul local/POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa  

Termen de realizare 2016 

Indicatori - Un parc reamenajat 
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- Un parc nou creat 

- Locuri de joacă reamenajate  

 

 Fişa 60 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Cinematograful, Centrul cultural, muzee – 

reabilitare 

Cadrul general Este necesară reabilitarea stabilimentelor de 

cultură 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului, turişti 

Obiectiv Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului 

cultural local şi organizarea de evenimente 

culturale 

Motivaţia proiectului Cinematograful, Centrul cultural şi muzeele pot fi 

modernizate 

Modul de implementare a proiectului Demararea procesului de reabilitare 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Buget local/POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa  

Termen de realizare 2018 

Indicatori Cinematograful, Muzee, Centrul cultural 

reabilitate 
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Fişa 61 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Tabără şcolară 

Cadrul general Localitatea deţine resurse pentru a deveni 

atractivă pentru acest tip de turism 

Grup ţintǎ Elevi 

Obiectiv Valorificarea resurselor naturale ale oraşului 

pentru crearea infrastructurii de agrement 

Motivaţia proiectului Nevoia de a înfiinţa o tabără de elevi 

Modul de implementare a proiectului Construirea unei tabere şcolare 

Sursa de finanţare/posibile surse  

de finanţare 

Agenţi economici/POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Agenţi economici, Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2017 

Indicatori Tabără şcolară creată  

 

 Fişa 62 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 

Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Proiecte integrate de amenajare a albiilor 

Ialomiţei şi Bizdidelului 

Cadrul general Localitatea are două resurse natural importante 

care nu sunt valorificate 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului/turişti 

Obiectiv Valorificarea resurselor naturale pentru crearea 

infrastructurii de agrement 
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Motivaţia proiectului Cele două ape curgătoare au un important 

potenţial de agreement 

Modul de implementare a proiectului Demararea procesului de amenajare a albiilor: 

- lucrări de consolidare a malurilor 

- amenajare plaje 

- căi de acces 

- infrastructură de agrement 

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare Resurse private/POR 

Instituţia care răspunde de realizarea 

proiectului 

Orașul Pucioasa 

Termen de realizare 2020 

Indicatori - Infrastructură realizată 

- Plajă, debarcader, căi de acces, insulă 

 

  

Capitolul 4 

Metodologia de aplicare a strategiei de dezvoltare a oraşului Pucioasa  

 

Coordonare  

Coordonarea implementării strategiei de dezvoltare locală va fi asumată şi asigurată de autorităţile 

locale ale oraşului Pucioasa. Structura care va asigura coordonarea strategiei va fi nouă, creată special cu 

acest scop, şi va cuprinde specializări tehnice, financiare şi juridice. Structura va fi condusă de către 

primar sau un administrator public. Eventual, poate fi cooptat şi un consultant. 

 

Punerea în aplicare 

Punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală este un proces complex, care implică întreaga 

comunitate. Având în vedere amploarea şi diversitatea acţiunilor vizate de strategie, se propun o serie de 

instrumente de implementare care să faciliteze atingerea obiectivelor de dezvoltare ale strategiei: 
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1. Planul de acţiuni este o prezentare structurată a tuturor proiectelor propuse de strategie, cu date 

şi informaţii privind modul de abordare – în corelare cu alte acţiuni sau prin parteneriate strategice, resursele 

financiare necesare şi surse posibile pentru asigurarea lor, legislaţia care guvernează proiectul, indicatorii de 

rezultat care permit evaluarea implementării acţiunii. 

2. Planificarea în timp indică etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor, respectând 

priorităţile identificate prin exerciţiile de consultare a comunităţii.  

3. Parteneriatul local: pentru a asigura succesul strategiei, aceasta trebuie să devină un document 

de lucru nu numai pentru Consiliul Local şi Primar, ci şi pentru entităţile cuprinse în parteneriatul local, un 

document care să le ghideze propriile planuri de viitor. 

4. Asumarea responsabilităţilor de implementare, de către Consiliul Local şi Primar, precum şi de 

către Parteneriatul local.  

5. Realizarea Planului de comunicare şi promovare a strategiei către comunitatea locală şi alte 

entităţi interesate. Acesta este un instrument care va mări vizibilitatea asupra strategiei, va informa şi educa 

populaţia, grupurile de interese şi de iniţiativă, astfel încât să se asigure implicarea prin propriile proiecte şi 

susţinerea strategiei. 

 Monitorizare şi evaluare  

Activităţile de monitorizare şi evaluare a impactului şi rezultatelor au ca scop asigurarea eficienţei şi 

calităţii în implementare, urmărirea sensului de implementare a strategiei şi a componentelor sale, respectiv 

realizarea obiectivelor propuse.  

În cazul apariţiei de devieri de la planificare, a situaţiilor de criză sau de forţă majoră, modificări ale 

elementelor de precondiţie, apariţia de reacţii negative sau neaşteptate din partea participanţilor la strategie 

sau proiect etc., activitatea de monitorizare va genera acţiuni de ajustare – restructurare – alocări 

suplimentare, prin care să se asigure cele mai eficiente şi raţionale soluţii de remediere şi readucere a le 

strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare prevăzut şi, astfel, să se asigure realizarea impactului 

aşteptat.  
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Evaluarea rezultatelor şi impactului  

Sistemul de evaluare permite să se aprecieze în ce măsură strategia şi proiectele componente şi-au 

atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile şi intangibile sunt cele prevăzute, în termeni de eficienţă, 

calitate şi cantitate.  

Evaluarea se realizează la trei momente cheie:  

a. Evaluarea anterioară începerii acţiunii: se evaluează impactul potenţial al acţiunii şi corectitudinea 

presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunităţii proiectului/acţiunii;  

b. Evaluarea intermediară a acţiunii: se efectuează la jumătatea perioadei de implementare, analizând 

cursul corect al acţiunii şi rezultele intermediare; 

c. Evaluarea finală se realizează după finalizarea proiectului, imediat sau/şi după anumite perioade, 

pentru a analiza dacă au fost atinse rezultele prevăzute de proiect. Această evaluare poate servi ca 

justificare pentru noi proiecte care să consolideze sau să corecteze rezultele realizate. 

 

Revizuire  

Revizuirea strategiei se va realiza la intervale relativ scurte, datorită perspectivelor de schimbări 

rapide la nivelul întregii societăţi româneşti. Prima revizuire se recomandă la finele perioadei de “termen 

scurt” – 2015. Revizuirea va cuprinde toate etapele de elaborare.  

Revizuirea va ţine cont de următoarele elemente: 

- Rezultatele monitorizării implementării şi evaluării impactului strategiei până la momentul revizuirii;  

- Evoluţia bugetului local;  

- Legislaţie nouă cu efecte directe asupra oraşului;  

- Modificări în strategiile naţionale, regionale sau judeţene, cu efecte directe asupra oraşului.  

  Indiferent de ritmul de revizuire, este necesară o raportare anuală a rezultelor de implementare, care 

să includă o detaliere a proiectelor care urmează să fie continuate sau atacate în următorul ciclu de 12 luni şi 

efectele acestora asupra exerciţiului bugetar. 

 

 

 


