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4. CONTEXTUL EUROPEAN ŞI CONTEXTUL NAŢIONAL 

 
4.1 POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ  A UNIUNII EUROPENE 
 
Structura bugetului Uniunii Europene: 
Veniturile UE provin din: 

• Prelevări agricole la importul produselor agricole din ţări terţe;  
• Taxe vamale asupra produselor din ţări terţe;  
•  Contribuţii bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) (calculate în funcţie de baza TVA 

a fiecărui stat membru); 
•  Contribuţii legate de produsul naţional brut (PNB) (care se bazează pe o prognoză a 

PNB-ului fiecărui stat membru; 
• Alte venituri (din surplusurile exerciţiilor bugetare anterioare şi din contribuţiile ţărilor 

din Spaţiul Economic European).  
Cheltuielile bugetare – categorii: 

• „cheltuieli obligatorii” (rezultatul direct al regulamentelor UE, de exemplu, şi al 
contribuţiilor la politica agricolă comună) 

• „cheltuielile neobligatorii” (care acoperă fondurile structurale sau cheltuielile 
administrative).  

 
Principii de bază: 

 principiul unităţii (toate veniturile şi cheltuielile UE trebuie incluse într-un singur 
document); 

 principiul anualităţii (operaţiunile bugetare se referă la un anumit exerciţiu bugetar); 
 principiul echilibrului (cheltuielile nu trebuie să depăşească veniturile estimate pentru un 

anumit exerciţiu financiar). Nu pot fi împrumutate fonduri pentru acoperirea unui deficit 
bugetar). Cheltuielile neprevăzute care apar în cursul unui exerciţiu bugetar trebuie 
finanţate prin suplimentarea sau amendarea bugetului.  

 
Defalcarea capitolelor de cheltuieli:  
1. Politica agricolă comună (PAC) - cel mai mare articol bugetar (aproximativ 45% din 
bugetul total). Finanţează: 

- măsurile legate de piaţă, precum sprijinul intern, subvenţiile la export şi plăţile directe 
către fermieri (primul pilon al PAC) în proporţie de 100%; 

- măsurile legate de dezvoltarea rurală (al doilea pilon al PAC), în baza cofinanţării. De 
asemenea, sunt finanţate subvenţiile la export pentru produsele agricole comercializate în 
afara UE şi măsurile de dezvoltare a zonelor rurale.  

2. Operaţiuni structurale (sprijină, de ex. regiunile mai puţin dezvoltate din Europa, 
zonele afectate de declinul industrial, regiunile slab populate sau măsurile de combatere a 
şomajului);  
3. Politicile interne (ex: investiţiile în cercetare şi dezvoltare tehnologică, educaţie, cultură, 
societatea informaţională, chestiuni sociale, energie, mediu, protecţia consumatorului, piaţa 
internă, industrie şi reţele transeuropene);  
4. Acţiuni externe (inclusiv cooperarea cu ţările din jurul Mării Mediterane, din Europa 
Centrală şi de Est, precum şi cu ţările în curs de dezvoltare din America Latină, Asia, Africa şi 
Orientul Mijlociu, ajutor umanitar şi iniţiative de sprijinire a dezvoltării democratice şi a 
respectării drepturilor omului).  
5. Creditele alocate administrării instituţiilor UE (printre care şi salariile şi contribuţiile 
la pensii pentru angajaţi, traduceri, construcţia şi întreţinerea clădirilor, precum şi cheltuielile 
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pentru oficiile externe şi interne ale UE);  
6. Rezerve (care pot fi utilizate numai în circumstanţe şi pentru necesităţi speciale, cum ar 
fi asistenţa în cazul unor dezastre);  
7. Ajutorul de preaderare (ex: sprijin agricol şi structural pentru statele candidate  - 
cheltuielile pentru programele PHARE, ISPA, SAPARD).  
 
Procedura bugetară  
Comisia Europeană prezintă anual Consiliului de Miniştri un proiect de buget pentru anul 
următor. Consiliul de Miniştri analizează propunerea de buget şi apoi o transmite Parlamentului 
European. Acesta poate decide modificarea anumitor tipuri de cheltuieli (cheltuielile 
„neobligatorii”) şi poate propune Consiliului de Miniştri schimbări asupra cheltuielilor 
„obligatorii”, care sunt cele bazate pe obligaţii ale tratatului. De asemenea, poate respinge 
întreaga propunere de buget, cerând Comisiei să redacteze o nouă propunere. Parlamentului 
European este cel care decide în final şi adoptă în întregime bugetul. Bugetul UE este gestionat 
de Comisie, care trebuie să urmeze regulile stabilite în regulamentele financiare. Curtea 
Europeană de Conturi are sarcina de a monitoriza modul de utilizare a fondurilor UE, atât în 
cadrul instituţiilor UE, cât şi în statele membre. Raportul anual al Curţii de Conturi, precum şi 
conturile şi situaţiile financiare, sunt examinate de Parlamentul European, înainte de a descărca 
de gestiune Comisia.  
 
Politica de solidaritate şi coeziune economică şi socială a Uniunii Europene este implementată cu 
ajutorul instrumentelor structurale, care se adresează ţărilor membre UE în principal şi regiunilor 
în special, dar nu exclude şi ţările în curs de aderare pentru care au fost create instrumente şi 
fonduri speciale.  
 
Funcţionarea instrumentelor structurale la nivel regional se face conform sistemului NUTS 
(Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică) al Uniunii Europene. Conform acestuia, 
regiunile UE se împart, în funcţie de populaţia lor, în trei categorii NUTS:  
 NUTS 1 – cu o populaţie între 3 000 000 - 7 000 000  locuitori;  
 NUTS 2 - cu o populaţie între 800 000 -3 000 000 locuitori  

      NUTS 3 - cu o populaţie între 150 000 – 800 000 locuitori.  
Nivelul la care este implementată politica de dezvoltare regională în Statele Membre ale UE este 
NUTS 2. 
 
4.2 POLITICA DE COEZIUNE 2007-2013 ÎN CONTEXTUL STRATEGIEI LISABONA 
 
Noile linii strategice: 
I) Europa + regiunile sale = un loc mai atractiv pentru a investi şi a munci 

 extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurilor de transport   
 îmbunătăţirea contribuţiei mediului la dezvoltare şi crearea de locuri de muncă 
 folosirea intensiva a surselor de energie tradiţionale 

II) Cunoastere şi inovare pentru dezvoltare 
 creşterea şi îmbunătăţirea  investiţiilor în cercetere şi dezvoltare tehnologică     
 facilitarea inovarii şi promovarea antreprenoriatului   
 promovarea societăţii informationale pentru toţi  
 îmbunătăţirea accesului la finanţare 

III) Locuri de munca mai multe şi mai bune 
 atragerea şi reţinerea mai multor oameni în muncă şi modernizarea sistemului de 

protecţie socială 
 îmbunătăţirea adaptabilităţii muncitorilor şi intreprinderilor şi flexibilitatea pieţei muncii 
 creşterea investistiţiei în capitalul uman printr-o mai bună educare 
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 capacitate administrativă 
 sănătate şi forţa de muncă 

IV) Coeziune teritorială şi cooperare 
 contribuţia oraşelor la dezvoltare şi crearea de locuri de muncă 
 sprijinirea diversificarii economice a zonelor rurale 
 cooperare: transfrontalieră / transnatională / inter-regională  

 
Impactul politicii de coeziune 2007-2013: 

     Cresc investiţiile publice şi private în regiunile beneficiare (creştere) 
     Contribuie la creşterea PIB (convergenţa) 
     Creează locuri de muncă şi maximizează potenţialul resurselor umane 
     Creşte capitalul fizic şi uman 
     Gestionare locală şi regională mai bună 
     Stabilitate financiară peste 7 ani 

 
 
4.3 INSTRUMENTELE STRUCTURALE 
 
Prezentăm acest capitol cu menţiunea că unele date se pot schimba, după aprobarea noilor 
regulamente ale UE privind instrumentele structurale. 
 
Fondurile structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru 
eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii 
economice şi sociale: 
    a) Fondul European pentru Dezvoltare Regională este fondul structural care sprijină regiunile 
mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, 
sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii; 
    b) Fondul Social European este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, 
care sprijină măsuri de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare a resurselor umane. 
 
Fondul de coeziune este instrumentul financiar care sprijină investiţii în domeniul infrastructurii 
de transport şi mediu; 
 
Instrumentele structurale denumesc fondurile structurale şi Fondul de coeziune, luate în 
ansamblu. 
 
La acestea se adaugă următoarele acţiuni complementare: 

• Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) 
• Fondul European pentru Pescuit (FEP) 

 
I). Fondurile Structurale (FS)  
 
Principiul programării este unul din elementele esenţiale ale operaţionalizării FS şi se referă la 
pregătirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se realizează pe baza deciziilor luate  în 
parteneriat cu SM şi printr-o serie de etape succesive, finalizându-se cu asumarea de sarcini de 
către organisme publice sau private (care le vor şi realiza).  
 
Astfel, într-o primă etapă, statele membre vor înainta Comisiei Europene planuri naţionale de 
dezvoltare şi conversie bazate pe priorităţile naţionale şi regionale şi care vor conţine: descrierea 
detaliată a situaţiei curente în regiunea/statul respectiv şi descrierea strategiei celei mai potrivite 
pentru realizarea obiectivelor menţionate. 
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În etapa următoare, Statul Membru trebuie să înainteze Comisiei aşa-numitele documente de 
programare, documente realizate conform criteriilor trasate de aceasta şi care pot fi de doua 
tipuri: (1) Documente Cadru de Sprijin Comunitar (DCSC) – care sunt apoi transpuse în 
Programe Operaţionale (PO), sau Documente Unice de Programare (DUP), diferenţa fiind dată 
de amploarea lor şi nu de natura acestora. 
 
Pe baza acestor documente de programare are loc un proces de negociere între Comisia 
Europeană şi statele membre, proces care se finalizează cu alocarea orientativă a fondurilor 
structurale pentru fiecare stat în parte.  
 
Principiul monitorizării, evaluării şi controlului este elementul de noutate adus de reforma din 
1999 în domeniul fondurilor structurale. Astfel, Statele Membre au atribuţii administrative şi au 
obligaţia de a desemna:  

- o autoritate naţională corespunzătoare fiecărui program al fondurilor structurale,  
- comitete de monitorizare. Responsabilitatea autorităţilor naţionale acoperă aspecte legate 

de implementarea, administrarea corectă şi eficacitatea programului respectiv, cum ar fi: 
colectarea de informaţii statistice şi financiare, pregătirea şi transmiterea de rapoarte către 
Comisie, organizarea de evaluări intermediare, etc.  
Comitetele de monitorizare trebuie să fie conduse de un reprezentant al autorităţii naţionale 
de implementare şi vin în completarea activităţilor acestora prin asigurarea calităţii şi 
eficienţei în implementarea măsurilor structurale.  

 
Referitor la procedura de evaluare, aceasta este de trei tipuri: ex-ante, intermediară şi ex-post. 
Evaluarea ex-ante presupune evaluarea sau aproximarea efectului socio-economic, anterior 
implementării măsurilor unui program şi este în responsabilitatea autorităţilor competente ale 
Statului Membru; evaluarea intermediară are loc la mijlocul perioadei de desfăşurare a unui 
program

 
şi este efectuată de Comisia Europeană, în colaborare cu autoritatea naţională aferentă, 

iar evaluarea ex-post are loc după încheierea perioadei de funcţionare a unui program şi este  
realizată de Comisia Europeană, în colaborare cu statele membre şi autorităţile naţionale 
aferente. Tot sub incidenţa acestui principiu intră şi modalităţile de plată şi control financiar, 
ceea ce înseamnă că fiecare Stat Membru are obligaţia de a desemna, pe lângă autoritatea 
naţională de gestionare corespunzătoare fiecărui program, şi o autoritate de plăţi. Aceasta 
funcţionează ca intermediar între Comisie şi ultimii beneficiari şi, împreună cu autoritatea 
naţională, asigură respectarea regulilor de utilizare a finanţării comunitare de către aceştia. 
Controale ad-hoc şi audituri financiare sunt efectuate regulat de Comisia Europeană, în mod 
aleatoriu şi în limita a 5% din bugetul fiecărui program.  
 
Obiectivele care trasează liniile de acţiune ale fondurilor structurale sunt specifice fiecărei 
perioade de programare a acestora şi se stabilesc în funcţie de principalele priorităţi identificate 
în vederea reducerii discrepanţelor economice şi sociale  la nivel comunitar. Astfel, ele apar sub 
denumirea de obiective prioritare şi trimit în mod direct la sectoarele ce necesită intervenţie 
structurală. Având în vedere faptul că ne aflăm la sfârşitul unei perioade de programare, 
respectiv 2000-2006, sunt în curs de finalizare documentele necesare pentru implementarea 
Instrumentelor Structurale în viitoarea perioadă de programare: 2007-2013, pe care o avem în 
vedere în Strategia de Dezvoltare a Oraşului Pucioasa. 
 
Descrierea fondurilor structurale:
 
Obiectivele prioritare de interventie ale instrumentelor financiare pentru perioada de 
programare 2007-2013: 
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1) Convergenţa, destinat ţărilor cu PIB/locuitor sub 75% din media UE (cu finanţare din  FEDR, 
FS şi FC); 
2) Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă, destinat regiunilor care nu sunt 
eligibile pentru obiectivul Convergenţa (cu finanţare din  FEDR şi FS); 
3) Cooperare teritoriala europeana, destinat regiunilor, judeţelor şi zonelor transnationale (cu 
finanţare din FEDR);    
 
Dacă obiectivele prioritare reprezintă cadrul operaţional al politicii regionale a UE, Fondurile 
Structurale reprezintă cea mai importantă parte din instrumentele financiare

 
ce servesc la 

implementarea acesteia.  
 
Există mai multe fonduri structurale, fiecare fond putând finanţa mai multe obiective şi fiecare 
obiectiv putând fi finanţat din mai multe fonduri, după cum urmează :  
 
1) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
A fost înfiinţat în 1975 şi are cea mai mare pondere în cadrul fondurilor structurale. FEDR are 
drept scop reducerea disparităţilor dintre regiunile UE. 
 
Rata maxima de finantare a proiectelor prin FEDR – 75% din cheltuiala publica pe proiect. 
Pentru România va fi de 85%. 
 
Domenii de intervenţie pentru Obiectivul “Convergenţa”, care vor fi finanţate din FEDR: 
Susţinerea dezvoltării economice integrate la nivel regional şi local şi durabile prin mobilizarea 
capacităţilor locale şi diversificarea structurilor economice, în special în domeniile: 

1. cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat, sprijinirea cercetarii şi 
dezvoltarii în IMM-uri, transferul tehnologic, îmbunătăţirea legaturilor dintre IMM-uri şi 
universităţi şi centre de cercetare, dezvoltarea reţelelor şi centrelor de afaceri, sprijin pentru 
furnizorii de servicii dedicate IMM-urilor prin noi instrumente de finanţare dedicate 
stimulării antreprenoriatului şi inovaţiei; 

2. societatea informaţională, inclusiv dezvoltarea serviciilor şi aplicaţiilor locale, 
îmbunătăţirea accesului la internet, sprijin pentru IMM-uri pentru utilizarea eficientă a  
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; 

3. protecţia mediului, inclusiv investiţii legate de managementul deşeurilor, aprovizionarea 
cu apă, tratarea apelor uzate, calitatea aerului, prevenirea poluării, reabilitarea zonelor 
contaminate, promovarea biodiversităţii şi protejarea naturii, sprijin pentru IMM-uri pentru 
a promova metode durabile de productie prin introducerea managementului de mediu 
eficient şi adoptarea tehnologiilor de prevenire a poluării; 

4. prevenirea riscurilor, inclusiv elaborarea şi implementarea planurilor de prevenire şi 
combatere a riscurilor naturale şi tehnologice; 

5. turismul, inclusiv promovarea valorilor culturale şi resurselor naturale ca potenţial pentru 
dezvoltarea turismului durabil, protejarea şi punerea în valoare a moştenirii culturale, 
îmbunătăţirea serviciilor turistice, prin noi servicii cu valoare adaugată ridicată; 

6. transport, inclusiv retele trans-europene, strategii integrate pentru transport urban ecologic 
care contribuie la îmbunătăţirea accesului şi a calităţii serviciilor de transport pentru 
pasageri şi mărfuri;  

7. energie, inclusiv reţele trans-europene, care contribuie la îmbunătăţirea serviciului de 
furnizare a energiei, finalizarea pieţei interne de energie a UE, îmbunătăţirea eficienţei 
energetice, dezvoltarea surselor regenerabile de energie;  

8. investiţii în educaţie care contribuie la creşterea atractivităţii şi calităţii vieţii în regiune;  
9. sănătate, inclusiv investiţii în îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate care contribuie la 

calitatea vieţii în regiune şi a dezvoltării regionale; 
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10. sprijin pentru investitii pentru IMM-uri care contribuie la crearea şi păstrarea locurilor 
de muncă. 

 
Domenii de interventie pentru Obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, finanţate din 
FEDR: 

1. dezvoltarea activităţilor economice şi sociale transfrontaliere, prin strategii comune 
pentru dezvoltarea teritorială durabilă (ex: dezvoltarea IMM, turismului, culturii, 
infrastructurii pentru sănătate, protecţia mediului); 

2. stabilirea şi dezvoltarea cooperării transnaţionale, inclusiv cooperarea bilaterala între 
regiuni maritime, prin finanţarea reţelelor şi a activităţilor ce conduc la dezvoltarea 
teritorială integrată (managementul apelor, accesibilitate, prevenirea riscurilor, reţele de 
cooperare stiintifică şi tehnologică); 

3. promovarea lucrului în retea (networking) şi a schimbului de experienţă între autorităţile 
locale şi regionale, inclusiv programele de cooperare şi acţiuni ce implică studii, culegere 
de date, monitorizarea şi analiza tendinţelor de dezvoltare în comunitate. 

 
Ce nu finanteaza FEDR: 

• Dobânda la credite 
• Achiziţia de terenuri cu o valoare ce depaşeşte 10% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectul respectiv 
• Construcţia de locuinţe 
• Dezafectarea centralelor nucleare 

Taxa pe valoarea adăugată se finanţează numai dacă nu este deductibilă. 
 
Un punct cu o importanţă aparte pentru potenţialii viitori beneficiari este faptul că Fondurile 
Structurale operează pe un principiu de rambursare.  Ca regulă generală, nu se efectuează plăţi în 
avans către beneficiari în cadrul FEDR.  După acordarea contractului unui proiect câştigător, 
beneficiarul trebuie să efectueze cheltuielile necesare proiectului şi apoi să înainteze cereri 
regulate de rambursare a plăţilor către Organismul Intermediar (sau Agenţia de Implementare, în 
cazul mini-programelor sau schemelor).  Beneficiarul este, apoi, rambursat pentru procentul din 
cheltuielile eligibile convenite prin contract, pe măsură ce proiectul progresează.  De aceea, 
înainte să se angajeze în proiecte finanţate prin Fonduri Structurale, beneficiarii ar putea să îşi 
acopere finanţarea printr-o bancă sau alt instrument. 
 
2) Fondul Social European (FSE) 
A fost creat în 1958 şi a constituit, încă de la început, principalul instrument al politicii sociale 
comunitare. FSE pune accent pe îmbunătăţirea modului în care funcţionează piaţa muncii în 
diferite ţări şi pe re-integrarea şomerilor pe piaţa muncii, prin finanţarea a trei tipuri de acţiuni: 
formarea profesională, reconversia profesională şi măsuri ce duc la crearea de locuri de muncă.  
 
FSE sprijină politicile şi priorităţile care vizează progrese în ocuparea forţei de muncă, 
îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii la locul de muncă şi promovarea includerii şi coeziunii 
sociale. Acţiunile fondului respectă liniile directoare şi recomandările existente în Strategia 
Europeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (SEO).  
 
Rata maximă de finanţare prin FSE a proiectelor este de 75% din cheltuiala publica pe proiect. 
Pentru România va fi de 85%. 
 
Domenii de interventie: 

1) Sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor ;  
2) Creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
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muncă şi a persoanelor inactive, prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea 
gradului de participare pe piaţa muncii a femeilor si migranţilor; 

3) Sprijnirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării; 
4) Reforma în domeniile ocupării şi incluziunii sociale, în particular prin promovarea 

dezvoltării parteneriatelor şi a convenţiilor prin  lucrul în reţea al actorilor relevanţi la nivel 
naţional, regional şi local; 

5) Extinderea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman (educaţie şi formare 
profesională); 

6) Întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiilor publice şi serviciilor 
publice la nivel naţional, regional şi local, pentru a putea implementa reforme, în special în 
domeniul economic, social, al ocupării forţei de muncă, protecţiei mediului şi judiciar. 

 
II). Fondul de coeziune  
Fondul de coeziune apare ca un instrument special al politicii de solidaritate şi, prin 
circumstanţele în care a fost înfiinţat, trimite în mod direct la principiile acestei politici şi la unul 
din scopurile principale ale Uniunii Europene: de a promova progresul economic şi social şi de a 
elimina diferenţele care există între standardele de viaţă la nivelul diferitelor regiuni şi State 
Membre.  
 
Sunt eligibile în cadrul acestui fond numai statele al căror Produs Intern Brut (PIB) pe cap de 
locuitor se situează sub 90% din media UE. 
 
Finanţează proiecte în valoare de peste 10 milioane Euro. 
 
Rata maxima de finantare este de 85% din cheltuiala publica pe proiect 
 
Domenii de interventie (numai pentru obiectivul Convergenţă): 

1) Reţelele trans-europene de transport  
2) Proiecte majore de infrastructura de mediu 
3) Domenii care se pot dezvolta durabil şi care prezintă beneficii evidente în ceea ce priveste  

protectia mediului (eficienta energetica si energie regenerabila, sisteme de transport in 
afara coridoarelor europene, cai ferate, transport fluvial si maritim, sisteme de transport 
intermodal si interoperabilitatea acestor sisteme, transport urban si transport public 
ecologic) 

 
La această dată se preconizează că vor fi alocate următoarele sume pentru îndeplinirea celor 3 
obiective: 
1) Convergenţa: 251,3 miliarde Euro 
2) Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă: 48,8 miliarde Euro 
3) Cooperare teritoriala europeana: 7,5 miliarde Euro 
 
Instrumentele Structurale vor beneficia de o sumă (propunere) de 331,6 miliarde Euro 
(aproximativ 30% din bugetul UE), din care: 273,1 miliarde Euro pentru Fondurile Structurale 
(FEDR şi FSE), 63 miliarde Euro pentru Fondul de Coeziune, 32,9 miliarde Euro pentru  Fondul 
European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) şi 4,9 miliarde Euro pentru Fondul 
European pentru Pescuit (FEP). 
 
Principii ale politicii de coeziune: 

•  adiţionalitate: creditele din Fonduri nu se pot substitui cheltuielilor publice sau altor 
cheltuieli structurale echivalente ale statului membru; 
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Adiţionalitatea reprezintă nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii 
Europene îl realizează din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru 
aceleaşi tipuri de măsuri finanţate din fondurile structurale. 

• concentrare: măsurile de intervenţie trebuie concentrate pe un număr limitat de 
priorităţi in funcţie de obiectivele stabilite; 

•  coordonare: politicile sectoriale şi regionale trebuie sincronizate cu celelalte măsuri 
implementate prin PND nefinanţate prin fonduri structurale; 

•  parteneriat: contribuţie semnificativă a tuturor organizaţiilor şi instituţiilor relevante. 
 
Este deosebit de important să menţionăm din nou faptul că noile reglementări ale UE privind 
implementarea Instrumentelor Structurale nu au fost încă adoptate. 
 
 
4.4 CADRUL INSTITUŢIONAL DIN ROMÂNIA PENTRU GESTIONAREA 
INSTRUMENTELOR STRUCTURALE 
 
Pentru închiderea negocierilor la Capitolul 21 al acquis communautaire - "Politici Regionale şi 
Coordonarea Instrumentelor Structurale", Romania s-a angajat să aplice în întregime, de la data 
aderarii, acquis-ul comunitar  în  domeniul politicii  regionale şi al coordonării instrumentelor 
structurale, următoarele angajamente: 
- legislative (ex.: achizitii publice, asigurarea cofinantarii la nivel local, flexibilitate bugetara) 
- institutionale  (ex.: crearea de Autoritati de Management,  Organisme Intermediare, alte 
structuri implicate in managementul Fondurilor Structurale, acreditarea sistemului); 
- procedurale (ex. manuale de proceduri) 
 
În luna septembrie 2004, Comisia Europeană a închis provizoriu negocierile cu România pentru 
Capitolul 21. Acest lucru înseamnă că România are definită, cel puţin sub formă de draft, 
structura Programelor Operaţionale ce urmează a fi co-finanţate prin Fondurile Structurale şi de 
Coeziune şi de Guvernul Român pentru perioada 2007-2013, precum şi un cadru instituţional de 
ansamblu pentru implementarea lor. 
 
Din punct de vedere instituţional, Guvernul României a răspuns la noile provocări din perioada 
de post-aderare prin desemnarea instituţiilor şi unităţilor însărcinate cu punerea în aplicare şi 
administrarea asistenţei financiare UE prin instrumente structurale (Hotărârea de Guvern 
497/2004, cu modificările şi completările ulterioare).  
 
Astfel, a fost înfiinţat Comitetul naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru 
gestionarea instrumentelor structurale, al cărui preşedinte este ministrul finanţelor publice. 
Instituţiile reprezentate în cadrul Comitetului naţional de coordonare sunt :  
    - Ministerul Finanţelor Publice 
    - Ministerul Integrării Europene 
    - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
    - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
    - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 
    - Ministerul Economiei şi Comerţului 
    - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
 
Planul Naţional de Dezvoltare este documentul de planificare strategică şi programare 
financiară, care are ca scop să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi socială a ţării 
pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene, respectiv realizarea coeziunii economice şi 
sociale. 
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Reprezintă un document de planificare strategică şi programare financiară multianuală, 
elaborat într-un larg cadru partenerial, ce orientează şi stimulează dezvoltarea economică şi 
socială a ţării în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. 
 
Este similar programării realizate de Statele Membre UE pentru Obiectivul “Convergenta” al 
Fondurilor Structurale (promovarea dezvoltării şi ajustărilor structurale ale statelor/regiunilor 
având întârzieri în dezvoltare, prin furnizarea de infrastructură de bază şi încurajarea investiţiilor 
în activităţi economice productive) 
 
PND 2007-2013 reprezintă primul plan de dezvoltare care va fundamenta accesul României la 
Instrumentele Structurale ale UE (fonduri structurale şi de coeziune), după data aderării, în 
calitate de Stat Membru  
 
El stă la baza negocierii cu Comisia Europeană a priorităţilor şi obiectivelor strategice de 
dezvoltare ale României pe care UE le va sprijini cu finanţări structurale în perioada 2007-2013, 
conform domeniilor de intervenţie stabilite la nivelul UE 
 
In plan intern, PND este un instrument de prioritizare a investitiilor publice pentru 
dezvoltare – maximizarea impactului. PND 2007-2013 realizează o planificare multianuală a 
dezvoltării economice şi sociale a ţării, integrată sectorial şi regional, pe baza: 
- strategiilor naţionale sectoriale de dezvoltare 
- strategiei naţionale de dezvoltare regională 
- orientărilor strategice la nivel european  
 
 Priorităţile şi obiectivele PND 2007-2013 se concentrează pe domeniile eligibile pentru 
intervenţiile structurale (FEDR, FSE, Fondul de Coeziune). El aduce cu sine o nouă 
dimensiune a sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană, cifrată la cca. 4% din 
PIB-ul anual al României, la care se adaugă cofinanţarea naţională. 
 
Cadrul de sprijin comunitar reprezintă documentul aprobat de Comisia Europeană, negociat în 
prealabil cu România ca stat membru, în urma evaluării Planului naţional de dezvoltare. Cadrul 
de sprijin comunitar conţine contribuţia din Fondurile Structurale şi celelalte resurse financiare 
pentru realizarea priorităţilor şi măsurilor conţinute în Planul Naţional de Dezvoltare. Prevederile 
acestui document se implementează prin intermediul Programelor Operaţionale. 
 
Programele Operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană pentru 
implementarea acelor priorităţi sectoriale şi/sau regionale din Planul naţional de dezvoltare care 
sunt aprobate spre finanţare prin Cadrul de sprijin comunitar. 
 
Până la această dată a fost întocmit PND 2007-2013, iar Programele Operaţionale sunt în lucru: 
Planul Operaţional Regional şi 7 Planuri Operaţionale Sectoriale, care vor fi înaintate Comisiei 
Europene în luna martie 2006. 
 
Programul complement reprezintă documentul elaborat de autoritatea de management pentru 
detalierea implementării măsurilor programului operaţional sectorial sau regional. 
 
Încă nu s-au redactat programele complement. Îl mai putem defini şi ca un fel de norme de 
aplicare a programelor operaţionale, reprezentând de fapt fişele de program, ghidurile după care 
se vor derula programele şi după care se vor întocmi proiectele. 
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 Autoritatea de Management este organismul public care asigură gestionarea asistenţei 
financiare din instrumentele structurale. Se constituie o autoritate de management pentru cadrul 
de sprijin comunitar şi câte o autoritate de management pentru fiecare program operaţional, 
precum şi autorităţi de management pentru iniţiativa comunitară INTERREG. Ministerul 
Finanţelor Publice a fost desemnat ca autoritate de management pentru Cadrul de sprijin 
comunitar, având responsabilitatea coordonării implementării asistenţei comunitare prin 
fondurile structurale. 
 
Autoritatea de management pentru Cadrul de sprijin comunitar are următoarele atribuţii 
principale: 
    a) elaborează, în parteneriat cu instituţiile centrale şi regionale implicate, precum şi cu 
parteneri socioeconomici, Planul naţional de dezvoltare şi, pe baza acestui document 
programatic, aprobat de Guvernul României, negociază Cadrul de sprijin comunitar cu Comisia 
Europeană; 
    b) asigură corelarea dintre programele operaţionale; 
    c) coordonează şi urmăreşte respectarea şi implementarea politicilor comunitare, în special în 
domeniile concurenţei şi ajutorului de stat, achiziţiilor publice, protecţiei mediului, egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi; 
    d) coordonează pregătirea, armonizarea şi funcţionarea cadrului legislativ, instituţional şi 
procedural, dezvoltarea capacităţii administrative pentru gestionarea fondurilor structurale şi 
urmăreşte consolidarea şi extinderea parteneriatelor în procesul de programare, precum şi în 
toate fazele de implementare a Cadrului de sprijin comunitar; 
    e) asigură implementarea transparentă, efectivă şi eficientă a Cadrului de sprijin comunitar; 
    f) coordonează elaborarea ghidurilor şi a procedurilor privind asigurarea corectitudinii 
operaţiunilor finanţate din asistenţa comunitară; 
    g) asigură elaborarea unui sistem funcţional şi integrat de colectare şi prelucrare a 
informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea programelor operaţionale, monitorizarea 
şi evaluarea asistenţei comunitare acordate României prin fondurile structurale; 
    h) asigură realizarea şi funcţionarea sistemului informatic privind managementul financiar şi 
tehnic al fondurilor; 
    i) elaborează, pe baza rapoartelor anuale de implementare ale autorităţilor de management 
pentru programele operaţionale, raportul anual de implementare a Cadrului de sprijin comunitar 
şi, după aprobarea acestuia de către Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar, 
îl înaintează Comisiei Europene spre analiză, observaţii şi recomandări; 
    j) transmite spre analiză Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar 
recomandările primite de la Comisia Europeană şi formulează răspunsuri la acestea, pe care, 
după aprobarea comitetului de monitorizare, le transmite acesteia; 
    k) înaintează spre analiză şi avizare Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin 
comunitar propunerile de modificare a acestuia, prin realocarea de fonduri între programele 
operaţionale şi/sau prin modificarea programelor complement, după aprobarea în prealabil a 
acestor modificări de comitetele de monitorizare ale fiecărui program operaţional; 
    l) asigură şi urmăreşte îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea şi publicitatea asistenţei 
din fondurile structurale; 
    m) organizează, în parteneriat cu Comisia Europeană, evaluarea intermediară a Cadrului de 
sprijin comunitar şi transmite comitetului de monitorizare al acestuia rezultatele şi concluziile 
evaluării; 
    n) asigură implementarea eventualelor modificări ale Cadrului de sprijin comunitar, propuse 
de comitetul de monitorizare, ca urmare a evaluării intermediare şi informează corespunzător 
Comisia Europeană; 
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    o) participă, în parteneriat cu Comisia Europeană, la realizarea evaluării ex-post a Cadrului de 
sprijin comunitar şi prezintă comitetului de monitorizare rezultatele şi concluziile acestei 
evaluări; 
    p) constituie Comitetul de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar, cu respectarea 
principiilor parteneriatului, reprezentativităţii şi egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei; asigură 
preşedinţia şi secretariatul Comitetului de monitorizare al Cadrului de sprijin comunitar; 
    q) participă la comitetele de monitorizare ale programelor operaţionale; 
    r) coordonează elaborarea raportului privind adiţionalitatea; 
    s) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii. 
 
Din data de 30 martie 2004, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin 
Comunitar (AMCSC) a fost constituită în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 
 
În calitate de coordonator naţional al asistenţei nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, 
AMCSC are atribuţii şi responsabilităţi atât în ceea ce priveşte asistenţa financiară de pre-
aderare, cât şi pregătirea mecanismului de accesare, după data aderării, a Fondurilor Structurale 
ale Uniunii Europene. În acest sens, AMCSC coordonează: 

 Asistenţa nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană prin Programul 
Phare;  

 Asistenţa nerambursabilă acordată României, pe bază bilaterală, de către Statele Membre 
UE;  

 Construcţia cadrului legislativ, instituţional şi procedural necesar pentru managementul 
Fondurilor Structurale ale UE;  

 Elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare, document strategic ce fundamentează 
accesul României la Fondurile Structurale.  

Conform HG nr. 403/2004, AMCSC este organizată la nivel de direcţie generală, în cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice, în componenţa căreia funcţionează două direcţii: 

 Direcţia Coordonarea Programului Phare 
 Direcţia Plan Naţional de Dezvoltare 

 
Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune a fost instituită în cadrul  
Ministerului Finanţelor Publice, ca organism principal responsabil pentru managementul general 
şi coordonarea operaţiunilor legate de Fondul de Coeziune în România. 
 
Principalele responsabilitati ale Autoritatii de Management sunt: coordonarea tuturor etapelor de 
management al Fondului (programare, implementare, monitorizare, raportare, control) şi 
asigurarea unui sistem institutional optim, cu o bună funcţionare şi în conformitate cu cerinţele 
UE privind managementul şi controlul. 
 
În etapa de programare Autoritatea de Management va coordona: 

 Elaborarea Cadrului National Strategic de Referinţă pentru Fondul de Coeziune, pe baza 
strategiilor sectoriale transmise de catre Organismele Intermediare; 

 Corelarea cu instituţiile implicate în elaborarea Programelor Operationale Sectoriale 
pentru Transport şi Mediu; 

 Pregatirea şi transmiterea aplicaţiilor privind Fondul de Coeziune către Comisia 
Europeană; 

 Mecanismul co-finanţării pentru proiectele Fondului de Coeziune; 
 Procesul consolidării capacităţii Beneficiarului Final (mai ales în sectorul de mediu); 
 Evaluarea ex-ante şi intermediară pentru Fondul de Coeziune. 
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În ciclul de management financiar Autoritatea de Management are următoarele 
responsabilităţi: 

 Evaluarea şi aprobarea sistemelor de management şi control, proiectate/realizate de 
instituţiile implicate în implementarea Fondului de Coeziune; 

 Elaborarea Acordurilor de Implementare pentru a fi încheiate  cu Organismele 
Intermediare; 

 Certificarea cheltuielilor efectuate pe baza declaraţiilor Organismelor Intermediare. 
  
Responsabil principal pentru coordonarea generală a operaţiunilor Fondului de Coeziune, 
Autoritatea de Management va dezvolta un sistem bine definit de monitorizare şi 
raportare, pentru a asigura:  

 Monitorizarea permanentă a implementarii proiectelor; 
 Verificări pe teren; 
 Reuniuni de monitorizare sectorială (desfăşurate frecvent); 
 Elaborarea documentelor de monitorizare pentru Comitetul de Monitorizare; 
 Elaborarea Raportului Anual pentru implementarea Fondului de Coeziune, care trebuie să 

fie aprobat de către Comisia Europeană; 
 Organizarea Comitetului de Monitorizare pentru Fondul de Coeziune. 

  
De asemenea, Autoritatea de Management va avea un rol important în ceea ce priveşte 
publicitatea asistenţei UE: 

 Elaborează Strategia de Publicitate pentru Fondul de Coeziune, care stabileşte 
responsabilităţi instituţionale clare pentru publicitatea programului; 

 Asigură, la nivel naţional, publicitatea Fondului de Coeziune. 
  
Autoritatea de Management pentru Fondul de Coeziune va avea, de asemenea, o Unitate de 
Verificari independentă, responsabilă pentru: 
 Verificarea plângerilor privind implementarea tehnică sau financiară a proiectelor de Coeziune; 

 Monitorizarea măsurilor corective luate pentru a rezolva/soluţiona posibilele iregularităţi; 
 Informarea şefului Autorităţii Rapoartelor de Audit (audit de sistem şi de proiect) şi 

declaraţiile finale elaborate de autorităţile responsabile. 
 
Autorităţile de management pentru Programele Operaţionale, care au  responsabilitatea 
managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate fiecărui  program sunt: 

1) Ministerul Integrării Europene, pentru Programul operaţional regional 
2) Ministerul Economiei şi Comerţului, pentru Programul operaţional / sectorial pentru 

creşterea competitivităţii economice 
3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru Programul operaţional 

sectorial pentru infrastructura de transport 
4) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru Programul operaţional sectorial pentru 

infrastructura de mediu ; 
5) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru Programul operaţional sectorial 

pentru dezvoltarea resurselor umane ; 
6) Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru Programul operaţional "Dezvoltarea 

capacităţii administrative" 
7) Ministerul Finanţelor Publice, pentru Programul operaţional asistenţă tehnică. 

 
Autorităţile de Management pentru Programele Operaţionale au următoarele atribuţii 
principale: 
    a) elaborează programele operaţionale şi programele complement, în concordanţă cu 
obiectivele şi priorităţile stabilite prin Planul naţional de dezvoltare; 
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    b) asigură corelarea dintre programele operaţionale, sub coordonarea Autorităţii de 
management pentru Cadrul de sprijin comunitar; 
    c) urmăresc obţinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele 
operaţionale, precum şi a celor specifice menţionate prin programele complement; 
    d) urmăresc dezvoltarea capacităţii administrative a structurilor implicate în derularea 
programului operaţional respectiv, precum şi consolidarea şi extinderea parteneriatelor în 
procesul de planificare şi în toate fazele de implementare a programului operaţional; 
    e) asigură implementarea programelor operaţionale în concordanţă cu recomandările 
comitetelor de monitorizare, cu reglementările Uniunii Europene şi cu principiile şi politicile 
comunitare, în special în domeniile concurenţei, achiziţiilor publice, protecţiei mediului şi 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; 
    f) dezvoltă şi promovează parteneriate la nivel central, precum şi între nivelul central, nivelul 
regional şi local, inclusiv parteneriatul public-privat; 
    g) elaborează şi asigură un sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al 
informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea programelor operaţionale şi evaluarea şi 
monitorizarea asistenţei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora; 
    h) analizează şi propun modificări ale programelor operaţionale şi complement şi înaintează 
comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocările de fonduri între 
măsurile din cadrul programelor operaţionale; 
    i) elaborează şi prezintă comitetelor de monitorizare spre aprobare rapoartele anuale de 
implementare şi, după primirea aprobării acestora, le transmit spre aprobare Comisiei Europene; 
    j) asigură şi răspund pentru corectitudinea operaţiunilor finanţate prin programele 
operaţionale, precum şi pentru implementarea măsurilor de control intern, în concordanţă cu 
principiile unui management financiar riguros şi transparent; 
    k) urmăresc şi verifică instituirea de către organismele intermediare care implementează 
măsurile din programele operaţionale a unui sistem contabil separat, precum şi a unui cod de 
contabilitate adecvat pentru operaţiunile finanţate; 
    l) elaborează proceduri de implementare pentru programele operaţionale respective; 
    m) elaborează criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor şi aprobă proiectele selectate de 
către organismele intermediare; 
    n) transmit autorităţii de plată rapoarte privind recuperarea sumelor necuvenite, precum şi a 
celor neutilizate; 
    o) efectuează corecţiile financiare; 
    p) asigură informarea cetăţenilor şi mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene în 
derularea programelor şi conştientizarea potenţialilor beneficiari şi a organizaţiilor profesionale 
cu privire la oportunităţile generate de implementarea programelor; 
    q) răspund pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor care finanţează 
programul operaţional, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor 
intermediare; 
    r) organizează evaluarea intermediară a programului operaţional şi informează comitetul de 
monitorizare asupra rezultatelor acestuia şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea 
recomandărilor Comisiei Europene ca urmare a evaluării intermediare; 
    s) furnizează informaţii privind absorbţia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele 
financiare; 
    t) constituie comitetul de monitorizare al programului operaţional, cu respectarea principiilor 
parteneriatului, reprezentativităţii şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; asigură preşedinţia 
şi secretariatul comitetului de monitorizare al programului operaţional; 
    u) participă la reuniunile anuale ale Comisiei Europene în vederea examinării rezultatelor 
anului precedent; 
    v) asigură existenţa procedurilor privind păstrarea unei piste de audit corespunzătoare; 
    w) îndeplineşte şi alte atribuţii în condiţiile legii. 
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Autorităţile de management pentru programele operaţionale desemnează, cu avizul prealabil al 
Ministerului Finanţelor Publice, prin direcţia generală responsabilă cu coordonarea 
implementării instrumentelor structurale, organismele intermediare pentru implementarea 
măsurilor finanţate din instrumentele structurale. 
 
Comitetul de monitorizare este organismul care asigură coordonarea instrumentelor structurale, 
precum şi urmărirea eficacităţii şi calităţii implementării asistenţei comunitare, modul de 
utilizare şi impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare în materie. S-a constituit un 
comitet de monitorizare pentru cadrul de sprijin comunitar şi câte un comitet de monitorizare 
pentru fiecare Program Operaţional. 
 
S-a desemnat Ministerul Finanţelor Publice ca instituţie responsabilă pentru controlul ex-ante în 
domeniul achiziţiilor publice pentru instrumentele structurale, la nivel central şi local, conform 
prevederilor legale. 
 
Autoritatea de plată reprezintă organismul care elaborează şi înaintează cererile de plată şi 
primeşte de la Comisia Europeană sumele aferente Fondurilor Structurale şi Fondului de 
Coeziune. 
 
S-a desemnat Ministerul Finanţelor Publice pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de plată 
pentru: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi pentru Fondul de 
coeziune. 
 
Autorităţile de plată au următoarele atribuţii principale: 
    a) primesc cereri de rambursare şi asigură că respectivele cereri reflectă în mod corespunzător 
operaţiunile selectate şi includ numai cheltuieli realizate efectiv în perioada de referinţă şi care 
pot fi dovedite în mod corespunzător; 
    b) primesc de la Comisia Europeană sumele aferente plăţilor; 
    c) efectuează transferul contribuţiilor financiare ale Uniunii Europene către beneficiarii finali, 
în cel mai scurt timp şi în întregime; 
    d) elaborează şi transmit Comisiei Europene estimări ale cheltuielilor; 
    e) elaborează şi transmit Comisiei Europene declaraţii de certificare a cheltuielilor 
intermediare şi finale, împreună cu cererile de plată; 
    f) transmit o cerere Comisiei Europene, pentru corectarea, dacă este necesar, a plăţii soldului 
final al asistenţei, în termen de 9 luni de la data transferării sumelor aferente soldului final; 
    g) furnizează Comisiei Europene evidenţe detaliate privind plăţile efectuate; 
    h) restituie Comisiei Europene sumele neutilizate sau plătite în mod eronat din fondurile 
structurale şi Fondul de coeziune; 
    i) trimit, o dată pe an, ca anexă la al patrulea raport privind recuperările, o declaraţie a sumelor 
rămase de recuperat la acea dată; 
    j) asigură menţinerea unor evidenţe financiare privind operaţiunile pe care le derulează; 
    k) îndeplinesc şi alte atribuţii, în condiţiile legii. 
 
Organismele intermediare sunt instituţiile desemnate de autorităţile de management şi/sau de 
autoritatea de plată care, prin delegare de atribuţii de la acestea, implementează măsurile din 
programele operaţionale. Delegarea de atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea 
mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe 
bază de acord/protocol. Autorităţile de management şi/sau autoritatea de plată rămân 
responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor 
finanţate prin instrumentele structurale. 
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Până la această dată s-au stabilit următoarele Organisme Intermediare: 

1. Agenţiile de dezvoltare regională, pentru Programul Operaţional Regional; 
2. Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Economiei 
şi Comerţului - direcţia de specialitate cu profil energetic - şi Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului - Autoritatea Naţională pentru Turism -, pentru programul 
operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice; 

3. Agenţiile regionale de protecţie a mediului pentru Programul operaţional sectorial pentru 
infrastructura de mediu ; 

4. Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane. 

 
Alte măsuri instituţionale luate până în prezent: 

 A fost desemnat Ministerul Integrării Europene ca autoritate de management pentru 
iniţiativa comunitară "Noul instrument de vecinătate". Autoritatea de management pentru 
iniţiativa comunitară "Noul instrument de vecinătate" s-a constituit pentru promovarea 
cooperării transfrontaliere la viitoarele graniţe externe ale Uniunii Europene, respectiv la 
graniţele României cu Serbia şi Muntenegru, Republica Moldova şi Ucraina, având 
responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate. 

 A fost desemnat Ministerul Integrării Europene ca unitate naţională de sprijin pentru 
programele INTERREG. Unitatea naţională de sprijin pentru programele INTERREG s-a 
constituit pentru realizarea îndrumării metodologice şi procedurale în vederea gestionării 
programelor şi asigurării coordonării globale a utilizării Fondului european pentru 
dezvoltare regională - FEDR pentru INTERREG. 

 
Atribuţiile celor două structuri vor fi stabilite ulterior, prin hotărâre a Guvernului. 
 
Pentru fiecare autoritate de management, autoritate de plată, organism intermediar, s-a  constituit 
câte o unitate de audit intern independentă.  
 
 În funcţie de modificarea priorităţilor şi/sau a măsurilor identificate în Planul naţional de 
dezvoltare, precum şi a politicii comunitare în domeniul politicii regionale şi al instrumentelor 
structurale, poate fi analizată posibilitatea adăugării altor programe operaţionale şi/sau măsuri în 
Cadrul de sprijin comunitar, precum şi a ajustării cadrului instituţional. 
 
Beneficiarul final este organismul sau societatea comercială cu capital public ori privat, 
responsabil/responsabilă cu execuţia proiectelor sau a măsurilor finanţate. 
 
Există o serie de diferenţe între alocarea fondurilor de pre-aderare si post-aderare, acestea din 
urmă având următoarele caracteristici: 

- Alocare pe programe multianuale (7 ani) 
- Management descentralizat (naţional) al fondurilor 
- Sumele alocate semnificativ mai mari 
- Implica o co-finanţare mai mare 
- Operează pe principiul rambursării 
- Regula n+2 (n+3) 

 
Astfel, managementul Instrumentelor Structurale implică respectarea următoarelor reguli: 
• Plata în avans de 7 % în momentul aprobării programului 
• Sistem de rambursare pe baza cheltuielilor certificate până la 95% din valoarea programului 
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• Plata finală de 5 % la sfârşitul programului 
• Rezerva de performanţă - 4% 
• Regula N+3 - Dezangajare automată a fondurilor neutilizate în timp de trei ani de la data 

angajării lor pentru perioada 2007-2009, urmând ca după aceea să se aplice regula N+2. 
 
Pachetul financiar pentru România prevede (propunere): 
 
2007-2009 Instrumente structurale: ~ 6 miliarde euro 
  Agricultura:                         ~ 4 miliarde euro 
  Altele:                          ~ 1 miliard 
 
  Co-finanţare de la bugetul naţional:     ~ 3    miliarde 
  Contribuţia României la bugetul UE:   ~ 2.5 miliarde 
 
2010-2013 Instrumente structurale: anual maxim 4% din PIB-ul României: ~ 8  

miliarde euro 
 
Defalcat, pentru România se preconizează alocarea următoarelor sume în viitoarea perioadă de 
programare (2007-2013): 
 
Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Milioane 
Euro 

1399 1972 2603 2603 2603 2603 2603 

 
Pentru perioada 2007-2013 regulile precise care dictează eligibilitatea cheltuielilor pentru fiecare 
Fond Structural vor fi convenite între fiecare stat membru şi Comisia Europeană.  
 
Capacitatea de absorbţie în perspectiva viitoarelor Fonduri Structurale: 
 
Capacitatea de absorbţie reprezintă măsura în care un stat este capabil să cheltuiască în întregime 
într-un mod eficient şi eficace resursele financiare alocate din fondurile Uniunii Europene. 
Capacitatea de absorbţie este o condiţie de alocare a fondurilor Uniunii Europene. 
 
Direcţii de definiţie: 

 Capacitatea de absorbţie macroeconomică – definită şi măsurată în termeni privind PIB 
 Capacitatea de absorbţie financiară – capabilitatea de a cofinanţa programele şi proiectele  

susţinute de Uniunea Europeană 
 Capacitatea de absorbţie administrativă - abilitatea şi aptitudinea autorităţilor publice locale: 

 de a pregăti planuri, programe şi proiecte adecvate, în timp util 
 de a decide asupra programelor şi proiectelor  
 de a facilita coordonarea între principalii parteneri; 
 de a face faţă la cerinţele administrative şi de raportare; 
 de a finanţa şi supraveghea implementarea în mod adecvat; 
 de a evita pe cât posibil neregularităţile 

 
Criterii principale la care proiectele trebuie să raspundă: 

1.  Demonstrarea necesităţii 
2.  Puterea financiară 
3.  Integrarea strategică şi sinergia 
4.  Valoarea adaugată locală 
5.  Impactul economic/locuri de muncă adiţionale 
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6.  Impactul de mediu 
7.  Oportunităţi egale 
8.  Durabilitate şi fezabilitate 
9.  Inovare 
10.Societatea informaţională 
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5. PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 2007 - 2013 

 
 
În viitoarea sa calitate de stat  membru al Uniunii Europene, România va beneficia de sprijin 
pentru promovarea creşterii economice şi realizarea coeziunii sociale. Planul Naţional de 
Dezvoltare reprezintă documentul de planificare strategică prin care se va orienta  şi stimula 
dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu politicile de dezvoltare ale UE. 
 
OBIECTIVUL GLOBAL: 
 
Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi 
Statele Membre ale Uniunii Europene 
 
 
DEFINIREA VIZIUNII STRATEGICE 
 
România se află în faţa celei mai importante oportunităti de dezvoltare, în contextul apropierii 
aderării la Uniunea Europeană şi al integrării crescânde într-o economie tot mai globalizată. 
Viitorul României este acela al unei economii dinamice, competitive şi inovative, funcţionând în 
structurile economice, sociale şi politice ale Uniunii Europene şi ale economiei globale. 
 
Integrarea crescândă în fluxurile economice mondiale reprezintă un proces dinamic, atât pentru 
România cât şi pentru economia globală, aflată la rândul său într-un proces de continuă 
schimbare. La nivel global se manifestă o sofisticare a gusturilor consumatorilor  şi o cerere în 
creştere pentru inovţtie, calitate  şi produse  ăi  servicii  individualizate.  Acestea  sunt  
accentuate  de  schimbările  tehnologice  rapide  care afectează atât producătorii, cât  şi 
consumatorii. Există o mobilitate crescândă a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalurilor. 
Mai mult, se nasc în permanenţă noi pieţe şi noi competitori. 
 
România trebuie să fie pregătită să valorifice avantajele potenţiale asociate acestor schimbari. 
Există provocări  importante  în  adaptarea  sistemelor  economice,  sociale  şi  instituţionale,  
pentru  a  maximiza beneficiile acestor procese şi a gestiona schimbările şi impactul inevitabil 
asupra populaţiei. Prin urmare, toate aspectele societăţii trebuie orientate către o creştere 
economică sustenabilă. 
 
În contextul unei economii globale, strategia de dezvoltare a României trebuie să pună accentul 
pe factorii catalizatori ai schimbării economice şi sociale, în vederea promovării creşterii 
economice; în acelaşi timp, strategia  trebuie  să  fie  îndeajuns  de  flexibilă  pentru  a  se  putea  
adapta  şocurilor şi  proceselor  de schimbare. 
 
Creşterea economică  reprezintă cheia succesului transformării României, aducând un nivel de 
trai superior;  investiţii  în  sectorul  productiv;  infrastructură  şi  servicii  publice  de  calitate  
(inclusiv  pentru creşterea  coeziunii  şi  incluziunii);  investiţii  pentru  creşterea  gradului  de  
ocupare  şi  a  oportunităţilor capitalului uman. 
 
În contextul unei economii globale din ce în ce mai integrate, creşterea va rezulta din: 
 

• productivitate mai mare, prin îmbunătăţirea eficienţei muncii, a managementului şi a 
utilizării capitalului în producţie; 

• Îmbunătăţirea cunoştinţelor de piaţă, strategii de succes pentru penetrarea pe piaţa şi 
produse şi servicii cu o valoare adaugată mai mare, printr-o bază antreprenorială 
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dinamică; 
• Valorificarea efectivă a rezultatelor cercetării în procesul de inovare; 
• Investiţii în infrastructură în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii şi a condiţiilor de viaţă; 
• Administrare  /  guvernanţă  eficientă,  atât  în  domeniul  public  cât  şi  în  cel  privat,  

pentru asigurarea unui mediu favorabil investiţiilor  şi pentru o mai bună utilizare a 
resurselor publice, inclusiv a Fondurilor Structurale şi de Coeziune; 

• Asumarea  principiilor   dezvoltării  durabile  pentru  asigurarea  unei  administrări  
eficiente  a resurselor,  managementul  mediului  înconjurător,  includerea  tuturor  
grupurilor  în  dezvoltarea societăţii, precum şi o dezvoltare spaţiala echilibrată şi 
complementară. 

 
 
DIMENSIUNEA SPAŢIALĂ 
 
Viziunea strategică a PND se corelează cu obiectivele pe termen lung ale dezvoltării teritoriale a 
României, configurate de Conceptul strategic de dezvoltare spaţială a României şi reintegrare 
în structurile spaţiale ale Uniunii Europene  (orizont 2025)  şi care urmăresc orientarea 
eforturilor naţionale pentru o Românie capabilă să îi definească şi să îi asume dezvoltarea 
viitoare şi rolul pe care îl poate juca în UE şi la nivel internaţional, pe baza utilizării, dezvoltării 
şi consolidării potenţialului propriu. 
 
Pe termen lung, obiectivul strategic general al dezvoltării teritoriale îl reprezintă afirmarea 
identităţii regional-europene a României de releu între nord-sud şi est-vest şi de conector 
inter-continental, prin  dezvoltare  sustenabilă,  reducerea  decalajelor  actuale   şi  creşterea  
competitivităţii  în  vederea reintegrării efective în  Europa. 
 
Obiectivului strategic general i se subsumează urmatoarele obiective specifice: 

1) racordarea  la  reţeaua  europeană  şi  intercontinentală  a  polilor  şi  coridoarelor  de  
dezvoltare spaţială; 

2) structurarea armăturii urbanizării prin dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi 
urbane; 

3) afirmarea solidarităţii urban-rural adecvată diferitelor categorii de teritorii; 
4) valorificarea patrimoniului natural şi cultural. 

 
Obiectivul  global  al  PND,  ce  vizează  reducerea  disparităţilor  de  dezvoltare  socio-
economică  faţă  de Uniunea Europeană, se sprijină pe trei obiective specifice: 
 

1. Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti  
2. Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază 
3. Perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton 

 
În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice pentru perioada 2007-2013, 
măsurile şi acţiunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a şase priorităţi naţionale de 
dezvoltare: 
 

1) Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere 
2) Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
3) Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului 
4) Dezvoltarea  resurselor  umane,  promovarea  ocupării  şi  a  incluziunii  sociale  şi  

întărirea capacităţii administrative 
5) Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol 
6) Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării 
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Priorităţile naţionale de dezvoltare asigură continuitatea faţă de liniile directoare ale  PND 2004-
2006  şi încearcă să îmbine, pe de o parte, elementele politicilor sectoriale  şi ale politicii de  
dezvoltare regională, inclusiv prin prisma Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României 
„Orizont 2025”, şi, pe de altă parte, orientările strategice la nivel european şi cerinţele specifice 
legate de accesarea fondurilor comunitare post- aderare. 
 
Implementarea acestor priorităţi se realizează prin intervenţia concertată a mai multor surse 
publice de finanţare: bugetul de stat, bugetele locale, fonduri europene, surse atrase (împrumuturi 
interne şi externe). Contribuţia sectorului privat este, de asemenea, importantă în contextul 
necesităţii cofinanţării proiectelor adresate acestuia în mod direct. 
 
 
PRIORITĂŢILE NAŢIONALE DE DEZVOLTARE: 
 
P1. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ŞI DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI BAZATE PE CUNOAŞTERE 
 
 
Obiectivul general 
Obiectivul general al Priorităţii 1 este creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti 
pentru  reducerea  decalajelor  faţă  de  productivitatea  medie  la  nivelul  Uniunii.  Se  
urmareşte generarea până în anul 2015 a unei creşteri medii a productivităţii de cca. 5,5% 
anual, permiţând României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE. 
 
Obiective specifice 
 
1. Creşterea contribuţiei IMM la PIB cu 20% până în 2015. 
2. Creşterea valorii cheltuielilor totale de C-D până la 3% din PIB în 2015. 
3. Creşterea numărului utilizatorilor de Internet - întreprinderi/populaţie - de la 52% / 19% în 
2003 la 70% / 55% în 2015. 
4. Reducerea intensităţii energetice primare cu 40 % până în anul 2015, comparativ cu anul 
2001. 
 
STRATEGIA 
 
Direcţiile strategice ale Priorităţii PND ”Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea unei 
economii bazate pe cunoaştere” sunt în deplină concordanţă atât cu obiectivele politicii de 
competitivitate pe termen lung a României, cât  şi cu liniile de acţiune ale propunerilor Comisiei 
Europene privind cadrul pentru competitivitate  şi inovare 2007-2013, ca  şi cu liniile directoare 
propuse de Comisia Europeana pentru politica de coeziune în perioada 2007-2013. 
 
Sub-priorităţi: 

 Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor, în 
special al celor mici şi mijlocii; 

 Dezvoltarea economiei  bazate pe cunoaştere, prin promovarea cercetării  şi inovării  şi 
accelerarea dezvoltării societăţii informaţionale; 

 Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie. 
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P2. DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT 
 
Obiectivul general 
Obiectivul general îl reprezintă asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne  
şi  durabile,  precum  şi  a  tuturor  celorlalte  condiţii  privind  dezvoltarea  sustenabilă  a 
economiei  şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, astfel încât volumul activităţii de transport în 
PIB să crească de la 3,6 miliarde euro (în prezent) la minimum 7,0 miliarde euro până în 
2015. 
 
Obiective specifice 
 
1. Modernizarea reţelei rutiere de interes naţional, constând în modernizarea la standarde 
europene a 5.701 km din reţeaua drumurilor naţionale, din care pe reţeaua TEN–T vor fi 
reabilitaţi 1.347  km, dimensionarea structurii rutiere pentru preluarea unei sarcini pe osie de 
11,5 t şi redimensionarea a 1.933 poduri la clasa E de încărcare, în perioada 2007–2015. O 
atenţie deosebită se va acorda construcţiei  de  autostrazi,  aprox.  1.052  km  urmând  a  fi  
construiţi  în  această  perioadă.  Vor  fi modernizate şi construite variante ocolitoare în lungime 
de aprox. 301 km. 
 
2. Asigurarea inter-operabilităţii feroviare astfel încât, în perioada 2007-2015, lungimea 
căilor ferate inter-operabile modernizate să ajungă la 1.100 km din totalul căilor ferate inter-
operabile de pe reţeaua TEN-T respectiv la 100 km din totalul căilor ferate inter-operabile 
modernizate altele decât cele de pe reţeaua TEN-T. Stimularea transportului feroviar, precum şi a 
intermodalităţii, prin asigurarea calităţii materialului rulant, preconizează că până în 2013 cel 
putin 25% din totalul transportului de marfuri şi 
35% din totalul transportului public de călători va fi efectuat pe reţeaua feroviară. 
 
3. Creşterea traficului de mărfuri prin porturile interne şi maritime, precum şi pe cele două 
canale navigabile astfel încât, prin îmbunătăţirea infrastructurii navale, pâna în 2015, traficul de 
mărfuri să crească cu 3,79 mil. tone prin căi şi canale navigabile şi cu 39,47 mil. tone prin 
porturile maritime, faţă de traficul din 2004. 
 
4. Modernizarea  echipamentelor  şi  facilităţilor  aeroportuare  în  cele  patru  aeroporturi  
de  interes naţional, pentru a permite creşterea traficului de călători la 11,3 milioane călători/an 
în 2015. 
 
 
STRATEGIA 
 
Sub-priorităţi: 
 
1. Modernizarea  şi  dezvoltarea  infrastructurii  trans-europene  de  transport  şi  a  
reţelelor  de legătură 

 Modernizarea şi construcţia de infrastructuri feroviare trans-europene 
 Modernizarea şi extinderea infrastructurii navale trans-europene 
 Modernizarea şi extinderea infrastructurii aeroportuare trans-europene 
 Modernizarea şi construcţia retelelor de legatură la TEN - T 

 
2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional şi 
îmbunătăţirea serviciilor aferente 
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 Modernizarea şi construcţia de infrastructuri rutiere de interes naţional 
 Modernizarea şi construcţia de infrastructuri feroviare de interes naţional, precum şi 

îmbunătăţirea serviciilor aferente 
 Modernizarea şi extinderea infrastructurii navale de interes naţional 

 
3. Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi 

 Promovarea intermodalităţii 
 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport 
 Reducerea impactului lucrărilor şi activităţilor de transport asupra mediului înconjurător 
 Punerea în siguranţă a infrastructurii de transport 

 
 
 
P3. PROTECŢIA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI 
 
Obiectivul global 
 
Obiectivul global al acestei priorităţi naţionale din PND îl constituie protejarea şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului,  în  conformitate  cu  nevoile  economice  şi  sociale  ale  
României,  conducând  astfel  la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii vieţii prin 
încurajarea dezvoltării durabile. 
 
Obiective specifice 
 
1. Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi publice în 
sectoarele apă şi deşeuri, la calitatea şi în cantitatea necesară 

 Dezvoltarea sistemelor integrate de infrastructură de apă şi apă uzată în 40 regiuni/judeţe 
până în 2015; 

 Construirea  sistemelor  integrate  de  deşeuri  în  minimum  20  regiuni/judeţe   şi  
extinderea infrastructurii municipale de deşeuri în alte 20 regiuni/judeţe până în 2015. 

 
2. Îmbunătăţirea calităţii mediului vizând, în special, conformarea cu Directivele relevante 
ale Uniunii Europene 

 Îmbunătăţirea calităţii apei prin: 
 - epurarea corespunzătoare a apelor uzate pentru minimum 250 aglomerări cu mai mult de 

10.000 locuitori echivalenţi, reprezentând aprox. 62% din încărcarea biodegradabilă totală 
până în 2015; 
- asigurarea  calităţii  apei  potabile,  conform  standardelor  europene,  în  toate  
aglomerările urbane, precum şi în localităţile rurale de peste 10.000 locuitori echivalenţi 
până în 2015. 

 Îmbunătăţirea calităţii solului prin: 
- Închiderea a minimum 80 de depozite municipale de deşeuri neconforme cu standardele 
UE şi ecologizarea zonelor  aferente concomitent  cu: reducerea treptată a deşeurilor 
depozitate, valorificarea  deşeurilor  recuperabile,  separarea   şi  administrarea  adecvată  a  
deşeurilor periculoase şi prevenirea infiltrării apelor de suprafaţă în deşeurile depozitate; 
- Reabilitarea unor terenuri contaminate cu grad ridicat de poluare. 

 Protecţia calităţii aerului în zonele cele mai expuse prin: 
- Retehnologizarea sistemelor de termoficare din sectorul public din localităţile cu grad 
ridicat de poluare. 

 Managementul îmbunătăţit al resurselor naturale în vederea unei dezvoltări durabile prin: 
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- aplicarea unor planuri adecvate de management în ariile protejate de interes naţional 
prioritar (reţeaua Natura 2000); 
- realizarea  de  lucrări  de  protecţie  împotriva  dezastrelor  naturale,  în  special  
împotriva inundaţiilor, în regiunile cele mai expuse. 

 
 
STRATEGIA 
 
Sub-priorităţi: 
 
1. Îmbunătăţirea  standardelor  de  viaţă  prin  asigurarea  serviciilor  de  utilităţi  publice  
la standardele de calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă şi deşeuri 

 Dezvoltarea sistemelor de infrastructură de apă şi apă uzată în regiunile mai puţin 
dezvoltate  şi reducerea diferenţelor dintre regiuni 

 Construirea sistemelor integrate de deşeuri în regiunile/judeţele mai puţin dezvoltate şi 
punerea în practică a ierarhiei opţiunilor pentru gestionarea deşeurilor („hierarchy of 
waste”) 

 
2. Îmbunătăţirea sistemelor sectoriale de management de mediu 

 Dezvoltarea sistemelor specifice de management al apelor 
 Extinderea sistemelor specifice de management al deşeurilor 
 Managementul îmbunătăţit al resurselor naturale în contextul dezvoltării durabile 

 
Acţiuni: 

o înfiinţarea structurilor administrative pentru parcurile naturale şi naţionale, desemnate 
după anul 2007; 

o îmbunătăţirea structurilor administrative existente; 
o dezvoltarea bazei de date şi a hărţilor referitoare la habitatele naturale, floră şi faună; 
o desfăşurarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică în zonele afectate de poluare; 
o campanii de informare cu privire la zonele protejate şi importanţa lor; 
o informarea/conştientizarea  comunităţilor  locale  privind  oportunităţile  de  accesare  a  

fondurilor pentru dezvoltarea durabilă a zonelor protejate; 
o infrastructură şi dotare adecvată a centrelor de informare şi a centrelor de vizitare; 
o stabilirea unui sistem de monitorizare a habitatelor naturale protejate şi a speciilor 

sălbatice. 
 
3. Îmbunătăţirea infrastructurii de protecţie a aerului 
 
 
P4.  DEZVOLTAREA  RESURSELOR  UMANE,  PROMOVAREA  OCUPĂRII  ŞI  
INCLUZIUNII SOCIALE ŞI ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 
 
Obiectivul general 
Obiectivul general îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii 
acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul 
vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile  şi inclusive care să conducă, 
până în 2015, la integrarea durabilă pe piaţa muncii a 900.000 persoane. 
 
 
Obiective specifice 
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1. Dezvoltarea  educaţiei  iniţiale  şi  continue  prin  promovarea  de  reforme  şi  furnizarea  
unor  oferte educaţionale de calitate şi relevante pentru piaţa muncii, care să asigure oportunităţi 
egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi îmbunătăţirea şanselor de angajare; 
2. Dezvoltarea resurselor umane din educaţie prin dezvoltarea de noi profesii şi diversificarea 
ofertelor de educaţie iniţială şi continuă pentru un numar de 40.000 persoane din sistemul de 
învăţământ; 
3. Dezvoltarea  unor  rute  flexibile  şi  personalizate  de  învăţare  şi  carieră  prin  furnizarea  de  
servicii integrate de informare, orientare  şi consiliere pentru un numar de 1.000.000 elevi  şi 
studenţi  şi un numar de 100.000 resurse umane din educaţie; 
4. Facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea parteneriatului în educaţie şi 
ocupare şi dezvoltarea programelor de tranziţie de la scoală la locul de muncă pentru un număr 
de 10.000 de absolvenţi, în vederea creşterii şanselor de ocupare; 
5. Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a capitalului uman prin oferirea de 
programe de formare profesională continuă specifice care să furnizeze competenţele  şi abilităţile 
cerute pe piaţa muncii  pentru  un  numar  de  1.100.000  persoane,  dintre  care  400.000  
persoane  care  întâmpină dificultăţi de integrare/reintegrare pe piaţa muncii (tineri, femei,  
şomeri de lungş duratş, lucratori cu nivel redus de calificare, persoane în vârstş aflate în căutarea 
unui loc de muncă, persoane din grupurile vulnerabile); 
6. Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să permita creşterea 
şanselor de ocupare/integrare durabilă pe piata muncii a unui număr de 300.000 tineri, 100.000 
de persoane din grupurile vulnerabile; 
7. Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale; 
8. Îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice în scopul dezvoltării socio-economice durabile, 
diminuării disparităţilor şi asigurării unei bune guvernări. 
 
 
STRATEGIA 
 
Sub-priorităţi. 
 
1. Dezvoltarea capitalului uman 

 Promovarea de reforme în educaţie în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii  
 Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii 
 Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie şi formare iniţială  
 Dezvoltarea în cadrul sistemului naţional de educaţie şi formare a serviciilor integrate de 

informare, orientare şi consiliere privind dezvoltarea personală 
 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie 
 Dezvoltarea  şi modernizarea ofertelor de educaţie iniţială şi continuă 

 
2. Promovarea ocupării depline 

 Creşterea  adaptabilităţii  forţei  de  muncă  şi  a  întreprinderilor 
 Promovarea  iniţiativelor  pentru  partenerii  sociali 
 Îmbunătăţirea tranziţiei de la  şcoală la locul de munca şi promovarea culturii 

antreprenoriale în educaţie şi formare 
 Identificarea  şi  valorificarea  tuturor  oportunităţilor  de  integrare  pe  piaţa  muncii 
 Modernizarea şi întărirea capacităţii administrative a Serviciului Public de Ocupare 

 
3. Promovarea incluziunii sociale 

 Integrarea pe piaţa muncii şi combaterea discriminării persoanelor vulnerabile 
 Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie iniţială şi continuă pentru grupurile 

vulnerabile 
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 Promovarea egalităţii de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor 
 Iniţiative transnaţionale în educaţia inclusivă şi pe piaţa muncii 

 
4. Dezvoltarea capacităţii administrative şi a bunei guvernări 

 Dezvoltarea ciclului de politici publice (formulare  şi implementare) 
 Dezvoltarea unei administraţii locale descentralizate capabile să furnizeze servicii publice 

de calitate şi eficiente  
 
 
 
P5. DEZVOLTAREA ECONOMIEI RURALE ŞI CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII ÎN 
SECTORUL AGRICOL 
 
 
Obiectivul general 
 
Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea unei agriculturi competitive bazată pe 
cunoaştere şi iniţiativă privată, capabilă de o evoluţie uniformă pe termen lung care să asigure 
un standard de viaţă decent şi premisele realizarii coeziunii economice şi sociale la nivel 
naţional, regional şi local, precum şi protejarea patrimoniului natural, cultural şi istoric al 
zonelor rurale din România. 
 
Obiective specifice 
 
1. Îmbunătăţirea infrastructurii rurale, până în 2015, prin construcţia a 2.000 km de drum şi 
modernizarea a 5.000 km de drumuri comunale, aprovizionarea cu apă potabilă prin executarea 
de lucrări de construcţie a 9.000 km reţele de conducte, efectuarea de lucrări de canalizare prin 
construcţia a 1.600 km conducte de acest tip. 
2. Creşterea  investiţiilor  în  exploataţiile  agricole   şi  silvice,  până  în  2015,  la  5.000  de  
proiecte. investiţionale ce pot genera cca. 25.000 de locuri de muncă în activităţi de prelucrare şi 
industrializare 
3. Reducerea ponderii populaţiei în vârstă din mediul rural ocupată în agricultură, până în 2015, 
de la 67,3% la 50%. 
4. Creşterea la 9ha a mărimii medii a fermelor, până în 2015. 
5. Creşterea producţiei în acvacultură de la cca. 8.700 t/an în 2003 la 20.000t/ an în anul 2015. 
 
 
STRATEGIA 
 
Sub-priorităţi: 
 
1. Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la 
cerinţele pieţei 
Acţiuni: 

 Crearea  şi îmbunătăţirea infrastructurii  rurale de la nivelul fermei 
 Modernizarea  fermelor 
 Creşterea valorii adaugate a producţiei agricole şi forestiere 
 Creşterea valorii economice a pădurilor 
 Instruirea profesională în agricultură 
 Sprijin   pentru   stabilirea   tinerilor   fermieri 
 Pensionarea anticipată 



Planul local de dezvoltare economico-socială a oraşului Pucioasa 2007-2013 
 

- Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 - 
 

30

 Acordarea de servicii de consultanţă 
 Îmbunătăţirea  calităţii  producţiei   şi  a   participării  la  schemele  de  calitate 
 Sprijinirea  fermelor  de  semi-subzistentă  pentru  a  deveni  viabile 
 Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători 

 
2. Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor rurale 
Acţiuni: 

 Instalarea serviciilor de bază în raport cu infrastructura la scară mică 
 Dezvoltarea activităţilor non-agricole 
 Crearea  şi  dezvoltarea  de  afaceri  în  spaţiul  rural  prin  crearea  şi  dezvoltarea  de  

micro- întreprinderi 
 Încurajarea activităţilor în domeniul agro-turismului  şi turismului rural 
 Menţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului istoric şi cultural al spaţiului rural 
 Promovarea informaţiilor despre o anumită zonă rurală  şi despre strategiile de dezvoltare 

locală 
 Instruirea personalului implicat în pregătirea  şi dezvoltarea strategiei de dezvoltare rurală 

 
3. Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere 

 Sprijinirea financiară a fermierilor din zonele montane 
 Sprijinirea financiară a fermierilor din zonele cu handicap natural, altele decât cele 

montane 
 Acordarea  de  plăţi  compensatorii  aferente  programului  Natura  2000 
 Sprijinirea prin plăţi pentru agro-mediu şi bunăstarea animalelor 
 Acordarea de prime de împădurire a terenurilor  agricole sau neagricole  şi de organizare a 

unor sisteme agro-forestiere pe terenuri agricole 
 Refacerea  potenţialului  producţiei  forestiere  prin  introducerea  de  acţiuni  de  prevenire 

împotriva calamităţilor naturale  şi incendiilor 
 
4. Promovarea iniţiativelor locale de tip „LEADER” 
Aceste elemente strategice vor putea fi implementate de catre LAG-uri (Local Action Groups) 
prin acţiuni înscrise în sfera sub-priorităţilor 5.3.1, 5.3.2 şi  5.3.3. 
 
5. Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii 
Domenii de intervenţie în urma procesului de analiză: 
 
 Dezvoltarea acvaculturii, pescuitului în apele interioare, procesării  şi marketingului 

produselor pescăreşti.  
Acţiuni: 

 Modernizarea unităţilor de acvacultură în scopul creşterii producţiei, a menţinerii 
locurilor de muncă şi a reducerii presiunii pescuitului în bazinele piscicole naturale. 

 Înfiinţarea de unităţi de acvacultura intensivă  şi super-intensivă în scopul creşterii 
productivităţii muncii  şi valorificării superioare a suprafeţelor, avându-se în vedere  
reducerea impactului negativ asupra mediului. 

 Dezvoltarea de activităţi conexe acvaculturii în vederea întăririi exploataţiilor piscicole şi 
creării de noi locuri de muncă. 

 Introducerea masurilor care sa asigure siguranta alimentatiei si sanatatea publica. 
 Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi instruire profesională în vederea asigurării unei 

continuităţi în activităţile de pescuit şi acvacultură, de ridicare a gradului de pregătire şi 
asigurarea condiţiilor de igienă şi protecţia muncii. 

 Dezvoltarea pescuitului în apele  interioare prin implicarea pescarilor în gestionarea 
stocurilor  şi exploatarea raţională a acestora. 
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 Modernizarea şi extinderea unităţilor de procesare existente şi realizarea altora noi în 
scopul creşterii numărului locurilor de muncă şi a diversificarii produselor obtinute în 
functie de cerere si oferta. 

 Realizarea de proiecte pilot pentru testarea de tehnologii noi, folosirea mai eficientă a 
spaţiilor de cretere, procesare şi mecanizarea lucrărilor din pescuit şi acvacultura. 

 
 Modernizarea  şi adaptarea flotei de pescuit. 

Acţiuni: 
 Modernizarea  navelor  şi  ambarcaţiunilor  de  pescuit  în  vederea  asigurării  securităţii  

navigaţiei, îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi păstrării capturilor. 
 Ajustarea efortului de pescuit prin retragerea definitivă sau temporară a navelor de 

pescuit, în scopul reducerii presiunii asupra stocurilor. 
 
 Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit costiere.  

Acţiuni: 
 Sprijinirea autorităţilor locale pentru elaborarea şi implementarea strategiilor locale de 

dezvoltare în vederea menţinerii şi dezvoltării locurilor de muncă şi pentru diversificarea 
economică şi socială a zonelor care depind de pescuit. 

 Refacerea potenţialului productiv după dezastre în scopul înlăturarii efectelor 
calamităţilor naturale şi a poluării. 

 
 Acţiuni de interes colectiv.  

 Amenajarea de porturi pescăreşti în vederea realizării facilităţilor de acostare şi 
descărcare, reparaţii la navele de pescuit, la danele de acostare şi aprovizionare cu 
combustibili, apă şi electricitate. 

 Amenajarea de centre de primă-vânzare. În acest moment nu există o piaţă a peştelui şi 
vânzarea lui se realizează necontrolat  şi la preţuri care nu sunt reglate de cerere  şi ofertă. 
Pentru a avea o evidenţă a cantităţilor  şi pentru liberalizarea preţului este necesară 
amenajarea acestor centre de primă vânzare în care produsele să fie vândute prin licitaţie 
conform normelor de comercializare. 

 Realizarea  de  studii  de  marketing  şi  participarea  la  târguri  şi  expoziţii  în  vederea  
promovării produselor de pescuit şi acvacultura, creşterii consumului de peşte şi 
identificării de noi pieţe. 

 Protejarea zonelor de reproducere naturală şi hrănire a puietului. Zonele de reproducere 
naturală şi de hrănire a peştilor contribuie la refacerea parţială a stocurilor de peşti din 
bazinele acvatice naturale şi în acest sens sunt necesare studii de identificare şi de 
protejare a acestor zone. 

 Perfecţionarea sistemului de comercializare, inclusiv folosirea comerţului electronic prin 
realizarea unei infrastructuri adecvate. 

 Monitorizarea pieţei prin efectuarea de studii şi anchete în vederea prevenirii 
dezechilibrelor balanţei de aprovizionare şi stabilirea preţurilor. 

 
Din punct de vedere al  dezvoltării spaţiale,  vor  fi  avute  în  vedere urmatoarele abordări: 

o Întărirea rolului teritorial al oraşelor mici  şi mijlocii, ca puncte de dezvoltare regională, 
cu scopul asigurării accesului populaţiei rurale la servicii de tip urban; 

o Promovarea parteneriatelor urban – rural pentru susţinerea teritoriilor rurale în realizarea 
investiţiilor de infrastructură, diversificarea activităţilor, accesul la infrastructură de 
transport şi accesul la cunoaştere. Parteneriatele urban-rural avantajează localităţile rurale 
din zonele metropolitane şi ale oraşelor mari, constituind un factor de dinamizare a 
dezvoltării; 



Planul local de dezvoltare economico-socială a oraşului Pucioasa 2007-2013 
 

- Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 - 
 

32

o Constituirea  polilor  de  dezvoltare  rurală  ca  poli  de  dezvoltare  regională,  în  vederea  
creşterii competitivităţii zonelor rurale; 

o Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile rurale pentru mărirea atractivităţii lor; 
o Promovarea utilizarii patrimoniului natural  şi cultural în strategiile de dezvoltare rurală, a 

turismului îndeosebi; 
o Realizarea unei agriculturi durabile. 

 
 
 
 
P6. DIMINUAREA DISPARITĂŢILOR DE DEZVOLTARE ÎNTRE REGIUNILE TĂRII 
 
Scopul acestei priorităţi de dezvoltare îl constituie stoparea adâncirii disparităţilor între regiunile 
ţării, în ce priveşte dezvoltarea  şi diminuarea acestor disparităţi până la finele perioadei 2007–
2013, prin crearea condiţiilor pentru stimularea creşterii mai accelerate a regiunilor rămase în 
urmă. Concretizarea acestei priorităţi are în vedere diminuarea impactului teritorial diferenţiat al 
proceselor de creştere economică, conduse de forţele pieţei. 
 
Prioritatea  de  dezvoltare  regională  este  complementară  celorlalte  priorităţi  ale  Planului  
Naţional  de Dezvoltare, atât prin domeniile de intervenţie, cât şi prin abordarea strict teritorial–
regională, abordare care urmăreşte atenuarea posibilelor efecte teritoriale ale celorlalte priorităţi 
PND, a căror implementare ar putea conduce la adâncirea disparităţilor de dezvoltare între 
regiuni. Proiectele prin care se va implementa aceasta prioritate vor contribui la îmbunătăţirea 
performanţelor economice ale regiunilor  şi la creşterea participării lor la dezvoltarea de 
ansamblu a  ţării. Ea se va concretiza în sprijinirea mediului de afaceri regional  şi local, 
valorificarea potenţialului turistic  şi cultural, extinderea  şi modernizarea infrastructurii 
regionale/locale de transport, educaţie, sănătate, stimularea dezvoltării centrelor urbane cu 
potenţial de creştere economică. 
 
Prioritatea va contribui la realizarea obiectivului global al  PND, respectiv diminuarea 
disparităţilor de dezvoltare  între  România   şi  media  Statelor  Membre  ale  UE.  Acest  
deziderat  se  va  realiza  prin implementarea unor proiecte care răspund nevoilor şi 
oportunităţilor fiecarei regiuni, iar în cadrul acestora, diferitelor zone. 
 
Aceasta prioritate decurge din problemele-cheie identificate în analiza socio-economică a  PND: 

 Creşterea disparităţilor de dezvoltare între Regiunea Bucuresti-Ilfov şi celelalte Regiuni; 
 Dezvoltarea neechilibrată între Estul  şi Vestul  ţării, respectiv între Regiunile Nord-Est, 

Sud-Est, Sud, Sud-Vest şi Regiunile Vest, Nord-Vest, Centru; 
 Subdezvoltarea  cronică  este  concentrată  în  Regiunea  Nord-Est,  la  graniţa  cu  

Moldova  şi  în Regiunea Sud, de-a lungul Dunării; 
 Existenţa unor importante disparităţi intraregionale care reflectă structura mozaicală a 

dezvoltării economice: în interiorul Regiunilor coexistă zone subdezvoltate cu zone 
relativ dezvoltate; 

 Declinul masiv al oraşelor mici  şi mijlocii, îndeosebi al oraşelor mono industriale, 
generat de restructurarea industrială; 

 Grad scăzut de atractivitate a majorităţii Regiunilor; 
 Declinul socio-economic a numeroase centre urbane mari şi diminuarea rolului lor în 

dezvoltarea arealelor adiacente; 
 Experienţa insuficientă în managementul programelor de dezvoltare regională/ locală. 
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Grad scăzut de atractivitate a regiunilor - infrastructură regională precară de transport, 
de sănătate şi educaţională 
 

 Gradul de atractivitate a regiunilor manifestă un risc crescut din cauza următorilor factori, 
care se întăresc unul pe altul: îmbătrânirea populaţiei, dependenţa puternică de un număr 
limitat de sectoare economice cu valoare  adaugată  mică   şi  slabă  capacitate  inovativă,  
lipsa  condiţiilor  de  bază  pentru  atragerea investitorilor, forţa de muncă tot mai redusă şi 
insuficient calificată. Problemele actuale, dar şi potenţiale determinate de aceşti factori, sunt 
diferite de la o regiune la alta, ceea ce impune o abordare punctuală, adaptată cerinţelor la 
nivel regional/local, dar şi potenţialului de creştere existent. 

 
Reţeaua rutieră regională  şi locală  nu a beneficiat de lucrări de modernizare semnificative din 
cauza fondurilor insuficiente, având consecinţe negative în asigurarea legăturilor inter  şi 
intrajudeţene  şi, ca urmare, în atragerea unor largi teritorii în activităţi economice productive, pe 
de-o parte, iar pe de altă parte acest  aspect  a  contribuit  la  scăderea  gradului  de  atractivitate  
a  regiunilor  din  punct  de  vedere  al investitorilor. Modernizarea reţelei adiacente de 
infrastructură rutieră va pune în valoare zonele slab dezvoltate economic, ”nedescoperite” de 
fluxurile investiţionale. 
 
În ceea ce priveşte  infrastructura de asistenţă socială (cămine de bătrâni, cantine sociale, centre 
de zi pentru tineri, etc) aceasta este slab dezvoltată şi de calitate complet necorespunzătoare, ceea 
ce face ca serviciile din domeniul asistenţei sociale să fie insuficiente şi de proastă calitate. 
 
Infrastructura educaţională a învăţământului preuniversitar se află într-o stare precară, iar în 
mediul rural situaţia infrastructurii educaţionale este şi mai proastă. Situaţia structurii 
educaţionale s-a înrăutăţit şi mai mult ca urmare a gravelor inundaţii care au afectat România în 
2005. 
 
Un număr important de  spitale (în curs de identificare) din cele peste 400 de spitale existente 
necesită lucrări de reabilitare şi modernizare, precum şi dotări cu echipamente medicale 
corespunzătoare. În cadrul infrastructurii spitaliceşti,  o  problemă  specială o constituie gradul 
de acoperire  şi îndeosebi calitatea infrastructurii serviciilor de urgenţă. 
 
Situaţia precară din sistemul sanitar rural se datorează, în mare parte, existenţei unei reţele de 
transport şi comunicaţii slab dezvoltate sau prost întreţinute, lipsei echipamentelor sanitare, 
instabilităţii în timp a cadrelor medicale şi unei educaţii igienico-sanitare necorespunzătoare 
 
Un studiu realizat la nivelul anului 2004 a evidenţiat faptul că serviciile de urgenţă nu au 
capacitatea de a face faţă unor incidente majore, ceea ce se datorează în principal lipsei de 
echipamente  şi materiale adecvate cât  şi unor mai bune măsuri organizaţionale. Datele furnizate 
de Inspectoratul General de Protecţie Civilă ilustrează situaţia precară a dotărilor unităţilor 
teritoriale din subordinea acestuia. 
 
Consecinţa o reprezintă faptul că populaţia civilă este vulnerabilă în faţa unor dezastre/accidente 
de proporţii deoarece, cu dotările existente, nu se poate interveni rapid şi eficient, crescând astfel 
riscul unor pierderi umane şi materiale majore. 
 



Planul local de dezvoltare economico-socială a oraşului Pucioasa 2007-2013 
 

- Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 - 
 

34

Aspectele reliefate evidenţiază necesitatea îmbunătăţirii gradului general de atractivitate a 
regiunilor, prin crearea de oportunităţi economice echilibrat distribuite şi investiţii adecvate în 
infrastructura de transport, sanătate şi educaţie. 
 

 Dezvoltarea redusă a mediului de afaceri regional şi local 
 
Decalajele   în   dezvoltarea   antreprenorială   a   diferitelor   Regiuni   ale   ţării,   măsurată   
prin   numărul întreprinderilor la 1000 locuitori, s-au adâncit în ultimii ani119.  Comparativ cu  
ţările UE, în România sunt de 
2,5 ori mai puţine societăţi comerciale la 1000 locuitori, cu o distribuţie inegală pe regiuni. De 
exemplu, cu 24,34  întreprinderi/1000  locuitori,  Regiunea  Bucureşti-Ilfov  are  de  peste  3  ori  
mai  multe  societăţi comerciale comparativ cu Regiunea Nord-Est, cea mai slab dezvoltată 
Regiune a ţării. 
 
Şi în ceea ce priveşte densitatea IMM-urilor (numărul de IMM-uri/1000 de locuitori) există mari 
discrepanţe între regiunile ţării, cu precădere între Regiunea Bucureşti-Ilfov şi celelalte regiuni, 
în anul 2003 existând 35,8 IMM-uri la 1000 locuitori în Regiunea Bucureşti-Ilfov, comparativ cu 
10,9 IMM-uri la 1000 locuitori în Regiunea Nord-Est. 
 
Activităţile economice în mediul rural sunt slab dezvoltate şi slab diversificate: în anul 2003 sub 
3% din totalul IMM-urilor activau în mediul rural, majoritatea acestora fiind microîntreprinderi, 
implicate în activităţi meşteşugăreşti. O întreprindere din şase, specializate în activităţi 
neagricole, îşi desfaşoară activitatea în mediul rural, dar productivitatea lor este mult mai scazută 
decât în mediul urban. 
 
În ceea ce priveşte  infrastructura pentru sprijinirea afacerilor, aceasta este insuficient 
dezvoltată, iar o mare parte este nefuncţionala. Cele mai multe parcuri industriale, în numar de 
28 la nivel naţional în anul 2004 sunt concentrate în Regiunile Sud şi Centru, ambele cu 9 
parcuri industriale fiecare. Numai jumătate din acestea funcţionează, în general cele de tip 
„brownfield”, care au preluat părti din vechile platforme industriale. Incubatoarele de afaceri, 
componentă importantă a infrastructurii de afaceri, cu rol major în impulsionarea micilor 
întreprinzători sunt de asemenea slab reprezentate în anumite Regiuni, respectiv în anumite zone 
din cadrul acestora. 
 
Accesul dificil la finanţare, slaba dotare cu infrastructuri, mergând de la utilităţi şi lipsa spaţiilor 
până la TIC sunt probleme majore cu care se confruntă majoritatea parcurilor industriale, 
incubatoarele de afaceri şi celelalte infrastructuri de sprijinire  a afacerilor, cum sunt parcurile  
ştiinţifice  şi tehnologice, centrele de transfer tehnologic, centrele de consultanţă pentru afaceri, 
asociaţiile pentru afaceri, etc. 
 
Situaţia precară a dezvoltării antreprenoriale a multor Regiuni, consecinţa şi a unei insuficiente 
dezvoltări a infrastructurilor de sprijinire a afacerilor, impune, în contextul obiectivului general 
al priorităţii 6 a PND şi al cerintelor formulate de Agenda Lisabona privind stimularea creşterii 
economice şi crearea de noi locuri de muncă durabile, necesitatea îmbunătăţirii mediului de 
afaceri regional şi local. 
 

 Slaba valorificare a potentialului turistic regional şi local 
 
România  dispune  de  un  valoros  potenţial  pentru  dezvoltarea  turismului,  dar,  în  prezent,  
contribuţia turismului la creşterea economiei naţionale este, încă, redusă (2,19% din PIB în anul 
2003). 
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Toate  regiunile  ţării  dispun  de  potenţial  pentru  dezvoltarea  turismului,  existând  o  mare  
diversitate  a resurselor turistice, distribuite în toate regiunile, care permit practicarea tuturor 
formelor de turism: montan, litoral, balnear, cultural, turism rural, ecoturism, turism de aventură 
etc. Principala problemă este slaba valorificare  a  acestui  potenţial  din  cauza  infrastructurii  
turistice  nedezvoltate  şi  ofertei  turistice  slab diversificate  şi structurate. 
 
Distribuţia resurselor care constituie potenţialul turistic al României se caracterizează printr-o 
particularitate interesantă: majoritatea resurselor turistice de importanţă majoră sunt localizate în 
zone slab dezvoltate din punct de vedere economic  şi social. De aceea, impulsionarea acestui 
sector economic ar putea conduce la revigorarea acestor areale prin integrarea lor în circuitul 
turistic, deci în circuitul economic. 
 
În ultimii 10 ani, capacitatea de cazare a scazut în majoritatea regiunilor, cu valori cuprinse între 
22,7% în Regiunea Sud-Vest si 4,3% în Regiunea Sud, exceptând Regiunea Bucuresti-Ilfov (+ 
25,5%) şi Regiunea Nord-Vest (+5,2%). Această situaţie a fost cauzată de un complex de factori, 
dintre care mai importanţi sunt retrocedarea imobilelor naţionalizate (în special vile turistice) şi 
schimbarea destinaţiei unor structuri de cazare. Cu toate acestea, numărul total al unităţilor de 
cazare a crescut în ultimii 10 ani cu aproximativ 25%, în special datorită apariţiei unor noi forme 
de cazare (pensiuni rurale, agroturistice şi urbane, hoteluri pentru tineret şi hostel-uri). 
 
Începând cu anul 2001 şi până în prezent, fluxurile de turişti atât români cât şi străini se înscriu 
pe o pantă ascendentă continuă, urmare a unei promovari turistice mai eficiente, a îmbunătăţirii 
calităţii serviciilor şi produselor turistic, precum şi a diversificării pachetelor de servicii, 
îndeosebi în domeniul agroturismului, eco-turismului şi turismului montan, dar şi unei 
conjuncturi internationale favorabile. 
 
Potenţialul turistic diversificat al Regiunilor, tendinţele pozitive ale fluxurilor de turişti 
înregistrate în ultimii patru ani, precum  şi evoluţiile pieţei turistice internationale impun 
necesitatea valorificării potenţialului turistic şi cultural existent. 
 

 Declinul socio-economic a numeroase centre urbane 
 
Caracteristic pentru reţeaua urbană în România sunt numeroasele oraşe mici  şi mijlocii (90% din 
total oraşe), cu funcţii urbane insuficient conturate şi infrastructura deficitară. Restructurarea 
industrială după 1990 a afectat iniţial centrele urbane mono-structurale care şi-au pierdut sau 
sunt pe punctul de a-şi pierde funcţiile urbane, iar ulterior au fost afectate şi marile oraşe 
industrializate. 
 
În  multe  cazuri,  se  constată  o  slabă  integrare  a  sistemelor  economice  la  nivel  regional.  
Legăturile economice dintre centrele urbane şi zonele rurale limitrofe sunt slabe, din cauza 
faptului că, istoric, modul lor de dezvoltare a fost gândit independent unul de altul. De asemenea, 
sunt conexiuni puţine şi limitate şi între centrele urbane ale aceleiaşi regiuni. Ca urmare, chiar şi 
în prezent, există puţin din ceea ce ar trebui să însemne o piaţa regională a muncii, ceea ce 
explică parţial de ce un şoc pe piaţa muncii într-un oraş mare industrial a determinat fie migraţia 
spre zonele rurale sau direct spre Bucureşti, fie în afara ţării. Sunt semne tot mai evidente de 
subdezvoltare structurală a multor centre urbane situate în diverse părţi ale ţării. Multe oraşe 
înregistrează pierderi de populaţie activă. Ceea ce este  şi mai grav este faptul că se înregistrează 
o tendinţă de emigrare a populaţiei educate. 
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Declinul economic al oraşelor  şi deteriorarea continuă a calităţii vieţii din mediul urban a 
generat un fenomen tot mai intens de migrare a populaţiei urbane spre mediul rural. Urmare a 
acestui fenomen, populaţia urbană la nivel naţional a scăzut de la 12,4 milioane de locuitori în 
1995 la 11,6 mil. locuitori în 2003, fenomen care este singular pentru ţările Uniunii Europene. 
 
Calitatea vieţii în mediul urban este marcată de dotări infrastructurale  şi servicii urbane 
deficitare, atât cantitativ cât şi calitativ. Din totalul celor 276 de oraşe cât înregistra reţeaua 
urbană a României în anul 2003, doar 182 de localităţi urbane (66%) aveau sisteme de distribuţie 
a gazelor naturale şi numai 158 de oraşe (57%) beneficiau de energie termică. 
 
Pe categorii de oraşe, după mărimea populaţiei, există discrepanţe între oraşele mari, mijlocii  şi 
mici, acestea din urmă fiind cel mai grav afectate, înregistrându-se o tendinţă de diminuare a 
funcţiilor urbane şi chiar de ruralizare. 
 
La nivelul anului 2002, în oraşele cu o populatie mai mică de 30.000 de locuitori, 31% din 
totalul locuinţelor nu aveau acces la apă în locuinţă, 33% nu erau conectate la sistemul de 
canalizare, 82% nu aveau termoficare, iar 44% nu erau racordate la reţeaua de gaze naturale. Nici 
situaţia oraşelor mijlocii (cu populaţie între 30.000 şi 100.000) locuitori nu este mult mai bună, 
întrucât 22% din locuinţe nu au acces la apă în locuinţă, 13% nu sunt conectate la sistemul de 
canalizare, 47% la cel de termoficare, iar 29% nu sunt racordate la reţeaua de gaze naturale. În 
privinţa infrastructurii edilitare de bază, ceva mai bine stau oraşele mari (peste 100.000 
locuitori), dar şi în cazul acestora, nu toate locuinţele dispun de toate dotările urbane de bază: 
circa 5% din locuinţe nu au acces la apă în locuinţă, 8% nu sunt conectate la reţeaua de 
canalizare, 30% la cea de termoficare şi aproape 15% la cea de gaze naturale. 
 
Infrastructura  rutieră  a  oraşelor  este  slab  dezvoltată:  din  lungimea  totală  de  23.441  km  a  
străzilor oraşeneşti la nivel naţional în anul 2003, peste 40% erau nemodernizate. 
 
Este de menţionat că şi diferitele dotări infrastructurale existente sunt uzate, întrucât cheltuielile 
publice, mult diminuate dupa 1990, nu au mai permis investiţii în înlocuirea şi modernizarea lor. 
 
În afara disparităţilor de dotări infrastructurale după categorii de marime a populaţiei, există 
disparităţi în interiorul marilor oraşe, generate de gradul ridicat de atractivitate al unor zone ale 
acestor oraşe, faţă de alte zone, nu neapărat periferice. 
 
Cu toată situaţia precară din punct de vedere infrastructural a numeroase oraşe ale reţelei urbane 
a României, ele au totuşi potenţial de dezvoltare economică, iar unele chiar de polarizare a 
dezvoltării la nivel  regional,  atât  datorită  faptului  că  pot  îndeplini  o  multitudine  de  funcţii  
urbane  -  îndeosebi  prin potenţialul pe care îl au de a dezvolta sectorul serviciilor şi de a 
beneficia de dinamica aparitiei IMM-urilor - cât şi faptului că au funcţii de nod de transport sau 
poartă de acces. Acest potenţial poate fi valorificat pentru ca oraşele să redevină atractive pentru 
mediul de afaceri şi populaţie. Ultimele evoluţii indică un interes mare al investitorilor pentru 
utilizarea fostelor platforme şi zone industriale urbane pentru noi tipuri de activităţi. Reabilitarea 
siturilor industriale dezafectate şi oferirea de spaţii pentru noi activităţi economice şi sociale 
poate sprijini diversificarea activitatilor economice ale oraşelor şi contribui la creşterea rolului 
lor economic în teritoriu. 
 
În acest context este necesară sprijinirea centrelor urbane pentru a le permite să acţioneze ca 
motoare ale creşterii economice pentru a-şi aduce contribuţia la dezvoltarea teritorială echilibrată 
a ţării. 
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 Experienţa insuficientă în managementul programelor de dezvoltare regională/locală 
 
În România este în curs de desfaşurare un proces de descentralizare a responsabilităţilor 
administrative către autorităţile locale. Acesta a implicat  nu numai un cadru de  reglementare mai 
clar pentru serviciile municipale (apă potabilă, ape reziduale, deşeuri solide, încălzirea la nivel de 
judeţ şi transportul local), dar şi noi responsabilităţi în domeniul educaţional  şi în furnizarea de 
servicii de sănătate  şi de asistenţă socială, proces care este încă în curs de implementare. 
 
În acest proces de descentralizare administrativă, în contextul aderării la UE, autorităţilor publice 
locale şi organismelor regionale li se atribuie din ce în ce mai multe atribuţii  şi responsabilităţi 
în elaborarea  şi implementarea strategiilor regionale/locale de dezvoltare, conform principiului 
european al subsidiarităţii. 
 
Procesul masiv de descentralizare şi reforma prin care responsabilităţile autorităţilor locale au 
devenit tot mai numeroase, creează probleme de capacitate instituţională, la toate nivelurile, 
existând dificultăţi în realizarea atribuţiilor de planificare/programare a dezvoltării şi 
implementării proiectelor. Ca urmare, noile responsabilităţi administrative impun pregătirea 
corespunzătoare a întregii administraţii publice: centrale, locale şi a organismelor regionale 
pentru creşterea capacităţii administrative de planificare, programare şi implementare a 
proiectelor din domeniul dezvoltării regionale, cofinanţate din fonduri europene, după aderare. 
Aceasta presupune o bună cunoaştere a problemelor economice regionale, dar şi a normelor şi 
regulamentelor europene. De aici rezultă şi necesitatea dezvoltării la toate nivelurile - naţional, 
regional, local - a capacităţii de planificare, programare şi management a programelor şi 
proiectelor de dezvoltare economică şi socială. 
 

 Slaba dezvoltare şi integrare a zonelor de graniţă 
 
Noua   Politică   de   Coeziune   recunoaşte   importanţa   cooperării   transfrontaliere,   
transnaţionale   şi interregionale, ca fiind unul din obiectivele cheie ale unei Europe lărgite. 
 
Cooperarea teritorială în contextul noii perspective financiare, reprezintă continuarea cooperării 
existente cu state partenere în cadrul Programului de Vecinătate cu Ungaria, Bulgaria, Moldova, 
Ucraina, Serbia şi Muntenegru. Acelaşi lucru este valabil  şi pentru cooperarea transnaţionala şi 
interregională, care vor fi continuate în cadrul noii  perspective financiare. România va continua 
în special cooperarea în cadrul spaţiului CADSES, precum şi programele de cooperare 
interregională. 
 
În prezent, eficacitatea, eficienţa şi impactul actualelor programe de cooperare teritorială asupra 
dezvoltării durabile în regiunile partenere este foarte dificil de evaluat. În ciuda unei evoluţii 
favorabile a programelor UE desfaşurate în anii trecuţi, gradul de integrare al zonelor de 
cooperare este considerat a fi încă foarte scăzut. Regiunile de graniţă din fiecare stat se comportă 
ca şi unităţi socio-economice separate. Cu toate acestea, rezultate concrete se înregistrează în 
domeniul cooperării transfrontaliere. Prin urmare, România se va concentra pe acest domeniu 
deosebit de important, atât din punct de vedere economic, cât şi politic. 
 
În ciuda lungimii şi diversităţii graniţelor, regiunile de frontieră comportă caracteristici similare 
care vor fi avute în vedere în definirea strategiei privind cooperarea teritorială europeană. 
 
OBIECTIVE 
 
Obiectivul general 
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Obiectivul general al strategiei naţionale de dezvoltare regională a fost definit în concordanţă cu 
analizele economice şi sociale precum şi cu analiza SWOT, care au identificat problemele de 
dezvoltare regională cu care se confruntă România. 
 
Obiectivul general îl reprezintă creşterea economică mai accelerată a regiunilor slab 
dezvoltate, în vederea diminuării disparităţilor de dezvoltare interregionale şi 
intraregionale. 
 
Acest obiectiv se va realiza, printre altele, printr-o alocare a fondurilor diferenţiată pe regiuni, în 
funcţie de gradul de dezvoltare şi anume, invers proporţional cu PIB/locuitor realizat şi printr-o 
strânsă coordonare cu acţiunile realizate în cadrul celorlalte priorităţi ale PND. Strategia 
regională va da prioritate regiunilor rămase în urmă care utilizeaza resurse regionale şi locale, în 
timp ce celelalte strategii sectoriale nu au o abordare spaţială, dar evident au impact regional. 
 
Implementarea acestei priorităţi va conduce, în ultimă instanţă, la diminuarea disparităţilor 
interregionale precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor, între mediul urban şi rural, între 
centrele urbane şi arealele adiacente, iar în cadrul oraşelor, între zonele atractive pentru 
investitori  şi cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale, inclusiv urban-
rural. 
 
Principala metodă de a sprijini regiunile este, aşadar, o finanţare diferenţiată a regiunilor, astfel 
încât, regiunile rămase în urmă să obţina proporţional mai multe fonduri decât regiunile mai 
dezvoltate. Scopul este de a aloca fonduri acelor domenii de intervenţie, măsuri  şi proiecte care 
au o influenţă directă şi puternică asupra dezvoltării regionale şi locale, şi anume: 

• Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri; 
• Sprijinirea infrastructurilor economiilor regionale/locale; 
• Reabilitarea centrelor urbane cu potenţial de creştere economică. 

 
Obiective specifice 
1. Îmbunătăţirea gradului general de atractivitate şi accesibilitate a regiunilor prin 
construirea şi/sau reabilitarea a aproximativ 4000 km de drumuri, a 1.500 unităţi şcolare şi 150 
unităţi spitaliceşti până în 2015 
2. Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri  prin  dezvoltarea  şi 
îmbunătăţirea, până în 2015, a 200 infrastructuri de sprijinire a afacerilor  şi sprijinirea până la 
1.500 de micro- întreprinderi 
3. Valorificarea  potenţialului  turistic  şi  cultural  al  regiunilor  şi  creşterea  contribuţiei  
acestor domenii la dezvoltarea regiunilor prin reabilitarea, până în 2015, a 200 situri turistice 
şi culturale şi creşterea contribuţiei turismului la formarea PIB cu 1,25% 
4. Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane prin construirea/reabilitarea a 400 
ha/km spaţii publice şi implementarea a 20 proiecte integrate de dezvoltare urbană pâna în 2015 
5. Integrarea  socio-economică  a  zonelor  de  graniţă  şi  creşterea  atractivităţii  şi  
accesibilităţii Regiunilor  României  în  cadrul  teritoriului  european  prin  întărirea  
cooperării  transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale 
 
 
STRATEGIA 
 
Strategia generală a acestei priorităţi are ca scop atingerea obiectivului general şi a obiectivelor 
specifice prin completarea intervenţiilor naţionale şi sectoriale cu acţiuni specific regionale şi 
subregionale, pentru a susţine  şi  genera  creştere  economică.  Printr-o  bună  coordonare  se  va  



Planul local de dezvoltare economico-socială a oraşului Pucioasa 2007-2013 
 

- Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 - 
 

39

asigura complementaritatea acţiunilor sectoriale şi regionale pentru obţinerea unui efect sinergic. 
Coordonarea se va realiza la nivel de program printr-o definire clară a domeniilor de intervenţie 
în cadrul diferitelor programe şi proiecte, folosind criterii de selecţie comparabile şi un proces 
coordonat de luare a deciziilor. 
 
Acţiunile care se adresează nevoilor regionale vor  ţinti acele zone, localităţi care, deşi sunt în 
declin economic şi infrastructural, au totuşi potenţial de dezvoltare. Acţiunile se vor focaliza pe 
zone urbane care pot acţiona ca motoare ale creşterii economice regionale şi subregionale. Se va 
ţine seama, de asemenea, de nevoia de a face oraşele capabile de acţiune şi de a se dezvolta ca 
centre subregionale pentru a servi zone (comunităţi) adiacente şi areale rurale mai largi. Acest 
lucru se va realiza prin acţiuni de prioritizare, în concordanţa cu analizele socio-economice  
realizate la nivel regional  şi analize similare ale mediului socio-economic al localităţilor urbane. 
Acţiunile se vor concentra pe zone urbane care pot acţiona ca motoare ale creşterii economice 
regionale şi subregionale. 
 
Cerinţele României de dezvoltare regională, evidenţiate de analizele economice şi sociale pot fi 
soluţionate prin investiţii în infrastructura economică şi socială, reabilitarea siturilor dezafectate, 
turism, infrastructură şi servicii pentru afaceri, regenerare şi dezvoltare urbana. 
 
Pentru maximizarea impactului acestor tipuri de investiţii realizate în perioada 2007-2013 este 
necesară asigurarea complementarităţii investiţiilor din programul regional,  printr-un mare efort 
de coordonare  şi corelare cu programele  sectoriale de investiţii. 
 
În acest scop, este importantă facilitarea, în continuare, a elaborării de proiecte integrate de 
dezvoltare regională, care să stimuleze formarea relaţiilor de cooperare între diferitele judeţe ale 
aceleiaşi regiuni, precum şi dezvoltarea în fiecare regiune şi localitate a unor politici de 
dezvoltare mai bine direcţionate. În acest scop, vor avea prioritate acele iniţiative, proiecte care 
derivă din planificarea teritorială ce presupune cooperarea dintre mai multe comunităţi şi 
autorităţi locale, municipale, judeţene, inclusiv cooperarea dintre comunităţile locale din zone 
mai dezvoltate cu acele comunităţi din zone mai slab dezvoltate. 
 
Pentru a se adresa problemelor specifice ale dezvoltării regionale, alocarea resurselor pe regiuni  
şi priorităţi de dezvoltare se va baza pe criterii obiective  şi transparente cum sunt: mărimea 
populaţiei, veniturile,  şomajul şi nivelul dotărilor infrastructurale. Criterii obiective se vor utiliza  
şi pentru selectarea zonelor  urbane.  Vor  fi  utilizate  două  criterii  importante  de  selecţie:  1)  
severitatea  problemelor  şi  2) potenţialul  de  creştere  economică  al  zonelor  urbane.  
Programe  specifice,  integrate,  de  dezvoltare/ regenerare urbană vor fi apoi implementate în 
strânsă şi strictă cooperare cu municipalităţile implicate. Selectarea măsurilor specifice, în cadrul 
domeniilor prioritare selectate, se va baza pe recomandările şi indicaţiile formulate de 
autorităţile locale, în cadrul parteneriatelor constituite sub coordonarea Agenţiilor pentru 
Dezvoltare Regională. 
 
Planurile de dezvoltare regionale şi locale vor constitui principalul instrument de prioritizare şi 
coordonare a intervenţiilor. 
 
Domeniile de intervenţie în cadrul Priorităţii 6 a PND sunt definite prin prisma 
responsabilităţilor transferate autorităţilor locale. Se consideră că această prioritate va constitui 
pentru administraţiile locale un cadru important de finanţare multianuală a investiţiilor, ce va fi 
complementar cu celelalte priorităţi ale PND, inclusiv cu acelea care, deşi vizează autorităţile 
locale, necesită încă un cadru de programare naţional. 
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Operaţionalizarea priorităţii PND privind dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor ţării se va 
realiza printr-o abordare integrată, bazată pe o combinare a investiţiilor publice în infrastructura 
locală, politici active de stimulare a activităţilor de afaceri şi sprijinirea valorificării resurselor locale, 
pe urmatoarele sub-priorităţi: 
 
1. Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale 

• Infrastructura de transport 
• Infrastructura de sănătate şi asistenţă socială 

 
• Infrastructura de siguranţă publică pentru situaţii de urgenţă, dezastre naturale şi 

tehnologice 
• Infrastructura educaţională 

 
2.  Consolidarea mediului de afaceri regional şi local 
 
Această  sub-prioritate  va  urmări,  în  principal,  obiectivul  specific  referitor  la  creşterea  
competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri. Acest obiectiv specific a fost stabilit pe baza 
analizelor economice care au condus la identificarea necesităţii dezvoltării economiilor regionale  
şi locale, prin sprijinirea mediului antreprenorial  şi îmbunătăţirea infrastructurilor de interes 
regional  şi local de sprijinire a afacerilor  şi serviciilor. 
 
Economiile locale  şi regionale în România sunt deseori slab inovative  şi concentrate teritorial. 
Această situaţie depinde de numeroşi factori de nivel naţional, care se află în afara controlului 
autorităţilor locale, dar  este  generată  şi  de  insuficienta  corelare  a  instituţiilor  de  cercetare-
dezvoltare,  active  la  nivel regional/local, cu noile nevoi ale comunităţilor locale de afaceri. Ca 
urmare, autorităţile locale pot propune, în  cadrul  competenţelor  lor  de  dezvoltare  regională  
şi  locală,  iniţiative  specifice,  având  ca  scop impulsionarea parteneriatelor în domeniul 
cercetării - dezvoltării pe care să le adapteze şi să le utilizeze pentru priorităţi şi nevoi locale. 
 
Această sub-prioritate are o pregnantă dimensiune regională şi locală generată de necesitatea 
stimulării resurselor regionale/locale ale dezvoltării şi exploatării economiilor de scară la nivel 
regional, prin crearea de  oportunităţi  de  angajare  în  zone  ramase  în  urmă  -  zone  
monoindustriale,  afectate  grav  de restructurarea industrială, zone marginale/dezavantajate, 
zone cu şomaj ridicat, zone cu grave probleme de poluare, zone cu comunităţi locale active, 
dinamice, preocupate de dezvoltarea propriilor localităţi, zone cu nivel ridicat al indicelui 
comunitar de sărăcie şi cu o imagine puţin favorabilă în afara zonei. Potenţialul acestor zone 
constă în principal în tradiţii meşteşugăreşti şi calificări ale forţei de muncă în diferite meserii 
(construcţii, textile, confecţii, prelucrarea lemnului, prelucrare plante medicinale şi fructe de 
pădure etc). 
 
Faptul că această sub-prioritate se adresează zonelor cu probleme grave de dezvoltare, face ca 
aceasta să se distingă esenţial de acţiunile prevăzute la Prioritatea 1 a PND privind „Creşterea 
competitivităţii economice  şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere”, în cadrul sub-
priorităţii „Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piată al întreprinderilor,  în 
special al IMM”,  şi în care măsurile prevazute nu au o abordare strict teritorială, sunt sprijinite 
acele IMM care activează în sectoare de vârf ale economiei naţionale şi sunt dezvoltate servicii 
de interes naţional, cu caracter orizontal, pentru a facilita accesul IMM-urilor pe pieţele 
internaţionale. 
 
Pentru  atingerea  obiectivului  acestei  sub-priorităţi  se  va  acorda  sprijin  investiţiilor  în  
crearea  şi/sau dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor de interes regional/local 
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(parcuri industriale, incubatoare de afaceri, etc), sprijinirea şi modernizarea afacerilor regionale 
şi locale (microîntreprinderi tinere şi start- up-uri), precum şi în dezvoltarea serviciilor de 
sprijinire a afacerilor. 
 
În cadrul măsurilor de  sprijinire a infrastructurii afacerilor se au în vedere acţiuni cum sunt: 
crearea şi/sau  îmbunătăţirea  structurilor  de  sprijinire  a  afacerilor  (renovarea  şi  dotarea  
clădirilor,  reabilitarea reţelelor interne de străzi ale parcurilor industriale, crearea  şi/sau 
reabilitarea reţelelor de utilităţi, TIC, 
„broadband”), crearea reţelelor regionale de afaceri, producţie şi CDI, centre regionale 
tehnologice (relay centres),  reabilitare  situri  industriale  post  depoluare  şi  pregatirea  lor  
pentru  alte  tipuri  de  activităţi economice. 
 
La atingerea obiectivului vor contribui şi o serie de măsuri de sprijinire financiară a micro-
întreprinderilor tinere  şi start-up-urilor pentru ca acestea să poată avea acces la folosirea unor 
metode  şi tehnologii moderne de producţie (e-commerce, e-business,  echipamente, sisteme de 
depozitare  şi distribuire a bunurilor) şi metode moderne de management  al resurselor. 
 
Un important grup de acţiuni se referă la  dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor, 
respectiv: creare de baze de date relevante pentru întreprinderi,  privind  anumite rezultate ale  
cercetărilor,  sisteme de baze de date economice  şi alte tipuri de informaţii statistice pentru 
afaceri, servicii care conectează afacerile la IT şi la rezultatele inovării, diversificarea serviciilor 
pentru afaceri (marketing, management de proiect, finanţe, publicitate, etc). 
 
Sprijinirea formării şi dezvoltarii clusterelor va permite autorităţilor locale să dezvolte iniţiative 
de dezvoltare industrială locală, bazate pe promovarea industriilor concentrate geografic şi 
specializate local (clustere), inclusiv a infrastructurii de afaceri adecvate, de sprijinire a acestora, 
respectiv: parcuri industriale, parcuri de afaceri, parcuri tehnologice etc. implementate pe baza 
unei strategii consistente de zonare, inclusiv a unei strategii de decontaminare şi reabilitare a 
siturilor industriale dezafectate. 
 
 
3. Dezvoltarea turismului regional şi local 
 
Această sub-prioritate se adresează îndeosebi potenţialului turistic  şi cultural al regiunilor. Prin 
această sub-prioritate se va urmări, în principal, obiectivul specific „valorificarea potenţialului 
turistic şi cultural al regiunilor şi creşterea contribuţiei acestor domenii la dezvoltarea 
regiunilor”, identificat în toate Planurile şi strategiile de dezvoltare ale celor opt regiuni. 
 
Turismul reprezintă un posibil „instrument” de creştere economică, întrucât creează oportunităţi 
de locuri de muncă, prin valorificarea patrimoniului cultural şi natural, specific fiecareia din 
cele opt regiuni de  dezvoltare,  îndeosebi  în  zonele  marginale,  dezavantajate  economic  şi  
social.  Mai  mult,  turismul creează şi oportunităţi de diversificare a economiilor locale, 
urmare a capitalizării veniturilor obţinute la nivel local. 
 
Valorificarea  atracţiilor  turistice  din  diferitele  zone  ale  ţării  poate  contribui  la  creşterea  
economică  a diferitelor zone ale  ţării, prin favorizarea apariţiei  şi dezvoltării firmelor locale,  
transformând areale cu competitivitate economică scazută în zone atractive pentru investitori. 
Această  ţintă se va realiza prin îmbunătăţirea  infrastructurii  şi  serviciilor  turistice,  
diversificarea  ofertei  turistice  şi  dezvoltarea  eco- turismului, turismului balnear, cultural şi 
istoric. 
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Intervenţiile  au  ca  scop  recâştigarea  pieţei  interne,  atragerea  turiştilor  străini  şi  creşterea  
încasărilor provenite de la aceştia. Acest scop va fi realizat prin îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii  şi a serviciilor turistice, diversificarea ofertei interne şi dezvoltarea eco-
turismului, turismului balnear, turismului cultural şi istoric.  Cele  mai  importante  oportunităţi  
pentru  dezvoltarea  turismului  pe  termen  scurt  sunt  date  de resursele naturale şi culturale şi 
anume staţiuni balneare, zone de o frumuseţe aparte, zone care oferă posibilitatea practicării 
sporturilor de iarnă, centre istorice etc. Astfel, pentru o mai bună exploatare a oportunităţilor, 
este esenţială transformarea locaţiilor cu potenţial turistic în produse turistice, dezvoltarea unei 
pieţe solide, aptă pentru promovarea acestora, dar  şi crearea  şi dezvoltarea unei infrastructuri de 
drumuri,  conectată  la  reţeaua  naţionala  de  transport  (rutieră,  feroviară,  aeriană),  care  să  
asigure  o accesibilitate uşoară în zonele turistice. 
 
În acelaşi timp, este deosebit de important să se conserve ceea ce a rămas din moştenirea 
culturală a diferitelor regiuni ale ţării, grav afectată în ultimii zeci de ani: clădiri istorice, 
monumente, muzee, teatre, lucrări  de  artă.  Aceste  iniţiative  de  conservare  culturală,  propuse  
de  autorităţile  locale,  vor  trebui acompaniate de o consistentă planificare teritorială, care să 
conserve (şi unde este posibil să restaureze) arealele istorice adiacente ale oraşelor şi satelor, 
menţinerea stilului arhitectonic tradiţional şi conservarea arealelor istorice medievale. 
 
Activitatea turistică creează  cerere pentru o gama largă de bunuri şi servicii, achiziţionate 
ulterior de turişti şi companii de turism, inclusiv bunuri  şi servicii furnizate de către alte sectoare 
economice (construcţii, industria alimentară, industria mică şi artizanală). Asociaţiile familiale şi 
microîntreprinderile pot produce şi comercializa  bunuri  (artizanale,  suveniruri)  şi  servicii  
(ghidaj,  spectacole  folclorice),  fie  ca  activitate principalş, fie ca activităţi adiţionale, utilizând 
materii prime  şi forţă de muncă locale, crescând astfel oportunităţile de ocupare la scară locală. 
 
De asemenea, turismul are potenţial ridicat în a genera cooperarea între firmele locale, între 
acestea şi firmele care activează în alte sectoare economice, precum şi în crearea de clustere. 
Turismul are impact şi asupra reducerii disparităţilor în ce priveşte structura pe sexe a şomajului, 
prin utilizarea preponderentă a forţei de muncă feminine. 
 
De asemenea, competitivitatea atracţiilor turistice bazată pe patrimoniul natural şi antropic, 
exploatate în prezent la scară redusă, poate fi substanţial crescută. Se va acorda prioritate 
iniţiativelor cu un grad evident de concentrare, care permit dezvoltarea economiei de scară, 
precum şi acelor iniţiative care nu sunt afectate excesiv de problemele sezonalităţii. Pentru 
minimalizarea efectelor generate de sezonalitate, se are în vedere ca sezonul turistic să fie extins 
prin organizarea de  festivaluri, seminarii, conferinţe, expoziţii  dar  şi  prin  practicarea  unor  
reduceri,  servicii  de  tip  „low  cost”,  atractive  pentru  persoanele vârstnice, care au o 
disponibilitate mai mare pentru a călători în extrasezon. 
 
Dezvoltarea  turismului  trebuie  să  ţină  cont  de  principiul  dezvoltării  durabile,  în  sensul  
conservării patrimoniului natural şi cultural, dar şi al reducerii presiunii antropice asupra 
mediului, inerentă în condiţiile practicării turismului de masă. Valorificarea atracţiilor turistice 
este în mare parte limitată şi de calitatea infrastructurii de mediu, care constituie un obstacol 
major în dezvoltarea turismului. Creşterea numărului de turişti, aşteptată în condiţiile dezvoltării 
turismului, va suprasolicita mediul înconjurator. Presiunea asupra  mediului  trebuie  atenuată  în  
regiunile  cu  un  patrimoniu  natural  deosebit,  pentru  a  permite valorificarea acestuia într-o 
manieră durabilă. Acest lucru se poate realiza prin practicarea unui turism controlat în ariile 
protejate, prin distribuirea echilibrată a turiştilor în toate perioadele anului (reducând astfel şi 
efectul indus de sezonalitate). 
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Corelat cu obiectivul dezvoltării infrastructurii, este importantă dezvoltarea serviciilor legate de 
promovarea atracţiilor turistice, precum şi a celor legate de utilizarea spaţiilor de cazare. 
Sprijinirea întreprinzătorilor care activează în industria mică şi artizanală va contribui atât la 
creşterea numărului de turişti, cât şi la mărirea profitului obţinut din practicarea turismului. 
Investiţiile în turism  şi cultură vor permite Regiunilor de dezvoltare să folosească avantajele 
oferite de potenţialul lor turistic şi patrimoniul cultural, pentru a-şi îmbunătăţi avantajele 
competitive în sectoare cu valoare adaugată mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat, atât pe 
pieţe tradiţionale cât şi pe pieţe noi, în formare. 
 
Principalele acţiuni indicative vizează investiţii în reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii 
turistice, crearea de infrastructuri adecvate în domeniul turismului balnear, sporturi de iarnă şi 
ecoturism, dezvoltarea de forme alternative de turism, inclusiv turismul de nişă, pe baza 
strategiilor regionale, acţiuni pentru protecţia şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural 
amenajarea parcurilor naţionale şi a altor arii protejate, în vederea facilitării accesului turiştilor, 
dezvoltarea zonelor şi a staţiunilor turistice cu tradiţie, de importanţă deosebită, a centrelor 
istorice ale oraşelor cu potenţial turistic semnificativ, având ca scop valorificarea potenţialului de 
dezvoltare existent la nivel regional/ local, inclusiv al valorilor culturale şi de mediu. 
 
 
4. Dezvoltarea urbană durabilă 
 
Această sub-prioritate corespunde obiectivului specific referitor la creşterea rolului economic  şi 
social al centrelor urbane stabilit pe baza necesităţii identificate privind sprijinirea centrelor 
urbane pentru a le permite să acţioneze ca motoare ale creşterii economice şi a contribui la 
dezvoltarea teritorială echilibrată a ţării. 
 
Adresându-se exclusiv mediului urban, acţiunile privind infrastructura urbană (străzi oraşeneşti, 
transport urban  şi situri dezafectate) prevăzute a fi sprijinite în cadrul acestei sub-priorităţi, sunt 
complementare celor  realizate  prin  celelalte  sub-prioritati,  şi  anume  „Îmbunătăţirea  
infrastructurii  publice  regionale  şi locale”, care prevede măsuri referitoare la îmbunătăţirea 
reţelei de drumuri judeţene  şi sub-prioritatea 
„Consolidarea mediului de afaceri regional şi local”, care prevede măsuri de reabilitare şi 
pregătire pentru alte utilizări economice/industriale, a siturilor industriale mari, situate în afara 
perimetrului oraşelor, precum şi celor realizate prin Prioritatea 2 a PND ”Dezvoltarea  şi 
modernizarea infrastructurii de transport”  şi Prioritatea 3 a PND „Protejarea şi îmbunătăţirea 
calităţii mediului” (proiecte integrate de management al apei şi deşeurilor). 
 
Această  sub-prioritate  se  va  axa  pe  sprijinirea  unor  abordări  urbane  comprehensive  având  
ca  scop creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane în dezvoltarea Regiunilor. Vor fi 
sprijinite oraşele cu potenţial de creştere economică, având ca scop întărirea rolului lor de centre 
urbane regionale/locale ce pot iradia dezvoltare în zonele adiacente, ceea ce se va reflecta pe 
termen lung într-o dezvoltare teritorială echilibrată şi o sporire a coeziunii economice şi sociale a 
teritoriului ţării. 
 
În privinţa acţiunilor indicative, concretizarea acestei sub-priorităţi se va baza pe o dublă 
abordare: pe de-o parte, vor fi sprijinite acţiuni integrate de regenerare  şi revitalizare a arealelor 
urbane cu probleme  şi a arealelor dezafectate, iar pe de altă parte, acţiuni distincte de dezvoltare  
şi reabilitare a infrastructurii publice urbane şi de utilităţi, a transportului şi serviciilor publice 
urbane. 
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Sprijinirea acţiunilor integrate de dezvoltare a comunităţilor urmareşte regenerarea oraşelor 
sau a unor areale ale acestora, prin investiţii concentrate în acele zone cu probleme economice şi 
sociale care le fac   neatractive   pentru   investitori   şi   care   necesită:   renovarea   clădirilor   
abandonate,   reabilitarea patrimoniului istoric, cultural  şi industrial, reabilitarea  şi recuperarea 
terenurilor abandonate, refacerea infrastructurii publice urbane, etc. Aceste tipuri de acţiuni vor 
fi completate cu cele de extindere a zonelor de recreere şi a facilităţilor sportive, îmbunătăţire a 
infrastructurii sociale, sprijinire a iniţiativelor de afaceri 
(business start-up), combatere a  şomajului etc. Implementarea acestor tipuri de proiecte va duce 
la regenerarea economică, creşterea gradului de ocupare, combaterea excluziunii sociale  şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii în arealele urbane în care se vor realiza astfel de proiecte integrate. 
 
Un alt domeniu de intervenţie vizează îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei urbane, prin 
extinderea  şi modernizarea reţelei de transport public urban, înnoirea parcului de transport cu 
vehicule ecologice, construirea de staţii şi terminale intermodale. Reabilitarea străzilor, 
înlocuirea utilităţilor publice învechite şi îmbunătăţirea serviciilor publice urbane reprezintă un 
alt set de măsuri menite să sporească calitatea vieţii şi a mediului ambiant al oraşelor. 
 
Pentru a contracara efectele restructurării industriale vor fi sprijinite acţiuni de  reabilitare a 
zonelor industriale dezafectate in situ şi de pregătire a lor în vederea unor noi utilizări. De 
asemenea, vor fi susţinute investiţii care să permită integrarea în circuitul economic şi social a 
spaţiilor urbane neutilizate sau slab utilizate. Scopul acestui tip de investiţii îl constituie 
valorificarea acestor spaţii în beneficiul oraşului, prin recuperarea lor pentru noi utilizări, cum ar 
fi spaţii publice, centre sociale, culturale, sportive şi/sau educaţionale. 
 
Prin  sprijinirea  unor  acţiuni  de  tipul  celor  mai  sus  menţionate,  se  urmăreşte  creşterea  
gradului  de atractivitate  şi sporirea calităţii vieţii populaţiei în mediul urban, cu scopul stopării 
declinului actual al populaţiei urbane. 
 
Această sub-prioritate vizează sprijinirea autorităţilor locale în implementarea  unor proiecte 
integrate de regenerare  şi  revigorare  urbană,  bazate  pe  strategii  urbane  (PUG)  coerente,  
integrate  Planurilor  de Amenajare a Teritoriului Judeţean şi Planurilor de Amenajare a 
Teritoriului Regional sau a unor proiecte de reabilitare a infrastructurii publice urbane şi de 
utilităţi, transportului şi serviciilor publice urbane. 
 
 
5. Promovarea cooperării teritoriale europene 
 
Această sub-prioritate corespunde obiectivului specific referitor la integrarea socio-economică a 
zonelor de graniţă şi creşterea atractivităţii şi accesibilităţii regiunilor României în cadrul 
teritoriului european. 
 
Având în vedere poziţia geografică a României precum şi lungimea frontierelor sale interne şi 
externe în cadrul viitoarei arhitecturi a UE, domeniul cooperării teritoriale europene este deosebit 
de important, atât din punct de vedere economic, cât şi politic. 
 
Pe de altă parte, politica de vecinătate preconizată de România la graniţele externe ale UE va 
contribui în mod substanţial la asigurarea stabilităţii, securităţii şi bunăstării regiunii. 
 
Dintre cele trei componente ale cooperării teritoriale, România îşi va concentra resursele în 
continuare asupra   cooperării   transfrontaliere.   Una   dintre   provocările   cheie   ale   
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programelor   de   cooperare transfrontaliera este menţinerea avantajului şi dinamismului 
cooperării existente la graniţele interne ale UE 
(Ungaria, Bulgaria) şi, în acelaşi timp, sprijinirea dezvoltării zonelor de la graniţele externe. 
Dimensiunile spaţiale  ale  cooperării  transfrontaliere  prevăd  intervenţii  în  vederea  asigurării  
corelării  strategiilor  de dezvoltare spaţială la nivel transfrontalier şi coerenţa intervenţiilor şi a 
programelor de investiţii, precum şi relaţionarea structurilor policentrice de localităţi şi 
armonizarea dezvoltării spaţiale. 
 
Din cele opt regiuni de dezvoltare, şase (însumând 19 judeţe) sunt implicate în programe de 
dezvoltare transfrontalieră, în timp ce întreg teritoriul ţării va fi eligibil pentru programe de 
cooperare transnaţională şi interregională. 
 
Această sub-prioritate va fi realizată prin promovarea de acţiuni în domeniul cooperării 
transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale: 
 
Cooperare transfrontalieră 
 
Cooperare  transnaţională 
• cooperarea integrată în managementul apelor (protecţia şi administrarea bazinului Dunării, 

zonele costiere, resurse marine); 
• dezvoltarea reţelelor de IMM-uri, C&D şi inovare; 
• acţiuni transnaţionale de prevenire a riscurilor naturale şi tehnologice. 

 
Cooperare interregională 
• încurajarea  schimbului  de  experienţă  şi  de  bune  practici   referitor  la  dezvoltarea  

urbană, modernizarea serviciilor publice, incluziune socială, antreprenoriat; 
• efectuarea de studii şi colectarea de date în domenii de interes comun. 

 
 
CONTRIBUŢIA LA OBIECTIVELE ORIZONTALE 
 
Egalitatea de şanse 
 
Toate măsurile prevăzute în cadrul acestei priorităţi vor urmări promovarea egalităţii de şanse. 
Aceasta se va realiza atât în faza de programare, cât şi în faza de implementare. 
 
În  domeniul  dezvoltării regionale, egalităţii de  şanse între bărbaţi  şi  femei  i  se  va  acorda  o  
atenţie deosebită, în principal prin încurajarea participării femeilor la activităţile economico-
sociale şi la locurile de muncă  create,  sprijinirea  firmelor  şi  crearea/reabilitarea  infrastructurii  
şi  serviciilor  care  contribuie  la reconcilierea vieţii familiale şi profesionale, precum şi prin 
asigurarea unui acces egal la noi tehnologii, fapt ce va permite grupurilor sociale dezavantajate 
să participe la societatea bazată pe cunoaştere. În plus, egalitatea de şanse va fi unul dintre 
criteriile de selecţie a proiectelor, iar aplicanţii care solicită asistenţa financiară vor trebui să 
demonstreze faptul că proiectele propuse corespund politicii egalităţii de  şanse între bărbaţi şi 
femei. 
 
Dezvoltarea durabilă 
 
Dezvoltarea  durabilă  este  abordată  cu  seriozitate  în  toate  acţiunile  comunitare,  protejarea  
mediului înconjurător fiind deosebit de importantă. Acţiunile prevăzute a fi implementate sub 
Prioritatea 6 a PND au o contribuţie semnificativă la atingerea acestui obiectiv orizontal. În 
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primul rând, o infrastructură mai buna de transport contribuie la o raţionalizare/fluidizare a 
traficului, drumurile de ocolire reducând nivelul poluării din interiorul oraşelor. De asemenea, 
introducerea mijloacelor de transport urban nepoluante are acelaşi efect de reducere a poluării 
din oraşe. Prin sprijinirea transferului de tehnologie între centrele de cercetare şi IMM, se 
stimulează utilizarea pe o scară din ce în ce mai largă a tehnologiilor nepoluante. Acţiunile din 
cadrul  sub-priorităţii  de  reabilitare  urbană  sprijină  dezvoltarea  unor  spaţii  curate  şi  chiar  
estetice, reabilitarea zonelor abandonate reducând riscul apariţiei de focare de infecţie din 
interiorul oraşelor. 
 
Societatea informaţională 
 
Acţiunile  prevăzute  sub  toate  sub-priorităţile  vor  avea  un  impact  important,  pe  termen  
lung,  asupra societăţii  informaţionale  prin  promovarea  sistemelor  de  siguranţă  şi  
comunicare,  introducerea  de  noi tehnologii în activitatea întreprinderilor, promovarea TIC la 
toate nivelurile sistemului educaţional. 
 
Pe termen scurt, dezvoltarea societăţii informaţionale va viza aspectele marginale ale măsurilor 
stabilite, cum ar fi tehnologia comunicaţiei  şi informaţiei pentru infrastructura de afaceri  şi 
instituţiile de formare profesională. Pe termen lung, regenerarea centrelor urbane precum  şi 
implementarea unor proiecte de marketing urban ar putea avea un impact mult mai important 
asupra societăţii informaţionale. 
 
Am considerat că trebuie să prezentăm pe larg această ultimă prioritate, dar nu şi cea de pe urmă, 
ea fiind cea care se va reflecta cel mai bine în strategiile de intervenţie la nivel local. 
 
 
 
PROGRAMAREA FINANCIARĂ 

 
Programarea resurselor financiare destinate realizării priorităţilor PND reflectă dublul rol al 
PND: instrument de planificare multianuală a finanţării priorităţilor naţionale sectoriale şi 
regionale de dezvoltare din fonduri naţionale (bugetul de stat, bugete locale, împrumuturi), pe de 
o parte, şi instrument de fundamentare a asistenţei financiare nerambursabile acordate României 
de către UE în cadrul politicii de coeziune şi în cadrul politicii agricole comune (componenta de 
dezvoltare rurală), pe de altă parte.  
 
Sursele avute în vedere pentru finanţarea obiectivelor strategice ale PND sunt:  
 
- Contribuţia UE din Instrumentele Structurale (Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European, Fondul de Coeziune), pentru Obiectivul „Convergenţă” şi Obiectivul 
„Cooperare teritorială europeană” şi cofinanţarea naţională publică (buget de stat, bugete locale, 
credite externe, alte surse publice) şi privată aferentă.  
 
- Fondurile de tip structural ale UE pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit (Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European de Pescuit) şi cofinanţarea 
naţională publică (buget de stat, bugete locale, credite externe, alte surse publice) şi privată 
aferentă.  
 
- Alocările exclusiv din surse publice naţionale şi locale pentru programe de investiţii pentru 
dezvoltare având obiective similare celor finanţate din fondurile comunitare sus-menţionate;  
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- Credite externe pentru investiţii acordate de Instituţiile Financiare Internaţionale pentru 
susţinerea unor obiective similare celor finanţate din fondurile comunitare sus-menţionate (ex. 
BEI, BERD, Banca Mondială etc.).  
 
Fondurile UE reprezentate prin Instrumentele Structurale (Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune) şi Fondurile de tip structural pentru 
agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi 
Fondul European de Pescuit) asigură în proporţie de 43% necesarul total de investiţii pentru 
realizarea obiectivelor strategice ale PND.  
 
Obiectivele şi mecanismele de implementare a acestor fonduri sunt relativ similare, chiar dacă se 
raportează unor politici comunitare diferite. De altfel, reglementările comunitare pentru perioada 
2007-2013 impun o strânsă corelare şi realizarea complementarităţii între intervenţiile finanţate 
din instrumentele structurale, pe de o parte, şi fondurile pentru agricultură, dezvoltare rurală şi 
pescuit, pe de altă parte. Deoarece sprijinul pentru măsuri de piaţă şi ajutoarele agricole directe 
au o altă abordare decât instrumentele sus-menţionate, acestea nu au fost luate în considerare în 
programarea financiară a PND.  
 
Sursele publice naţionale sunt destinate, în proporţii relativ egale, cofinanţării fondurilor UE şi 
finanţării din surse exclusiv autohtone a unor programe de investiţii similare. Estimarea 
cofinanţării a fost realizată pe baza prevederilor proiectului Regulamentului general privind 
instrumentele structurale, cu luarea în considerare a unor amendamente apărute pe parcursul 
negocierii acestui document în cadrul Consiliului UE.   
 
Cofinanţarea proiectelor de investiţii din fonduri al UE va fi asigurată în cea mai mare parte din 
bugetul de stat şi din credite externe, prin acestea din urmă încercându-se reducerea pe termen 
scurt şi mediu a efortului bugetului naţional. Contribuţia bugetelor locale va fi relativ redusă în 
condiţiile unei capacităţi financiare limitate a autorităţilor locale. Astfel, se are în vedere 
susţinerea din bugetul de stat a unei părţi importante a cofinanţării proiectelor având ca 
beneficiari finali autorităţile locale.  
 
Pornind de la estimarea necesarului de cofinanţare a fondurilor comunitare, în cursul anului 2006 
vor fi dezvoltate mecanismele concrete de asigurare a surselor financiare necesare, pe de o parte, 
şi de derulare eficientă şi rapidă a fluxurilor financiare aferente fondurilor comunitare şi 
cofinanţării.  
 
Au fost încadrate în aceeaşi categorie de surse publice naţionale şi alocările estimate pentru 
finanţarea exclusivă a programelor multianuale de dezvoltare socio-economică ce se încadrează 
în măsurile prevăzute în Strategia PND şi care sunt similare celor finanţabile din Instrumentele 
Structurale sau din Fondurile Agricole şi de Pescuit acordate de UE, asigurându-se astfel 
respectarea principiului adiţionalităţii în programarea fondurilor comunitare, conform căruia 
statul membru trebuie să-şi menţină cheltuiala publică structurală la cel puţin acelaşi nivel ca în 
perioada anterioară intervalului de programare în cauză.  
 
Totodată, la nivelul bugetelor locale au fost luate în calcul cheltuielile pentru investiţii 
corespunzătoare capitolelor Învăţământ, Sănătate, Cultură, religie şi tineret, Servicii de 
dezvoltare publică, Protecţia mediului, Agricultură şi servicii, Transporturi şi comunicaţii, Alte 
acţiuni economice precum prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi susţinerea programelor de 
dezvoltare regională. Majoritatea acestor investiţii au fost asimilate Priorităţii 6 din PND 
„Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării”.  
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Sursele private, reprezentând 9% din totalul resurselor pentru PND, sunt destinate exclusiv 
cofinanţării fondurilor UE. În estimarea acestei contribuţii s-a ţinut seama de prevederile 
financiare ale noilor regulamente de gestionare a celor cinci instrumente comunitare avute în 
vedere la finanţarea PND, precum şi limitele impuse de regulile de ajutor de stat în ceea ce 
priveşte intensitatea maximă admisă a sprijinului public.  
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6. PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL (POR) 

 
 
Deşi Programele Operaţionale nu sunt finalizate, există proiectele preliminare ale acestora, pe 
baza cărora putem face o analiză pertinentă şi putem trage concluzii privind acţiunile necesare în 
cazul particular al oraşului Pucioasa, care trebuie încadrate în programele operaţionale. 
 
 
POTENTIALI BENEFICIARI: 
-Autoritatile locale 
-Parteneriat public privat 
-Companii active din sectorul productiei si serviciilor 
-Asociatii de turism 
-Societatile comerciale administrator si proprietarii terenurilor (parcuri industriale, incubatoare 
de afaceri de interes regional / local, parcuri stiintifice si tehnologice de interes regional / local, 
retele regionale si locale de afaceri) 
-Institutii regionale de cercetare 
-Institutii academice 
-ONG-uri 
 
 
 
PRIORITĂŢI: 
 
 
PRIORITATEA 1. ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII PUBLICE REGIONALE ŞI 
LOCALE 
 
Obiective: 

• Extinderea şi crearea de legături între reţelele de transport judeţean/regional cu reţelele   
naţionale, europene (TEN-T), internaţionale; 

• Îmbunătăţirea legăturilor de transport şi comunicaţii între principalele centre regionale, 
precum şi între acestea şi alte zone limitrofe; 

• Creşterea capacităţii şi calităţii sistemului public de asistenţă medicală, socială şi de 
urgenţă la nivel regional şi local; 

• Creşterea calităţii instituţiilor de învăţământ şi a ratei de şcolarizare a elevilor la nivel 
regional şi local. 

 
 
Masura 1.1 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei de transport 
 
Submăsuri: 

 
1.1.1 Construirea şi modernizarea reţelei de drumuri regionale şi locale 
 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  
 − conformitatea cu Planurile de Amenajare a Teritoriului Judeţean/Regional;  
 − acorduri comune între judeţe, pentru cazul în care proiectele prevăd construirea unor 

căi de legătură între oraşele şi satele din judeţe diferite;  
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 − accesibilitatea la reţeaua naţională de drumuri şi gradul de utilizare (media anuală a 
traficului zilnic, intensitatea fluxului traficului şi vârful acestuia); siguranţa (nr. 
accidentelor şi rata de cauzalitate); caracteristicile de proiectare (capacitate, grad de 
vizibilitate); diagnoza prealabilă a stării drumului (gradul de uzură, gradul de fisurare 
etc.)  

 
1.1.2 Reabilitarea şi/sau modernizarea reţelei de drumuri regionale şi locale pentru 
eliminarea blocajelor din zonele cu trafic intens (oraşe/localităţi) 
 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  

 − Conformitatea cu Planurile de Amenajare a Teritoriului  
− Proprietatea asupra terenului 

 
1.1.3 Reabilitarea şi/sau modernizarea aeroporturilor regionale 
 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  
 − Calitatea studiilor de fezabilitate 
 − Proprietatea asupra terenului pentru eventuale lucrări de extindere  
 − Eficienţa serviciilor oferite  
 − Insitatea mobilităţii persoanelor şi mărfurilor şi orientarea fluxurilor respective  
 − Impactul asupra mediului şi asupra zonelor de agrement/locuite etc  
 

Activităţi eligibile: 
a) Construirea şi modernizarea drumurilor aflate în gestiunea autorităţilor locale, care 
facilitează accesul la reţeaua de drumuri naţionale, accesul între diferite localităţi, accesul 
spre zonele de interes economic şi social pentru comunităţile locale   
b) Construirea, reabilitarea/modernizarea drumurilor de centură şi by-passuri, sensurilor 
giratorii, bifurcaţii şi intersecţii, pasarelelor, pasaje subterane pentru căile ferate, accesul spre 
parcurile industriale, etc 
c) Modernizarea/reabilitarea aeroporturilor de interes regional justificate de o mobilitate 
intensă a bunurilor şi serviciilor 

 
 
Măsura 1.2 Sprijinirea şi dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă socială 
 
Submăsuri: 

 
1.2.1 Reabilitarea infrastructurii serviciilor de sănătate (clădiri şi echipamente) 
 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  

 − Maturitatea proiectului  
 − Existenţa autorizaţiilor/licenţelor necesare  
 − Capacitatea beneficiarului  de a gestiona şi monitoriza implementarea proiectului  
 − Capacitatea tehnică a beneficiarului de a superviza lucrările de infrastructură  

− Justificarea din punct de vedere social a proiectului   
 

1.2.2 Creşterea capacităţii şi calităţii sistemului medical de urgenţă la nivelul celor 8 regiuni 
 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  
 − Maturitatea proiectelor  
 − Resurse materiale şi umane adecvate  
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 − Justificarea necesarului de instruire pentru personalul din unităţile medicale (finanţare 
asigurată prin POR şi POS RU)  

 − Capacitatea beneficiarului final de a gestiona şi monitoriza implementarea proiectului  
 − Capacitatea tehnică a beneficiarului final de controla lucrările de infrastructură  

− Justificarea din punct de vedere social a proiectului   
 

1.2.3 Îmbunătăţirea infrastructurii de asistenţă socială 
 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:   

 − Maturitatea proiectelor  
 − Justificarea acţiunii din punct de vedere social  
 − Existenţa autorizaţiilor şi licenţelor pentru achiziţionarea de echipamente  

 
Activităţi eligibile: 

a) Lucrări de renovare a spitalelor şi a altor unităţi sanitare publice, îndeosebi a celor vechi, 
care nu au beneficiat de lucrări de reabilitare, în ultimii ani 
b) Crearea/extinderea infrastructurii adiacente în unităţile spitaliceşti existente 
c) Lucrări de consolidare a spitalelor vulnerabile la cutremure 
d) Dotarea cu echipamente medicale specializate 
e) Modernizarea utilităţilor (mobilier, utilităţi clinice, aer condiţionat) 
f) Îmbunatatirea calitatii serviciilor oferite prin sistemul de urgenta la nivel judetean 
g) Dezvoltarea serviciilor integrate SMURD 
h) Construirea şi/sau reabilitarea clădirilor şi dotarea cu echipamente a căminelor de batrâni, 
cantinelor sociale, centrelor de zi pentru tineri, centrelor destinate grupurilor dezavantajate, 
copiilor abandonaţi, persoanelor cu handicap etc. 

 
 
Măsura 1.3 Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de educaţie 
 
Submăsuri: 

 
1.3.1 Îmbunătăţirea infrastructurii de bază şi a dotării şcolilor (toate nivelurile), în special din 
zonele rurale  
 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  

 − Maturitatea acţiunii –Studii de pre-fezabilitate  
 − Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare  

 − Justificarea necesităţii proiectului  
 − Importanţa problemei rezolvată prin proiect  

 − Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea 
acţiunii propuse  

 − Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarilor finali de a superviza 
implementarea acţiunii  

 
1.3.2 Sprijinirea dezvoltării “campus-urilor şcolare” 
 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  

 − Maturitatea proiectului  
 − Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare  

 − Importanţa problemei să fie rezolvată  
 − Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea 
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acţiunii propuse  
 − Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarilor finali de a superviza 

implementarea acţiunii  
 
 

1.3.3 Îmbunătăţirea dotării şcolilor cu echipamente IT 
 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  

 − Importanţa problemei rezolvată prin proiect  
 − Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea 

acţiunii propuse  
 
Activităţi eligibile: 

a) Reconstruirea şi/sau extinderea clădirilor şcolare; 
b) Construirea, reabilitarea, întreţinerea grădiniţelor, a şcolilor localizate în comunităţi 
dezavantajate 
c) Îmbunătăţirea sistemului de încalzire centrala şi a facilitatilor sanitare 
d) Modernizarea utilităţilor şi a serviciilor auxiliare 
e) Echiparea sălilor de clasă şi bibliotecilor 
f) Mijloace de transport şcolar 
g) Facilităţi în şcoli pentru copiii cu dizabilităţi 
h) Reconstruirea şi/sau extinderea construcţiilor localizate în campus (şcoli, cantine, baze 
sportive, hoteluri) 
i) Dotarea campusurilor 
j) Dotări cu echipamente IT –calculatoare 
k) Infrastructura de conectare TIC 

 
 
PRIORITATEA 2. CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI REGIONAL ŞI 
LOCAL 
 
 
Obiectiv: 

• Crearea şi extinderea structurilor funcţionale de afaceri - baza pentru dezvoltarea 
mediului de afaceri regional şi local 

 
 
Măsura 2.1. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor  
 
Activităţi eligibile - 1: 

- Crearea şi/sau îmbunătăţirea structurilor de sprijinire a afacerilor 
-Construirea infrastructurii (renovare şi expansiune) 
-Reabilitarea reţelelor interne de străzi 
-Reţele de utilităţi (creare şi/sau renovare) 
-Infrastructura pentru tehnologii informaţionale 
-Acces la retele “broadband” 
-Achiziţii  de echipamente moderne (ex. laboratoare) 
-Achiziţii Tehnologii Informare Comunicare (echipamente, reţele, software) 

 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor - 1:  

 − Maturitatea acţiunii –Plan de Afaceri;  
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 − Existenţa licenţelor şi aprobării necesare;  
 − Respectarea strategiilor de mediu (naţională şi regionale);  

 − Resurse umane şi materiale suficiente pentru implementarea proiectului;  
 − Justificarea necesităţii proiectului;  
 − Importanţa problemei de rezolvat;  
 − Capacitatea beneficiarilor de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea 

proiectului propus;  
 

Activităţi eligibile - 2: 
- Crearea reţelelor regionale de afaceri, producţie şi CDI 
- Crearea de centre regionale tehnologice (relaycentres) şi retele de transpunere în 
practică a rezultatelor cercetării, prin preluarea acestora de către companii 
- Reabilitarea situ-rilor industriale post depoluare şi pregătirea lor pentru alte tipuri de 
activităţi economice 
 

Criterii indicative de selecţie a proiectelor - 2  
 − Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarilor de a controla implementarea 

acţiunii;  
 − Concordanţa cu alte priorităţi POR sau cu alte POS (POS Competitivitate şi Resurse 

Umane);  
 − Gradul de realizare a unor servicii integrate pentru companii (pachete de servicii 

integrate furnizate de diferite tipuri de structuri de afaceri).  
 
 
Măsura 2.2. Sprijinirea şi modernizarea afacerilor regionale şi locale 
 
Activităţi eligibile: 

- Investiţii în: sisteme IT;  
- Procese şi metode de producţie moderne;  
- Folosirea aplicatiilor inovative şi tehnologice, etc. 

 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  

 − Maturitatea acţiunii –Plan de Afaceri;  
 − Existenţa licenţelor şi aprobării necesare;  
 − Respectarea strategiilor de mediu (naţională şi regionale);  

 − Resurse umane şi materiale suficiente pentru implementarea proiectului;  
 − Justificarea necesităţii proiectului;  
 − Importanţa problemei de rezolvat;  
 − Capacitatea beneficiarilor de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea 

proiectului propus;  
 − Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarilor de a controla implementarea 

acţiunii;  
 − Concordanţa cu alte priorităţi POR sau cu alte POS (POS Competitivitate şi Resurse 

Umane);  
 
 
Măsura 2.3. Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor 
 
Activităţi eligibile: 

- Crearea de baze de date de referinţă privind rezultatele cercetării care prezintă interes 
pentru afaceri 
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- Sisteme de baze de date economice şi alte tipuri de informaţii statistice pentru afaceri, 
servicii care conecteaza business-ul la IT şi  servicii care conecteaza business-ul la rezultatele 
inovarii 
- Diversificarea serviciilor pentru afaceri: Marketing; Afaceri internaţionale; Management de 
proiect; Finanţe; Publicitate; E-bussiness 

 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  

 − Maturitatea acţiunii –Plan de Afaceri;  
 − Existenţa licenţelor şi aprobării necesare;  
 − Resurse umane şi materiale suficiente pentru implementarea proiectului;  

 − Justificarea necesităţii proiectului;  
 − Importanţa problemei de rezolvat;  
 − Capacitatea beneficiarilor de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea 

proiectului propus;  
 − Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarilor de a controla implementarea 

acţiunii;  
 − Concordanţa cu alte priorităţi POR sau cu alte POS (POS Competitivitate şi Resurse 

Umane);  
 
 
PRIORITATEA 3. DEZVOLTAREA TURISMULUI REGIONAL ŞI LOCAL 
 
Obiective: 

• Valorificarea resurselor turistice existente, precum şi a celor neintroduse încă în 
circuitul turistic (resurse turistice – istorice, culturale, naturale) şi dezvoltarea  
principalelor tipuri de turism, cu identificarea nişelor de piaţă; 

• Crearea de noi locuri de muncă şi creşterea veniturilor din activităţi turistice; 
• Crearea de surse de venit în zone izolate, de o frumuseţe aparte; 

 
 
Măsura 3.1 Reabilitarea zonelor turistice, renovarea patrimoniului istoric şi cultural, protecţia şi 
valorificarea patrimoniului natural 
 
Activităţi eligibile: 

a) protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural cu potenţial turistic 
şi construirea căilor de acces către arealele turistice; 
b) renovarea clădirilor cu elemente tradiţionale de arhitectură, schimbarea destinaţiei acestora 
(ex. centre culturale, muzee); 
c) dezvoltarea zonelor turistice de importanţă deosebită, a centrelor istorice ale oraşelor cu 
potenţial turistic semnificativ; 
d) dezvoltarea turismului pe nişe de piata: ecoturism, turism balneo-geriatric, turism cultural 
specializat, turism de refacere fizică, cicloturism şi crearea/dezvoltarea infrastructurii 
turistice specifice; 
e) protejarea, conservarea şi promovarea ariilor naturale protejate, în vederea exploatării 
acestora ca atracţii turistice; 
f) valorificarea durabilă a resurselor naturale (roci de construcţie, ape minerale, lemn); 
g) amenajarea de muzee naturale, centre educaţionale, centre de informare turistică etc. 

 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  
 − Maturitatea proiectului;  

 − Importanţa proiectului pentru dezvoltarea zonei;  
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 − Justificarea şi acceptanţa socială a proiectului;  
 − Existenţa unor licenţe şi aprobări necesare implementării proiectului;  
 − Capacitatea beneficiarului de a gestiona, monitoriza şi de a asigura sustenabilitatea 

proiectului;  
 − Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarului de a supraveghea implementarea 

acţiunii (pentru proiectele de infrastructură).  
 
 
Măsura 3.2 Dezvoltarea mediului de afaceri în turism 
 
Activitati eligibile: 

a) Proiecte integrate pentru revitalizarea unor staţiuni turistice cu tradiţie, realizate în 
parteneriat public-privat; 
b) Construirea/modernizarea infrastructurii şi a facilităţilor turistice; 
c) Valorificarea resurselor (naturale şi culturale), prin crearea de noi oferte (produse) 
turistice; 
d) Acţiuni de promovare/publicitate pentru a face cunoscute noile oferte (produse) turistice, 
atracţiile turistice, areale noi atrase în circuitul turistic; 

 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  
 − Maturitatea proiectului;  

 − Importanţa proiectului pentru dezvoltarea zonei;  
 − Justificarea şi acceptanţa socială a proiectului;  

 − Existenţa unor licenţe şi aprobări necesare implementării proiectului;  
 − Capacitatea beneficiarului de a gestiona, monitoriza şi de a asigura sustenabilitatea 

proiectului;  
 − Capacitatea departamentului tehnic al beneficiarului de a supraveghea implementarea 

acţiunii (pentru proiectele de infrastructură).  
 
 
PRIORITATEA 4. DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ 
 
Obiective: 

• Regenerarea oraşelor sau a unor areale ale acestora prin proiecte integrate şi 
participative 

• Modernizarea infrastructurii publice urbane, îmbunătăţirea reţelei urbane de transport 
public şi a altor servicii urbane  

• Creşterea atractivităţii centrelor urbane afectate de restructurarea industrială, prin 
reabilitarea arealelor dezafectate în situ şi pregătirea lor pentru alte tipuri de activităţi 

 
 
Măsura 4.1 Sprijinirea  proiectelor integrate de dezvoltare a comunităţilor 
 
Acţiuni eligibile: 

a) Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor abandonate 
b) Recuperarea siturilor abandonate pentru noi folosinţe 
c) Demolarea clădirilor şi/sau structurilor excesiv deteriorate 
d) Dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii şi utilităţilor publice urbane  
e) Infrastructura şi echipamente sociale 
f) Sprijinirea şi incubarea afacerilor iniţiale, comerţului, s.a. 
g) Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii  
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h) Etc. 
 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  
 − Maturitatea şi justificarea acţiunii   
 − Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare   
 − Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea 
acţiunii propuse   
 − Capacitatea tehnică a beneficiarului de a coordona implementarea proiectului  
 
 
Măsura 4.2 Îmbunătăţirea infrastructurii ecologice de transport, a utilităţilor publice conexe şi a 
serviciilor publice 
 
Submăsuri: 
 
4.2.1  Dezvoltarea unei reţele eficiente de transport public urban pentru îmbunătăţirea mobilităţii 
populaţiei 
 
Acţiuni eligibile:  
 − Construirea de staţii pentru autobuze, tramvaie şi troleibuze sau modernizarea celor 
existente;   
 − Extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi infrastructurii pentru 
troleibuze;  
 − Înlocuirea  parcului de transport public existent cu vehicule ecologice   
 − Achiziţionarea/ montarea de sisteme de control şi monitorizare a traficului  
 − Alte iniţiative pentru dezvoltarea unui sistem modern de transport urban  
  
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  
 − Numărul de călători per autobuz / linie  
 − Maturitatea şi justificarea acţiunii   
 − Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare   
 − Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea 
acţiunii propuse  
 − Capacitatea tehnică a beneficiarului de a coordona implementarea proiectului   
 
4.2.2 Reabilitarea străzilor şi a utilităţilor publice conexe (conducte de apă, gaz, electricitate etc.) 
 
Acţiuni eligibile:  
 − Reabilitarea străzilor  

 − Modernizarea utilităţilor publice conexe (apă, electricitate, gaze naturale, telefon şi alte 
reţele de distribuţie)   

  
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  
 − Proiectele eligibile vor fi acelea care derivă şi sunt coerente cu  Planurile Urbanistice 
Generale   
 − Lungimea totală şi rata de reabilitare  

 − Maturitatea şi justificarea acţiunii   
 − Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare   
 − Capacitatea beneficiarilor finali de-a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea 
acţiunii propuse  
 − Capacitatea tehnică a beneficiarului de-a coordona implementarea proiectului   
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4.2.3 Servicii publice urbane 
 
Acţiuni eligibile:  
 − Investiţii în facilităţi culturale, sportive şi recreative   
 − Adoptarea de metode moderne de administrare urbană  

 − Investiţii în serviciile telematice   
 − Investiţii în sisteme informaţionale   
 − Sprijinirea autorităţilor locale în preluarea de know-how şi tehnologii moderne  
 
 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  
 − Proiectele eligibile vor fi acelea care derivă şi sunt coerente cu  Planurile Urbanistice 
Generale  
 − Maturitatea şi justificarea acţiunii   

 − Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare    
 − Capacitatea beneficiarilor finali de-a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea 
acţiunii propuse   
 − Capacitatea tehnică a beneficiarului de-a coordona implementarea proiectului  
 
 
Măsura 4.3 Reabilitarea arealelor dezafectate in situ în vederea dezvoltării de noi activităţti 
 
Acţiuni eligibile: 

Reabilitarea şi dezvoltarea arealelor industriale abandonate şi / sau a terenurilor nefolosite 
sau subutilizate, în scopul transformării şi adaptării funcţionale pentru noi utilizari, cum ar 
fi: spaţii publice, centre sociale, centre sportive şi / sau centre educaţionale 

 
Criterii indicative de selecţie a proiectelor:  
 − Calitatea tehnică a planului de dezvoltare a zonei  
 − Viabilitatea economică  

 − Omogenitatea geografică şi mărimea zonei raportată la suprafaţa şi populaţia oraşului  
 − Maturitatea şi justificarea acţiunii   

 − Existenţa licenţelor şi aprobărilor necesare   
 − Capacitatea beneficiarilor finali de a administra, monitoriza şi asigura durabilitatea 
acţiunii propuse   
 − Capacitatea tehnică a beneficiarului de a coordona implementarea proiectului  
 
 
PRIORITATEA 5. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 
Masuri:  
 
5.1 Sprijinirea implementării şi managementului POR  
 
5.2 Sprijinirea Strategiei de Comunicare a POR   
 
5.3 Elaborarea de studii  
 
Măsurile sunt destinate sprijinirii implementării POR. 
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STRUCTURA PROPUSĂ A CHELTUIELILOR PUBLICE 
(Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat), pe priorităţi şi măsuri ale 

Programului Operaţional Regional 2007-2013: 
 

Priorităţi  Măsuri  

% în 
cheltuielile 
publice 
totale 
(POR)  

1.1 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelei de transport  
35,00% 

1.2 Sprijinirea şi dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi asistenţă socială  7,00% 

1. Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
publice regionale 
şi locale   

1.3 Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de 
educaţie   6,00% 

Total  48,00% 
2

af
.1 Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a 

acerilor  7,00% 
2.2 Sprijinirea şi modernizarea afacerilor regionale şi 

locale  5,00% 

2. Consolidarea 
mediului de 
afaceri regional şi 
local  

2.3 Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor  
4,00% 

Total  16,00% 
3.1 Reabilitarea zonelor turistice, renovarea 

patrimoniului istoric şi cultural, protecţia şi 
valorificarea patrimoniului natural  7,00% 

3. Dezvoltarea 
turismului 
regional şi local  

3.2 Dezvoltarea mediului de afaceri în turism  5,00% 
Total  12,00% 

4.1 Sprijinirea proiectelor integrate de dezvoltare a 
comunităţilor  7,00% 

4.2 Îmbunătăţirea infrastructurii ecologice de 
transport, a utilităţilor publice conexe şi a 
serviciilor publice  10,00% 

4. Dezvoltare 
urbană durabilă  

4.3 Reabilitarea arealelor dezafectate in situ, pentru 
dezvoltarea de noi activităţi  5,00% 

Total  22,00% 
5.1 Sprijinirea implementării şi managementului 

POR  1,00% 
5.2 Sprijinirea Strategiei de Comunicare a POR   0,50% 

5. Asistenţă 
tehnică  

5.3 Elaborarea de studii  0,50% 
Total  2,00% 
TOTAL     100,00% 
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7. PROGRAMELE OPERAŢIONALE SECTORIALE 

 
 
 

7.1 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA 
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” 

 
(POS COMPETITIVITATE) 

 
Obiectivul general: 
Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de 
productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. 
 
Obiective specifice: 
A.Creşterea contribuţiei IMM la PIB 
B.Creşterea valorii cheltuielilor totale de C-D (cercetare-dezvoltare) 
C.Creşterea utilizarii Internet-ului 
D. Reducerea intensităţii energetice primare 
 
PRIORITĂŢI: 
Prioritatea I: Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor, 
în special a IMM-urilor 
Prioritatea II: Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin promovarea cercetării şi inovării 
şi accelerarea dezvoltării societăţii informaţionale 
Prioritatea III: Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de 
energie 
 
Prioritatea I. Creşterea competitivitatii economice 
 
Măsura 1.1. Susţinerea investiţiilor productive şi pregătirea întreprinderilor româneşti pentru 
concurenţa pe piaţa internă europeană 

• Susţinerea investiţiilor productive, în special în IMM 
 Investiţii în echipamente, utilaje, tehnologii noi şi alte active destinate producţiei; 
 Susţinerea investitiilor intangibile vizând achiziţionarea de brevete, mărci, licenţe 
şi know-how; 

• Susţinerea certificării întreprinderilor 
 Sprijinirea implementarii şi certificării voluntare a sistemelor de management de 

mediu ISO 14001 (sau a înregistrarii EMAS); 
 Susţinerea implementării şi certificării voluntare a sistemelor de calitate ISO 

9001/2000; 
 Stimularea certificării voluntare a produselor şi obtinerea etichetelor ecologice; 
 Susţinerea dezvoltării şi acreditării laboratoarelor de etalonare/testare. 

 
Măsura 1.2. Dezvoltarea accesului la finanţare al întreprinderilor, în special al IMM 

• Înfiinţarea şi dezvoltarea fondurilor locale de garantare în vederea susţinerii 
întreprinderilor, în special a IMM; 

• Dezvoltarea funcţiei de co-garantare a FNGIMM; 
• Înfiintarea şi dezvoltarea fondurilor de risc în vederea susţinerii IMM. 
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Măsura 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi a serviciilor de consultanţă pentru afaceri 

• Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de administrare din incubatoare, clustere şi alte 
centre de afaceri (sprijin institutional) inclusiv consolidare/modernizare clădiri, 
achiziţionarea de echipamente, schimb de bune practici, susţinerea activităţilor de 
mentoring şi coaching, transfer know-how, seminarii, workshop-uri etc.; 

• Dezvoltarea serviciilor suport (inclusiv consultanţă) orientate către piaţă, mai ales în 
cadrul infrastructurii institutionalizate de afaceri (ex: dezvoltare de produse şi strategii de 
marketing, dezvoltare plan afaceri, managementul proiectelor); 

• Sustinerea integrarii şi dezvoltării capacităţii competitive a întreprinderilor în cadrul 
structurilor de afaceri prin investiţii iniţiale în întreprinderi noi şi asigurarea pregătirii de 
scurtă durată pentru întreprinderile gazduite în aceste structuri. 
 

Măsura 1.4. Creşterea accesului pe pieţe externe şi sprijinirea eforturilor de internationalizare ale 
întreprinderilor, în special ale IMM 

• Susţinerea participării la târguri, expoziţii internaţionale, misiuni economice; 
• Susţinerea logisticii IMM pentru acţiuni de internationalizare; 
• Susţinerea creării de reprezentanţe şi filiale în afara Pieţei Interne. 

 
Măsura 1.5. Promovarea potenţialului turistic românesc - factor de îmbunătăţire a imaginii 
României ca destinaţie turistică şi de antrenare a creşterii competitivităţii economice. 

• Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi 
promovarea brandului turistic naţional; 

• Dezvoltarea pieţei interne a turismului prin creşterea susţinută a produselor turistice 
românesti şi activităţi de marketing specifice; 

• Dezvoltarea reţelei naţionale de Centre de Informare şi Promovare Turistică şi crearea 
unei baze naţionale computerizate de informaţii turistice, inclusiv a unui sistem naţional 
integrat de colectare şi distribuire a acestora. 

 
 
Prioritatea II:  Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin promovarea cercetării şi 
inovării şi accelerarea dezvoltarii societăţii informaţionale 
 
Măsura 2.1. Susţinerea aplicării CDI şi creşterea propagării şi comercializării inovării 

• Susţinerea accesului direct al firmelor la activităţi de CDI (proiecte de cercetare 
colaborativă de tip CRAFT, proiecte de cercetare colectivă, schema de vouchere pentru 
comandarea de produse de cercetare de către întreprinderi, etc.); 

• Acordarea de sprijin pentru realizarea şi asigurarea serviciilor specializate de transfer 
tehnologic şi consultanţă pentru cercetare oferite de instituţiile de transfer tehnologic şi 
inovare (asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate la aplicarea/achiziţionarea de 
tehnologii, evaluare şi audit tehnologic, informare tehnologică, tehnici de gestiune a 
inovării etc.); 

• Dezvoltarea unor scheme de capital de risc destinate start-up-urilor high-tech şi spin-off-
urilor; 

• Sprijin pentru dezvoltarea şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală; sprijinirea 
brevetării la nivel european (EPO), la nivel internaţional (USPTO); suport pentru 
activităţile de creare a mărcilor proprii. 
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Măsura 2.2. Stimularea investitiilor în infrastructura CDI 
• Dezvoltarea infrastructurii de cercetare existente prin susţinerea laboratoarelor de  

cercetare, a centrelor de excelenţă etc.; 
• Sprijinirea şi crearea de noi infrastructuri, în special în cadrul unor platforme de cercetare 

existente, într-un domeniu stiinţific prioritar la nivel european. Investiţiile pot include 
clădiri, aparatură şi echipamente, baze de date, biblioteci şi alte facilităţi; 

• Crearea şi dezvoltarea de instituţii de transfer tehnologic şi inovare (centre de transfer 
tehnologic, parcuri ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare tehnologice etc.) prin investiţii 
în infrastructură; 

• Investiţii în dezvoltarea unor reţele de centre de CDI, coordonate la nivel naţional şi 
racordate la reţelele europene şi internaţionale de profil; 

• Stimularea dezvoltării unei reţele de centre de diseminare şi consultanţă pentru 
întocmirea de propuneri de proiecte şi transfer tehnologic, precum şi alte servicii 
inovative pentru CDI. 

 
Măsura 2.3. Îmbunătăţirea colaborării pentru cercetare dintre universităţi, instituţii de cercetare şi 
industrie 

• Sprijinirea parteneriatului între întreprinderi şi instituţii de cercetare/universităţi prin 
finanţarea unor proiecte comune de CDI şi susţinerea altor forme de colaborare conexe 
(ex: reţele, clusterehigh-tech, practică etc.); 

• Finanţarea unor proiecte complexe de cercetare în domeniul serviciilor şi produselor cu 
valoare adaugată ridicată, în special acelea ce vor atrage specialişti de vârf la nivel 
internaţional. 

 
Măsura 2.4. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 

• Sprijinirea furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pentru a se extinde şi a 
moderniza  infrastructura în zonele în care piaţa nu poate susţine acest lucru, astfel încât 
să fie posibil accesul la internet prin conexiuni broadband; 

• Sprijinirea construirii de telecentre în zonele în care piaţa nu a reacţionat, prin care să fie 
posibil accesul public la internet prin conexiuni broadband; 

• Susţinerea accesului IMM la internet şi la serviciile conexe. 
 
Măsura 2.5. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice moderne (e-Guvernare, 
e-Educatie şi e-Sanatate) 

• oferirea de suport financiar şi consultanţă pentru extinderea serviciilor electronice 
publice, în special pentru mediul de afaceri (Government to Business); 

• stimularea inter-operabilităţii serviciilor publice, naţionale şi pan-europene şi a 
schimbului de bune practici; 

• susţinerea unor programe e-Educaţie (dezvoltarea aplicaţiilor/infrastructurii de 
învăţământ la distanţă prin mijloace electronice); 

• susţinerea unor programe în domeniul sănătăţii, e-Health (acordarea de support pentru 
asigurarea disponibilităţii on-line a informaţiilor şi serviciilor medicale de diagnostic şi 
tratament, medicină preventivă şi educaţie sanitară; suport pentru realizarea reţelei 
Extranet a unităţilor medicale prin acces la reţele de mare viteză). 

 
Măsura 2.6. Promovarea unui mediu dinamic de e-business  

• sprijin pentru dezvoltarea soluţiilor de e-business şi e-commerce şi stimularea cererii 
utilizării comerţului electronic; 

• sprijin pentru integrarea de aplicaţii software. 
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Prioritatea III: Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile 
de energie 
 
Măsura 3.1. Reducerea intensităţii energetice /îmbunătăţirea eficienţei energetice 
-Susţinerea investiţiilor în echipamente de producere a energiei electrice cu eficienţă energetică 
ridicată (inclusiv re-abilitari şi re-tehnologizări); 
-Susţinerea investiţiilor în sistemul de distribuţie a energiei electrice; 
-Susţinerea investiţiilor necesare pentru interconectarea reţelelor de transport al energiei electrice 
şi a reţelelor de transport petrol şi gaze cu reţelele europene; 
-Promovarea serviciilor de creşterea eficienţei energetice realizate de companiile de servicii 
energetice (ESCO); 
-Sprijinirea programelor de realizare a unei pieţe de servicii energetice. 
 
Măsura 3.2. Creşterea ponderii energiei obţinute din resurse regenerabile 
-Susţinerea investiţiilor pentru valorificarea resurselor energetice eoliene; 
-Susţinerea investiţiilor pentru valorificarea resurselor hidroenergetice (sub10 MW); 
-Susţinerea investiţiilor pentru valorificarea resurselor energetice solare, cu precădere a 
investiţiilor în captatori solari termali şi fotovoltaici; 
-Susţinerea investiţiilor pentru valorificarea biomasei (biomasa-termal); 
-Susţinerea investiţiilor pentru valorificarea resurselor energetice geotermale. 
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7.2 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „DEZVOLTAREA 

RESURSELOR UMANE” 
 

(POS RESURSE UMANE) 
 
Obiectiv general: 
Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin 
asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a 
muncii moderne, flexibile şi inclusive, care să conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe 
piaţa muncii a 900.000 persoane.  

Obiective specifice: 
1. Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională prin programe educaţionale şi de 
formare profesională continuă specifice, inclusiv pentru persoane aparţinând grupurilor ţintă  
(tineri, şomeri de lungă  durată, lucrători cu nivel redus de calificare, lucrători în vârstă, persoane 
din grupurile vulnerabile); 
2. Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii şi asigurarea calităţii şi relevanţei EFPIC pentru 
piaţa muncii prin dezvoltarea de sistem şi implementarea de reforme în domeniul educaţiei şi 
sistemelor de formare profesională; 
3. Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să permită creşterea 
şanselor de ocupare/integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor, persoanelor din grupurile 
vulnerabile, şi promovarea  creării de locuri de muncă;   
4. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor; 
5. Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale; 
6. Îmbunătăţirea accesului la ocupare şi a participării femeilor pe piaţa muncii, reducerea 
discriminării pe bază de gen; 
7. Creşterea incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile. 
 
 
PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capitalului uman 
 
MĂSURI / DOMENII DE INTERVENŢIE 
Măsura 1.1. Promovarea de reforme, dezvoltarea şi modernizarea educaţiei şi formării iniţiale în 
contextul învăţării pe tot parcursul vieţii 
Măsura 1.2. Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii 
Măsura 1.3. Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie şi formare iniţială 
 
 
PRIORITATEA 2: Promovarea ocupării depline 
 
MĂSURI / DOMENII DE INTERVENŢIE 
Măsura 2.1. Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor şi promovarea formării 
antreprenoriale 
Măsura 2.2. Iniţiative pentru partenerii sociali 
Măsura 2.3. Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educatie şi formare iniţială 
Măsura 2.4. Identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii 
Măsura.2.5. Modernizarea şi întarirea capacităţii administrative a Serviciului Public de Ocupare 
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PRIORITATEA 3: Promovarea incluziunii sociale  
 
MĂSURI / DOMENII DE INTERVENŢIE 
Măsura 3.1. Combaterea discriminării şi promovarea măsurilor de integrare a grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii, promovarea economiei sociale 
Măsura 3.2. Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare profesională, cu 
precădere pentru persoanele provenind grupuri/comunităţi/medii dezavantajate, vulnerabile din 
punct de vedere socio-economic şi expuse riscului de excluziune socială 
Măsura 3.3. Egalitatea de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor 
Măsura 3.4. Dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale destinate reducerii marginalizării 
şi excluziunii sociale 
Măsura 3.5. Iniţiative transnaţionale în educaţia incluzivă 
Măsura 3.6. Iniţiative transnaţionale pe piaţa incluzivă a muncii 
 
 
AXE PRIORITARE: 
Axa prioritară 1. Modernizarea sistemului de educaţie iniţială 
Domenii majore de intervenţie:  

 Domeniul de intervenţie 1: Promovarea de reforme în educaţie în contextul învăţării pe 
tot parcursul vieţii  

Domeniul de intervenţie 2: Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie şi 
formare iniţială;  

 Domeniul de intervenţie 3. Dezvoltarea în cadrul sistemului naţional de educaţie şi 
formare a serviciilor integrate de informare, orientare şi 
consiliere privind dezvoltarea personală 

 
Axa prioritară 2: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare  
Domeniul major de intervenţie este „modernizarea şi întărirea capacităţii administrative a 
Serviciului Public de Ocupare”.  
 
Axa prioritară 3: Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea NE  
Axa prioritară 4. Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea SE  
Axa prioritară 5: Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea S  
  
Detaliem această axă, întrucât Pucioasa se găseşte în Regiunea Sud (S). 
 
Obiectiv: 
Creşterea participării la educaţie şi formare profesională şi creşterea adaptabilităţii forţei de 
muncă a întreprinderilor  

Beneficiari:  
−organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii;  
−sindicate, patronate;  
−Agenţii Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă;  
−autorităţi publice locale;  
−furnizori de educaţie;  
−furnizori de formare profesională continuă a adulţilor şi asociaţii ale furnizorilor de 
formare;  
−institute de învăţământ superior;  
−companii de stat sau private, IMM-uri, companii mari, pentru angajaţii acestora.  
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Domeniile majore de intervenţie: 
1. Promovarea formării profesionale pe tot parcursul vieţii  

Operaţiuni indicative:  
 Stimularea participării forţei de muncă la formare profesională continuă; 
 Calificarea/recalificarea  şomerilor şi a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă;  
 Organizarea de Job Cluburi în zonele cu un grad scăzut de participare pe piaţa 

muncii (în special în zonele rurale);  
 Organizarea de seminarii de informare privind cerinţele pe piaţa muncii şi 

posibilităţile de instruire şi angajare.  
 
2. Creşterea adaptabilităţii forţei de muncăşi a întreprinderilor şi promovarea formării 
antreprenoriale  

Operaţiuni indicative:  
 Promovarea adaptabilităţii şi culturii antreprenoriale a forţei de muncă;  
 Promovarea programelor de formare profesionala a şomerilor în cadrul 

societăţilor în vederea flexibilizării pieţei forţei de muncăţinând cont de evoluţia 
dinamică a mediului economic;  

 Dezvoltarea aptitudinilor manageriale pentru managementul micro-
întreprinderilor şi al întreprinderilor mici şi mijloci prin furnizarea unor programe 
de formare profesionalăadecvate;  

 Promovarea iniţiativei private prin oferirea de consultanţă privind înfiinţarea de 
IMM-uri şi sprijinirea acestora în activitatea de început;  

 Înfiinţarea de centre de consultanţă managerială.  
 
3. Iniţiative pentru partenerii sociali  

Operaţiuni indicative:  
 Promovarea participării partenerilor sociali în diferite activităţi socio-profesionale 

la nivel de întreprindere;  
 Înfiinţarea de incubatoare de afaceri cu implicarea mai activă a partenerilor sociali 

(patronate şi sindicate, ONG-uri);  
 Asistenţă şi sprijin în vederea întocmirii unor planuri de acţiune pentru 

încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor;  
 Organizarea periodică a unor seminarii cu participarea actorilor ce acţionează în 

domeniul ocupării forţei de muncă.  
 
4. Îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la locul de muncăşi promovarea culturii antreprenoriale  

Operaţiuni indicative:  
 Îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală pe piaţa muncii prin consolidarea dimensiunii 

practice a educaţiei şi formării profesionale;  
 Consiliere şi recomandări privind orientarea profesională, începând cu 

învăţământul secundar (clasele 5-8);  
 Încurajarea unei mai mari conştientizări a spiritului antreprenorial în întreaga 

societate şi în planurile de învăţământ;  
 Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile locale şi centrale, patronate şi 

sindicate în vederea identificării necesităţilor pieţei muncii şi orientarea 
sistemului educaţional.  

 
5. Identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii  
Operaţiuni indicative:  
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 Îmbunatatirea ocupării şi prevenirea şomajului de lunga durată; −Sprijinirea 
dezvoltării de centre de consiliere, calificare, re-calificare şi mediere a 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;  

 Înfiinţarea unor asociaţii între furnizorii de formare (publici şi privaţi) în vederea 
stabilirii unui plan de acţiune comun;  

 Înfiinţarea şi actualizarea permanentă a unor baze de date la nivel judeţean şi 
regional privind evoluţiile pe piaţa muncii (posturi vacante, necesităţi şi 
posibilităţi de calificare etc.).  

 
6. Combaterea discriminării şi promovarea măsurilor de integrare a grupurilor vulnerabile pe 
piaţa muncii, promovarea economiei sociale  
Operaţiuni indicative:  

 Promovarea integrării pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând grupurilor expuse 
riscului de excluziune socială, inclusiv prin promovarea tuturor formelor de 
economie socială;  

 Editarea unor publicaţii periodice gratuite cu informaţiile necesare actorilor de pe 
piaţa muncii (modificări legislative, oportunităţi de dezvoltare, sprijin acordat de 
instituţiile publice, acces la finanţări etc.);  

 Atragerea de noi parteneri în campanii de conştientizare şi promovare a atitudinii 
active în căutarea şi ocuparea unui loc de muncă si de combatere a discriminarii;   

 Furnizarea de noi servicii pe piaţa muncii, care să contribuie la prevenirea 
discriminarii specifice fiecărei categorii de persoane expuse riscului discriminării.  

 
7. Îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie şi formare profesională pentru grupurile 
vulnerabile  

Operaţiuni indicative:  
 Extinderea accesului la formarea continuă pentru grupurile vulnerabile în vederea 

creşterii motivării de participare a acestora pe piaţa muncii;    
 Înfiinţarea unor centre specializate în consilierea personalizată în mediul rural, 

pentru persoanele de etnie rroma şi pentru persoanele cu dizabilităţi;  
 Caravane de informare, consiliere privind piaţa forţei de muncă în mediul rural şi 

în comunităţile rroma.  
 

8. Egalitatea de gen şi combaterea excluziunii sociale a femeilor  
Operaţiuni indicative:  

 Promovarea egalităţii de gen şi a creşterii participării femeilor la viaţa economică, 
socialăşi politică;  

 Organizarea de campanii de promovare şi seminarii privind egalitatea de gen şi 
combaterea excluziunii sociale a femeilor, în special în mediul rural;  

 
9. Iniţiative transnaţionale în educaţia incluzivă 

Operaţiuni indicative:  
 Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în 

domeniul educaţiei;  
 Diseminarea de bune practici şi schimb de experienţă în cadrul unor programe 

comune de formare profesională;  
 Testarea de noi mijloace de combatere a discriminării şi inegalităţilor întâmpinate 

de cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă sau de cei care au un loc de muncă;  
 Identificarea de noi oportunităţi de integrare pe piaţa muncii pentru grupurile 

vulnerabile în cadrul iniţiativelor cu parteneri din Statele Membre.  
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10. Iniţiative transnaţionale pe piaţa inclusivă a muncii  
Operaţiuni indicative:  

 Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european pe piaţa 
muncii;  

 Crearea de parteneriate în ceea ce priveste schimbul de experienţă profesională 
pentru adaptarea noilor tehnologii  

 Schimb de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane în cadrul unor 
parteneriate transnaţionale  

 
Axa prioritară 6: Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea NV  
Axa prioritară 7. Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea V  
Axa prioritară 8: Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea NV  
Axa prioritară 9: Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea Centru  
Axa prioritară 10. Dezvoltarea resurselor umane în Regiunea Bucureşti - Ilfov  
Axa prioritară 11: Asistenţa tehnică 
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7.3 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „INFRASTRUCTURA 

DE MEDIU” 
 

(POS MEDIU) 
 
 
Obiectiv global: 
Protecţia şi îmbunătăţirea infrastructurii de mediu, în conformitate cu nevoile economice şi 
sociale ale României, cu accent deosebit pe îndeplinirea standardelor europene. 

„Infrastructura” în contextul POS Mediu include, de asemenea: 
- utilităţile şi serviciile publice de mediu; 
- reţeaua ariilor naturale protejate; 
- siturile afectate de poluare istorică sau eroziune costieră 
 
Atingerea obiectivului global depinde de obiectivele specifice ale POS Mediu, care vizează: 
1. îmbunătăţirea accesului la utilităţile publice, prin asigurarea infrastructurii regionale de apă şi 
management al deşeurilor în minimum 35 de judete, care să acopere 70% din populaţie până în 2015; 
2. îmbunătăţirea calităţii mediului, prin sprijinirea acţiunilor în vederea promovarii politicilor 
integrate pentru apă, sol şi protecţia naturii, cu accent deosebit pe conformarea cu acquis-ul 
comunitar de mediu, astfel încât, până în 2015, să se asigure:  
- epurarea suficienta a apelor uzate pentru mai mult de 200 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori 
echivalenţi, reprezentând 60% din încărcarea biodegradabilă; 
- calitatea corespunzatoare a apei potabile în toate localităţile; 
- închiderea a minimum 80 de depozite de deşeuri neconforme şi reabilitarea ecologica a siturilor 
afectate de poluare istorica sau eroziune costiera; 
- retehnologizarea sistemelor de încălzire centrala în unele dintre cele mai poluate zone. 
3. îmbunătăţirea protecţiei naturii şi managementul riscului la inundaţii în zonele prioritare 
selectate, prin acţiuni de: 
- îmbunătăţirea managementului reţelei Natura 2000; 
- prevenirea dezastrelor provocate de inundaţii 
 
 
PRIORITATEA 1 - Dezvoltarea sistemelor regionale de management pentru utilităţile de apă 
şi deşeuri 
 
Obiectiv 
Principalul obiectiv al acestei priorităţi îl constituie asigurarea pentru populatia din aglomerarile 
urbane a infrastructurii corespunzatoare de apă şi deşeuri şi a serviciilor aferente de buna calitate, la 
preturi accesibile. 
 
Aceasta prioritate va fi finanţată din Fondul de Coeziune. 
 
Beneficiarii vizaţi sunt asociaţiile de municipalităţi la nivel regional/judeţean şi operatorii regionali. 
 
Acţiuni indicative:  
- Sprijin pentru creşterea procentului de conectare la utilităţile publice de apă şi deşeuri 
- Dezvoltarea sistemelor integrate de management al apei şi apei uzate, la nivel regional 
- Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor la nivel regional 
- Infiintarea/intarirea operatorilor regionali în vederea furnizarii de serviciilor publice de bună 
calitate 
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Măsura 1.1. Dezvoltarea sistemelor de infrastructură de apă şi apă uzată la nivel regional 
În sectorul de apă, proiectele vor integra componentele de apă şi apă uzata, pe baza prioritizării 
nevoilor investiţionale la nivel regional. O condiţie prealabilă pentru aprobarea proiectelor o 
reprezintă înfiinţarea şi consolidarea operatorului regional unic pentru aria de deservire a proiectului, 
cu o populaţie de minimum 100 000 locuitori echivalenţi. 
 
Măsura 1.2. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor 
În vederea conformării cu angajamentele mai sus menţionate din sectorul deşeurilor solide, proiecte 
integrate de management al deşeurilor se vor derula în conformitate cu Planul Naţional de Gestiune a 
Deşeurilor şi cu Planurile Regionale de Gestiune a Deşeurilor. Investiţiile vor include activităţi legate 
de ierarhia în ceea ce priveşte managementul deşeurilor (prevenire, colectare selectiva, valorificare şi 
reciclare, tratare şi eliminare), în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Proiectele 
respective vor acoperi aglomerarile urbane şi rurale, la nivel judetean/regional, populatia beneficiara 
fiind de minimum 300 000 locuitori. 
 
 
PRIORITATEA 2 – Dezvoltarea investiţiilor durabile în infrastructura de mediu 
 
Obiectivul acestei priorităţi este de a îmbunătăţi calitatea mediului în România prin politici de sprijin şi 
acţiuni care săamelioreze calitatea apelor, solului şi aerului, în acord cu obiectivele naţionale pe termen 
lung din Planul Naţional de Dezvoltare. 
 
Această prioritate va fi finanţată din FEDR.  
 
Acţiuni complementare: 
- îmbunătăţirea calităţii apei 
- îmbunătăţirea calităţii solului 
- îmbunătăţirea calităţii aerului 
 
Măsura 2.1. Îmbunătăţirea şi finalizarea infrastructurii de protecţia şi utilizarea ratională a resurselor 
de apă 
 
Obiective:  
1) Reducerea poluării cursurilor de apă prin creşterea cantităţii de ape uzate municipale epurate 

corespunzător; 
2) Furnizarea către populaţia din regiunile specifice mai mici de 100.000 p.e. şi zonele vulnerabile a apei 

potabile la standardele şi în cantitatea cerută ; 
3) Asigurarea conectarii populaţiei la sistemul de canalizare, reducând astfel disproporţiile 

dintre accesul la sursele de apă potabilă şi cele de canalizare;  
4) Protejarea şi încurajarea utilizarii raţionale a resurselor de apă.  
 
Primul obiectiv specific va fi atins prin sprijinirea extinderii sistemelor de canalizare şi 
construirea/reabilitarea staţiilor de epurare la nivelul de epurare cerut, în special pentru a se 
conforma cu cerinţele stabilite pentru zonele sensibile (eliminarea nutrienţilor). Se au în vedere, 
de asemenea, echipamente adecvate pentru tratarea şi depozitarea nămolului de epurare. 
 
Principalii beneficiari ţintă sunt municipalităţile cu peste 50.000 l.e., în care costurile de 
investiţii sunt estimate a fi cele mai ridicate. 
 
Obiectivele specifice subsecvente vor fi realizate prin promovarea 
construirii/reabilitării/modernizării infrastructurii de apă/apă uzată pentru zone specifice (sub 
100.000 l.e.) care nu pot fi incluse în proiectele regionale, în cadrul priorităţii 1.  
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În selectarea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul acestei priorităţi, o atenţie deosebită se va 
acorda cerinţelor Directivei 98/83/CE privind calitatea apei potabile şi Directivei 91/271/CEE 
privind epurarea apelor uzate urbane. 
 
Beneficiarii ţintă sunt asociaţiile de localităţi din regiune cu mai puţin de 100,000 p.e. 
 
Acţiuni indicative: 
- Construirea/extinderea colectării şi epurarii apelor uzate, cu scopul de a atinge nivelul adecvat 
de epurarea, pentru îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă; 
- Construirea de noi reţele de alimentare cu apă sau extinderea/reabilitarea reţelor existente şi 
facilităţi conexe în domeniu; 
- Dezvoltarea sistemelor de tratare adecvată a nămolului rezultat de la staţiile de epurare. 
 
Măsura 2.2. Reabilitarea solurilor afectate de managementul necorespunzator al deşeurilor, 
poluare istorică şi eroziune 
 
Obiectiv specific: 
Îmbunătăţirea calităţii solului în zonele/regiunile cele mai afectate de activităţile umane sau de 
eroziune naturala, atât prin acţiuni de corectare şi prevenire, cât şi prin asigurarea condiţiilor 
socio-economice adecvate în acele zone.  

Beneficiarii ţintă sunt autorităţile judeţene şi asociaţiile de municipalităţi/judeţe din cadrul 
regiunii.  
 
Principalele acţiuni vor fi direcţionate în vederea extinderii/completării sistemelor de 
management al deşeurilor în acele judete în care investiţiile existente, actualizate, sunt limitate la 
un depozit nou, colectare neselectiva şi transport. Scopul este crearea unui management modern 
al deşeurilor care să contribuie la minimizarea deşeurilor care vor fi depozitate, prin crearea unor 
sisteme adecvate operaţionale pentru fiecare tip de de deşeuri, în vederea protejarii mediului. 
Aproximativ jumatate din cele 41 de judete din România, neincluse în prioritatea 1, vor beneficia 
de investiţii pe diferite tipuri de deşeuri. Construirea de noi depozite de deşeuri este exclusă din 
cadrul acestei priorităţi.  
 
Pe lângă aceasta, reabilitarea site-urilor istorice contaminate este prevazuta în câteva zone 
prioritare, având ca scop reducerea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane. Site-
urile curăţate vor fi ulterior utilizate în scop economic, activitate asigurată în cadrul Programului 
Operaţional Regional, având ca scop dezvoltarea regiunilor respective. Acesta este doar prima 
etapa a unei strategii pe termen lung ce urmareste recuperarea terenurilor afectate în vederea 
utilizarii ulterioare pentru investiţii publice şi în interes economic.    
Un vast inventar  al terenurilor afectate/ contaminate, la nivel naţional, se va realiza cu sprijin 
PHARE. Ca rezultat al prioritizării necesităţii de investiţii, proiectele cele mai urgente vor fi 
finanţate în timpul perioadei curente de programare.  

  
Protejarea şi reabilitarea litoralului sudic al Marii Negre are ca scop stoparea eroziunii costiere, 
creşterea valorii de investitie a acestei zone, precum şi siguranta locuintelor.  
 
Acţiuni indicative:  
- extinderea sistemelor municipale de management al deşeurilor (închiderea şi reabilitarea 
depozitelor vechi, construirea facilitatilor de sortare a deşeurilor, a facilitatilor de reciclare şi a 
instalatiilor de compostare, construirea unor sisteme selective de colectare; construirea unor 
facilitate adecvate pentru deşeurile periculoase şi alte tipuri specifice de deşeuri);  
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- reabilitarea site-urilor poluate istoric în ariile selectate ca fiind prioritare;  
- reabilitarea litoralului Marii Negre afectat de eroziune.   

Măsura 2.4. Îmbunătăţirea infrastructurii de protecţie a aerului 
 
Obiectiv: 
Îmbunătăţirea calităţii aerului în zonele critice, în conformitate cu cerintele Directivei Cadru 96/62/CE şi 
a Directivelor fiice, a Directivei 2001/81/CE privind pragurile de emisii, a Directivei 2001/80/CE privind 
reducerea emisiilor provenind de la instalaţiile mari de ardere.  
 
Actiunile prevăd îmbunătăţirea calităţii aerului în cele mai afectate zone, pe baza unei strategii 
regionale de încălzire pe termen mediu/lung. În situaţiile în care opţiunea aleasă în urma analizei 
cost-beneficiu este utilizarea energiei regenerabile sau a surselor mai puţin poluante de enegie 
pentru instalaţiile municipale de încălzire, proiectelor respective li se acorda prioritate (şi vor fi 
finanţate prin POS Competitivitate). Când alternativele pentru combustibilii traditionali nu sunt 
disponibile, scopul este să se promoveze o utilizare ratională a surselor de energie 
neregenerabile.  

Se va acorda o atentie deosebita activităţilor de modernizare a instalaţiilor mari de ardere ce au 
ca ţintă reducerea emisiilor de SO2, NOx şi pulberi, contribuind astfel la implementarea 
Directivelor respective de aer pentru care România are perioade de tranziţie.  

În vederea asigurării sustenabilităţii sistemelor de încălzire locală, investiţiile au ca scop 
retehnologizarea instalaţiilor de încălzire împreună cu reabilitarea reţelelor termice şi de 
contorizare, care vor contribui la reducerea considerabila a pierderilor din reţea, scăderea 
consumului de combustibil şi la reducerea emisiilor în aer.    

Distincţia dintre domeniile de intervenţie în domeniul energiei din POS Mediu şi POS 
Competitivitate se bazează pe tipul de beneficiari finali. În cazul POS Mediu, se acordă sprijin 
pentru proiectele din sectorul public, municipal sau operatorilor de servicii publice.  

Beneficiarii ţintă sunt autorităţile publice ale municipalităţilor selectate.  
 
Acţiuni indicative:  
-reabilitarea sistemelor municipale de încălzire  
 
 
PRIORITATEA 3: Stabilirea unor sisteme corespunzătoare de management pentru 
protecţia naturii şi prevenirea riscurilor în zonele prioritare selectate 
 
Obiectivele acestei priorităţi vizează asigurarea unui management corespunzător al ariilor protejate 
incluse în Reţeaua Natura 2000 şi contribuţia la un management durabil al inundaţiilor în zonele cele 
mai vulnerabile. 
 
Aceasta prioritate va fi finanţată din FEDR. 
 
Măsura 3.1. Întărirea conservării naturii în siturile Natura 2000 
Conservarea naturii şi biodiversităţii va fi sprijinită prin acţiuni de dezvoltare a cadrului de 
management pentru siturile Natura 2000, dezvoltarea infrastructurii (inclusiv conservarea) pentru 
arii protejate, activităţi de operare şi monitorizare în vederea îndeplinirii angajamentelor 
României în ceea ce priveşte crearea Reţelei  Natura 2000, dar şi pentru conştientizarea asupra 
problemelor de mediu şi a comportamentului ecologic – ca bază a dezvoltării durabile.  
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Acţiuni complementare sunt prevăzute şi în cadrul Programului de Dezvoltare Rurala, în strânsă 
legatura cu Reţeaua Natura 2000, prin securizarea plăţilor compensatorii pentru achiziţionarea de 
terenuri necesare pentru managementul proprietăţii de conservare a naturii.  
 
Acţiuni indicative:  
- sprijin instituţional pentru managementul siturilor Natura 2000 (control, instruire, dezvoltarea 
capacităţii instituţionale, pregatirea studiilor stiintifice, a inventarelor, cartografierea, pregatirea 
şi implementarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 şi a planurilor de actiune 
pentru protecţia şi conservarea speciilor de interes comunitar, activităţi de constientizare şi 
educatie de mediu);  
- investiţii pentru sprijinirea reconstrucţiei naturale, protecţia şi conservarea habitatelor şi a 
speciilor, dezvoltarea infrastructurii (construirea şi dotarea sediilor administraţiilor rezervaţiilor 
şi centre de vizitare etc) şi achiziţionarea terenurilor necesare pentru managementul adecvat în 
vederea conservării naturii, în zonele din cadrul reţelei Natura 2000;  
- stabilirea sistemelor de monitorizare a habitatelor naturale protejate şi a speciilor salbatice.  
 
Măsura 3.2. Managementul inundaţiilor în zonele cele mai vulnerabile 
Sprijinul pentru aceasta prioritate se va concentra pe investiţiile care să furnizeze un nivel 
adecvat al protecţiei împotriva inundaţiilor prin sprijinirea îmbunătăţirii starii economice, de 
mediu, ecologic şi de conservare al celor mai vulnerabile regiuni. Zonele ţintă pentru intervenţie 
vor fi selectate în concordanţă cu strategiile relevante la nivel regional şi naţional.   
Acţiuni complementare în domeniul managementului de risc pentru inundaţii sunt prevăzute în 
cadrul Programului Operaţional Regional, care va sprijini acţiuni pentru eficientizarea 
interventiilor dupa inundaţii.   
 
Acţiuni indicative:  
- lucrări de construcţie pentru prevenirea inundaţiilor şi reducerea consecinţelor distructive ale 
inundaţiilor;  
- elaborarea unor hărţi de pericol şi risc al inundaţiilor;  
- reabilitarea şi reconstructia zonelor umede; crearea de noi zone umede, în strânsă legătură cu 
protecţia naturii şi managementul inundaţiilor.  
 
 
PRIORITATEA 4: Asistenţă tehnică 
 
Scopul acestei priorităţi este să asigure o implementare eficientă a întregului POS Mediu şi să 
contribuie la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene prin sprijinirea identificării 
proiectelor, intarirea capacităţii administrative a Autorităţii de Management şi a Organismelor 
Intermediare, finanţarea activităţilor privind monitorizarea, evaluarea şi controlul proiectelor, 
precum şi acţiunile de publicitate pentru POS Mediu.   
 
Aceasta prioritate va fi finanţată din FEDR.  
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7.4 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „INFRASTRUCTURA 
DE TRANSPORT” 

 
(POS TRANSPORT) 

 
 
Obiectiv General pentru perioada 2007 –2013: 
Vizează asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne şi durabile, precum şi toate 
celelalte condiţii privind dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, 
astfel încât volumul activităţii de transport în PIB să crească de la 3,6 mld. EUR, în prezent, la 
minim 7 mld. EUR pâna în 2015. 
 
 
PRIORITATEA 1: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport Trans-
europene 
 
Va fi în întregime  finanţată din Fondul de Coeziune.  
 
Aceasta va asigura baza pentru creşterea traficului de pasageri şi de mărfuri pe infrastructura de 
transport rutieră, feroviară, navalăşi aeriană situată pe TEN-T, inclusiv activităţile intermodale. 
Prioritar pentru POS-T va fi dezvoltarea autostrăzilor şi modernizarea infrastructurii feroviare, 
pentru asigurarea interoperabilităţii de-a lungul axei prioritare TEN-T-7 şi 22. Atenţie specială 
va fi acordatătransportului pe căile navigabile interioare pe TEN-T-18.2.  
 
Operaţiunea 1.1: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere Transeuropene  
Operaţiunea 1.2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare Trans-europene  
Operaţiunea 1.3: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naval Trans-europene  
Operaţiunea 1.4: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian inter-regional 
european.  
 
 
PRIORITATEA 2: Modernizarea şi dezvoltarea secţiunilor de infrastructură de transport 
terestru în vederea asigurării accesului la TEN-T 
 
Va fi în întregime finanţată din Fondul de Coeziune.  
 
Va îmbunătăţi accesul la TEN-T pentru traficul  de la nodurile de generare al traficului 
(aeroporturi, porturi, centre populate de afaceri şi industriale) care nu sunt localizate pe TEN-T.  
 
Operaţiunea 2.1: Modernizarea şi dezvoltarea secţiunilor de infrastructurăde transport terestru 
în vederea accesului la TEN-T 
 
 
PRIORITATEA 3: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport naţionale 
 
Va fi în totalitate finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). 
 
Această prioritate va asigura baza pentru creşterea traficului de pasageri şi mărfuri pe 
infrastructura de transport rutieră, feroviară, navală naţională localizată pe TEN precum şi în 
afara TEN-T. 
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Priorităţile 1 şi 2 sunt centrate doar pe secţiunile TEN-T şi sunt finanţate numai de FC. 
Prioritatea 3 se concentrează pe toate secţiunile de infrastructură de transport din România 
(TEN-T şi altele). Există o legătură între aceste secţiuni ale TEN-T, care sunt parte ale celor 
două priorităţi( 1 & 2 pe de o parte, şi prioritatea 3 pe de alta ). Prin urmare trebuie să se exercite 
o mare prudenţă în timpul procesului de selecţie al secţiunilor infrastructurii de transport TNT-T,  
astfel încât să se evite dublarea, şi în acelaşi timp secţiunea TNT-T să nu apară în ambele grupe 
de priorităţi. 
 
Operaţiunea 3.1: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale  
Operaţiunea 3.2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare naţionale  
Operaţiunea 3.3: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii navale naţionale  
 
 
PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor feroviare pentru pasageri pe reţeaua 
feroviară naţională şi Trans-europeană 
 
Va fi finanţată în totalitate din FEDR. 
 
Va creşte nivelul serviciilor pentru traficul naţional şi internaţional feroviar de pasageri.  
 
Operaţiunea 4.1: Modernizarea materialului rulant feroviar pentru transportul de pasageri 
 
 
PRIORITATEA 5: Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi. 
 
Va fi finanţată în totalitate din FEDR. 
 
Această prioritate va promova creşterea nivelului de siguranţă, reducerea efectelor adverse 
asupra mediului, va promova transportul intermodal şi va asigura infrastructurile de transport 
faţă de dezastrele naturale. 
 
Operaţiunea 5.1 Promovarea transportului intermodal  
Operaţiunea 5.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport  
Operaţiunea 5.3 Reducerea efectelor adverse ale transportului asupra mediului  
Operaţiunea 5.4 Punerea în siguranţă a infrastructurii de transport faţă de dezastrele naturale  
 
 
PRIORITATEA 6: Asistenţă tehnică 
 
Va fi în întregime finanţată din FEDR.  
 
Va asigura sprijinul pentru managementul şi controlul implementării POS Transport. 
 
Operaţiunea 6.1 Asigurarea sprijinului eficient pentru managementul, 
implementarea,monitorizarea şi controlul POS Transport. 
Operaţiunea 6.2 Asigurarea sprijinului pentru promovarea şi informarea privind POS Transport 
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7.5 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „AGRICULTURĂ, 
DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT” 

 
(POS AGRICULTURA) 

 
 
PRIORITATEA 1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea 
diversificării activităţilor economice prin sprijinirea celor care activează în mediul rural 
 
Măsura 1.1 Diversificarea economiei rurale 
Acţiuni: 
-diversificarea activitatilor non-agricole 
-sprijinul pentru crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor 
-încurajarea activităţilor turistice 
-protejarea, ameliorarea şi managementul cadrului natural – “renovarea satelor” 
 
Măsura 1.2 Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural 
Acţiuni: 
-dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie 
-renovarea şi dezvoltarea satelor, conservarea patrimoniului rural 
 
Măsura 1.3 Alte masuri 
Acţiuni: 
-pregatire profesională 
-îmbunătăţirea competenţelor de management şi implementare a strategiilor locale de dezvoltare 
 
 
PRIORITATEA 2: Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere 
 
Măsura 2.1 Utilizarea durabilă a terenurilor agricole 
Se acordă sprijin pentru: 
 -fermierii din zonele montane cu handicap natural 
 -fermierii din zonele cu handicap natural, altele decât zonele montane 
 -Programul NATURA 2000 
 -agro-mediu şi bunăstarea animalelor 
 -investiţii neproductive 
 
Măsura 2.2 Utilizarea durabilă a terenurilor forestiere 
Se acordă sprijin pentru: 
  -împădurirea terenurilor agricole 
  -organizarea sistemelor agroforestiere pe teren agricol 
  -împădurirea terenului neagricol 
  -Programul NATURA 2000 
  -mediul forestier 
  -refacerea potenţialului producţiei forestiere şi introducerea acţiunilor de prevenire 
  -investiţii neproductive 
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PRIORITATEA 3: Creşterea competitivităţii agriculturii şi silviculturii şi adaptarea 
ofertei la cerinţele pieţei 
 
Măsura 3.1 Îmbunătăţirea potenţialului uman 
Acţiuni: 
  -instruire profesională şi acţiuni de informare 
  -instalarea tinerilor fermieri în mediul rural 
  -pensionarea anticipata a fermierilor 
  -utilizarea de către fermieri a serviciilor de consultanţă 
  -crearea serviciilor de management al fermei 
 
Măsura 3.2 Restructurarea potenţialului fizic agricol şi forestier 
Acţiuni: 
  -modernizarea exploataţiilor agricole; 
  -îmbunătăţirea valorii economice a pădurilor; 
  -creşterea valorii adăugate a producţiei agricole; 
  -îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii; 
  -refacerea potenţialului producţiei agricole; 
 
Măsura 3.3 Îmbunătăţirea calităţii producţiei şi produselor agricole 
Acţiuni: 
  -sprijinirea fermierilor pentru adaptarea la standardele UE 
  -sprijinirea fermierilor care participă la schemele de calitate a alimentelor 
  -sprijinirea grupurilor de producatori 
 
Măsura 3.4 Măsuri tranzitorii pentru noile state membre 
Acţiuni: 
  -sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă 
  -sprijinirea înfiinţării grupurilor de producatori 
 
 
PRIORITATEA 4: Promovarea iniţiativelor locale prin încurajarea acţiunilor de tip 
“Leader” 
 
Măsura 4.1 Promovarea iniţiativelor locale “Leader ” 
Acţiuni: 
  -Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 
  -Implementarea proiectelor de cooperare 
  -Stimularea grupurilor de acţiune locală de a dobândi cunoştinte şi de a se implica în acţiunile 
din teritoriu 
 
 
PRIORITATEA 5: Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii 
 
Axe prioritare: 
Axa 1 – Măsuri pentru adaptarea flotei comunitare de pescuit 
Axa 2 - Acvacultura, procesarea şi marketingul piscicol al produselor de acvacultură 
Axa 3 - Măsuri de interes colectiv 
Axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor costiere de pescuit 
Axa 5 - Măsuri de asistenţă tehnică 
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7.6 PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „DEZVOLTAREA 
CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE” 

 
Este un program a cărui necesitate a reieşit din ultimele consultări purtate cu serviciile Comisiei 
Europene, care au evidenţiat necesitatea elaborării Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative de către Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
 
Nu sunt încă întocmite nici un fel de priorităţi referitoare la acest plan, structurile necesare 
pentru realizarea acestui POS fiind în curs de constituire. 
 
 
 
 
 

7.7 PROGRAMUL OPERAŢIONAL „ASISTENŢĂ TEHNICĂ” 
 
Având în vedere faptul că acest program nu ne este adresat în mod direct, ne vom limita doar la 
amintirea acestuia. 
 
Este posibil să apară o serie de schimbări în această structură de ansamblu o dată ce 
reglementările CE pentru perioada 2007-2013 vor fi finalizate. 
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8. PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

AL REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD – MUNTENIA 2007-2013 
 
 
Planul de Dezvoltare Regională (PDR) al Regiunii de Dezvoltare Sud – Muntenia 2007-2013, 
care este destinat să contribuie la atingerea obiectivelor din Planul Naţional de Dezvoltare 2007-
2013, este în curs de realizare. 
 
Putem însă extrage din documentele pe care le deţinem o serie de aspecte privind cadrul 
strategic de implementare  a PDR 2007 – 2013. 
 
 
Obiective strategice 

1. Dezvoltarea infrastructurii care să susţină dezvoltarea economică şi sociala, durabilă şi 
echilibrată a regiunii  

2. Îmbunătăţirea capacităţii inovative şi a competitivităţii economiei regionale, micşorarea 
discrepanţei dintre PIB-ul/capita naţional şi cel regional  

3. Dezvoltarea economică şi socială, durabilă şi echilibrată a comunităţilor rurale prin 
modernizarea agriculturii şi diversificarea  economiei rurale  

4. Creşterea şi utilizarea potenţialului forţei de muncă a regiunii într-un mod eficient prin 
dezvoltarea cererii de instruire şi reinstruire a forţei de muncă  

 
Obiective orizontale 
1. Sustenabilitatea mediului  
Asigurarea priorităţii pentru intervenţiile care urmăresc îmbunatăţirea mediului sau ameliorarea 
acestuia prin aplicarea criteriilor bunelor practici privind mediul în toate domeniile de activitate 
2. Egalitatea şanselor pentru toţi  
Promovarea adoptării principiilor de “Egalitate a şanselor pentru toţi” în selectarea activităţilor 
sprijinite prin Planul de Dezvoltare Regională  
3. Inovare şi Societatea informaţională 
Încurajarea valorificării perspectivelor inovative pentru dezvoltarea regională şi promovarea 
dezvoltării Societăţii informaţionale în regiunea Sud Muntenia  
 
 
PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE 
 

 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LOCALE ŞI REGIONALE - Asigurarea 
conditiilor fizice pentru o economie şi un mod de viaţă modern - 6 măsuri; 

 
  SPRIJINIREA  AFACERILOR - Asigurarea unui climat favorabil îmbunătăţirii 

performanţelor economice ale regiunii - 6 măsuri; 
 
  DEZVOLTAREA RURALĂ ŞI EFICIENTIZAREA AGRICULTURII - Creşterea 

gradului de participare al comunităţilor rurale şi al agriculturii la economia regiunii - 6 
măsuri; 
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  DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - Asigurarea de resurse umane flexibile, 
capabile şi moderne, necesare susţinerii dezvoltării economice şi sociale durabile - 3 
măsuri 

 
Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale 
Măsura 1.1  Dezvoltarea spaţială şi modernizarea infrastructurii de transport, inclusiv a 
infrastructurii şi activităţilor de suport pentru transport 
Măsura 1.2  Dezvoltarea utilităţilor, serviciilor publice şi a infrastructurii sociale 
Măsura 1.3  Dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de telecomunicaţii şi facilitarea 
accesului la serviciile IT 
Măsura 1.4 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului (managementul 
deşeurilor ) 
Măsura 1.5  Modernizarea şi reabilitarea siturilor industriale şi a zonelor urbane 
Măsura 1.6 Reconstrucţia ecologică a zonelor degradate şi protejarea patrimoniului natural 
 
Prioritatea 2 – Sprijinirea afacerilor 
Măsura 2.1   Investiţii în capital fizic, tehnologii noi curate şi sisteme de calitate 
Măsura 2.2 Amenajarea zonelor industriale neutilizate şi introducerea acestora în circuitul 
productiv 
Măsura 2.3   Investiţii fizice şi alternative în turism şi diversificarea ofertei turistice 
Măsura 2.4  Dezvoltarea activităţilor conexe şi de suport pentru turism 
Măsura 2.5  Servicii de consultanţă şi formare profesională în domeniul afacerilor 
Măsura 2.6   Promovarea cooperării interne şi internaţionale 
 
Prioritatea 3 – Dezvoltarea rurală şi eficientizarea agriculturii 
Măsura 3.1  Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi sociale a comunităţilor rurale 
Măsura 3.2  Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de suport a agriculturii 
Măsura 3.3 Diversificarea activităţilor economice alternative în comunităţile rurale               

(agroturistice, meşteşugăreşti, conservarea moştenirii locale şi a produselor cu 
marcă locală, etc.) 

Măsura 3.4  Diversificarea activităţilor conexe agriculturii 
Măsura 3.5  Conservarea şi refacerea mediului înconjurător aferent comunităţilor rurale 
Măsura 3.6  Servicii de consultanţă şi formare profesională specifică mediului rural 
 
Prioritatea 4 – Dezvoltarea Resurselor umane 
Măsura 4.1  Adaptarea continuă şi structurarea sistemului educaţional şi de pregătire 
profesională în conformitate cu cerinţele pieţei muncii 
Măsura 4.2  Dezvoltarea de politici active pentru angajare 
Măsura 4.3  Promovarea programelor de dezvoltare socială 
 
Proiectele care vor fi propuse vor trebui să se încadreze în obiectivele, măsurile şi priorităţile 
descrise mai sus. 
 
 
CONDITII GENERALE de îndeplinit de către proiecte 

 inovativ – unul sau mai multe elemente ale proiectului ar trebui să fie unice; 
 participativ – participarea, pe lângă autorităţile publice locale, a comunităţii locale, 

incluzând diverse organizaţii, părţi interesate; 
 analizat profund - decizia de implicare în proiect ar trebui să fie bazată pe analizele 

fezabilităţii, costurilor estimate şi consultărilor sociale; 
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 acceptat – beneficiarul proiectului trebuie să încheie un acord de cooperare agreat de 
toate părţile implicate în proiect – în special pentru proiecte ce vizează sisteme de 
drumuri; 

 necesar – pentru faza de început proiectul trebuie să se bazeze pe analize detaliate ale  
opţiunilor – cercetarea iniţiala a fezabilităţii. Proiectul ar trebui să ia în considerare 
capacitatea de absorbţie locală şi regională existentă, să aibă un impact regional particular 
şi să contribuie la creşterea potenţialului de dezvoltare a regiunii;   

 profitabil –  proiectul ar trebui să fie bazat pe calcule realistice cu privire la capacitatea 
financiară şi de implementare a beneficiarului şi să fie profitabil din punct de vedere 
economic şi financiar;  

 complex sau complementar – proiectul ar trebui să complementeze activităţi deja 
realizate sau să fie parte a unui concept de proiect care să vizeze dezvoltarea unei zone 
particulare din regiune;  

 bine localizat – proiectul ar trebui să aibă o localizare specificată, care ar permite în 
avans, identificarea oportunităţilor şi riscurilor de realizare; 

 fezabil – proiectul ar trebui să se bazeze pe disponibilitatea resurselor umane şi 
financiare, să aibă obiective clare, rezultate realistice şi uşor verificabile şi un lider care 
să fie beneficiarul şi responsabilul realizării lui; 

 promovabil – comunitatea căreia proiectul i se adresează trebuie să fie informată despre 
scopul proiectului care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din cadrul acesteia, 
contribuind pe ansamblu la dezvoltarea regiunii (promovarea activităţilor poate fi făcută 
în diferite forme: contact cu publicul general, media şi alte autorităţi locale la diferite 
nivele a sistemului administrativ, precum şi cu întreprinzători). 

 
 
ROLUL PARTENERIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PROIECTELOR 
 
Dezvoltarea proiectelor inovative bazate pe parteneriat, promovarea participării civile în 
formularea şi implementarea politicilor publice, precum şi îmbunătăţirea colaborarii între şi în 
interiorul comunităţilor poate contribui la crearea capitalului uman şi social, conducând la 
angajare durabilă, creştere, competitivitate şi coeziune socială. În acest context este important 
pentru factorii cheie la nivel naţional, regional şi local să se mobilizeze şi să pună în practică 
reţele parteneriale necesare reformei.  
 
Scopul parteneriatului: 

 De a asocia actorii locali (publici şi privaţi) în jurul unui proiect specific; 
 De a oferi tuturor partenerilor posibilitatea de a fi implicaţi activ în definirea şi 

implementarea proiectului; 
 De a lua în considerare resursele (umane şi financiare) ale tuturor partenerilor; 
 De a crea reţele între proiectul specific şi alte proiecte; 
 De a răspunde nevoilor locale – teritoriale sau sectoriale; 
 De a avea un management şi o organizare flexibilă; 
 De a promova şi conduce proiecte inovative. 

 
Necesitatea parteneriarului: 
• TRANSPARENŢA procesului de decizie  
• MONITORIZAREA şi EVALUAREA implementării proiectelor  
• COEZIUNE între actorii locali 
• SUSTENABILITATE  pentru perspectivele pe termen mediu şi lung 
• CALITATE  în generarea şi dezvoltarea proiectelor 
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Fundamentarea, pregătirea şi implementarea proiectelor este un întreg proces, la nivel local şi 
regional. 
 
Valoarea adaugată a parteneriatului : 

 O mai bună definire a proiectului 
 Fiecare partener poate să îşi pună la dispoziţia proiectului competenţele proprii 
 Fiecare partener participă la dezvoltarea proiectului 
 Obstacole mai puţine şi mai mici în procesul de implementare 

 
Parteneriatul de succes necesită: 

 Participare multilaterală 
 Publicitatea procesului de negociere 
 Definire strictă a responsabilităţilor 
 Planificare detaliată 
 Mecanism eficient de monitorizare şi evaluare 
 Eficacitatea procedurilor 
 Cicluri de programare funcţionale 

 
IDENTIFICAREA – PRIMA ETAPĂ A CICLULUI PROIECTULUI 
Rolul etapelor de identificare: 

 Sa vina în sprijinul problemelor majore identificate în strategia de dezvoltare; 
 Definirea clară a obiectivelor proiectului şi identificarea grupurilor ţintă; 
 Stabilirea conceptului proiectului care va contribui la obiectivele de dezvoltare; 
 Evaluarea proiectului ca prioritate în contextul dezvoltării economice şi sociale a regiunii; 
 Examinarea încadrarii în Planul de Dezvoltare Regională; 
 Analizarea posibilităţii de participare în proiect a sectorului privat; 
 Estimarea aproximativă a costului proiectului; 
 Realizarea evaluării preliminare a fezabilităţii proiectului şi a impactului acestuia. 
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9. ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A ORAŞULUI PUCIOASA 

 
 
9.1 DATE GENERALE 
 
A. Repere istorice 
 
Prima atestare documentară a localităţii noastre datează dintr-un document din  anul 1538, când 
se face referire la aşezarea Şerbăneştilor, denumirea de Pucioasa fiind menţionată pentru prima 
dată abia în anul 1759. 
 
Pucioasa, ca unitate teritorial-administrativă, a căpătat statutul de comună în anul 1910, devenind 
ulterior oraş, prin Decretul Regal nr. 9431 din 7 decembrie 1929, publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 274/1929. 
 
În conformitate cu Legea nr. 2/1968, cu modificările şi completările ulterioare, oraşul Pucioasa 
are în componenţă următoarele „localităţi” (aceasta fiind denumirea folosită în lege): Pucioasa, 
Bela, Diaconeşti, Glodeni, Malurile, Miculeşti şi Pucioasa-Sat. 
 
Ca staţiune balneoclimaterică, Pucioasa este cunoscută încă din anul 1828, deşi acest statut i-a 
fost recunoscut printr-un act oficial cu peste un secol mai târziu când, prin Hotărârea Guvernului 
României nr. 510 din 24 iunie 1999, s-a aprobat atestarea oraşului Pucioasa ca staţiune turistică 
de interes naţional. 
 
 
B. Date geografice
 

a) Aşezarea 
 
Localitatea este amplasată la 250 26’ 22’’ longitudine estică şi 450 05’ 07’’ latitudine nordică, în 
partea de nord a judeţului Dâmboviţa, la 81 km de limita sudică şi 42 km de cea nordică a 
acestuia. Se învecinează cu oraşul Fieni şi comunele: Moţăieni, Brăneşti, Vulcana Băi, Vulcana 
Pandele, Glodeni Deal şi Vârfuri. 
 
Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, Pucioasa este situat în Regiunea nr. 3 Sud – 
Muntenia, în care se mai găsesc localităţile din judeţele Prahova, Argeş, Teleorman, Giurgiu, 
Ialomiţa, Călăraşi şi restul judeţului Dâmboviţa. 
 
Oraşul Pucioasa este situat pe cursul mijlociu al râului Ialomiţa, în regiunea dealurilor 
subcarpatice,  subunitatea Subcarpaţilor cuprinşi între râul Prahova şi râul Dâmboviţa, la circa 
400 m deasupra nivelului mării, pe o distanţă de 8,750 km lungime (de-a lungul văii râului 
Ialomiţa) şi pe o lăţime de 7,375 km (între Pucioasa-Sat şi Malurile). 
 
Localitatea este amplasată la circa 100 km de trei mari oraşe ale ţării: Bucureşti (unde se află cel 
mai apropiat aeroport), Braşov şi Piteşti. 
 

b) Relieful 
 
Din punct de vedere geomorfologic, oraşul Pucioasa aparţine zonei dealurilor subcarpatice. 
Oraşul este situat pe trei terase, prima la nivelul râului Ialomiţa şi ultima la baza dealului 
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Patrana, într-o zonă depresionară, fiind împrejmuită de o serie de dealuri, care îi asigură o 
protecţie naturală împotriva intemperiilor de ordin climatic. 
 
Oraşul este înconjurat de dealuri, cele mai înalte culmi din jur fiind Măgura Bela (664,7 m) şi 
Dealul Glodeni (615 m). 
 

c) Clima 
 
Datorită aşezării, oraşul se află la adăpost de curenţii reci din nord (ceea ce se reflectă în iernile 
blânde de care avem parte), iar cantitatea de precipitaţii este mai mare decât în alte localităţi. 
 
Principalele caracteristici ale climei oraşului Pucioasa: 

• Temperatura medie anuală: + 8,5 0C 
• Temperatura minimă absolută a aerului: - 28 0C 
• Temperatura maximă absolută a aerului: + 40 0C 
• Media anuală a precipitaţiilor: 700-800 mm/mp. 

 
 

d) Resursele primare şi secundare 
 

• Resursele de apă 
 
Reţeaua hidrografică principală a zonei este reprezentată de râul Ialomiţa, pe care,  în anul 1975, 
a fost construit un baraj, care apără oraşul împotriva inundaţiilor care ar putea fi cauzate de acest 
curs de apă, dar care totodată serveşte şi la alimentarea cu apă a Pucioasei şi a câtorva localităţi 
din vecinătate. În curând acesta va fi reabilitat prin lucrări de decolmatare. 
 
Prin partea de sud a oraşului mai trece pârâul Bizdidel, un afluent al Ialomiţei. 
 
Reţeaua hidrografică secundară este formată dintr-o serie de văi cu caracter torenţial, 
nepermanente, alimentate de apele din precipitaţii. Unele dintre acestea, dintre care se 
evidenţiază Valea Neagră, provoacă inundaţii în perioadele cu precipitaţii abundente. S-a 
întocmit un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea acestei văi şi urmează să se caute soluţii de 
finanţare a următoarelor etape ale investiţiei. 
 
 

• Resursele solului 
 
Suprafaţa oraşului Pucioasa este de 4009 ha, din care 605 ha intravilan şi 3404 ha extravilan. 
 
După destinaţie, aceasta se clasifică astfel: 

- teren agricol: 2151 ha (53,65%), din care 460 ha teren arabil, 228 ha vii şi livezi, 954 ha 
păşuni, 509 ha fâneţe 

- teren neagricol: 1858 ha (46,35%), din care: 249 ha construcţii, 1374 ha păduri, 111 ha ape, 
100 ha drumuri şi 24 ha terenuri neproductive. 

 
Pădurile, păşunile şi fâneţele ocupă o suprafaţă totală de 2837 ha şi reprezintă circa 71% din 
totalul suprafeţei administrativ-teritoriale a oraşului. 
 
Islazurile ocupă o suprafaţă de circa 15,8 ha. 
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Cea mai importantă resursă a solului este fondul forestier, în care predomină pădurile de foioase, 
specia predominantă fiind fagul. 
 
Există însă probleme privind limitele administrativ-teritoriale care despart oraşul Pucioasa de 
comunele Moţăieni şi Brăneşti, care nu sunt încă rezolvate. 
 
 

• Resursele subsolului 
 
Cele mai importante sunt: 

 Apa minerală sulfuroasă 
Cea mai importantă resursă a subsolului o reprezintă izvoarele de sulf, aflate pe malul drept al 
râului Ialomiţa, de unde apele minerale sunt captate şi trimise prin pompare în staţiune. Apele 
sunt folosite la tratarea mai multor boli, descrise în secţiunea TURISM.  
 

 Gipsul 
Pe teritoriul oraşului, localizate pe malul drept al Ialomiţei, se află formaţiuni gipsifere, 
exploatate de fabrica de la Fieni, care utilizează gipsul la obţinerea cimentului. 
 

 Gazele de sondă 
Deşi au fost descoperite în zona Diaconeşti din secolul trecut, încă nu sunt exploatate. 

 
 Ape iodate 

Au fost descoperite în anul 2005, concentraţia acestora fiind de 9,8% după prima analiză. Debitul 
acestora este de 0,4 l/s. Acestea ar putea fi folosite în scop balnear. 
 
 
9.2 INFRASTRUCTURA 
 
Dotarea edilitară 
 

a) Reţeaua de drumuri şi căi ferate 
 
Oraşul Pucioasa are trei categorii de drumuri: 
• Drumul naţional DN 71, care asigură legătura între două sisteme de localităţi cu potenţial 

turistic: Valea Ialomiţei şi Valea Prahovei, respectiv Târgovişte – Sinaia. 
• Drumuri judeţene: 

 DJ 712: Târgovişte (DN 71) – Şotânga – Brăneşti – Pucioasa (DN 71) 
 DJ 712B: Pucioasa (DN 71) – Vulcana Băi – Vulcana Pandele – Lăculeţe 
 DJ 710: Pucioasa (DN 71) – Bezdead – limita jud. Prahova 
 DJ 710B: Pucioasa (Miculeşti – DJ 710) – Valea Lungă – Moreni – I.L. Caragiale 

(DN 72) 
• Drumuri comunale: 

 DC 3: Pucioasa (Bela) – Fieni 
 DC 136A: Brăneşti - Pucioasa-Sat (DJ 712B) 
 DC 8: Zărăfoaia – Glodeni - Malurile 

 
La acestea se adaugă străzile de pe teritoriul oraşului, care completează trama stradală. 
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O problemă a oraşului o reprezintă insuficienţa parcărilor. Drumul naţional este supraaglomerat, 
iar staţiile mijloacelor de transport în comun sunt de cele mai multe ori ocupate de autoturisme, 
motiv pentru care se impune o intervenţie mai puternică a Poliţiei Pucioasa în acest sens. 
 
O altă zonă aglomerată este cea a Pieţei Cartaxo unde, deşi Primăria a amenajat o parcare, 
aceasta este nefolosită de cetăţeni, care preferă să-şi lase maşinile în stradă în timpul efectuării 
cumpărăturilor în zonă. Acesta este un alt loc în care este necesară intervenţia organelor în drept. 
 
În măsura în care a fost posibil, Primăria Pucioasa a asigurat întreţinerea drumurilor, nu însă atât 
de mult cât ne-am fi dorit, întrucât lucrările de acest gen sunt însă extrem de costisitoare. În plus, 
mai există şi o serie de poduri şi podeţe care trebuie modernizate în viitor. 
 
După intrarea în Uniunea Europeană România va primi o serie de fonduri cu sprijinul cărora vom 
încerca modernizarea întregii trame stradale a oraşului. 
 
Unul din drumurile care necesită o reabilitare urgentă este cel care duce în Malurile. Deşi 
Primăria a iniţiat acum câţiva ani un proiect prin care s-a finanţat pietruirea sa, valoarea 
proiectului nu a permis şi efectuarea consolidărilor necesare, fapt pentru care drumul s-a 
degradat în timp. 
 
Pentru fluidizarea traficului, se va sprijini amenajarea intersecţiei str. Republicii – str. 
Fântânelor. 
 
După intrarea în Uniunea Europeană, cu sprijinul Fondurilor Structurale, se va urmări devierea 
traficului greu de pe str. Florin Popescu pe drumul Pucioasa-Sat – Moţăieni, în scopul creşterii 
gradului de securitate al populaţiei, al creşterii calităţii aerului din oraş şi al diminuării 
zgomotului produs de autovehiculele grele. 
 
Primăria Pucioasa are în derulare de câţiva ani un amplu program de amenajare a trotuarelor, 
care va continua şi în viitor. 
 
Oraşul Pucioasa este străbătut de calea ferată Târgovişte – Pietroşiţa şi dispune de o staţie CF şi 
o haltă, în zona Filatură. Traficul feroviar este însă din ce în ce mai redus, urmare avântului luat 
în ultimii ani de transportul public rutier. 
 
 

b) Reţeaua de alimentare cu apă potabilă 
 
Alimentarea cu apă a populaţiei se face din 2 surse: Valea Caselor Fieni (10-12 l/s) şi lacul de 
acumulare Pucioasa (125 l/s). 
 
Cartierul Malurile este singurul care nu este încă racordat la reţea, costurile necesare pentru 
aceasta fiind extrem de mari. 
 
Lungimea sistemului de reţele de distribuţie a apei potabile este de 38,7 km. 
 
Reţelele de distribuţie datează din anii 1960 şi sunt uzate fizic şi moral, motiv pentru care 
Primăria are în vedere un proiect de reabilitare a reţelelor de apă, care prevede aducerea la 
capacitate şi echilibrarea reţelelor de distribuţie din oraş. 
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Măsurile luate în ultimii doi ani de S.C. EGOT S.A., administratorul reţelelor, au condus la 
reducerea semnificativă a pierderilor şi au oferit populaţiei apă rece permanent. Mai greu de 
rezolvat este problema îngheţării apei în conducte pe timp friguros, în unele zone, aceasta 
necesitând investiţii foarte mari. 
 
O problemă deosebită o ridică reţelele de apă şi canalizare de interior, aferente blocurilor, care au 
intrat în proprietatea comună a proprietarilor de apartamente. Acestea au o vechime de 20-30 ani 
şi majoritatea necesită reparaţii capitale, având pierderi foarte mari, care sunt suportate de 
locuitori. La aceasta se adaugă subsolurile inundate, care degradează blocurile şi atrag ţânţarii pe 
timp de vară, provocând disconfortul locuitorilor. Situaţia este greu de remediat din cauza 
costurilor mari, iar autorităţile locale nu pot interveni în cazul blocurilor proprietate personală. 
Prin programul Phare RICOP, Primăria Pucioasa a reuşit să rezolve parţial această problemă, 
prin contorizarea blocurilor cu situaţia cea mai rea. 
 
În afară de acestea, mai există surse şi reţele private de apă, aflate în proprietatea unor agenţi 
economici. 
 
 

c) Reţeaua de canalizare 
 
Un sistem centralizat de canalizare există numai în zona urbană a oraşului. Acesta se compune 
din canalizarea menajeră şi canalizarea pluvială. 
 
Lungimea reţelei de canalizare este de 17,5 km. 
 
Canalizarea menajeră are probleme în zona Filatură, unde sunt necesare reparaţii, iar canalizarea 
pluvială este subdimensionată, iar în timpul ploilor abundente nu mai face faţă, iar străzile se 
inundă pentru o perioadă de timp, ca şi subsolurile unor blocuri, în special din zona Filatură. 
 
Modernizarea reţelei de canalizare necesită fonduri atât de mari, încât numai cu sprijinul 
Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene se va putea realiza, ca şi reabilitarea reţelelor de 
alimentare cu apă. 
 
Staţia de epurare este într-o stare deosebit de degradată şi nu îşi mai îndeplineşte rolul pentru 
care a fost proiectată, motiv pentru care autorităţile locale au în vedere găsirea urgentă de soluţii 
financiare pentru reabilitarea acesteia şi au demarat deja întocmirea studiului de fezabilitate. 
 
Reţelele de canalizare, ca şi reţelele de distribuţie, sunt proprietatea a Consiliului local şi se află 
în administrarea SC EGOT SA. 
 
 

d) Alimentarea cu energie electrică 
 
Alimentarea cu energie electrică a oraşului se face din sistemul energetic naţional prin reţeaua de 
înaltă tensiune din LEA 110 KV Aninoasa - Fieni.  
 
În zonă există o singură staţie de transformare, staţia 110/20 KV – 25 MVA Pucioasa. Consumul 
mediu este de circa 16 MVA. 
 
Posturile de transformare sunt răspândite pe toată suprafaţa oraşului, iar din acestea pleacă linii 
electrice de 0,4 KV care alimentează cu energie electrică consumatorii casnici şi industriali. 
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Nu sunt probleme deosebite legate de furnizarea energiei electrice. 
 
 

e) Alimentarea cu gaze naturale 
 
Cu excepţia cartierului Malurile, tot oraşul Pucioasa este conectat la reţeaua de alimentare cu 
gaze naturale. 
 
Reţelele de gaze sunt de două feluri: de joasă presiune şi de medie presiune. Asigurarea debitului 
de gaze naturale face obiectul de activitate al SC Distrigaz Sud SA, Sucursala Târgovişte, Sector 
Pucioasa. SC Distrigaz Sud SA este proprietarul reţelelor de distribuţie şi parţial a 
branşamentelor. 
 
Prezentăm în tabelul de mai jos situaţia alimentării cu gaze naturale din oraş: 
 
 2004 2005 
Conducte de transport a gazelor 
naturale  ( Km ) 57,405 58,025 

Branşamente   ( Km ) 27,5 26,576 
Număr abonaţi casnici 5320 5281 
Număr focuri la abonaţii casnici 11820 12151 
Număr abonaţi persoane juridice 237 244 
Număr centrale termice montate 1150 1406 
 
Se remarcă o scădere a numărului de abonaţi casnici în anul 2005 faţă de anul 2004, ca urmare a 
creşterii permanente a preţului gazelor. 
 
A crescut însă confortul populaţiei, fiind montate şi în anul trecut un număr semnificativ de 
centrale termice, urmare desfiinţării majorităţii centralelor de cvartal care asigurau încălzirea 
populaţiei. În prezent nu mai funcţionează nici o centrală termică de cvartal. 
 
Nu sunt probleme deosebite legate de furnizarea gazelor naturale. 
 
 

f) Locuinţele 
 
Cele 5149 gospodării din oraşul Pucioasa cuprind 5735 locuinţe.  Dintre acestea:  

- 2733 gospodării individuale, la case 
- 2476 locuinţe colective (în blocuri), din care 2237 apartamente, 104 garsoniere şi 135 camere 

în căminele de nefamilişti de la Filatură.  
 
Faţă de anul 2004, la cele 60 locuinţe construite de către ANL în zona Filatură, s-au adăugat încă 
52 locuinţe, în 4 blocuri, construite tot de către ANL, dar în zona Stadion şi care urmează să fie 
repartizate în acest an. Primăria va continua demersurile către Agenţia Naţională pentru Locuinţe  
pentru finanţarea în continuare şi a altor asemenea locuinţe, în prezent fiind prevăzută 
construirea a încă 3 blocuri, a câte 8 apartamente fiecare, lângă blocurile din zona Stadion, 
studiul de fezabilitate fiind deja întocmit. 
 
În blocuri este concentrată circa 47 % din populaţia oraşului. Blocurile au structura rigidă şi sunt 
uzate nu numai moral, ci şi fizic (finisajele şi instalaţiile comune se degradează continuu, 
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datorită gestionării defectuoase a unor asociaţii de proprietari). În jurul blocurilor sunt insuficient 
amenajate şi întreţinute spaţiile verzi şi parcările, iar locurile de joacă pentru copii lipsesc în 
majoritatea cazurilor. Primăria Pucioasa a început un program de amenajare a cartierelor de 
blocuri în anii precedenţi, iar câteva dintre acestea şi-au schimbat faţa. Mai sunt însă multe de 
făcut pentru amenajarea locurilor de joacă pentru copii, însă legislaţia în domeniu s-a înăsprit, iar 
valoarea fondurilor necesare a crescut din acest motiv. 
 
Blocul de garsoniere din zona Stadion se degradează în mod sistematic, de la an la an, iar forma 
de proprietate a locuinţelor, circa 50 % proprietate privată şi 50% proprietatea Consiliului local, 
nu permite luarea măsurilor pe care le-am fi dorit pentru aducerea sa la normalitate. 
 
O parte din populaţie încă mai locuieşte în fostele cămine ale unor întreprinderi (Omnia - 1, 
Bucegi - 2), în condiţii extrem de precare (fără apă curentă, gaze şi în unele cazuri chiar fără 
electricitate), însă nu se întrevăd soluţii de rezolvare a acestor probleme în viitorul imediat.  
 
Alte date statistice privind locuinţele: 

- numărul mediu de persoane pe locuinţă: 2,72; 
- numărul mediu de camere / locuinţă: 2,6; 
- numărul mediu de persoane / cameră: 1,03; 
- suprafaţa locuibilă / persoană: 14,38 mp 
- suprafaţa medie / locuinţă: 38,27 mp. 

 
 

g) Pieţe şi târguri  
 
În oraş funcţionează în continuare o singură piaţă agroalimentară, Piaţa Cartaxo, amplasată în 
zona centrală. Deşi este bine întreţinută, sunt deficienţe la sistemul de canalizare care 
îngreunează funcţionarea acestuia, iar izolaţia acoperişului este într-o stare precară. Pe de altă 
parte, se remarcă lipsa unor spaţii închise pentru micii producători de legume şi fructe, care să fie 
încălzite pe timp friguros. Primăria va lua măsurile necesare pentru remedierea acestor deficienţe 
în scurt timp. 
 
Concentrarea comerţului cu produse proaspete conduce la eforturi mari pentru cetăţeni, care 
trebuie să parcurgă distanţe destul de mari pentru aprovizionare, dar şi la aglomerarea zonei. 
Pentru rezolvarea acestei probleme s-a întocmit deja un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea 
pieţei din zona Filatură. 
 
Remarcăm faptul că în curând se vor finaliza lucrările la noul obor (târg orăşenesc) înfiinţat de 
Primărie în cartierul Glodeni. 
 
 

h) Protecţia mediului înconjurător şi managementul deşeurilor 
 
Opinia vizitatorilor oraşului Pucioasa este că avem unul dintre cele mai curate oraşe din ţară. 
Acest lucru este perfect valabil pentru zona centrală, însă în celelalte cartiere apar o serie de 
probleme privind protecţia mediului înconjurător. 
 
O mare problemă cu care ne confruntăm este lipsa de interes populaţiei pentru întreţinerea 
şanţurilor din faţa caselor, care se colmatează şi produc inundaţii, deteriorând nu numai trama 
stradală, ci şi mediul înconjurător. Pentru a uşura munca cetăţenilor, Primăria Pucioasa, prin 



Planul local de dezvoltare economico-socială a oraşului Pucioasa 2007-2013 
 

-  Analiza situaţiei actuale a oraşului Pucioasa - 
 

89

intermediul Serviciului Public de Prestări Servicii pentru Comunitate, a început un amplu 
program de dalare a şanţurilor, care se va continua şi în viitor. 
 
Exploatarea de gips de pe malul drept al râului Ialomiţa a condus la degradarea terenului din 
zonă, care poate fi repus în circuit numai cu mari eforturi financiare. Luând în considerare unul 
din principiile Uniunii Europene, „poluatorul plăteşte”, considerăm că, odată cu închiderea 
carierei, se va rezolva parţial şi problema mediului din zonă. Terenul este însă instabil şi nu 
poate fi destinat construcţiilor decât în condiţii speciale. 
 
Activitatea de gospodărire a deşeurilor urbane pe teritoriul oraşului este asigurată de: 

 SC EGOT SA, care se ocupă de colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere 
provenite de la populaţie, precum şi de întreţinerea şi exploatarea depozitului de deşeuri; 

 Serviciul Public de Prestări Servicii pentru Comunitate, care se ocupă de colectarea, 
transportul şi depozitarea gunoiului stradal şi a deşeurilor provenite de pe domeniul public 
şi privat al oraşului. 

 
Activitatea este bine organizată şi putem spune că oraşul Pucioasa este o localitate foarte curată, 
în special în zona centrală. Ne confruntăm însă cu problema depozitării ilegale a gunoaielor în 
câteva puncte ale oraşului, de către cetăţenii cărora le lipseşte simţul civic. De aceea, avem în 
vedere intensificarea acţiunilor de control şi sancţionarea severă a contravenienţilor.  
 
Depozitul de deşeuri are o suprafaţă de 0,8151 ha şi are o capacitate de 800.000 mc, fiind ocupat 
în prezent în proporţie de sub 50%. Depozitul nu este împrejmuit, iar apele pluviale din zona sa 
se scurg liber spre albia pârâului Bizdidel. Colectarea gunoaielor nu se face selectiv. 
 
Pentru eliminarea acestor deficienţe, Primăria Pucioasa, în parteneriat cu celelalte administraţii 
publice de pe teritoriul judeţului, sub autoritatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, implementează 
în prezent un proiect în valoare totală de peste 26 milioane Euro, finanţat prin programul ISPA al 
Uniunii Europene şi cofinanţat de autorităţile locale, prin care se vor realiza două depozite 
ecologice, unul la Aninoasa şi altul la Titu, pentru întreg judeţul, urmând ca depozitele existente 
să fie închise. Acestea vor dispune de staţii de sortare, compostare, spălare, epurare şi alte dotări 
specifice. Se vor înfiinţa puncte de pre-colectare şi sortare a deşeurilor solide, se vor achiziţiona 
euro-pubele şi containere speciale şi maşini pentru transportul deşeurilor. Fiecare oraş va avea o 
zonă de depozitare temporară a deşeurilor. Prin acest proiect problema deşeurilor va fi definitiv 
rezolvată, la standarde europene. 
 
 
9.3 TURISMUL 
 
Având în vedere statutul oraşului nostru, am acordat o importanţă deosebită acestei secţiuni. 
 
Trebuie remarcat faptul că în momentul de faţă oraşul Pucioasa reprezintă singura ofertă de 
turism balnear din judeţ, fiind şi singura staţiune turistică atestată oficial. 
 
În bazele de tratament balnear de pe teritoriul oraşului se tratează următoarele afecţiuni: boli ale 
aparatului locomotor (de natură reumatică cronic degenerativă, reumatism cronic inflamator), 
afecţiuni ale sistemului nervos periferic (nevrite, polinefrite, lombosciatică), stări post-operatorii, 
afecţiuni ale aparatului respirator (bronşite cronice, afecţiuni ORL), eczeme, dermatite, psoriazis 
etc. 
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Structurile specifice pentru servicii balneare (cazare şi tratament) sunt reprezentate de două mari 
societăţi: 
 
• S.C. T.B.R.C.M. S.A., filiala Pucioasa, care dispune de Complexul de odihnă şi tratament 

balnear Ceres. 

Alte informaţii sunt disponibile pe site-ul http://www.hotel-ceres-pucioasa.ro. 

Prezentăm datele puse la dispoziţie de SC TBRCM SA, filiala Pucioasa: 
 

Număr turişti 
ANUL Total, din care: străini 

Număr 
înnoptări 

Coeficient de utilizare 
a capacităţii 
(%) 

2003 4951 149 71750 91 
2004 4897 77 71174 91 
2005 5252 60 73960 95 

Hotelul CERES Pucioasa are un număr de 116 camere, din care 110 camere de 2* şi 6 camere de 
3*.  

Capacitatea de tratament: 300 persoane. 

Are restaurant, bar şi mai multe săli de conferinţe şi seminarii.  

Oferă şi un sistem de rezervare a camerelor prin Internet. 
 
 
• SC Turism SA, care dispune de Complexul odihnă şi tratament balnear Turist. 
 
Alte informaţii sunt disponibile pe site-ul http://www.spas.ro/pucioasa  
 
Prezentăm datele puse la dispoziţie de SC TURISM SA: 
 
 

Număr turişti 
Total din care străini ANUL 
Număr Înnoptări Total Înnoptări 

Coeficient de utilizare a 
capacităţii 
(%) 

2003 2864 25626 26 138 56 
2004 3599 27093 28 84 60 
2005 3773 31381 36 93 68 

 
Dispune de 102 locuri la 2* şi 22 locuri la 1*, în camere de 2 paturi. 
 
Dintre aceştia, circa 85% sunt turişti veniţi la tratament (turism balnear). 
 
Alte unităţi cu activitate în domeniul hotelier: 

 Casa Sanatorială a Pensionarilor  H. CARP Pucioasa, unde există 108 locuri de cazare în 54 
de camere de 2 stele. Nu dispune de restaurant propriu. 

    
ANUL Număr turişti Număr Coeficient de utilizare 

http://www.hotel-ceres-pucioasa.ro/
http://www.spas.ro/pucioasa
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Total, din care: străini înnoptări a capacităţii 
(%) 

2003 3870 25 19948 51,3 
2004 4079 22 21025 54 
2005 3560 42 18349 47,2 
 

 S.C. COMSIM PREST S.R.L., care oferă cazare la Complexul hotelier Verona pentru 30 
persoane, în 9 căsuţe la 3 stele şi 6 camere la 2 stele, fiecare cu câte 2 locuri.  

 
Dispune de un restaurant cu o capacitate de circa 200 locuri, în 2 săli (140+60 locuri), la care se 
adaugă 2 săli de circa 20 locuri pentru seminarii, cursuri etc., precum şi 2 terase în aer liber, cu o 
capacitate de 20, respectiv 30 locuri. 
 
Dinamica turiştilor: 

- aug. 2004 (de când funcţionează) – dec 2004: 350 
- 2005: 960 

 
 SC ANEFI PRESCOM SRL, care dispune de 7 camere cu 2 locuri fiecare, la 2 stele.  

În perioada 2004-2005 a asigurat cazarea pentru 450 de turişti. Dispune de restaurant propriu. 
 
Mai există şi alte mici unităţi care oferă cazare şi masă. 
 
Agroturismul nu a cunoscut dezvoltarea la care ne-am fi aşteptat, iniţiativele locale privind 
investiţiile în acest sens fiind aproape inexistente. 
 
În concluzie, oraşul Pucioasa dispune de o capacitate de cazare de circa 732 locuri, ceea ce 
înseamnă că putem primi peste 20.000 de turişti pe an, faţă de circa 13.000 în prezent.  
 
Dinamica numărului de turişti pe total localitate este reflectată în tabelul următor: 
Anul 2003 2004 2005 
Număr total turişti 11685 13125 13795 
 
Se remarcă o creştere a numărului de turişti în ultimii doi ani, ceea ce înseamnă că oraşul nostru 
a revenit în atenţia populaţiei din ţară în ceea ce priveşte potenţialul turistic. 
 
Serviciile orăşeneşti complementare turismului sunt destul de puţine. Locurile clasice de 
agrement sunt ca şi inexistente. Cu excepţia unităţilor de tip restaurant, bar ori pub, unele dintre 
acestea cu terase în aer liber, nu s-au realizat nici un fel de investiţii particulare în obiective 
destinate turiştilor. Vechiul ştrand este în paragină şi nu se găsesc fonduri pentru reabilitarea 
acestuia, terenul fiind revendicat potrivit Legii nr. 10/2001. 
 
Începând cu anul 2006 s-a înfiinţat un post de inspector în cadrul Biroului pentru integrare 
europeană, informatică al Primăriei, care va avea sarcini exprese de atragere a fondurilor pentru 
dezvoltarea turismului, iar în plan orăşenesc se va înfiinţa un centru de informare turistică în 
parteneriat public – privat. 
 
În privinţa spaţiilor verzi, care au un rol important în creşterea potenţialului turistic al staţiunii, 
se constată faţă de normativele actuale un deficit de circa 10,5 ha, din care la parcuri 5 ha şi încă 
5,5 ha la celelalte spaţii verzi. Acest deficit se va accentua odată cu intrarea României în 
Uniunea Europeană, motiv pentru care considerăm că vor trebui luate măsuri pentru remedierea 
acestor deficienţe. De asemenea, va trebui acţionat şi pentru creşterea calitativă a zonei verzi, cu 
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accent pe plantaţiile dendro-floricole, cu sprijinul compartimentului de specialitate înfiinţat în 
cadrul Serviciului Public de Prestări Servicii pentru Comunitate. 
 
Parcul Nicolae Grigorescu, parcul central al oraşului, cu o suprafaţă de circa 4 ha, reprezintă 
principala zonă verde, fiind şi o resursă de agrement periodic, aflată în îngrijirea Serviciului 
public de prestări servicii pentru comunitate. 
 
Întrucât în zonă s-a semnalat existenţa izvoarelor pentru cura internă, considerăm că ar trebui 
întocmite studii de specialitate pentru valorificarea apei acestora în tandem cu apa minerală 
sulfuroasă folosită în prezent pentru cura internă. Acest lucru nu poate fi realizat de autorităţile 
locale datorită regimului juridic al izvoarelor subterane, care se află în administrarea Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale. 
 
Primarul oraşului Pucioasa a propus Asociaţiei Naţionale a Staţiunilor Turistice din România (al 
cărei prim-vicepreşedinte este) să susţină un proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea 
resurselor minerale de interes balnear, proprietate publică a statului, din administrarea Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale în administrarea Consiliilor Locale, propunere ce a fost 
însuşită de Adunarea Generală a A.N.S.T.R. la Olăneşti, în 10 februarie 2006. 
Primăria Pucioasa a mai contribuit la dezvoltarea turismului prin sprijinirea editării unor cărţi 
importante despre oraşul Pucioasa: 

- Pucioasa – File de monografie (1995) 
- Oraşul Pucioasa – Staţiune turistică de interes naţional (1999) 
- Pucioasa – Pagini de istorie contemporană (2003) 

 
Administraţia publică locală are în vedere şi realizarea unui drum de legătură mai scurt către 
comuna Vulcana Băi, în vederea valorificării comune, în parteneriat, a potenţialului turistic 
complementar al celor două localităţi, după intrarea în Uniunea Europeană, cu sprijinul 
Fondurilor Structurale. 
 
Odată cu reconstrucţia ecologică a zonei de pe malul drept a râului Dâmboviţa, se vor putea face 
studii care să aibă în vedere amplasarea unor obiective, cum ar fi un complex turistic şi de 
agrement, dar şi construirea de pârtii de schi, amenajarea unei zone de practicare a zborului cu 
parapanta, poligon de tir sportiv (talere), pistă ATV , etc. 
 
De remarcat şi instalarea unei firme luminoase „Băile Pucioasa”, amplasată pe dealul 
Mitropoliei, cu sprijinul S.C. Carpat Cement S.A. – Fieni, care reprezintă o reclamă a staţiunii 
noastre. 
 
Un important pas înainte s-a realizat în domeniul promovării staţiunii prin intermediului site-ului 
propriu, www.pucioasa.home.ro, destinat deopotrivă cetăţenilor oraşului şi potenţialilor turişti, 
care cuprinde o multitudine de informaţii despre oraşul nostru.  
 
 
 
9.4 ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
 
 a) Învăţământul preşcolar 
 
În Pucioasa funcţionează un număr de 6 grădiniţe, cu un total de 26 săli de clase. 
 
 

http://www.pucioasa.home.ro/
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 Anul şcolar 2003 - 2004 Anul şcolar 2004 - 2005 
Grădiniţa nr. 1 2 3 4 5 7 Total 1 2 3 4 5 7 Total 
Nr. preşcolari 147 170 87 44 31 22 501 139 190 130 37 39 24 559 
Nr. salariaţi 10 21 18 3 1 2 55 10 21 21 3 2 2 59 
Nr. cadre 
didactice 6 14 10 2 1 1 34 6 14 13 2 2 1 38 

Nr. săli de 
clase 8 8 6 2 1 1 26 7 8 7 2 1 1 26 

Nr. grupe 6 8 6 2 2 1 25 6 8 7 2 2 1 26 
 
Grădiniţele nr. 2  şi 3 mai dispun şi de câte 4 dormitoare fiecare, având şi program prelungit de 
lucru.  
 
Grădiniţa nr. 3 are şi program săptămânal pentru copii. 
 
Se observă creşterea numărului de copii incluşi în acest sistem educaţional, ceea ce reprezintă un 
fenomen pozitiv. 
 
 
 b) Învăţământul la clasele I-VIII 
 
În oraşul Pucioasa există 6 şcoli generale, cu un total de 46 săli de clasă. 
 

 Anul şcolar 2003 – 2004 Anul şcolar 2004 - 2005 

Şcoala nr. 1 2 3 4 5 6 Tota
l 1 2 3 4 5 6 Tota

l 
Număr elevi 520 127 207 582 120 7 1539 519 99 176 566 122 6 1488 
Total personal 
salariat 44 13 22 51 15 2 147 44 12 20 53 15 2 146 

Număr cadre 
didactice 32 12 19 38 14 1 116 32 11 17 40 14 1 115 

Număr săli de clasă 18 6 7 11 4 1 47 18 6 6 11 4 1 46 
Număr cabinete 7 1 - 1 - - 9 7 1 1 1 - - 10 
Număr laboratoare 2 1 - 1 1 - 5 2 1 - 1 1 - 5 
Număr săli de sport 1 - - 1 - - 2 1 - - 1 - - 2 
Număr terenuri de 
sport 3 1 1 1 1 - 7 3 1 1 1 1 - 7 

Număr cabinete 
medicale - - - - - - 0 - - - - - - 0 

Număr ateliere 
şcoală 1 - - 1 - - 2 1 - - 1 - - 2 

Faza 
judeţeană 12 4 3 91 2 - 113 17 - - 116 2 - 135 

Rezultate 
deosebite  
obţinute 
la 
olimpiade 
şcolare 
(total) 

Faza 
naţională - - - 2 - - 2 4 - - 2 - - 6 
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În anul şcolar 2004-2005, în cadrul liceului a funcţionat şi o clasă a VIII-a cu un efectiv de 22 de 
elevi. Astfel, numărul total de elevi a fost pentru anul şcolar 2004-2005 de 1510. 
 
Ca rezultate deosebite obţinute de învăţământul din Pucioasa, menţionăm: 

• Şcoala nr. 1 : 
- 10 premii la concursuri sportive, din care 3 locuri 1 
- 2 premii la educaţie rutieră 
- 16 premii la concursuri artistice, din care 9 locuri 1 
- 2 premii la concursul “Cezar Ivănescu” de matematică 
- 1 premiu la “Sanitarii pricepuţi”, locul 1 
- 2 premii la reviste şcolare şi postere limba engleză 

• Şcoala nr. 2: 
- Premiul 1 la Festivalul de Muzică Uşoară “Steluţele Pucioasei”. 

• Şcoala nr. 4: 
- 1 premiu special la Concursul internaţional de poezie în limba engleză 
- 2 burse individuale de studiu în Franţa şi Anglia pentru 2 profesori de limbi străine 
- câştigarea unui proiect şcolar de colaborare europeană în cadrul programelor 

Socrates - Comenius  cu numele “Învăţarea integrată a limbii engleze la clasele 
primare” , proiect care a primit pe 23 ianuarie 2006 Certificatul European pentru 
Proiecte Inovatoare în Studiul Limbilor Străine. 

 
Clădirile şcolilor închise din Diaconeşti şi Pucioasa-Sat se degradează, fiind nefolosite şi trebuie 
găsită o utilizare eficientă a acestora. 
 
Copii din aceste cartiere sunt transportaţi cu ajutorul unui autovehicul care face cu greu faţă 
cerinţelor, întrucât copii sunt transportaţi în două serii. Primăria Pucioasa a făcut demersurile 
necesare pentru ca Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa să ne ofere şi un microbuz cu 20 de 
locuri în prima parte a anului 2006. 
 
 
 c) Învăţământul la clasele IX-XII 
 
În Pucioasa funcţionează la acest nivel de învăţământ două unităţi şcolare: Liceul Teoretic 
“Nicolae Titulescu” Pucioasa şi Grupul Şcolar Industrial Pucioasa. 
 
Aceste unităţi dispun de un număr total de 23 de săli de clasă, 6 cabinete şi 5 laboratoare. 
 
Numărul total de elevi din care urmează cursurile acestor unităţi şcolare a fost de 1575 pentru 
anul şcolar 2004-2005. 
 
 Anul şcolar 2003-2004 Anul şcolar 2004-2005 

 Liceu Grup 
Şcolar Total Liceu Grup 

Şcolar Total 

Număr elevi 785 832 1617 790 785 1575 
Total personal salariat 66 62 128 71 63 134 
Număr cadre didactice 48 48 96 53 45 98 
Număr săli de clasă 12 11 23 12 11 23 
Număr cabinete 4 2 6 4 2 6 
Număr laboratoare 3 2 5 3 2 5 
Număr săli de sport 1 1 2 1 1 2 
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Număr terenuri de sport 1 1 2 1 1 2 
Număr cabinete medicale 1 - 1 1 - 1 
Număr ateliere şcoală - 5 5 - 5 5 

Faza  
judeţeană 57 19 76 56 19 75 

Rezultate 
deosebite  
obţinute la 
olimpiadele 
şcolare (total) 

Faza  
naţională 8 2 10 14 2 16 

 
Ca rezultate deosebite, menţionăm: 

• Liceul Teoretic 
- Premiul pentru cel mai bun ansamblu de teatru, trupa „Altfel”, la Festivalul 

internaţional de teatru în limba engleză “Teen Play” Arad 
- Premiul pentru cea mai bună planificare a unui proiect pentru echipajul 

“Together” la concursul “Europa la Liceu” 
 

• Grupul Şcolar 
- Locul 2 la Cupa Sportis 
- Locul 2 în Campionatul naţional de rugby 

 
 
 d) Activităţile extraşcolare 
 
Activităţile extraşcolare se derulează în cadru organizat la Clubul Copiilor “Nicolae Mateescu” 
Pucioasa şi în cazuri sporadice la unităţile de învăţământ. 
 
Astfel, Clubul Copiilor se prezintă la 53 de ani de la înfiinţare cu un număr de 10,5 norme 
didactice, care acoperă 13 specialităţi din domeniile tehnico-ştiinţific, cultural-artistic şi sportiv: 
aeromodelism, automodelism, navomodelism, rachetomodelism, machete de aeronave, 
micromodelism, horticultură, matematică distractivă, informatică, pictură, dans modern, muzică 
uşoară şi baschet. 
 
Din anul 1977, Clubul Copiilor Pucioasa organizează anual concursul “Memorialul Henri 
Coandă” concurs de machete de aeronave, radioclub, rachetomodele, aerofilatelie, artă plastică şi 
automodele. Începând cu anul 2002, Clubul Copiilor Pucioasa a devenit organizatorul unui reuşit 
concurs naţional de muzică uşoară pentru copii, “Festivalul Steluţele Pucioasei”. 
 
Pentru anul competiţional 2005, Clubul Copiilor se poate mândri cu următoarele rezultate:  

 concursuri interjudeţene:  
- 3 locuri I 
- 12 locuri II; 

 concursuri naţionale: 
- 22 locuri I 
- 24 locuri II 
- 21 locuri III 
- 1 menţiune; 

 concursuri internaţionale: 
- 1 loc I 
- 3 locuri II. 
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De remarcat că doi dintre elevii Clubului Copiilor au fost recompensaţi în cursul anului 2005 de 
către Agenţia Naţională pentru Sport cu titlul de Maestru al Sportului, ridicându-se astfel 
numărul elevilor şi al cadrelor didactice recompensate de-a lungul anilor cu acest titlu la 10. 
 
 
 
9.5 MEDIUL DE AFACERI 
 
 a) Industria, agricultura, serviciile şi comerţul 
 
În oraşul Pucioasa nu există o zonă industrială compactă, agenţii economici fiind răspândiţi în  
aproape toate cartierele oraşului. 
 
Cele mai importante ramuri economice reprezentate de agenţii economici din oraşul Pucioasa 
sunt: 

 Industria textilă 
 Industria chimică 
 Industria alimentară 
 Industria lemnului şi a mobilei 
 Construcţii 
 Prestări-servicii 

 
Alte produse ale agenţilor economici din oraş: ambalaje, ornamente pentru pomul de iarnă, 
materiale tipografice, lumânări ornamentale, fenestraţii, mobilier de grădină, produse din hârtie. 
Mai putem menţiona şi şlefuirea diamantelor şi diverse prelucrări mecanice. 
 
Investiţiile străine ocupă un loc important în economia oraşului, fiind prezenţi investitori din: 
Germania, Italia, Anglia, SUA, Israel, Olanda, Belgia, Turcia, Franţa etc.  
 
Pe ansamblu, în ultimii ani s-a constatat o revigorare a activităţilor economice, ceea ce a condus 
la crearea de noi locuri de muncă şi diminuarea şomajului. 
 
Agenţii economici din oraşul Pucioasa, activi în anul 2005: 

• SA (societăţi pe acţiuni): 22, din care 6 sucursale/filiale 
• SRL (societăţi cu răspundere limitată): 415, din care 6 sucursale/filiale 
• SNC (societăţi în nume colectiv): 1 
• SCS (societăţi în comandită simplă): 1 
• ONG-uri (organizaţii neguvernamentale) : 2 
• AF (asociaţii familiale): 60 
• PFA (persoane fizice autorizate): 98 

 
Şi în anul 2005 s-au înregistrat cazuri de evaziune fiscală, însă numărul celor depistate de 
organele fiscale a scăzut, deşi controalele au fost mai numeroase: 
Număr agenţi economici verificaţi 113 146 
Număr de cazuri de evaziune fiscală – total 
din care:  

47 37 

 - persoane fizice 13 15 
- persoane juridice - verificate 198 205 
- asociaţii familiale 34 22 
- O.N.G.-uri - - 
- altele - - 
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Agricultura este reprezentată în primul rând de plantaţiile de pomi fructiferi: pruni şi meri, în cea 
mai mare parte, dar şi peri, cireşi, nuci , vişini, caişi şi zarzări, piersici, duzi şi alte specii. 
 
Principalele produse vegetale obţinute în gospodăriile populaţiei sunt: porumb pentru boabe, 
cartofi, legume, tomate, varză, ardei, plante de nutreţ. 
 
Creşterea animalelor ocupă un loc important în agricultura oraşului, în special în ceea ce priveşte 
bovinele, ovinele, caprinele şi porcinele. Nu trebuie neglijată creşterea păsărilor şi a albinelor. 
 
Populaţia are în proprietate o parte din mijloacele de producţie necesare: tractoare, remorci, 
pluguri, căruţe, semănători, autovehicule şi alte utilaje şi instalaţii agricole. 
 
 
 b) Transporturile
 
Transportul local în comun se efectuează prin intermediul Serviciului public de prestări servicii 
pentru comunitate, cu acelaşi autobuz, uzat fizic şi moral, activitatea având un profit 
nesemnificativ. Se continuă însă, din dorinţa de a asigura transportul local al populaţiei la un preţ 
scăzut. 
În ceea ce priveşte transportul interurban în comun, la vechile autobuze ale Nord Trans SA 
Pucioasa sau ale Societăţii Comerciale Transport Public SA Târgovişte se adaugă microbuzele 
firmelor private, care însă se pare că nu vor mai fi operaţionale după intrarea în Uniunea 
Europeană. 
 
Acestea asigură transportul populaţiei atât către localităţile din judeţul Dâmboviţa, cât şi către 
Bucureşti, iar numărul de curse şi capacitatea de transport au crescut şi în anul 2005. La 
solicitarea Primăriei, începând cu luna ianuarie 2006, se va asigura transportul cu microbuze şi în 
interiorul oraşului – legături cu cartierele Bela, Miculeşti, Diaconeşti şi Glodeni, asigurate de 
S.C. Nord Trans S.A. – Pucioasa. 
 
Oraşul dispune de o autogară, iar toate mijloacele de transport în comun care traversează oraşul 
sunt obligate să aibă o staţie de oprire şi la autogară. 
 
În zona staţiei de cale ferată Pucioasa se află o staţie de taxi. 
 
Alimentarea cu combustibil auto lichid a mijloacelor auto de transport se face în continuare prin 
cele două staţii situate la intrările dinspre sud, respectiv nord. Nu există staţie de alimentare cu 
GPL. 
 
În proprietatea persoanelor fizice există 1968 de mijloace de transport: 6 tractoare, 63 remorci, 
41 motociclete/scutere, 1 rulotă camping, 9 semiremorci şi 1848 autoturisme. 
 
Persoanele juridice au în proprietate: 

- 81 mijloace de transport peste 12 tone: 15 camioane, 23 autobasculante, 4 autobetoniere, 3 
automacarale, 7 autospeciale, 14 autotractoare, 13 autoutilitare şi 2 izoterme. 

- 412 mijloace de transport sub 12 tone: 231 autoturisme, 1 buldo-excavator, 17 remorci, 18 
microbuze, 1 autostropitoare, 17 semiremorci, 1 furgon frigorific, 4 camioane, 63  
autoutilitare, 7 autospeciale, 8 tractoare, 32 autobuze, 1 ambulanţă, 2 autobasculante, 1 
autocisternă, 2 autogunoiere şi 6 autofurgoane. 
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Menţionăm că acestea sunt mijloacele de transport înregistrate la Primăria Pucioasa, pentru care 
se plătesc impozitele şi taxele legale. 

 
 

 c) Poşta şi telecomunicaţiile 
 
Serviciile poştale 
Compania Naţională „Poşta Română” îşi desfăşoară activitatea într-un singur oficiu poştal, în 
centrul oraşului. 
 
Telefonia fixă: 
Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de SC RomTelecom SA. 
 
Prezentăm dinamica serviciilor de telefonie fixă în tabelul următor: 
ROMTELECOM SA 2004 2005 
Număr total de abonaţi telefonie fixă 

- persoane fizice 
- persoane juridice 

2595 
2370 
198 

2399 
2227 
172 

Număr total abonaţi Internet 
- persoane fizice 
- persoane juridice 

2 
0 
2 

22 
5 
17 

 
Centrala telefonică are 3000 linii şi tot oraşul Pucioasa, cu excepţia cartierului Malurile, este 
conectat la reţeaua SC RomTelecom SA. 
 
Urmare unei politici de dezvoltare greu de înţeles a RomTelecom, se foloseşte în continuare 
aceeaşi centrală analogică, deşi cablurile de fibră optică brăzdează oraşul către comunele 
învecinate, iar cetăţenii, instituţiile şi firmele se adresează insistent Primăriei în acest scop, însă 
toate demersurile noastre, repetate în fiecare an, nu au avut succes nici de această dată. 
 
Telefonia mobilă: 
Din anul 2005, în Pucioasa se pot recepţiona semnalele din reţeaua Zapp, alături de toate 
celelalte reţele de telefonie mobilă din ţară: Connex, Orange şi, mai nou, Cosmote. 
 
Datorită accentuării stării de sărăcie a populaţiei, o mare parte a renunţat la serviciile cu 
abonament, în special la cele de telefonie fixă. 
 
Alte servicii (Internet): 
În schimb, furnizarea serviciilor de Internet cunoaşte o dezvoltare, la serviciile oferite de 
Romtelecom SA adăugându-se cele ale Minisat SRL (prin fibră optică sau radio) şi ale altor mici 
investitori, care în prezent îşi definitivează formele legale de funcţionare şi care se pare că vor 
intra pe această piaţă din anul 2006. 
 
 
 d) Mass-media 
 
Furnizarea programelor de televiziune prin cablu se face în continuare de către un singur 
operator, concurenţa fiind inexistentă în acest domeniu. Acesta oferă în prezent 45 de programe 
TV, toate preluate de la alte televiziuni, la care se adaugă postul propriu de radio, Radio Minisat. 
Lipsa de concurenţă a condus la practicarea unor preţuri mult mai mari decât în alte oraşe, 
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raportat la aceleaşi servicii. Televiziunea prin cablu acoperă în acest moment toată aria oraşului 
Pucioasa, cu excepţia cartierului Maluri. 
 
Câteva posturi de televiziune pot fi recepţionate şi din eter, cu ajutorul antenelor, soluţie la care, 
datorită sărăciei, apelează tot mai mulţi locuitori ai oraşului. 
 
În oraş nu există o reţea de televiziune locală care să prezinte locuitorilor aspecte din viaţa 
oraşului. 
 
În privinţa posturilor de radio, se poate menţiona faptul că în oraşul Pucioasa se pot recepţiona în 
condiţii relativ bune atât posturile Radiodifuziunii Române, cât şi câteva posturi private. Deşi 
locuitorii plătesc taxe pentru recepţia programelor Radiodifuziunii Române, o parte dintre 
acestea, printre care se numără şi România Actualităţi, nu pot fi recepţionate în bune condiţii 
decât în gama de unde ultrascurte, ceea ce îi obligă pe cetăţeni să-şi achiziţioneze aparatură 
specială pentru aceasta şi să renunţe la vechile aparate de radio, cu care se puteau recepţiona 
posturile naţionale în gama de unde medii. 
 
Avem 7 chioşcuri de difuzare a presei, toate în centrul oraşului, locuitorii celorlalte cartiere 
trebuind să se aprovizioneze cu ziare şi reviste numai din aceste locuri sau din alte oraşe, 
deoarece nu se face încă difuzarea volantă. Chioşcurile sunt destul de bine aprovizionate, oferind 
majoritatea ziarelor şi revistelor de pe piaţă. 
 
 
9.6 ACTIVITĂŢILE CULTURAL-ARTISTICE, SPORTIVE ŞI DE AGREMENT 
 
 a) Cultura 
 
Activitatea culturală este întreţinută în special de Centrul Cultural I. AL. Brătescu-Voineşti şi 
Biblioteca orăşenească Gh. N. Costescu. 
 
Centrul Cultural I. AL. Brătescu-Voineşti 
Din anul 2005, această instituţie are personalitate juridică proprie şi funcţionează independent de 
Primărie, însă activitatea sa este parţial finanţată şi de la bugetul local. 
 
Obiectivul major  al anului a continuat să fie educaţia permanentă  înscrisă pe o traiectorie 
ascendentă în spirit european. 
 
Pe aceeaşi linie s-au înscris şi cercurile de pian şi chitară, Ansamblul folcloric ,,Junii Valahi’’, 
Clubul de dans ,,Pop-Dans-Club’’, studioul de teatru, cursurile de limbi străine şi Cenaclul 
Literar ,,Elena Văcărescu’’ - filiala Pucioasa, care prin multiplele premii naţionale şi 
internaţionale a fost apreciat de Uniunea  Scriitorilor devenind Centru de Excelenţă, unii dintre 
membrii săi fiind înscrişi în Cenaclul Naţional ,,Săgetătorul’’. 
 
Organizarea manifestărilor de anvergură ale anului: 

•  martie – Festivalul – concurs de muzică uşoară ,,Steluţele Pucioasei’’  
•  mai -  Festivalul – concurs de creaţie literară  ,,Primăvara albastră’’ 
•  septembrie – Serbările Băilor Pucioasa 
•  octombrie – Ziua vârstei a III-a  
•  noiembrie – decembrie – Festivalul Şanselor Tale 
•  decembrie – Serbările Crăciunului. 
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Festivalul Şanselor Tale a integrat şi Festivalul Primarilor Artişti şi Festivalul Dovleacului, în 
parteneriat cu Căminele Culturale Aninoasa, Vulcana Pandele, Bezdead. 
 
O bună colaborare s-a materializat cu instituţiile  de învăţământ ale oraşului şi cu ONG-uri ca 
Asociaţia CARP ,,Speranţa’’, Asociaţia pentru Sănătate, Educaţie, Familie şi Clinica ,,Pro-
Vita’’, în întâlniri cu specialişti solicitaţi de adolescenţi, lansări de cărţi, zile festive ale acestora, 
seri festive pentru cei veniţi în staţiune la Hotelul ,,Ceres’’. 
 
S-a organizat sărbătorirea evenimentelor literare, istorice, religioase şi împreună cu Corala 
,,Armonia’’ ; a avut loc un schimb cultural cu Austria. 
 
Biblioteca orăşenească Gh. N. Costescu 
Fondul de carte al bibliotecii numără 43484 volume, din care 757 intrate în cursul anului 2005. 
Dintre acestea, 117 au fost achiziţionate prin Biblioteca Judeţeană, 529 prin donaţii de la diverse 
persoane şi 111 de către primărie.  În anul 2005 s-a înregistrat un număr de 3555 de  cititori 
înscrişi, la care se adaugă utilizatorii sălii de lectură şi cititori din alte localităţi  ce au beneficiat 
de volumele din fondul de referinţă al bibliotecii, iar numărul de volume împrumutate a fost de 
57019. 
 
Ca instituţie de cultură, Biblioteca orăşenească Pucioasa s-a implicat în numeroase activităţi:  

- parteneriate cu cadrele didactice ale Şcolilor generale nr. 1 şi nr. 4 Pucioasa; 
- colaborări cu instituţiile de preşcolari (Grădiniţele nr. 1 şi 2), organizând activităţi în 

cadrul manifestărilor anuale ale bibliotecii (Centrele metodice „ Zilele Bibliotecii”); 
- organizări săptămânale de expoziţii de carte, dedicate aniversărilor marilor autori români; 
- concursuri fulger pe diferite teme: 24 Ianuarie 1859, 9 Mai – Ziua Europei, 6 Iulie 1600 – 

Prima Unire Politică a Ţărilor Române, 3 Martie – Ziua Mondială a Scriitorilor, 7 Aprilie 
– Ziua Mondială a Sănătăţii, 23 Aprilie – Ziua Mondială a Sănătăţii; 

- popularizare în unităţile de învăţământ a numeroase volume ale scriitorilor dâmboviţeni 
şi locali; 

- organizarea „Zilelor Bibliotecii” – ediţia a X-a şi a activităţilor incluse în programele 
centrelor metodice trimestriale, cu sprijinul consiliului ştiinţific; 

- realizarea unei activităţi de colaborare cu edituri dâmboviţene şi naţionale, prin 
prezentarea la avizierul existent în bibliotecă a ofertelor de carte şi preţuri oferite de 
acestea. 

 
Principala activitate fiind împrumutul la domiciliu, iar fondul de carte destul de uzat fizic, 
salariaţii au efectuat continuu operaţia de recondiţionare a cărţilor.  
 
O atenţie deosebită s-a acordat recuperării cărţilor de la cititorii restanţieri, prin somarea acestora 
la domiciliu sau la unitatea de învăţământ.  
 
De asemenea, se realizează permanent şi bibliografii tematice, la cererea utilizatorilor. 
 
 
În oraş mai există două cămine culturale, în satele Diaconeşti şi Pucioasa-Sat, destul de 
degradate, care sunt folosite în alte scopuri. 
 
Deşi se pare că cinematograful Dacia nu va mai putea fi repus vreodată în funcţiune la întreaga 
capacitate, Grădina de Vară aferentă acestuia a adăpostit o serie de acţiuni cu caracter cultural-
artistic în fiecare an. 
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În oraş mai funcţionează Muzeul de etnografie şi folclor, în Casa Dobrescu, reabilitată cu 
ajutorul fondurilor Phare obţinute în ultimii ani de către Primărie, dar şi cu ajutorul contribuţiei 
de la bugetul local. 

 
 

 b) Sportul şi activităţile de agrement 
 
Stadionul oraşului, cu o capacitate de circa 300 de locuri în tribune, este destul de bine întreţinut, 
fiind folosit în special de echipa susţinută de Consiliul local, PAS Pucioasa. Echipa, care dispune 
de un lot de 18 jucători, a ocupat în anul competiţional 2004-2005 locul 4 în cadrul 
campionatului judeţean (divizia D) şi a câştigat ultimele două ediţii ale Cupei României la nivel 
judeţean. 
 
Nu există o sală de sport la care să aibă acces toţi locuitorii oraşului. Deşi în oraş sunt 3 
asemenea săli, ele sunt gestionate de unităţile de învăţământ care le au în îngrijire. De aceea, 
Primăria are în vedere construcţia unei noi săli de sport, multifuncţionale, cu sprijinul unor 
fonduri de la Compania Naţională de Investiţii. 

 
 

Activităţi cultural-artistice tradiţionale, organizate de către Consiliul local şi Primăria 
Pucioasa 
 
După cum se cunoaşte, a intrat în obişnuinţa oraşului să organizeze în fiecare an Serbările Băilor 
Pucioasa, manifestare cultural artistică reprezentativă pentru urbea noastră, aflate la a V-a ediţie 
în anul 2005. 
. 
În cadrul Serbărilor Băilor Pucioasa, sunt organizate în paralel mai multe acţiuni menite să atragă 
interesul unei categorii cât mai largi de populaţie, atât din Pucioasa cât şi din alte localităţi. 
Astfel, în perioada 2 - 4 septembrie 2005, au avut loc o multitudine de activităţi, după cum 
urmează: 
 
• Deschiderea festivă a Serbărilor Băilor Pucioasa, care a început prin înmânarea Diplomelor 

de Prieteni ai oraşului celor care şi-au adus aportul la prosperitatea urbei. 
 
• Depunerea de coroane de flori de către delegaţiile Prefecturii Consiliului Judeţean, Primăriei, 

municipiului Cartaxo – Portugalia şi Uniunii Comunale Terra Sicane – Sicilia, în semn de 
omagiu pentru eroii noştri. 

 
• Târgul Artelor Meşteşugăreşti. La acest târg, aflat la cea de a VIII-a ediţie au participat un 

număr de 32 de artişti populari din toate zonele ţării, printre care şi o invitată din Japonia.  
Aceşti artişti populari au expus creaţiile lor care au acoperit secţiuni de : 

- ceramică (Horezu şi Corund); 
- sculptură în lemn; 
- pictură pe sticlă şi lemn; 
- ţesături tradiţionale; 
- instrumente populare; 
- artă tradiţională japoneză; 
- fier forjat; 
- împletituri de papură şi răchită; 
- jucării din lemn. 
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• Au mai avut loc manifestări şi la Liceul ,,Nicolae Titulescu” care a aniversat 60 de ani de la 
înfiinţare. 

 
• Altă acţiune care are o adâncă rezonanţă în rândul locuitorilor oraşului o constituie Concursul 

naţional de aeromodele ,,Memorialul Henri Coandă”, în paralel cu acesta, desfăşurându-se şi 
o demonstraţie de aeromodele telecomandate, care şi-au luat zborul de pe dealul Moţăianca. 

 
• De asemenea, a avut loc şi Concursul naţional de automodele, secţiune unde oraşul Pucioasa, 

prin Clubul copiilor, are rezultate meritorii. 
 
• În acordurile Fanfarei militare, pe artera principală a oraşului s-a desfăşurat defilarea 

trăsurilor de epocă; şi-au adus contribuţia la defilare şi formaţiile artistice ale copiilor din 
oraş şi din străinătate, precum şi Ansamblul folcloric ,,Junii Valahi”, parte din ele oferind un 
spectacol viu, atât pe strada principală, cât şi mai târziu la Grădina de vară. 

 
• Încununarea ultimei seri a Serbărilor Băilor Pucioasa a reprezentat-o spectacolul prezentat pe 

scena Grădinii de vară de către Teatrul de estradă ,,Al. Davilla” din Piteşti, recitalurile 
susţinute în premieră în Pucioasa de către Doru Tufiş, precum şi de formaţiile ,,Asia” şi 
,,Indigo”. 

 
• Tradiţionalul Bal al Serbărilor a fost organizat în incinta Complexului Ceres, iar la miezul 

nopţii pe cer s-a putut admira un superb foc de artificii. 
 
În fiecare an Serbările Băilor Pucioasa se organizează după un program asemănător. 
 
Mai menţionăm organizarea, în fiecare an, a Balului Mărţişorului şi a Balului Anului Nou. 
 
În secţiunile dedicate Clubului Copiilor şi Centrului Cultural sunt prezentate şi alte acţiuni 
cultural-artistice, sportive şi educaţionale din viaţa oraşului Pucioasa. 
 
 
9.7 RESURSE UMANE 
 
 a) Situaţia demografică 
În oraşul Pucioasa trăieşte aproape 3% din populaţia judeţului Dâmboviţa. În tabelul următor 
prezentăm o serie de date demografice privind oraşul Pucioasa şi judeţul Dâmboviţa, din care 
rezultă tendinţa de scădere a populaţiei în cursul anului 2005:   
 
 2004 2005 
Număr locuitori jud. Dâmboviţa la 01.01.2005 - 537910 
Număr locuitori jud. Dâmboviţa la 01.06.2005 - 537090 
Număr locuitori Pucioasa la 01.01.2005 - 15727 
Număr locuitori Pucioasa la 01.06.2005 - 15691 
Număr născuţi vii 143 121 
Decedaţi 146 187 
Sporul natural - 3 - 
Număr stabiliri de domiciliu în localitate 191 - 
Număr plecări din localitate 250 - 
Spor migratoriu - 59 - 
Imigrări 2 - 
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Emigrări 10 - 
Soldul mişcării externe -  8 - 
Total spor populaţie - 70 - 
(datele care lipsesc nu au putut fi furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, 
nefiind prelucrate). 
 
La data de 01.01.2005, procentul din populaţie reprezentat de populaţia feminină era de 52,19%, 
iar cel reprezentat de populaţia masculină era de 47,81%. 
 
Se poate remarca faptul că oraşul Pucioasa înregistrează un spor negativ al populaţiei dar, 
comparativ cu media înregistrată pe ţară, acesta este moderat şi are tendinţă de echilibrare. 
 
În ce priveşte structura etnică a oraşului Pucioasa, românii reprezintă procentul covârşitor (circa 
99%), alături de care mai întâlnim maghiari, rromi, germani, sârbi, greci, etc. 
 
Prezentăm comparativ activitatea înregistrată la Biroul de stare civilă al Primăriei Pucioasa pe 
anii 2004 şi 2005, în scopul unei mai bune înţelegeri a situaţiei de la nivelul oraşului, cu 
menţiunea că, datorită faptului că naşterile care au loc la Spitalul Orăşenesc Pucioasa se 
înregistrează la Primăria Pucioasa, chiar dacă părinţii au domiciliul în altă localitate. 

 
ACTIVITATEA 2004 2005 

Număr acte stare civilă înregistrate,  
din care: 

312 370 

          - acte naştere 91 92 
          - căsătorii  124 107 
          - decese  97 171 
Număr acte stare civilă eliberate (inclusiv duplicate),  
din care: 

465 590 

          - acte naştere 195 200 
          - căsătorii  150 198 
          - decese  120 192 
Livrete de familie eliberate 218 173 
Număr sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale 247 220 
Sentinţe divorţ operate 9 30 
 
 
Cultele 
Putem menţiona existenţa pe teritoriul oraşului a persoanelor aparţinând următoarelor religii: 

- Ortodoxă – in procent covârşitor, de peste 95% 
- Romano-catolică 
- Greco-catolică 
- Evanghelică 
- Baptistă 
- Penticostală 
- Adventistă de ziua a 7-a 
- Creştină după Evanghelie 
- Alte religii 

 
Lăcaşele de cult de care dispune oraşul sunt: 6 biserici ortodoxe (din care una nefinalizată, dar 
funcţională), o biserică catolică şi 6 locaşuri de cult ale altor religii. Există în continuare cartiere 
cu populaţie predominant ortodoxă în care nu se găseşte nici o biserică. 
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Menţionăm şi prezenţa pe teritoriul Pucioasei, în cartierul Glodeni, a Mănăstirii şi Bisericii Noul 
Ierusalim, ridicată în anul 1991. 
 
 
 b) Populaţia ocupată şi şomajul 
 
Totalul populaţiei stabile din grupa de vârstă 18 – 62 ani la nivelul oraşului Pucioasa a fost în 
2004 de 10.025 locuitori, iar în 2005 de 10.140 locuitori. 
 
La începutul anului 2005, structura populaţiei salariate pe domenii de activitate din oraşul 
Pucioasa arăta astfel: 
 
Domeniu de activitate Nr. mediu de salariaţi 
Agricultură 3 
Industrie (extractivă şi prelucrătoare) 2056 
Construcţii 357 
Producţia şi distribuirea de energie electrică, termică gaze şi apă 195 
Comerţ 449 
Transporturi, poştă, telecomunicaţii 180 
Activităţi financiar-bancare şi asigurări 41 
Învăţământ 304 
Sănătate şi asistenţă socială 469 
Administraţie publică 100 
Total 4154 
 
 
Numărul şomerilor înregistraţi la nivelul oraşului Pucioasa, la data de 31.12.2005, era de 316 
persoane, dintre care 143 erau de sex feminin. Aceştia erau repartizaţi astfel: 
 
Şomeri 2005 - Total Femei Bărbaţi 
Şomeri indemnizaţi 265 124 141 
   - „ajutor de şomaj”(cuantum 75%) 177 84 93 
   - „ajutor de integrare profesională”  
(cuantum 50%) 88 40 48 

Şomeri neindemnizaţi 51 19 32 
Total şomeri 316 143 173 
 
 
Categorie socio-profesională 2005 - Total Femei Bărbaţi 
Muncitori 261 108 153 
Studii medii 31 18 13 
Studii superioare 24 17 7 
 
 
Categorie de vârstă 2005 - Total Femei Bărbaţi 
18 - 30 ani 126 55 71 
30 – 40 ani 80 39 41 
40 – 50 ani 78 38 40 
Peste 50 ani 32 11 21 
 Total 316 143 173 
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Date statistice privind fenomenul şomajului în oraşul Pucioasa în perioada 2004 – 2005 
 
 2004 2005 
Număr şomeri – total Pucioasa, 
din care: 

423 316 

     - şomeri indemnizaţi 238 265 
     - şomeri neindemnizaţi 185 51 
Rata şomajului   
     Pucioasa* 4,22% 3,12% 
     Dâmboviţa 6,70% 7,41% 
     România 6,30% 5,90% 
Număr de angajaţi din rândul şomerilor din Pucioasa 261 155 
(date primite de la AJOFM Dâmboviţa) 
 
* Pentru localităţi (inclusiv zone) nu poate fi calculat indicatorul „Rata şomajului”, întrucât nu 
este cunoscută pentru niciuna dintre acestea valoarea populaţiei active civile (aceasta este 
cunoscută numai la nivel „Total Judeţ”) – sursa Institutul Naţional de Statistică. 
Pentru fiecare localitate se lucrează cu indicatorul „Ponderea şomerilor înregistraţi în totalul 
populaţiei stabile cu grupa de vârstă 18 – 62 ani”.  
 
Locurile de muncă vacante sunt afişate periodic la Punctul de lucru al Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa din str. Republicii. 
 
În cursul anului 2005, au fost ocupate 2347 locuri de muncă (prin programul de Ocupare a forţei 
de muncă) în zona deservită de Punctul de lucru Pucioasa al A.J.O.F.M. Dâmboviţa. 
 
Prin programele Phare pe care le-a derulat, Primăria Pucioasa a asigurat peste 50 de locuri de 
muncă, pe perioadă determinată, pentru şomerii din oraş 
 
În anul 2006 se vor asigura alte noi locuri de muncă prin încă două programe Phare, întrucât 
firmele care vor executa lucrările la investiţiile „Reţele exterioare pentru 4 blocuri noi de 
locuinţe destinate închirierii către tineri” şi „Modernizarea Spitalului Orăşenesc Pucioasa” vor 
avea obligaţia angajării a 25, respectiv 20 de şomeri din oraş. 
 

 
 c) Situaţia pensionarilor 
 
Protecţia socială a pensionarilor din oraşul Pucioasa se realizează prin intermediul serviciului de 
specialitate din cadrul Primăriei şi a celorlalte instituţii de profil. 
 
Mai există însă şi alte organizaţii care se adresează cu precădere pensionarilor, cum ar fi Centrul 
de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa (fostul cămin de bătrâni).  
 
În tabelul de mai jos se pot găsi câteva date despre această instituţie: 
 
 2004 2005 
Număr locuri 105 105 
Număr mediu internaţi 91 90 
Număr angajaţi 65 65 
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Cea mai importanţă organizaţie care are în vedere pensionarii din oraşul Pucioasa este Casa de 
ajutor reciproc a pensionarilor (CARP) „Speranţa”, însă pentru a beneficia de serviciile oferite de 
această organizaţie, este necesară înscrierea ca membru. Peste 3200 de pensionari din oraşul 
Pucioasa s-au înscris deja în această organizaţie şi beneficiază de sprijinul său. 
 
CARP Pucioasa gestionează Centrul multifuncţional pentru persoane vârstnice, înfiinţat şi dotat 
printr-un proiect Phare al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Acesta este aflat în clădirea în care a 
funcţionat Grădiniţa nr. 3.  
 
De remarcat în ultimii ani ajutorul acordat de C.A.R.P. membrilor săi prin serviciile de creditare 
şi facilităţile de asistenţă socială oferite: în perioada 2002 – 2005 au fost acordate un număr de 
7805 credite în sumă de 2.860.281 RON, reprezentând un împrumut mediu de 367 RON (3,67 
milioane lei vechi). 
 
Mai jos sunt prezentate ajutoarele nerambursabile acordate în perioada 01.01.2002 – 31.12.2005 

2002 2003 2004 2005 Total Tip ajutor Nr. Val. Nr. Val. Nr.. Val. Nr. Val. Nr. Val. 
Medicamente 1962889,12 501 4994,90 285 3402,70 233 2781,80 1215 14068,52
Tratament balnear 42 630,00 40 600,00 38 800,00 43 860,00 163 2890 
Proteza dentară 43 645,00 37 555,00 71 1540,00 55 1100,00 206 3840 
Ochelari 
(Lent.+rame) 70 1038,79 68 978,25 104 2178,00 74 1472,00 316 5667,04

Deces 87 6340,40 95 9052,90 91 11207,80114 19307,50 387 45908,60
Prime fidelitate 2112385,00 339 3730,00 271 2855,00 380 4065,00 1201 13035,00
Diverse 8 240,00 6 180,00 12 1236,00 - - 26 1656,00
Excursie 25% - - 439 951,57 262 929,41 187 1171,86 888 3052,84
Bilete spectacol - - 22 68,60 14 56,00 - - 36 124,60 
50 ani căsătorie - - - - 47 2820,00 16 960,00 63 3780,00
Lucrare dentară -
100 - - - - - - 5 60,00 5 60,00 

Lentile ochelari - - - - - - 9 108,00 9 108,00 
Rame ochelari - - - - - - 3 36,00 3 36,00 
Aparat auditiv - - - - - - 2 100,00 2 100,00 
Tijă metalică 
fractură - - - - - - 1 50,00 1 50,00 

Implant cristalin - - - - - - 2 100,00 2 100,00 
Pierdere organ vital - - - - - - 2 120,00 2 120,00 
Boală incurabilă - - - - - - 1 60,00 1 60,00 
Prime federaţie - - - - - - 63 750,00 63 750,00 
Ajutor 
nerambursabil 
acordat de Consiliul 
Director 

- - - - - - 13 850,00 13 850,00 

Ajutor 
nerambursabil 
salariaţi 

- - - - - - 2 1000,00 2 1000,00

Ajutor 
nerambursabil – 
pachete alimente 

- - - - - - 4 41,20 4 41,20 

TOTAL 65714168,311547 21111,221195 27024,911209 34993,36 4608 97297,8



Planul local de dezvoltare economico-socială a oraşului Pucioasa 2007-2013 
 

-  Analiza situaţiei actuale a oraşului Pucioasa - 
 

107

9.8 SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ 
 
 a) Sănătatea 
 
Asistenţa primară este asigurată prin intermediul a 9 medici de familie. Acestea sunt comasate în 
principal în zona centrală, zonele periferice fiind acoperite tot prin intermediul lor. 
 
Spitalul Orăşenesc Pucioasa, care deserveşte întreaga zonă de nord a judeţului, este un aşezământ 
bine întreţinut, care însă nu beneficiază de fondurile necesare asigurării unei asistenţe medicale 
la standardele oferite de marile spitale. 
 
În afară de clădirea principală a spitalului de pe str. Republicii nr.125, acesta mai dispune de o 
secţie de Psihiatrie în str. Patrana nr. 1 şi de o secţie de recuperare, în str. Radu Cosmin nr. 13. 
 
Tot în clădirea principală funcţionează şi Ambulatoriul de specialitate (Policlinica). 
 
Serviciile de sănătate oferite populaţiei în cadrul spitalului sunt prezentate sintetic în tabelul 
următor: 
 
SPITALUL ORĂŞENESC PUCIOASA 2004 2005 
Număr secţii 12 12 
Număr paturi 350 350 
Rata de utilizare al paturilor 298,2 301,5 
Total număr salariaţi (media) 372,5 361 
Număr medici 42 38 
Număr asistenţi medicali 167 163 
Număr alţi salariaţi 163,5 160 
Număr internări 10171 10724 
Număr zile spitalizare 103192 102524 
Număr consultaţii în Ambulatoriul de Specialitate 30186 49816 
Număr tratamente în Ambulatoriul de Specialitate 5020 6004 

 
În oraş mai funcţionează şi o policlinică particulară, având două cabinete deservite de doi medici 
specialişti, în str. Fântânelor nr. 2B. 
 
O parte din analizele medicale se pot efectua în cadrul Spitalului Orăşenesc sau în cele 2 
cabinete particulare. 
 
În oraş funcţionează 4 farmacii particulare, din care numai una oferă medicamente în regim 
compensat sau gratuit. 
 
 
 b) Protecţia socială 
 
În acest domeniu, activitatea este desfăşurată şi de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei. 
 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa (fostul Cămin de bătrâni) din str. Radu Cosmin nr. 22 a 
oferit servicii specializate pentru 95 de persoane internate, având o capacitate de circa 105 locuri. 
Aceasta se va reduce treptat la 50 locuri, în scopul îndeplinirii cerinţelor legate de aderarea la 
Uniunea Europeană. 
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Centrul a beneficiat de sprijinul Consiliului local şi al Uniunii Europene, printr-un proiect 
implementat de către Primăria Pucioasa în perioada 2004-2005, prin care s-au îmbunătăţit 
condiţiile de locuire şi s-a asigurat o dotare excepţională pentru un cabinet de kinetoterapie, 
inclusiv cu un ecograf. 
 
Primăria Pucioasa şi-a adus aportul la susţinerea familiilor sărace din oraş prin implementarea 
proiectului „Centrul de zi Suflet de copil” unde, timp de 10 luni, 80 de copii preşcolari au 
beneficiat de 3 mese pe zi, îmbrăcăminte, încălţăminte, medicamente şi vitamine, mijloace 
educaţionale şi asistenţă medicală, psihologică şi logopedică, în mod gratuit. 
 
 
9.9 ORDINEA PUBLICĂ ŞI PROTECŢIA CIVILĂ 
 
 a) Ordinea publică 
 
1) Poliţia Naţională 
 
Poliţia Oraşului Pucioasa arondează din punct de vedere al situaţiei poliţieneşti, pe lângă oraşul 
propriu-zis, comunele Bezdead, Glodeni, Vârfuri, Vulcana Băi, Vulcana Pandele. 
 
Responsabilitatea pentru controlul criminalităţii pe raza oraşului Pucioasa, cu excepţia 
obiectivelor şi zonelor date exclusiv în responsabilitatea Jandarmeriei sau Gardienilor Publici 
(Poliţiei Comunitare), revine şefului Poliţiei oraşului Pucioasa. 
 
Nu au fost identificate grupări cu preocupări infracţionale şi, de asemenea, nu au fost înregistrate 
evenimente privind conflicte interetnice, interconfesionale sau de altă natură, acestea neexistând 
nici în stare latentă. 
 
În zona de competenţă sunt în derulare mai multe proiecte şi programe de acţiune cum ar fi: 

- Pentru comunitate împreună cu cetăţenii 
- Şcoli şi parcuri în siguranţă 
- Trafic rutier mai sigur 
- Împotriva morţii albe 
- Împotriva fraudei şi corupţiei 
- Imagine prin fapte 
- Pentru liniştea comunităţii rurale 

 
De asemenea, este în derulare un “Parteneriat pentru educaţie” cu Grupul Şcolar Industrial 
Pucioasa. 
 
2) Jandarmeria Română 
Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, are următoarele atribuţii:  

- Apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
proprietăţii publice şi private  
- Prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare 
- Combaterea actelor de terorism  
- Protecţia instituţiilor fundamentale ale statului  
- Executarea unor misiuni internaţionale 

 
Acţiunile Jandarmeriei de pe raza oraşului Pucioasa intră în responsabilitatea Inspectoratului 
Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa. 
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3) Poliţia Comunitară 
A fost înfiinţată la data de 24.03.2005, în baza Legii nr. 371/2004 şi a Hotărârii Consiliului local 
Pucioasa nr. 27/24.03.2005, începând să funcţioneze efectiv de la 01.10.2005, având drept scop 
înlocuirea, îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor prestate până atunci de către Serviciul 
Judeţean de Pază (Gardienii Publici). 
 
La începutul activităţii s-a pus accent pe întocmirea şi redactarea documentelor operative 
necesare asigurării bazei legale de funcţionare şi asigurării suportului logistic pentru buna 
desfăşurare a activităţilor specifice. 
 
Şi-a desfăşurat activitatea pe două planuri: 
• Activitatea specifică de ordine şi siguranţă publică: 

 Patrulări zilnice pe itinerariile de deplasare conform consemnului particular aprobat prin 
Planul de Pază şi Siguranţă Publică, fiind legitimate un număr de 25 persoane, din care 
15 au fost avertizate pentru: lipsa vizelor trimestriale pe certificatul de producător, lipsa 
verificării metrologice a cântarelor persoanele sau pentru nejustificarea prezenţei în 
zonele respective. 

 S-au întreprins măsuri pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona unor instituţii de 
învăţământ: Grupul Şcolar Industrial şi Şcolile Generale nr. 2,3 şi 4.. 

 Au fost asigurate măsurile necesare pentru păstrarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia 
diverselor manifestări cultural-artistice, religioase sau omagiale: Ziua naţională a 
României, Serbările de iarnă organizate la Centrul Cultural, Şcoala nr. 4, Grupul Şcolar 
Industrial, manifestările organizate cu ocazia Anului Nou. 

 S-au intensificat măsurile privind păstrarea curăţeniei în oraş, interzicerea circulaţiei 
vehiculelor cu tracţiune animală în afara traseelor autorizate, preîntâmpinarea depozitării 
deşeurilor în punctele: podul de la Pucioasa – Sat, Glodeni - Vale şi Miculeşti. 

 Au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1200 RON (3 sancţiuni 
conform Legii nr. 61/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 3 
sancţiuni conform OG 21/2002). 

 
• Activitatea de instruire, arme şi muniţii, P.S.I. şi protecţia muncii: 

 S-au întocmit planurile tematice de pregătire profesională specifică, atât pentru 
funcţionarii publici – agenţi comunitari, cât şi pentru agenţii de pază. 

 S-au organizat, lunar, şedinţe de instruire şi aplicaţii practice, cu tot personalul. 
 S-a efectuat instruirea personalului pe linia cunoaşterii şi respectării Normelor de 

protecţia muncii şi P.S.I. 
 S-au încheiat Protocoale de colaborare cu: Poliţia Comunitară sector 2 Bucureşti, 

Comisariatul General pentru Societatea Civilă, Poliţia Oraşului Pucioasa şi Asociaţia 
Poliţiştilor Comunitari din România. 

 S-au făcut propuneri de modificare şi completare a Legii nr.371/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare. 

 S-au realizat alte măsuri specifice atribuţiilor. 
 
 
 
 b) Protecţia civilă 
 
Capacitatea de intervenţie în caz de situaţii de urgenţă a fost reflectată în documentele operative 
ale  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Pucioasa şi anume: dispoziţia cu 
lista persoanelor care fac parte din Comitetul Local pentru Situaţii de Urgentă al oraşului şi 
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tabelul cu persoanele care fac parte din Centrul Operativ, Regulamentul Comitetului Local 
pentru Situaţii de Urgentă al oraşului Pucioasa, Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor, 
Planul anual de pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenta la nivelul oraşului Pucioasa şi altele, 
documente care au corespuns cerinţelor actuale şi au putut fi puse în aplicare în timp scurt şi cu 
eficienţa corespunzătoare. 
 
Pe teritoriul oraşului Pucioasa sunt identificaţi o serie de factori de risc, după cum urmează: 
 1) Cutremure de pământ cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter ce pot afecta în 
special construcţiile foarte vechi, lucrările de artă, reţeaua de comunicaţii, Barajul Hidrotehnic 
Pucioasa, reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice sau gaze şi altele; 
 2) Inundaţii pe valea râului Ialomiţa şi a pârâului Bizdidel; 
 3) Căderi abundente de zăpadă pe întreg teritoriul oraşului; 
 4) Furtuni şi viscole pe întreg teritoriul oraşului; 
 5) Incendii de masa şi explozii în special la reţelele de transport şi distribuţie gaze, 
nodurile de comunicaţii rutiere şi feroviare; 
 6) Accidente nucleare şi căderi de obiecte cosmice; 
 7) Epidemii şi epizootii; 
 8) Accidente chimice pe timpul transportului substanţelor toxice industriale şi explozii pe 
calea rutieră şi calea ferată precum şi la staţia de clorinare a apei a oraşului. 
 
Supravegherea surselor de risc de pe teritoriului oraşului se realizează cu ajutorul posturilor de 
observare organizate la nivelul oraşului şi de către agenţii economici din oraş. 
 
Avertizarea populaţiei despre iminenţa unui pericol se realizează cu ajutorul a 8 sirene electrice, 
3 sirene dinamice, 3 fluiere cu abur, o centrală de alarmare de 30 numere, o instalaţie de 
înştiinţare-alarmare F 1001 B. 
 
Fluxul informaţional se efectuează prin sistemul de telecomunicaţii teritoriale prin radio şi 
telefon, prin instalaţia de înştiinţare F 1001 B precum şi prin reţeaua de înştiinţare cu 
radioreceptorul „ZEFIR 001”, care înlocuieşte radioreceptorul „NEPTUN”, foarte vechi şi scos 
din funcţiune. 
 
Sirenele din oraşul Pucioasa sunt centralizate la Primărie. În cursul anului 2005 sirenele din oraş 
au fost verificate periodic de S.C. ASEL S.A. Târgovişte, în baza unui contract încheiat de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa şi S.C. ASEL S.A. Târgovişte. 
Aceste sirene sunt proprietatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, fiind transmise pe bază de 
proces - verbal Primăriei oraşului Pucioasa şi oricând ne putem aştepta la casarea acestora. De 
aceea, se impune pentru viitor achiziţionarea unei sirene electronice, a cărei audibilitate să 
asigure acoperirea întregului oraş. 
 
Măsurile de protecţie a populaţiei din oraşul Pucioasa se bazează în special pe folosirea locurilor 
naturale de adăpostire şi a adăposturilor de tip familial. 
 
În oraşul Pucioasa există două puncte de comandă, unul al oraşului şi celălalt, de rezervă, al 
judeţului, care însă necesită modernizarea cu materiale şi elemente de fibroventilaţie, grup 
electrogen şi rezervoare de apă. Datorită faptului că prin interiorul acestor puncte de comandă 
trec conductele de apă rece, apă caldă şi canalizare ale blocurilor, există de asemenea şi riscul 
inundării frecvente a acestora. 
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În ce priveşte punctele de comandă ale societăţilor comerciale, doar S.C. Trainica S.A. dispune 
de punct de comandă, care este cotat ca unul dintre cele mai bune din judeţ, celelalte societăţi 
nereuşind amenajarea de astfel de puncte. 
 
În baza Legii nr. 481/2004 a protecţiei civile, toate construcţiile noi trebuie avizate şi de 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa, care va lua în evidenţă 
subsolurile nou construite în vederea adăpostirii populaţiei. 
 
În cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa funcţionează şi o 
echipă pirotehnică şi conform O.G. nr. 3/1975 Comitetul Local are obligaţia de a informa 
organele de poliţie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta „Basarab I” Dâmboviţa asupra 
apariţiei pe teritoriul oraşului sau al societăţilor comerciale a proiectilelor, bombelor rămase 
neexplodate în vederea distrugerii lor în condiţii de securitate conform Legii. 
 
Una dintre cele mai importante probleme de dotare este lipsa măştilor pentru gaze. Pentru 
protecţia nucleară, biologică şi chimică a populaţiei în cazul producerii unor accidente 
tehnologice s-a luat măsura identificării societăţilor comerciale producătoare sau deţinătoare de 
noxe. Pentru această activitate, este necesar să se acorde o atenţie mai mare actualizării şi 
întocmirii în permanenţă a planurilor de funcţionare şi mijloacelor antichimice, asigurării 
fondurilor necesare pentru etalonarea periodică a aparaturii dozimetrice şi asigurării acesteia cu 
surse de alimentare. 
 
Asigurarea logistică a formaţiunilor de protecţie civilă se prezintă corespunzător. Problemele 
însă apar în cazul intervenţiei la deszăpezire, unde utilajele sunt insuficiente, precum şi în cazul 
unui eventual cutremur, unde lipsesc o serie de dotări. În cursul lunii decembrie 2005 s-au 
achiziţionat  două motopompe, necesare în cazul unor eventuale inundaţii pentru scoaterea apei 
din subsoluri. 
 
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă 
Capacitatea de intervenţie în caz de situaţii de urgenţă a fost reflectată în documentele operative 
ale  Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Pucioasa şi anume: dispoziţia cu 
lista persoanelor care fac parte din Comitetul Local pentru Situaţii de Urgentă al oraşului şi 
tabelul cu persoanele care fac parte din Centrul Operativ, Regulamentul Comitetului Local 
pentru Situaţii de Urgentă al oraşului Pucioasa, Planul de apărare împotriva efectelor dezastrelor, 
Planul anual de pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenta la nivelul oraşului Pucioasa şi altele, 
documente care au corespuns cerinţelor actuale şi au putut fi puse în aplicare în timp scurt şi cu 
eficienţa corespunzătoare. 
 
În anul 2005 Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi detaşamentul de Pompieri Militari din 
oraşul Pucioasa au acţionat în mai multe rânduri pentru limitarea şi înlăturarea efectelor 
inundaţiilor din lunile aprilie, mai, august şi septembrie. Cu tot efortul acestora, datorită ploilor 
abundente (torenţiale) au fost afectate unele locuinţe, anexe gospodăreşti, drumuri judeţene, 
poduri, etc. după cum urmează: 
  - locuinţe afectate   =   55; 
  - anexe gospodăreşti   = 114; 
  - drumuri judeţene   = 0,5 Km; 
  - poduri    =     4; 
  - drumuri locale şi străzi  = 10,4 Km; 
  - suprafeţe agricole   = 20,6 ha; 
  - grădiniţe    =     1. 
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După oprirea ploilor din luna septembrie a anului 2005, pe str. Salcâmilor din oraşul Pucioasa, 
pe aproximativ 20 m, a avut loc o alunecare de teren, afectând 2 case. Întrucât nu se mai putea 
locui în aceste imobile s-a luat măsura mutării acestor familii într-unul dintre blocurile ANL de 
pe str. Rândunelelor. 
 
Tot datorită ploilor abundente, pe DJ 710 - Pucioasa – Bezdead, în punctul „ Puţul lui Ştefan”, a 
avut loc o alunecare de teren pe aproximativ 80 m, iar în cartierul Bela tot o alunecare de teren 
de aproximativ 80 m, avariind drumul de acces la imobilele de la nr. 137 la nr. 140. 

 
 

Inspectoratul Judeţean Dâmboviţa pentru Situaţii de Urgenţă 
 

 Prevenirea şi stingerea incendiilor 
Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este in responsabilitatea Grupului de Pompieri 
“Basarab I” Dâmboviţa. 
 

 Protecţia civilă 
Protecţia civilă a României, parte componentă a apărării ţării cuprinde un complex de măsuri 
organizatorice pentru ocrotirea populaţiei, valorilor culturale şi bunurilor materiale în caz de 
război, calamităţi sau catastrofe şi de pregătire a teritoriului şi economiei pentru apărare, cu 
mijloace şi prin activităţi specifice. Misiunile protecţiei civile sunt:  

- Prevenirea populaţiei asupra pericolului atacului inamicului aerian, calamităţilor sau 
catastrofelor prin înştiinţare şi alarmare;  

- Ocrotirea populaţiei împotriva efectelor armelor de nimicire în masă şi convenţionale, 
calamităţilor sau catastrofelor prin mijloace individuale, adăpostire, evacuare, alte forme şi 
mijloace specifice;  

- Asigurarea protecţiei valorilor culturale, a bunurilor materiale prin adăpostire, evacuare, 
precum şi alte măsuri tehnice şi organizatorice. 

- Participarea la acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor atacurilor inamicului, 
calamităţilor sau catastrofelor;  

- Identificarea, neutralizarea şi asanarea muniţiei rămase neexplodate; 
- Pregătirea populaţiei în vederea asigurării protecţiei civile. 
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9.10 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI SERVICIILE PUBLICE 
 
A. CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA 
 
Consiliul local al oraşului Pucioasa este format din 17 consilieri, din 4 partide. 
 
Pe plan intern, primarul oraşului a participat la activităţile organizate de Agenţia pentru 
Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, în calitate de membru al Consiliului Director, Asociaţia 
Oraşelor din România, în calitate de vicepreşedinte al acestui organism, precum şi la cele 
organizate de Federaţia Autorităţilor Locale din România sau alte organizaţii. 
 
În ceea ce priveşte relaţiile externe, la vizitele unor delegaţii străine în oraş se adaugă menţinerea 
relaţiilor de colaborare cu municipiul Cartaxo din Portugalia, cu care oraşul Pucioasa este înfrăţit 
şi începerea demersurilor pentru înfrăţirea localităţii noastre cu alte localităţi din Italia. 
 
În perioada 26 – 29 mai 2005 a fost efectuată o vizită oficială, la invitaţia autorităţilor din oraşul 
Pucioasa, de către un grup de primari din Italia, reprezentanţi ai localităţilor Montevago şi Menfi, 
membre ale Uniunii Comunelor ,,Terra Sicane” din Sicilia. Scopul vizitei l-a reprezentat o mai 
bună cunoaştere a partenerilor în vederea unei viitoare înfrăţiri. 
 
De asemenea, atât primarul oraşului, cât şi viceprimarul, au efectuat vizite în străinătate, care au 
contribuit la întreţinerea unor mai vechi relaţii de colaborare sau la provocarea unor noi 
oportunităţi de colaborare. 
 
În anul 2005, în Primăria Pucioasa şi-au desfăşurat activitatea 52 salariaţi, din care 44 funcţionari 
publici, 6 persoane cu contract individual de muncă şi 2 demnitari (primar, viceprimar). 
 
Structura aparatului de specialitate, pe compartimente: 
 
1) Direcţia economică, prognoză, buget finanţe publice, control financiar, administrativ 

deservire şi serviciul administrarea veniturilor locale, taxe şi impozite locale, 
administrarea domeniului public şi privat, control comercial, pieţe şi oboare, 
administrativ, deservire, protocol  
(21 persoane, inclusiv directorul)  
 
a) Compartimentul economic, prognoză, buget finanţe publice, control financiar (6 

persoane) 
 
b) Serviciul Impozite şi taxe locale (7 persoane)  

 
Sectoare de activitate: 

 Impozite şi taxe 
 Executare silită 

 
c) Compartimentul administrarea domeniului public şi privat, control comercial, pieţe şi 

oboare, administrativ, deservire, protocol (7 persoane) 
 
Sectoare de activitate: 

 Administrarea domeniului public şi privat, control comercial 
 Pieţe şi oboare 
 Administrativ, protocol, deservire 



Planul local de dezvoltare economico-socială a oraşului Pucioasa 2007-2013 
 

-  Analiza situaţiei actuale a oraşului Pucioasa - 
 

114

 
2) Serviciul administraţie publică locală, autoritate tutelară, control juridic, contencios, 

asistenţă socială, evidenţă a persoanelor (13 persoane)  
 
a) Compartimentul administraţie publică locală, autoritate tutelară, control juridic, 

contencios, asistenţă socială (9 persoane) 
 

b) Compartimentul evidenţă a persoanelor (4 persoane, din care 2 poliţişti) 
 
Sectoare de activitate: 

 Evidenţa populaţiei (3 persoane) 
 Biroul de stare civilă din incinta Primăriei (1 persoană) 

 
 

3) Biroul urbanism, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, 
monumente istorice, cadastru urban şi imobiliar – edilitar, lucrări publice, licitaţii, 
relaţii cu asociaţiile de locatari (6 persoane) 
 
Sectoare de activitate principale: 

 Investiţii 
 Urbanism 

 
4) Biroul pentru programe de integrare europeană, informatică (5 persoane) 

 
Sectoare de activitate: 

 Programe de integrare europeană (3 persoane) 
 Informatică (1 persoană) 
 Secretariat Primărie (1 persoană) 
 

5) Compartimentul independent audit intern (1 persoană) 
 

6) Compartimentul independent personal, salarizare, resurse umane (1 persoană) 
 
7) Compartimentul independent protecţie civilă, PSI (1 persoană) 
 
8) Compartimentul independent centrul de informare şi consiliere a cetăţenilor şi 

informaţii clasificate, relaţii cu mass-media, registratură (2 persoane + 1 persoană de la 
compartimentul de asistenţă socială) 

 
 
9) Compartimentul independent cadastru funciar, registrul agricol, administrare islaz, 

fond funciar şi legea nr. 10/2001 (3 persoane) 
 
Sectoare de activitate: 

 Cadastru funciar, administrare islaz, fond funciar 
 Registrul agricol 
 Activităţi legate de aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 
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B. SERVICIILE PUBLICE: 
 

1. Biblioteca orăşenească gh. N. Costescu (2 persoane) 
Activitatea sa a fost prezentată mai înainte. 
 
2. Serviciul Poliţia Comunitară Pucioasa (10 persoane) 
Activitatea sa a fost prezentată mai înainte. 
 
3. Serviciul Public de Prestări Servicii pentru Comunitate  
 
A fost înfiinţat printr-un proiect al Primăriei Pucioasa, finanţat din fonduri externe 
nerambursabile şi din bugetul local. 
 
Are un număr de 75 salariaţi permanenţi. La aceştia s-au adăugat încă 30 de persoane, angajate 
pe perioadă determinată de 7 luni. 
 
Activitatea sa se desfăşoară pe multiple planuri, dintre care le menţionăm numai pe cele mai 
importante: 

• Amenajare trotuare şi străzi 
• Amenajarea unor obiective: fântâni, troiţe etc. 
• Amenajări şanţuri de scurgere 
• Reparaţii străzi 
• Asigurarea şi întreţinerea iluminatului public şi ornamental 
• Curăţenie 
• Sectorul Sere  
• Transport gratuit  elevi clasele I-IV 
• Deszăpezire şi degivrare 
• Pavoazarea oraşului - pregătirea oraşului pentru: Sărbătorile de Paşti, Zilele Oraşului 

Pucioasa, Sărbătorile de iarnă etc. 
• Intervenţii calamităţi  
• Reparaţii şcoli, licee şi grădiniţe :  

 
4. Centrul Cultural I. Al. Brătescu-Voineşti  (7 persoane) 
Activitatea sa a fost prezentată mai înainte. 
 
5. S.C.  E.G.O.T.  S.A. 
 
Am inclus aici şi activitatea S.C. EGOT S.A. întrucât acest agent economic, aflat sub controlul 
Consiliului local, are în administrare majoritatea reţelelor de apă şi canalizare ale oraşului, 
inclusiv staţiile de pompare şi de epurare, precum şi celelalte bunuri aferente. Tot această 
societate are un rol important în gestionarea deşeurilor menajere provenite de pe raza oraşului. 
 
Trebuie totuşi să subliniem faptul că şi în anul 2005 a fost continuat programul de reparaţie a 
reţelelor de alimentare cu apă şi de îmbunătăţire a managementului firmei, având ca rezultat  
furnizarea apei timp de 24 de ore pe zi. 
 
Problema cea mai mare cu care s-a confruntat societatea în ultimii ani a fost neplata serviciilor, 
de către persoanele fizice şi juridice, lucru care a condus la furnizarea apei numai câteva ore pe 
zi. Urmare măsurilor eficiente luate de conducerea societăţii, situaţia s-a ameliorat considerabil.   
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Prezentăm mai jos situaţia încasărilor pe anii 2004 şi 2005: 
 
 2004 2005 
 Suma de 

încasat 
(mii RON) 

Suma 
încasată 
(mii RON) 

Suma 
încasată 
(%) 

Suma de 
încasat 
(mii RON) 

Suma 
încasată 
(mii RON) 

Suma 
încasată
(%) 

Persoane fizice 301 286 95,02 287 273 95,12 
Persoane juridice 608 517 85,03 634 539 85,02 
TOTAL 909 803 88,39 921 812 88,17 
  
 
9.11 BUGETUL LOCAL 
 
În ceea ce priveşte cheltuielile bugetului local în anul 2005, Primăria Pucioasa, în calitate de 
ordonator principal de credite, a asigurat finanţarea a şapte instituţii publice: 

o 4 centre de învăţământ preuniversitar de stat   5010,58 mii RON 
o Serviciul Public de Prestări Servicii pentru Comunitate 1386,00 mii RON 
o Centrul Cultural I. Al. Brătescu-Voineşti     110,00 mii RON 
o Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Pucioasa     900,00 mii RON 

 
Datoria publică internă aferentă împrumutului contractat în 2004 pentru lucrările de investiţii a 
fost onorată pentru anul 2005 în întregime, la nivelul sumei de 125,00 mii RON; de asemenea, 
dobânzile şi comisioanele aferente datoriei publice, în sumă de 67,56 mii RON, au fost achitate 
la zi, fără întârziere. 
 
Din bugetul local s-au finanţat în 2005 lucrări de investiţii în sumă de 359,00 mii RON. 
 
Execuţia bugetului local pe anul 2005 este prezentată în tabelul următor: 

RON 
 

COD 
 

DENUMIRE INDICATORI Prevederi an 
2005 

Realizări la 31 
decembrie 2005 

0001 V E N I T U R I 11.355.030 10.411.410
0302 IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULAŢIE 1.015.000 728.662
030202  Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 505.000 401.702
030203  Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de     

   persoane fizice 75.000 50.895
030209  Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 305.000 225.248
030230  Alte impozite si taxe de la populaţie 130.000 50.817
0502 IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TERENURI DE LA    
  PERSOANE JURIDICE 655.000 759.118
050201  Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 480.000 676.789
050202  Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 175.000 82.329
0802 ALTE IMPOZITE DIRECTE 300.000 187.604
080205  Taxa asupra mijloacelor de transport    
   deţinute de persoane juridice 90.000 52.564
080230  Alte încasări din impozite directe 210.000 135.040
1502 IMPOZITUL PE SPECTACOLE 300 1.059
1702 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 305.000 306.506
170203  Taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe    
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   şi autorizaţii de funcţionare 10.000 9.535
170210  Taxe judiciare de timbru 25.000 88.840
170212  Taxe de timbru pentru activitatea notarială 250.000 171.868
170213  Taxe extrajudiciare de timbru 20.000 32.661
170230  Alte încasări din impozite indirecte 0 3.602
2102  VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 90.010 91.359

210206 
 Alte venituri privind circulaţia pe drumurile 
publice 90.010 87.318

210230  Alte venituri de la instituţiile publice 0 4.041
2202 DIVERSE VENITURI 914.900 317.261
220203  Venituri din amenzi si alte sancţiuni    
   aplicate, potrivit dispoziţiilor legale 0 11.615
220205  Restituiri de fonduri din finanţarea bugetara    
   locala a anilor precedenţi 568.400 4.580
220207  Venituri din concesiuni si închirieri 346.500 290.490
220224  Venituri din ajutoare de stat recuperate 0 1.500
220230  Încasări din alte surse 0 9.076

3002 
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 
BUNURI     

  ALE STATULUI 80.000 380.075
300201  Venituri din valorificarea unor bunuri ale    
   instituţiilor publice 30.000 359.424
300203  Venituri din vânzarea locuinţelor construite din    
   fondurile statului 50.000 20.651

3102 
COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL 
PE VENIT 1.763.800 1.462.354

310201  Cote defalcate din impozitul pe venit 1.300.000 1.071.554
310203  Sume alocate de Consiliul Judeţean Dâmboviţa    
   pentru echilibrarea bugetelor locale 463.800 390.800
3302 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA    
  ADĂUGATĂ PENTRU BUGETELE LOCALE 6.161.020 6.121.612

330201 
 
 
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de 
stat, creşe, centrele judeţene si locale de 
consultanţă agricolă, precum şi pentru susţinerea 
sistemului de  protecţie a copilului 

 4.569.570 
 
 

 

 4.567.571

330205  
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea  adăugata 
pentru susţinerea sistemului de protecţie a 
persoanelor cu  handicap, cultură, culte şi 
echilibrarea bugetelor locale 

1.158.000 
 

1.152.588

330206 
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru ajutor social şi ajutor pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni si combustibili 
petrolieri 

400.000 
 

378.263

330207 
 

Sume defalcate din taxa pe valoarea  adăugata 
pentru finanţarea serviciilor comunitare de evidenta 
a persoanelor 

33.450 
 

23.190

3702 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 30.000 30.000

370216 
 Subvenţii primite pentru lucrările de cadastru 
imobiliar 30.000 30.000
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4002 DONATII SI SPONSORIZARI 40.000 25.800
400201  Donaţii si sponsorizări 40.000 25.800
4802 VENITURI PROPRII 5.124.010 4.233.998
   
5002 CHELTUIELI 11.355.030 10.327.532
5102 AUTORITĂŢI PUBLICE 1.384.850 1.302.011
510205  Autorităţi executive 1.351.400 1.278.821

510207 
 Servicii publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor 33.450 23.190

5502 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NATIONALĂ 33.000 29.761
550209  Poliţia Comunitară 33.000 29.761
5702 ÎNVĂŢĂMÂNT 5.067.580 5.059.102
570202  Învăţământ preşcolar 853.420 853.291
570203  Învăţământ primar si gimnazial 2.182.960 2.176.356
570204  Învăţământ liceal 1.088.390 1.088.285
570205  Învăţământ profesional 942.810 941.170
5802 SĂNATATE 123.000 0
580203  Spitale 123.000 0

5902 
CULTURA, RELIGIE ŞI ACTIUNI PRIVIND 
ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET 201.000 172.381

590203  Biblioteci publice comunale, orăşeneşti,    
   municipale şi judeţene 46.000 40.124
590207  Case de cultură 110.000 110.000
590215  Culte religioase 10.000 0
590220  Activitatea sportivă 35.000 22.257

6002 
ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, 
AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII 1.857.610 1.759.746

600202  Centre de îngrijire şi asistenţă 1.072.410 1.035.734
600209  Ajutor social 410.000 388.263
600247  Drepturile asistentului personal pentru    
   copii şi adulţi cu handicap grav 295.400 289.989
600250  Alte acţiuni privind asistenţa socială,    
   alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii 79.800 45.760

6302 
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI 
LOCUINŢE 1.350.490 906.081

630203  Iluminat 402.300 333.430
630205  Întreţinere grădini publice, parcuri    
   zone verzi, baze sportive şi de agrement 160.000 135.174
630208  Locuinţe 200.000 0

630212 
 Amenajări hidrotehnice de interes local, in 
intravilan 45.000 19.408

630250  Alte acţiuni privind dezvoltare publica şi locuinţe 543.190 418.069
6402 MEDIU ŞI APE 276.000 191.065
640206  Salubritate 276.000 191.065
6802 TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 860.500 712.857
680207  Transportul în comun 50.000 26.414
680212  Străzi 810.500 686.443
7202 ALTE ACŢIUNI 5.000 1.955
720202  Centre militare 0 0
720250  Alte cheltuieli 5.000 1.955
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8802 
DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE 
LOCALE     

  ŞI ALTE CHELTUIELI 70.990 67.566

880201 
 Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente 
datoriei    

   publice locale interne 70.990 67.566
9002 RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI ACORDATE 125.010 125.007

900203 
 Rambursarea împrumuturilor interne pentru 
investiţii 125.010 125.007

9802 EXCEDENT 0 83.878
980201  Excedent 0 83.878

 
În evidenţele Primăriei s-au înregistrat la finalul anului 2005 un număr de 8463 contribuabili, din 
care 7988 persoane fizice şi 475 persoane juridice. 
 
Având în vedere cheltuielile strict necesare ale bugetului local, rezultă că nu vom putea acoperi 
cofinanţările proiectelor pe care le avem în vedere după aderarea ţării la Uniunea Europeană  
decât cu sprijinul altor surse de finanţare, în special cele provenite din împrumuturi sau din 
parteneriatul public-privat. 

 
 

9.12 CONCLUZII  
 
Din această analiză se remarcă disparităţile mari dintre zonele de tip urban ale oraşului şi cele de 
tip rural, un caz particular fiind situaţia deosebit de dificilă a cartierului Malurile, care se 
datorează în special amplasării  defavorabile a acestuia. 
 
Deşi oraşul este bine gospodărit şi bine administrat, situaţia economică generală a ţării îşi pune 
amprenta pe nivelul de trai al locuitorilor, fiind necesare o serie de măsuri menite să amelioreze 
această situaţie. 
 
Evident, sunt multe de făcut pentru a aduce oraşul acolo unde ne dorim dar, din lipsa fondurilor 
necesare, trebuie să ne limităm în acest moment la investiţiile prioritare, urmând ca, pe măsura 
identificării unor surse alternative de finanţare, să întocmim proiecte menite să crească bugetul 
local.  
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10. ANALIZA SWOT A ORAŞULUI PUCIOASA 

 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 
• Amplasare favorabilă, în apropierea capitalei 
ţării şi a altor mari centre urbane: Piteşti, 
Ploieşti şi Braşov  

• Drumul naţional DN 71 trece prin localitate 
• Există cale ferată în localitate 
• Existenţa izvoarelor minerale pentru cură 

externă 
• Traversarea localităţii de către râul Ialomiţa 
• Existenţa barajului de acumulare Pucioasa 
• O rată bună de creştere a nivelului 

investiţiilor străine în ultimii ani 
• Existenţa unui grup important de oameni de 

afaceri autohtoni 
• Existenţa unor locuri cu peisaj deosebit  
• Sărbători, concursuri, festivaluri, târguri etc. 

anuale, care au devenit tradiţionale 
• Un club al copiilor cu rezultate remarcabile 

la nivel naţional şi internaţional 
• Rezultatele bune obţinute de elevii din oraş la 

olimpiadele şcolare 
• Înfrăţirea cu municipiul Cartaxo - Portugalia 
• Un mare număr de muncitori specializaţi în 

diverse domenii ale industriei uşoare 
• Mai multe instituţii publice care au arondată 

zona de nord a judeţului Dâmboviţa îşi au 
sediul în Pucioasa (Spital, Poliţie, AJOFM, 
Judecătorie, Ocol silvic, Administraţia 
Financiară, Pompieri etc.) 

• Apropierea de municipiul Târgovişte, 
reşedinţă de judeţ şi centru universitar 

• Experienţa pozitivă la nivelul oraşului în 
domeniul managementului proiectelor cu 
finanţare externă 

• Oraşul este recunoscut ca staţiune balneo – 
climaterică importantă. 

• Existenţa unei infrastructuri turistice, care 
permite acoperirea necesarului de cereri de 
cazare pentru turismul balnear actual 

• Existenţa in perimetrul localităţii a unor 
importante resurse naturale încă 
neexploatate: gaze naturale, ape termale 

 
 

 
• Legături rutiere de acces defavorabile pe axa 

est-vest 
• Amplasare defavorabilă pe calea ferată 
• Infrastructură de transport interioară parţial 

degradată 
• Lipsa unui şosele de centură care să treacă 

prin afara zonei locuite a oraşului 
• Sistem de canalizare subdimensionat şi uzat 
• Ineficienţa staţiilor de epurare a apelor uzate 
• Datorii mari ale societăţii comerciale care 

gestionează reţelele de apă şi canalizare ale 
oraşului 

• Costurile ridicate legate de comunicarea  
telefonică şi prin Internet 

• Costurile ridicate ale utilităţilor de bază 
(gaze, energie electrică)  

• Capitalizare redusă a IMM-urilor cu capital 
autohton 

• Dezvoltare inegală a cartierelor oraşului 
• O mare suprafaţă a oraşului poate fi 

considerată zonă de tip rural 
• Acces extrem de greu la cartierul Malurile 
• Deficit de terenuri şi clădiri libere aflate în 

proprietatea publică sau privată a Consiliului 
local Pucioasa 

• Capacitate scăzută de cofinanţare a 
proiectelor 

• Aşezarea incorectă a valorilor la nivel local 
• Salarii mici practicate în zonă 
• Ofertă mică de locuri de muncă pe plan local 
• Scăderea calităţii învăţământului la nivel 

naţional cu repercusiuni la nivel local 
• Şomaj crescut în rândul tinerilor 
• Procent ridicat de migrare a unor categorii 

socio-profesionale importante pentru 
dezvoltarea oraşului ca urmare a 
oportunităţilor reduse de realizare pe plan 
local 

• Costul ridicat al programelor de educaţie 
profesională a adulţilor 
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• Amplasarea oraşului pe o axa turistică de 

legătură cu Valea Prahovei 
• Localitatea beneficiază de legături rutiere 

permanente şi rapide cu toate centrele urbane 
importante din zonă 

 
 

 
• Existenţa multor specialişti în domeniul TIC, 

ale căror cunoştinţe nu sunt valorificate pe 
plan local  

• Scăderea constantă a populaţiei oraşului şi 
îmbătrânirea populaţiei 

• Slaba dotare a oraşului cu o infrastructură de 
agrement care să permită reţinerea turiştilor 
în perimetrul localităţii. 

• Neorientarea operatorilor de turism pentru 
acoperirea cererilor turistice de week-end. 

• Agro-turism slab dezvoltat 
• Slaba preocupare a comunităţii pentru 

proiectelor vizând dezvoltarea localităţii 
 

 
 
 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 
• Apariţia Instrumentelor Structurale ale UE, 

ca noi surse de cofinanţare majoră a 
proiectelor 

• Oraşul este atestat ca staţiune turistică de 
interes naţional (HGR 510/1999) 

• Trei localităţi (Malurile, Diaconeşti, Bela) se 
află în zona montană, iar acest lucru este şi 
atestat oficial (Ord. 328/321-2004)  

• Descoperirea izvoarelor minerale pentru cură 
internă 

• Există două centre de atestare europeană a 
cunoştinţelor în domeniul IT 

• Implementarea proiectului ISPA privind 
managementul deşeurilor 

 

 
• Proiectele prevăzute în Programele 

Operaţionale nu se vor mula perfect pe 
necesităţile locale şi vor trebui consumate 
importante sume de bani numai pentru a 
asigura corespondenţa cu acestea 

• Complexitatea documentaţiilor care se vor 
solicita la depunerea proiectelor şi care vor 
consuma o mare parte din bugetul şi aşa 
extrem de mic al oraşului 

• O birocraţie excesivă impusă de autorităţile 
române care se ocupă de coordonarea 
implementării proiectelor finanţate cu 
sprijinul Instrumentelor Structurale ale UE 
(experienţa programelor de pre-aderare) 

• Lipsa informaţiilor necesare pentru accesarea 
fondurilor cu eforturi minime (ex: manuale 
care circulă în cercuri restrânse) 

• Migraţia oamenilor de valoare spre alte 
localităţi, care le oferă condiţii mai bune de 
viaţă 

• Salarii total nemotivante pentru personalul  
de specialitate din administraţia publică 
locală, care duce greutatea implementării 
proiectelor 

• Lipsa unei asistenţe tehnice eficiente din 
partea autorităţilor care vor coordona 
implementarea proiectelor la nivel central 
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• Imposibilitatea cofinanţării proiectelor 
• Insuficienţa majoră a măsurilor specifice 

Planurilor Operaţionale, care să se adreseze 
direct investiţiilor în maşini şi utilaje 
destinate IMM-urilor  

• Sistem statistic incoerent la nivel naţional 
• Lipsa unor iniţiative legislative de susţinere a 

cofinanţării proiectelor 
• Proasta întreţinere a DN 71 de către 

autorităţile care îl au în administrare 
• Instabilitate legislativă 
• Lipsa unui cadrul legislativ atractiv pentru 

promovarea parteneriatului public-privat 
• Neimplicarea O.N.G.- urilor în proiectele 

vizând dezvoltarea oraşului 
• Neimplicarea cetăţenilor în procesul 

decizional privind dezvoltarea oraşului.  
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11. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI PUCIOASA  

2007-2013 
 
 
 
VIZIUNEA STRATEGICĂ: Un oraş cu o economie competitivă, dinamică şi prosperă, cu  
locuitori, oameni de afaceri şi turişti mulţumiţi. 
 
OBIECTIVUL GENERAL: Oraşul Pucioasa = centru turistic şi economic recunoscut la nivel 
internaţional 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 

1) Creşterea gradului de atractivitate al oraşului Pucioasa, pentru locuitori, pentru afaceri şi 
pentru turism; 

2) Valorificarea potenţialului turistic şi cultural al oraşului Pucioasa; 
3) Creşterea rolului de pol de dezvoltare a oraşului pentru zona de nord a judeţului 

Dâmboviţa. 
 
OBIECTIVE ORIZONTALE:  
1. Dezvoltare durabilă 
Se va urmări asigurarea durabilităţii tuturor proiectelor, prin crearea încă din faza de concepţie a 
condiţiilor necesare pentru aceasta. 
 
2. Egalitate de şanse 
Prin toate proiectele se va urmări să se acorde un sprijin categoriilor sociale dezavantajate, cu 
prioritate pentru acelea care îşi datorează situaţia stării economice din ţară. 
 
3. Societatea informaţională  
Majoritatea proiectelor vor avea o componentă de dezvoltare în domeniu şi vor promova 
folosirea celor mai avansate tehnologii informaţionale. 
 
PRIORITĂŢI: 

PRIORITATEA 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII LOCALE – 6 măsuri; 
PRIORITATEA 2: DEZVOLTAREA TURISMULUI – 4 măsuri; 
PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – 2 măsuri; 
PRIORITATEA 4: SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE, SOCIALE ŞI 
CULTURALE – 4 măsuri. 

 
Îmbunătăţirea infrastructurii locale este principalul factor de atracţie şi de creştere  a gradului de 
atractivitate a zonei. Aceasta va conduce la crearea condiţiilor pentru valorificarea potenţialului 
turistic şi cultural al oraşului. Dezvoltarea resurselor umane va avea un rol important în 
dezvoltarea economică, socială şi culturală a oraşului, populaţia locală fiind cea mai importantă 
şi totodată cea mai ieftină resursă locală. Prin intermediul locuitorilor oraşului şi cu sprijinul 
altor actori regionali, dar nu în ultimul rând, al instrumentelor structurale ale UE, utilizate într-un 
cadru adaptat nevoilor locale, se poate ajunge la recunoaşterea oraşului Pucioasa din punct de 
vedere turistic şi economic pe plan internaţional, ceea ce va conduce în mode evident la creşterea 
nivelului de trai al concitadinilor noştri, ai oamenilor de afaceri din zonă, dar şi al turiştilor care 
ne vizitează localitatea. 
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PRIORITĂŢILE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI PUCIOASA 2007-
2013: 
 
PRIORITATEA 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII LOCALE 
Măsura 1.1: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
Măsura 1.2: Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare 
Măsura 1.3: Dezvoltare urbană 
Măsura 1.4: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, asistenţă socială, educaţie, protecţie civilă 
Măsura 1.5: Reducerea disparităţilor dintre zonele de tip urban şi cele de tip rural ale oraşului 
Măsura 1.6: Protecţia mediului 
 
PRIORITATEA 2: DEZVOLTAREA TURISMULUI 
Măsura 2.1: Promovarea oraşului la nivel naţional şi internaţional 
Măsura 2.2: Dezvoltarea infrastructurii de turism  
Măsura 2.3: Dezvoltarea serviciilor adiacente turismului 
Măsura 2.4: Dezvoltarea relaţiilor transnaţionale în domeniul turismului 
 
PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
Măsura 3.1: Întărirea capacităţii administraţiei publice locale 
Măsura 3.2: Sprijinirea dezvoltării învăţământului, atât al elevilor, cât şi al adulţilor 
Măsura 3.3: Întărirea capacităţii instituţiilor publice 
 
PRIORITATEA 4: SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE, SOCIALE ŞI 
CULTURALE 
Măsura 4.1: Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor 
Măsura 4.2: Sprijinirea dezvoltării agriculturii 
Măsura 4.3: Sprijinirea incluziunii sociale a categoriilor defavorizate 
Măsura 4.4: Dezvoltarea şi diversificarea manifestărilor cultural-artistice  
Măsura 4.5: Dezvoltarea relaţiilor transnaţionale în domeniul administrativ şi al afacerilor 
 
 
Toate aceste măsuri vor fi puse în practică printr-o largă gamă de acţiuni, care sunt cuprinse în 
Protofoliul de proiecte, prezentat în continuare. 
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10. PORTOFOLIUL DE PROIECTE 
 
 
În primul rând dorim să menţionăm faptul că lista următoare nu este închisă, ci destinată unei continue perfecţionări, prin consultarea tuturor actorilor 
locali care doresc să contribuie la realizarea viziunii strategice. Ea este într-o permanentă schimbare, printr-o îmbunătăţire continuă, fiind destinată 
adaptării condiţiilor şi transformărilor care au loc la nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional. 
 
Mai pot interveni modificări şi prin prisma modificărilor din Planurile Operaţionale, Planul de Dezvoltare Regională, regulamentele instrumentelor 
structurale sau din alte documente conexe. 
 
S-a avut în vedere şi stadiul în care se află fiecare proiect, majoritatea fiind la nivel de idee şi numai câteva beneficiind de studiu de fezabilitate (SF), 
proiect tehnic (PT) sau plan urbanistic zonal (PUZ). 
 
Proiectele au orizonturi diferite de timp: termen scurt, mediu, lung. 
 
Sursele de finanţare sunt diferite: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), 
bugetul local sau altele (bugetul de stat, bugetul judeţean, împrumuturi, surse provenite din parteneriatul public-privat, guvernele altor state, alte surse 
atrase). 
 
Proiectele trebuie să se încadreze în sub-priorităţile Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 (PND), deci şi în cel puţin una din cele 6 priorităţi 
ale acestuia. 
 
De asemenea, ele trebuie să se încadreze în Programul Operaţional Regional sau într-unul din cele 6 Programe Operaţionale Sectoriale, deci şi 
în  priorităţile şi măsurile prevăzute în acestea: 

• Programul Operaţional Regional (POR) 
• Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” – POS competitivitate 
• Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” – POS resurse umane 
• Programul Operaţional Sectorial „Infrastructura de mediu” – POS mediu 
• Programul Operaţional Sectorial „Infrastructura de transport” – POS transport 
• Programul Operaţional Sectorial „Agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit” – POS agricultură 
• Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea capacităţii administrative” – POS administratie 
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Proiectele trebuie să fie în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Regională 2007-2013 al Regiunii de Dezvoltare Sud – Muntenia (PNR), deci să se 
încadreze în priorităţile şi măsurile stabilite în acesta. 
 
În funcţie de cerinţele programului de finanţare şi posibilităţile de cofinanţare, proiectele vor putea fi comasate sau realizate pe porţiuni, treptat. 
 
Toate acestea nu exclud posibilitatea existenţei şi a altor proiecte de interes local, de dimensiuni mici, finanţabile din bugetul local sau din diverse alte 
surse, care nu implică Instrumentele Structurale ale Uniunii Europene. 
 
Un lucru extrem de important: ORICE PROIECT TREBUIE SĂ CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ZONEI. 
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PRIORITATEA 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII LOCALE 

 
 

STADIU TERMEN SURSE DE FINANŢARE Încadrarea în 
PND Încadrarea în PO Încadrarea 

în PDR 
 

Idee SF, 
PT scurt me 

diu lung FEDR FSE FC Buget 
local 

Alte 
le 

Priori 
tatea 

Sub-
priori
tatea 

PO Priori
tatea 

Mă 
sura 

Priori 
tatea 

Mă 
sura 

Măsura 1.1: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
Reabilitare şi modernizare   
drum naţional DN 71 X  X   X   X  P2 2.2 POR P1 1.1 P1 1.1 

Amenajarea nodului de 
circulaţie în zona centrală 
(intersecţia DN 71 cu DJ710) 

X   X  X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Realizarea unei şosele de 
centură ocolitoare a oraşului         
Pucioasa, conform prevederilor 
PUG 

X   
 

 
 

 
X X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Modernizare DJ 710 (zona 
bazin Muşa - Miculeşti punct 
Starnima) prin consolidarea 
acostamentului şi a punctelor 
expuse surpărilor şi alunecărilor 

X  X   X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Reabilitare şi modernizare   
drum judeţean Brăneşti - 
Pucioasa Sat 

X  
X   

X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Realizarea unui drum de acces  
şi legătură între Pucioasa şi 
Vulcana Băi în vederea  
dezvoltării potenţialului turistic 
al zonei şi a unei viitoare 
legături interjudeţene Breaza - 
Bezdead, Pucioasa - Vulcana 
Bai - Bărbuleţu 

X  

 
 
          
 

 
 
         
X 
 

 
 
         
   X X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 
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Construirea unui pod de  
legătură peste râul Ialomiţa          
pentru acces la izvoarele de apă 
minerală şi la viitoarea zonă 
turistică - Dealul Mitropoliei 
Moţăianca 

X  

 
 
          

 
 
         
X 

 
 
         X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Consolidarea podurilor de la 
Diaconeşti, Tasianu şi Glodeni  
Vale, precum şi a realizării  
protecţiei malurilor pe râul 
Bizdidel, ce au fost afectate de  
calamităţi naturale 

X  

 
          
 

 
         
X 
 

 
         

X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Construirea unei punţi   
suspendate pe cablu peste 
pârâul Bizdidel în vederea  
trecerii cetăţenilor către 
proprietăţile lor în zona  
Cartierului Miculeşti 

X  

          
X 
 

   
         
 

 
         
 X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Consolidarea şi modernizarea 
podului peste Ialomiţa din zona 
Pucioasa Sat 

X    X X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Reabilitare şi modernizare   
drum comunal Diaconeşti X   X 

 

 
 
 

X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Reabilitare şi modernizare   
drum comunal Bela X   X  X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Reabilitare şi modernizare   
drum comunal Glodeni Vale X   X  X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Lărgire DC 8 zona Biserica 
Glodeni  SF  X  X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Modernizarea drumului către 
cartierul Malurile (consolidare, 
ziduri de sprijin, stabilizare 
versanţi, asfaltare etc.) 

X    X X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 
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Modernizarea trecerii de nivel 
la cafea ferată din zona 
Motelului Zărăfoaia 

X   X  X   X  P6 6.1 POR P1 1.1 P1 1.1 

Modernizare str. Garofiţei 
(carosabil, trotuare, canalizare 
menajeră şi pluvială) 

 SF  X  X   X  P6 6.1 POR P4 4.2 P1 1.1 

Modernizare str. Nuferilor X   X  X   X  P6 6.1 POR P4 4.2 P1 1.1 
Asfaltarea  tuturor străzilor din 
oraş X    X X   X  P6 6.1 POR P4 4.2 P1 1.1 

Asfaltarea şi dotarea cu trotuare 
a  tuturor străzilor orăşeneşti 
nemodernizate (str. Mărăşeşti, 
M. Eminescu, Nufărului, 
Liniştei, Morilor, Garofiţei ) 

X    X X   X  P6 6.1 POR P4 4.2 P1 1.1 

Realizarea unui studiu privind 
traficul în oraş şi înfiinţarea de 
parcări în spaţiile şi la mărimea 
stabilită prin acest studiu 

X    X X   X  P6 6.1 POR P4 4.2 P1 1.1 

Amenajarea şi reabilitarea  
parcărilor auto X  X   X   X X P6 6.1 POR P4 4.2 P1 1.1 

Amenajarea unei parcări 
supraterane / subterane în zona 
centrală 

X   X  X   X X P6 6.1 POR P4 4.2 P1 1.1 

Măsura 1.2: Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare 
Retehnologizarea şi 
modernizarea staţiei de epurare 
a apei 

 PT   X X   X  P2 2.1 POR P4 4.2 P1 1.2 

Reabilitarea reţelei de 
alimentare cu apă a oraşului  PT   X X   X  P2 2.1 POR P4 4.2 P1 1.2 

Alimentarea cu apă a cartierelor 
oraşului neconectate încă la 
reţea (Bela, Pucioasa Sat, 
Maluri) 

 SF   X X   X  P2 2.1 POR P4 4.2 P1 1.2 
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Program  de alimentare cu apă a 
oraşului ca alternativă la actuala 
sursă de alimentare (barajul 
Pucioasa) 

X   X X X   X  P2 2.1 POR P4 4.2 P1 1.2 

Reabilitarea, modernizarea şi 
extinderea infrastructurii de  
utilităţi - apă şi reţele de  
canalizare 

X    
X 

 
 X   X X P2 2.2 POR P4 4.2 P1 1.2 

Dotarea cu reţele de canalizare 
a  tuturor străzilor orăşeneşti 
nemodernizate (str. Mărăşeşti, 
M. Eminescu, Nufărului, 
Liniştei, Morilor, Garofiţei ) 

 PT   X X   X  P2 2.2 POR P4 4.2 P1 1.2 

Măsura 1.3: Dezvoltare urbană 
Salubrizarea  străzilor şi dotarea 
lor cu mobilier urban adecvat X   X  X   X X P2 2.1 POR P4 4.2 P1 1.2 

Modernizare trotuare zona 
mediană X   X  X   X  P6 6.1 POR P4 4.2 P1 1.1 

Modernizarea şi extinderea  
reţelei de iluminat public şi  
eficientizarea consumului de  
curent electric 

 SF  X  X   X  P1 1.3 POR P4 4.2 P1 1.2 

Realizarea unui studiu, urmat 
de construcţia unei centrale 
eoliene pentru iluminatul public 
al unor cartiere 

X    X X   X  P1 1.3 POR P4 4.2 P1 1.2 

Conectarea oraşului la reţeaua 
de telefonie digitală X   X      X P1 1.2 POR P4 4.2 P1 1.3 

Extinderea gamei serviciilor pe 
care le oferă Serviciul Public de 
Prestări Servicii pentru 
Comunitate şi dotarea 
corespunzătoare a acestuia 

X -  X  X   X  P4 4.4 POR P4 4.2 P1 1.2 
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Realizarea unui studiu, urmat 
de construcţia unei centrale 
solare pentru producerea de 
energie electrică pentru unele 
cartiere 

X    X X   X  P1 1.3 POR P4 4.2 P1 1.2 

Dotarea blocurilor construite 
prin ANL cu panouri solare 
pentru producerea apei calde 

X    X X   X  P1 1.3 POR P4 4.2 P1 1.2 

Extinderea, modernizarea şi  
reabilitarea reţelei de gaze  
 naturale 

X   X  X   X X P6 6.1 POR P4 4.2 P1 1.2 

Programe de reabilitare termică 
(bilanţ energetic) a tuturor 
clădirilor în care se găsesc 
instituţii publice (învăţământ, 
sănătate, asistenţă socială) în 
scopul economisirii banilor 
publici şi redistribuirii acestora 

X  X X  X   X X P1 1.3 POR P4 4.2 P1 1.2 

Modernizarea blocului de 
garsoniere şi a blocului Omnia, 
în scopul creării de locuinţe 
sociale 

X   X  X   X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 

Reabilitarea urbană a blocurilor  
de locuinţe prin realizarea de 
mansarde la blocurile cu terase  
şi îmbunătăţirea aspectului         
acestora prin refinisare cu  
vopsele lavabile în culori vii 

X   X  X   X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 

Dezvoltarea programelor de  
construire a locuinţelor pentru 
tineri prin A.N.L., credit 
ipotecar  şi locuinţe sociale 

X   X  X   X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 
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Sprijinirea şi încurajarea 
realizării de construcţii noi 
integrate în specificul zonal 
(PUZ-uri noi) în vederea 
îmbunătăţirii imaginii  mediului 
urban ca o premisă a atragerii 
de noi investitori  

X  X X     X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 

Crearea, amenajarea şi 
modernizarea spaţiilor verzi,        
amenajarea unui parc jurul 
blocurilor ANL de la Stadion  
precum şi amenajarea de noi  
locuri de joacă pentru copii 

X  X   X   X  P6 6.4 POS 
Mediu P2 2.3 P1 1.5 

Identificarea de locuri şi 
extinderea spaţiilor verzi ale 
oraşului la nivelul celor din UE 

X    X X   X  P6 6.4 POS 
Mediu P2 2.3 P1 1.5 

Amenajarea de locuri de joacă 
pentru copii în fiecare cartier, în 
funcţie de distanţele dintre case 
şi respectiv, numărul de copii 
din fiecare zonă 

X   X  X   X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 

Realizarea unui ştrand 
orăşenesc cu dublă 
funcţionalitate (iarna patinoar) 

X    X X   X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 

Construcţia de terenuri de sport 
în aer liber (parc) X    X X   X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 

Construirea unei Săli de sport 
tip A la stadionul "Dumitru 
Popescu"  amenajarea şi 
modernizarea  unei tribune de 
500 locuri în stadion, 
amenajarea unui teren   de tenis 
în parc şi a ştrandului de la 
motelul Zărăfoaia 

X   X  X   X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 
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Amenajarea unui mare complex 
sportiv şi de agrement în zona 
Stadion 

X    X X   X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 

Eradicarea tuturor garajelor 
metalice construite pe domeniul 
public şi înlocuirea acestora cu 
construcţii modulate din 
materiale adecvate mediului 
urban actual 

X  X      X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 

Realizare PUZ şi studiu 
geodezic pentru  amenajare 
urbană dealul Moţăianca 

X   X X    X  P6 6.4 POR P4 4.3 P1 1.5 

Amenajarea zonei Filatură, 
inclusiv piaţa  SF  X  X   X  P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 

Organizarea şi dotarea pieţei 
centrale cu spaţii 
corespunzătoare, inclusiv WC 
public modern 

X  X X     X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 

Achiziţionarea de către 
Consiliul local a unor terenuri 
compacte de la particulari şi 
revinderea acestora către 
investitorii care le doresc 

X -  X     X X P4 4.4 POR P4 4.3 P1 1.2 

Extinderea sediului Primăriei  PT  X  X   X  P6 6.4 POR P4 4.2 P1 1.2 

Modernizarea parcului oraşului  PUZ  X  X   X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 

Reamenajarea parcului oraşului 
(zona foişor, terase tip 
cofetărie, toalete ecologice, 
pentru serate dansante) 

 PUZ X   X   X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.5 
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Măsura 1.4: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, asistenţă socială, educaţie, protecţie civilă 
Reabilitarea şi dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate, prin 
continuarea lucrărilor de  
modernizare a Spitalului        
Pucioasa - înlocuire C.T. 
înlocuire acoperiş, instalaţii 
sanitare şi electrice, dotarea cu  
aparatură modernă şi mobilier 
specific 

X  X    X  X X P6 6.1 POR P1 1.2 P1 1.2 

Încurajarea dezvoltării 
sectorului privat în sănătate X - X X X  X  X X P6 6.1 POR P1 1.2 P1 1.2 

Dezvoltarea spaţiilor de cazare 
şi tratament 
balnear în vederea intrării 
acestora în circuitul  
internaţional 

X   X      X P6 6.1 POR P3 3.2 P2 2.4 

Înfiinţarea unui centru de 
informare şi consiliere pentru 
şomeri 

X -  X   X  X  P4 4.4 POR P1 1.2 P1 1.2 

Intensificarea colaborării între 
instituţiile publice, ONG şi 
societatea civilă, în vederea 
soluţionării tuturor problemelor 
de asistenţă socială 

X - X      X X P4 4.4 POR P1 1.2 P4 4.3 

Crearea unui parteneriat cu 
unităţile de învăţământ de pe 
raza oraşului Pucioasa pentru 
consilierea elevilor predispuşi 
abandonului şcolar şi a altor 
probleme de risc (existenţa unui 
psiholog în fiecare şcoală) 

X - 

  

X    X X P4 4.3 POR P1 1.2 P4 4.3 
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Colaborare cu organizaţiile 
neguvernamentale care 
desfăşoară activităţi în 
domeniul asistenţei sociale 
pentru copii, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice 

X -   X    X X P4 4.4 POR P1 1.2 P4 4.3 

Reabilitarea şi modernizarea 
Şcolilor generale nr. 3 şi 5, prin 
lucrări de consolidare ,  
amenajări de grupuri sanitare, 
introducerea încălzirii centrale 
şi de apă caldă, a dotărilor cu  
mobilier şcolar şi laboratoare  
de informatică 

X   X  X   X  P6 6.1 POR P1 1.3 P1 1.2 

Reabilitarea şi extinderea   
construcţiei Grupului Şcolar  
Industrial, a realizării izolaţiei 
termice şi înlocuirii tâmplăriei 
din lemn cu geam termopan, 
refacerea acoperişului clădirii 
vechi şi realizarea încălzirii 
centrale în locul sobelor de          
teracotă 

X   X  X   X X P6 6.1 POR P1 1.3 P1 1.2 

Instalaţii termice şi centrală 
termică Şcoala nr.4 Pucioasa X  X       X P6 6.1 POR P1 1.3 P1 1.2 

Modernizare laboratoare şi 
dotări unităţi de învăţământ X   X     X X P6 6.1 POR P1 1.3 P1 1.2 

Dotarea grădiniţelor din oraş cu 
bunurile necesare pentru 
educaţia copiilor 

X -  X     X  P6 6.1 POR P1 1.3 P1 1.2 

Îmbunătăţirea bazei materiale 
sportive din învăţământ X   X  X   X X P6 6.1 POR P1 1.3 P1 1.2 

Program de îmbogăţire graduală 
a fondului de carte al bibliotecii 
orăşeneşti 

X -  X     X  P6 6.1 POR P1 1.3 P1 1.2 
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Înlocuirea sobelor de teracotă 
din bibliotecă cu o instalaţie de 
încălzire centrală (mai ales 
pentru oferirea de condiţii 
pentru  turişti în sala de lectură) 

X        X X P6 6.1 POR P1 1.3 P1 1.2 

Extinderea bibliotecii cu încă 
două camere (un depozit presă, 
o sală de lectură) 

X        X X P6 6.1 POR P1 1.3 P1 1.2 

Reabilitarea  adăposturilor de 
protecţie civilă existente   şi 
amenajarea de adăposturi noi 

X  X      X X P6 6.1 POR P4 4.2 P1 1.2 

Realizarea unui program de 
dotare graduală a Poliţiei 
Comunitare 

X -  X     X  P6 6.1 POR P4 4.1 P1 1.2 

Realizarea unui sistem eficient 
de alarmare şi avertizare a 
populaţiei în caz de calamităţi 
naturale 

X - X      X  P6 6.1 POR P4 4.2 P1 1.2 

Măsura 1.5: Reducerea disparităţilor dintre zonele de tip urban şi cele de tip rural ale oraşului 
Reabilitarea căminelor culturale  
şi a bibliotecilor din satele  
componente 

X  
                  

X 
         

   X X P6 6.1 POR P4 4.1 P1 1.2 

Măsura 1.6: Protecţia mediului 
Amenajarea pârâului Valea  
Neagră pentru evitarea  
inundaţiilor în zona centrală a  
oraşului 

 SF 
 
 
 

 
X 

 
 X   X  P3 3.1 POS 

Mediu P3 3.2 P1 1.2 

Amenajarea pârâului Bizdidel  SF   X X   X  P3 3.1 POS 
Mediu P3 3.2 P1 1.2 

Amenajarea cursurilor de apă şi  
a unor lacuri piscicole în zonele 
mlăştinoase şi cu  vegetaţie  
forestieră spontană 

X   X  X   X X P3 3.1 POS 
Mediu P2 2.1 P1 1.6 
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Stoparea poluării lacului de 
acumulare, a râului Ialomiţa şi a 
pârâului Bizdidel prin aplicarea  
de măsuri specifice, inclusiv 
coercitive pentru cei ce încalcă 
normele de mediu 

X - X   X   X  P3 3.1 POS 
Mediu P2 2.1 P1 1.6 

Stabilizarea versanţilor din  
apropierea D.J. 710 A şi B în 
zona Miculeşti - Diaconeşti 
pentru  evitarea alunecărilor de 
teren 

X   X  X   X  P6 6.1 POS 
Mediu P2 2.2 P1 1.2 

Realizarea unor puncte de 
colectare a cauciucurilor uzate X   X     X X P3 3.2 POS 

Mediu P1 1.2 P1 1.4 

Participarea la realizarea gropii 
de gunoi ecologice, desfiinţarea 
şi redarea în circuitul agricol a 
terenului actualei rampe de 
gunoi a oraşului 

X - X X     X  P3 3.2 POS 
Mediu P1 1.2 P1 1.4 

Aderarea la Asociaţia Judeţeană  
pentru colectarea şi transportul 
gunoiului menajer la groapa  
ecologica Târgovişte 

X -  
 

 
X 

 
    X  P3 3.2 POS 

Mediu P1 1.2 P1 1.4 

Asigurarea salubrizării oraşului 
cu  utilaje specializate (ridicat 
gunoi, măturat, aspirat, spălat 
străzi) 

X  X X  X   X  P3 3.2 POS 
Mediu P1 1.2 P1 1.4 

Colectarea selectivă  şi 
reciclarea deşeurilor (campanie 
de informare şi conştientizare a 
populaţiei) 

X -  X  X   X  P3 3.2 POS 
Mediu P1 1.2 P1 1.4 

Campanie de prevenire a 
poluării oraşului cu deşeuri 
menajere, atât de către 
populaţie, cât şi de către agenţii 
economici 

X -  X  X   X  P3 3.2 POS 
Mediu P1 1.2 P1 1.4 
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Dotarea tuturor arterelor de 
circulaţie principale cu coşuri 
de gunoi amplasate la o distantă 
de cel puţin 50 m între ele, în 
principal pe str. Republicii, 
Bdul Trandafirilor, str. Florin 
Popescu, C. Olănescu, Radu 
Cosmin 

X  X      X X P3 3.2 POS 
Mediu P1 1.2 P1 1.4 

Dotarea tuturor cartierelor de 
blocuri cu pubele (containere) 
specializate pe colectarea a 
diferite deşeuri: sticlă, hârtie, 
mase plastice, metale, deşeuri 
menajere  

X  X      X X P3 3.2 POS 
Mediu P1 1.2 P1 1.4 

Implementarea de sisteme de  
monitorizare a calităţii 
factorilor  de mediu (aer - apă - 
sol) 

X -  X  X   X  P3 3.2 POS 
Mediu P2 2.2 P1 1.6 

Reconstrucţia ecologică a zonei  
degradate de exploatarea de 
gips de către S.C. Carpat-
Cement Grup Fieni şi protejarea 
patrimoniului natural din zona 
Dealul Mitropoliei Moţăieni 

X   
 

 
X 

 
    X X P6 6.4 POR P4 4.3 P1 1.6 

Implementarea de programe de  
reducere a emisiilor atmosferice  
şi realizarea de reţele de  
monitorizare a poluării fonice 
în  zonele urbane 

X -  X     X X P3 3.2 POS 
Mediu P2 2.3 P1 1.6 

Monitorizarea poluării fonice 
pe drumul de centură X -   X    X X P3 3.2 POS 

Mediu P2 2.3 P1 1.6 
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Reducerea poluării aerului prin 
optimizarea transportului în 
oraşul Pucioasa, introducerea 
mijloacelor de circulaţie 
nepoluante (norme EURO III), 
realizarea unui transport în 
comun civilizat şi fără impact, 
găsirea de metode alternative de 
transport 

X   X  X   X X P3 3.2 POS 
Mediu P2 2.3 P1 1.6 

Dezvoltarea şi reabilitarea 
spaţiilor verzi, perdelelor şi 
aliniamentelor de protecţie; 
implicarea asociaţiilor de 
proprietari în reabilitarea şi 
întreţinerea spaţiilor verzi 

X   X  X   X X P6 6.4 POR P4 4.2 P1 1.4 

Program susţinut de refacere a  
zonelor verzi, plantări de arbori 
pe arterele principale de 
circulaţie şi străzile care permit 
acest lucru 

X - X      X X P6 6.4 POR P4 4.2 P1 1.4 

Programe de educaţie ecologică 
a tuturor locuitorilor  cu 
ajutorul organizaţiilor 
guvernamentale şi 
neguvernamentale 

X - X X     X X P3 3.2 POS 
Mediu P2 2.2 P1 1.6 
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PRIORITATEA 2: DEZVOLTAREA TURISMULUI 

 
 

STADIU TERMEN SURSE DE FINANŢARE Încadrarea în 
PND Încadrarea în PO Încadrarea în 

PDR 
PROIECTUL 

Idee SF, 
PT scurt me 

diu lung FEDR FSE FC Buget 
local 

Alte 
le 

Priori 
tatea 

Sub-
priori
tatea 

PO Priori
tatea 

Mă 
sura 

Priori 
tatea 

Mă 
sura 

Măsura 2.1: Promovarea oraşului la nivel naţional şi internaţional 
Reabilitarea monumentelor şi a 
site-urilor istorice, a zonelor 
protejate şi conservarea 
patrimoniului cultural 

X   X  X   X  P6 6.3 POR P3 3.1 P2 2.3 

Contractarea unei firme şi 
realizarea unui program de 
introducere a staţiunii în 
circuitul internaţional 

X -  X     X X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.4 

Realizarea de materiale de 
promovare a staţiunii (broşuri, 
pliante, publicaţii etc.) în ţară şi 
în străinătate 

X - X       X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.4 

Realizarea de publicitate 
promoţională şi audio-video, 
precum şi distribuirea acestora 
în media turistică externă 

X -  X      X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.4 

Măsura 2.2: Dezvoltarea infrastructurii de turism 

Construirea de case de vacanţă X    X     X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.3 
Captarea apelor minerale pentru 
cura internă X    X X   X X P3 3.2 POR P3 3.2 P2 2.3 

Înfiinţarea unei mini grădini 
zoologice X    X X   X X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.3 

Înfiinţarea unei mini grădini 
botanice, pe lângă sere X    X X   X X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.3 
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Revitalizarea locurilor de 
odihnă  şi agrement de la 
DEBARCADER şi MOTEL 
ZĂRĂFOAIA pentru 
intrarea în circuitul turistic al 
oraşului prin asigurarea unui        
mijloc de transport gen  
"MINICAR" 

X   X     X X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.3 

Realizarea unui complex Ştrand 
cu  plajă la complexul 
Debarcader  şi Motel 

X   X X X   X X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.3 

Crearea de locuri de agrement 
pentru turismul de weekend X   X      X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.3 

Realizarea şi marcarea de trasee 
turistice X   X      X P6 6.3 POR P3 3.1 P2 2.3 

Amenajarea unei zone turistice 
în cartierul Malurile X    X X   X  P6 6.3 POR P3 3.1 P2 2.3 

Reabilitarea şi dezvoltarea  
infrastructurii de turism în  
vederea creşterii atractivităţii 
staţiunii turistice de interes 
naţional Pucioasa şi a zonei 
adiacente 

X   X      X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.3 
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Dezvoltarea infrastructurii 
turistice în zona "Dealul 
Mitropoliei", "La Cruce şi 
izvoarele Băilor Pucioasa" şi a   
Dealului Moţăianca, pentru 
amenajarea,  dezvoltarea şi 
diversificarea infrastructurii 
fizice de agrement necesară 
realizării  unei petreceri a 
timpului liber (Hipism,  poligon 
de tragere în talere, paraşutism,  
zboruri de aeromodele 
teleghidate,  parapante pârtie de 
schi, etc.) 

X   X  X   X X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.3 

Construirea Monumentului 
Băilor  Pucioasa în zona 
Centrală (hotel CERES) pentru 
marcare istorică balneară şi 
ambientarea zonei de turism 
balnear 

X   X      X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.3 

Măsura 2.3: Dezvoltarea serviciilor adiacente turismului 
Implicarea posturilor locale şi  
naţionale de radio şi 
televiziune, a presei scrise  în  
promovarea imaginii oraşului 
pe plan naţional şi internaţional 

X - X X      X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.4 

Deschiderea on-line a unui 
centru de promovare a imaginii 
oraşului şi a unui   centru de 
informare pentru activităţi  
turistice  şi balneare  care să 
pună în valoare toate locaţiile  
potenţiale 

X - X      X X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.4 
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Înfiinţarea unui centru de 
informare şi promovare turistică 
la nivelul administraţiei publice  
locale în colaborare cu              
Autoritatea Naţională pentru  
Turism 

X - X      X X P6 6.3 POR P3 3.1 P2 2.4 

Standuri permanente cu 
„suveniruri din Pucioasa”:  
vederi, tricouri, şepci, produse 
ceramice, lemn, metal,etc. 
 
 
 

X - X       X P6 6.3 POR P3 3.2 P2 2.4 

Măsura 2.4: Dezvoltarea relaţiilor transnaţionale în domeniul turismului 
Promovarea cooperării interne 
şi internaţionale prin realizarea 
de întâlniri, schimburi de 
experienţă, schimburi şcolare, 
manifestări cultural-artistice şi 
sportive comune, seminarii, 
iniţierea de afaceri comune 

X -  X     X X P6 6.5 POR P3 3.2 P2 2.6 
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PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

 
 

STADIU TERMEN SURSE DE FINANŢARE Încadrarea în 
PND Încadrarea în PO Încadrarea în 

PDR 
PROIECTUL 

Idee SF, 
PT scurt me 

diu lung FEDR FSE FC Buget 
local 

Alte 
le 

Priori 
tatea 

Sub-
priori
tatea 

PO Priori
tatea 

Mă 
sura 

Priori 
tatea 

Mă 
sura 

Măsura 3.1: Întărirea capacităţii administraţiei publice locale 
Realizarea unui info-centru 
computerizat pentru cetăţeni X -   X X   X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.3 

Implementarea sistemului de 
calitate ISO 9001 în Primărie X - X      X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.1 

Dotarea fiecărui compartiment 
al Primărie cu soft specializat, 
după un studiu atent al 
necesităţilor şi după compararea 
cu programele utilizate în alte 
instituţii asemănătoare 

X -  X  X   X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.3 

Realizarea unui program de 
reînnoire periodică a biroticii 
din Primărie, în scopul 
diminuării efectelor uzurii 
morale a acesteia 

X -  X     X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.3 

Dotarea fiecărui compartiment 
cu copiatoare în funcţie de 
necesităţi 

X - X      X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.3 

Motivarea la maximum a 
salariaţilor Primăriei, prin 
folosirea tuturor mijloacelor 
permise de lege, după modelul 
altor instituţii 

X - X      X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.1 
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Stabilirea unor proceduri stricte 
în relaţia cetăţean-salariat, 
numai prin intermediul CIC 

X - X      X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.3 

Analizarea încărcării fiecărui 
salariat şi redistribuirea 
sarcinilor 

X - X      X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.3 

Realizarea unui sistem de 
colaborare (lucru în echipă) 
pentru realizarea sarcinilor de 
anvergură 

X - X      X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.3 

Crearea unui sistem eficient de 
colaborare a cetăţenilor cu 
Primăria, prin intermediul unor 
reprezentanţi ai acestora, în 
sistem piramidal 

X - X      X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.3 

Înfiinţarea unui serviciu de 
consiliere juridică a cetăţenilor X -  X     X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.3 

Dezvoltarea serviciilor publice, 
adaptarea unei abordări 
moderne a administraţiei , 
incluzând aplicaţii e-guvernare, 
măsuri pentru facilitarea 
accesului cetăţenilor la 
informaţii, implicarea 
cetăţenilor în procesul de 
formulare a politicilor şi luarea 
deciziilor, campanii de 
informare, etc. 

X - X   X   X X P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.3 

Dezvoltarea biroului programe 
de integrare europeană prin 
creşterea acestuia în număr şi 
transformarea în serviciu, având 
în vedere complexitatea 
fondurilor structurale şi faptul 
că formarea unui specialist se 
face în ani de zile 

X - X      X  P4 4.4 POR P4 4.2 P4 4.3 
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Dezvoltarea formării continue 
şi a perfecţionării pregătirii 
profesionale a funcţionarilor   
publici, sprijinirea absolvirii 
cursurilor  la INA - pentru 
absolvenţii de învăţământ           
superior şi înscrierea celor cu 
pregătire medie la facultatea de 
administraţie publică 

X -  X     X X P4 4.4 
POS 

Resurse
Umane

P1 1.2 P4 4.1 

Măsura 3.2: Sprijinirea dezvoltării învăţământului, atât al elevilor, cât şi al adulţilor 
Înfiinţarea unei Facultăţi de 
Turism X -   X  X  X X P4 4.1 POR P1 1.3 P4 4.1 

Extinderea capacităţii 
educaţionale a Grupului Şcolar 
Industrial (Şcoala de Arte şi 
Meserii) prin introducerea de 
noi profiluri, în conformitate cu 
cerinţele pieţei locale şi 
judeţene de muncă 

X -  X   X  X  P4 4.1 POR P1 1.3 P4 4.1 

Transformarea Grupului Şcolar 
Industrial în centru de excelenţă X -  X   X  X  P4 4.1 POR P1 1.3 P4 4.1 

Revigorarea meşteşugurilor 
tradiţionale prin înfiinţarea unui 
centru local de instruire 

X -  X   X  X  P4 4.1 POR P1 1.3 P4 4.1 

Programe de formare a mai 
multor şcoli de arte şi meserii în 
clădirile şcolilor conservate 
(Pucioasa-Sat, Diaconeşti, 
Şerbăneşti , Căminele culturale) 

X -  X     X X P4 4.1 POR P1 1.3 P4 4.1 
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Îmbunătăţirea transportului 
elevilor în cartierele Bela,  
Miculeşti, Diaconeşti şi 
Pucioasa  sat prin dotarea cu 
mijloace suplimentare şi 
reabilitarea transportului urban 
de călători în toate cartierele 
oraşului 

X - X      X X P6 6.4 POR P4 4.1 P1 1.2 

Înfiinţarea de tabere pentru 
elevi, unele profilate pe anumite 
domenii, care să devină 
tradiţionale 

X -   X X   X  P4 4.1 POR P1 1.3 P4 4.1 

Extinderea serviciilor acordate 
de biblioteca orăşenească (sală 
audio, sală video) 

X -  X     X  P4 4.1 POR P1 1.3 P4 4.1 

Încheierea unui Protocol de 
colaborare cu unităţile de 
învăţământ în vederea creşterii 
calităţii actului educaţional 

X -  X     X  P4 4.4 POR P1 1.3 P4 4.1 

Încheierea de Protocoale de 
colaborare între firme şi licee 
pentru organizarea unor 
activităţi comune 

X - 

 

X 

 

   X  P4 4.4 POR P1 1.3 P4 4.1 

Încheierea de Protocoale de 
colaborare între firme şi licee 
pentru sprijinirea copiilor 
superdotaţi 

X -  X     X  P4 4.4 POR P1 1.3 P4 4.1 

Elaborarea unui program pentru 
alfabetizarea adulţilor care nu 
au urmat cursurile 
învăţământului obligatoriu 

X -   X    X  P4 4.3 POR P1 1.3 P4 4.2 
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Măsura 3.3: Întărirea capacităţii instituţiilor publice 
Creşterea siguranţei 
cetăţeanului prin programe de 
prevenire a criminalităţii, prin 
perfecţionarea activităţii poliţiei 
comunitare şi înfiinţarea unei 
grupe de jandarmi 

X - X      X  P4 4.4 POR P4 4.1 P1 1.2 

Formarea unei instituţii 
puternice  în sectorul poliţiei 
locale care să cuprindă şi 
programe de educaţie civică  a 
locuitorilor, în special  tinerii 

X - X      X  P4 4.4 POR P4 4.1 P1 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planul local de dezvoltare economico-socială a oraşului Pucioasa 2007-2013 
 

-  Portofoliul de proiecte - 
 

149 

PRIORITATEA 4: SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ECONOMICE, SOCIALE ŞI CULTURALE 

 
 

STADIU TERMEN SURSE DE FINANŢARE Încadrarea în 
PND Încadrarea în PO Încadrarea în 

PDR 
PROIECTUL 

Idee SF, 
PT scurt me 

diu lung FEDR FSE FC Buget 
local 

Alte 
le 

Priori 
tatea 

Sub-
priori
tatea 

PO Priori
tatea 

Mă 
sura 

Priori 
tatea 

Mă 
sura 

Măsura 4.1: Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor 
Program pentru atragerea de 
capital (naţional şi 
internaţional) 

X -  X  X   X X P6 6.2 POR P2 2.1 P2 2.1 

Sprijinirea investitorilor  
autohtoni şi străini, pentru   
crearea de noi  I.M.M. şi  
microinteprinderi, precum şi 
dezvoltarea celor existente pe  
bază de tehnologii moderne şi  
nepoluante 

X -  X      X P6 6.2 POR P2 2.1 P2 2.5 

Sprijinirea organizării de 
conferinţe, târguri interne şi  
internaţionale şi acţiuni de  
parteneriat între mediul de 
faceri, administraţie publică şi  
universităţi 

X -  X      X P6 6.2 
POS 

Compet
itivitate

P1 1.4 P2 2.5 

Înfiinţarea unui complex  
integrat de afaceri Pucioasa  PT  X  X     P6 6.2 POR P2 2.1 P2 2.1 

Promovarea pe Internet a 
firmelor din oraş X - X      X  P6 6.2 POR P2 2.2 P2 2.5 
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Sprijinirea participării firmelor 
din oraş la târgurile naţionale şi 
internaţionale prin oferirea de 
sprijin la traducerea discuţiilor 
de afaceri pe perioada 
desfăşurării târgului respectiv 

X -  X     X  P6 6.2 
POS 

Compet
itivitate

P1 1.4 P2 2.5 

Încheierea unui Protocol de 
Colaborare cu Camera de 
Comerţ, Industrie şi Agricultură 
pentru organizarea de 
conferinţe, seminarii, expoziţii 
etc. în spaţii oferite gratuit de 
către administraţia publică 
locală 

X - X      X X P4 4.4 
POS 

Compet
itivitate

P1 1.4 P2 2.5 

Promovarea de facilităţi locale 
pentru investitorii străini şi 
promovarea acestora prin toate 
canalele mass-media locale şi 
naţionale 

X -  X      X P6 6.2 POR P2 2.1 P2 2.5 

Sprijinirea întreprinzătorilor 
locali pentru construirea de 
pensiuni turistice şi case de 
vacanţe în  zonele de atracţie 
ale oraşului  (Miculeşti, 
Diaconeşti, Bela, Glodeni Vale, 
Pucioasa Sat, Patrana, Tasian şi 
alte zone) 

X -  X  X   X X P6 6.2 POR P3 3.2 P2 2.1 

Înfiinţarea unui centru de 
formare pentru antreprenori X    X X   X  P6 6.2 POR P2 2.3 P2 2.5 

Măsura 4.2: Sprijinirea dezvoltării agriculturii 

Modernizarea serelor  SF  X  X   X  P5 5.1 POS 
Agric. P3 3.2 P3 3.2 
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Modernizarea structurilor 
agrare la nivel de oraş prin 
crearea unui centru agricol  care 
să asigure consultanţă               
agricolă, plăţi pentru programe  
Sapard şi subvenţii, oficiul de      
producţie şi selecţie a 
animalelor şi   protecţia 
plantelor, etc. 

X  X       X P5 5.1 POS 
Agric. P3 3.2 P3 3.2 

Dezvoltarea exploataţiei 
agricole performante în  
domeniul pomiculturii şi  
zootehniei, prin acordarea de 
sprijin şi subvenţii 
producătorilor agricoli 

X -  X      X P5 5.1 POS 
Agric. P3 3.2 P3 3.2 

Înfiinţarea unui târg pentru  
vânzarea produselor agricole  
(cereale, animale şi păsări) 

X  X      X  P5 5.1 POS 
Agric. P3 3.2 P3 3.2 

Încurajarea înfiinţării de micro 
ferme zootehnice în 
extravilanul localităţii şi 
asocierii proprietarilor, în 
scopul eliminării tuturor 
animalelor mari din 
gospodăriile populaţiei :  oraş 
Pucioasa, Şerbăneşti, Glodeni, 
Miculeşti 

X -  X  X   X  P5 5.1 POS 
Agric. P2 2.1 P3 3.1 

Înlocuirea materialului genetic 
din soiurile vechi ale pomilor 
fructiferi  şi viţei de vie cu 
material semincer nou adaptat 
pieţei europene 

X -  X  X    X P5 5.1 POS 
Agric. P3 3.2 P3 3.4 

Realizarea unor mici  unităţi de 
procesare a produselor agricole  
din zonă  şi execuţia de lucrări 
agricole specializate 

X   X      X P5 5.1 POS 
Agric. P3 3.2 P3 3.2 
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Măsura 4.3: Sprijinirea incluziunii sociale a categoriilor defavorizate 
Realizarea unui sistem de 
monitorizare şi informare a 
persoanelor aflate în dificultate 

X -  X  X   X  P4 4.3 
POS 

Resurse
umane

P3 3.2 P4 4.3 

Înfiinţarea unei cantine sociale X   X  X   X  P4 4.3 
POS 

Resurse 
umane

P3 3.2 P4 4.3 

Realizarea de parteneriate cu 
ONG-urile care acordă servicii 
de sprijin la domiciliu 

X -  X  X   X  P4 4.3 
POS 

Resurse 
umane

P2 2.2 P4 4.3 

Acţiuni de identificare  (bursa 
locurilor de muncă) a locurilor 
de muncă pentru tinerii cu 
dizabilităţi; colaborare cu 
agenţii economici pentru 
identificarea unor locuri de 
muncă pentru aceşti tineri 

X -   X      P4 4.3 
POS 

Resurse 
umane

P2 2.4 P4 4.2 

Crearea de sisteme alternative  
pentru copii şi adulţi aflaţi în 
dificultate 

X -  X      X P4 4.3 
POS 

Resurse 
umane

P3 3.1 P4 4.3 

Îmbunătăţirea condiţiilor pentru  
persoanele aflate în situaţii de 
risc prin reabilitarea şi 
modernizarea centrelor de  
asistenţă şi întreţinere şi prin 
oferirea de asistenţă socială la 
domiciliu 

X - X       X P4 4.3 
POS 

Resurse 
umane

P3 3.2 P4 4.3 

Programe de dezvoltare a 
centrelor sociale private pentru 
persoanele de vârsta a III-a 

X -  X  X   X X P4 4.3 
POS 

Resurse 
umane

P3 3.2 P4 4.3 
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Consiliere şi sprijin a 
persoanelor identificate ca fiind 
marginalizate social care îşi 
exprimă dorinţa de muncă 
(ajutor pentru prezentarea unui 
CV, îndrumare către unităţi 
unde este posibilă angajarea în 
funcţie de pregătirea 
profesională, aptitudini, 
dorinţe) 

X -   X    X X P4 4.3 
POS 

Resurse 
umane

P2 2.4 P4 4.2 

Asistenţă şi sprijin la domiciliu 
a persoanelor vârstnice şi a 
celor aflaţi în imposibilitatea de 
a se deplasa din cauza sănătăţii  

X -   X    X X P4 4.3 
POS 

Resurse 
umane

P3 3.2 P4 4.3 

Asigurarea pentru persoanele şi 
familiile marginalizate social a 
accesului la o locuinţă sau la 
serviciile publice de strictă 
necesitate (apă, energie 
electrică, gaze naturale) 

X -   X    X X P4 4.3 
POS 

Resurse 
umane

P3 3.2 P4 4.3 

Cursuri de reconversie 
profesională acreditare-instruire 
pe calculator (iniţiere; avansaţi) 

X - X   X   X X P4 4.3 
POS 

Resurse 
umane

P2 2.4 P4 4.2 

Măsura 4.4: Dezvoltarea şi diversificarea manifestărilor cultural-artistice 
Realizarea de concursuri 
anuale, care să devină 
tradiţionale, pentru toate 
categoriile sociale şi de vârstă, 
pe diferite profiluri: sport (pe 
ramuri), muzică, jocuri de 
societate, cultură generală etc. 

X -  X     X  P6 6.4 POR P1 1.3 P4 4.3 
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Organizarea de  festivaluri 
(Arta Populara, Steluţele 
Pucioasei, şi altele)  şi 
mediatizarea acestora în toată 
ţara  în scopul promovării 
imaginii culturale a oraşului 

X -  X     X  P6 6.4 POR P4 4.1 P4 4.3 

Organizarea de târguri, 
expoziţii şi manifestări 
culturale, festivaluri etc., anual 

X -  X     X  P6 6.4 POR P4 4.1 P4 4.3 

Sprijinirea grupurilor cultural-
artistice locale care reprezintă 
oraşul la diverse acţiuni în 
străinătate 

X -  X     X  P6 6.4 POR P4 4.1 P4 4.3 

Sprijinirea realizării de  
spectacole la Centrul Cultural X - X      X X P6 6.4 POR P4 4.1 P4 4.3 

Programul „Stradă de vară de 
week-end” (circulaţie oprită, 
terase, muzică, concerte în aer 
liber) 

X - X       X P6 6.4 POR P4 4.1 P4 4.3 

Discotecă pentru tineret X  X       X P6 6.4 POR P4 4.1 P4 4.3 

Măsura 4.5: Dezvoltarea relaţiilor transnaţionale în domeniul administrativ şi al afacerilor 
Întărirea relaţiilor cu oraşul 
Cartaxo X -  X  X   X  P6 6.5 POR P2 2.3 P2 2.6 

Realizarea de noi înfrăţiri X -  X  X   X  P6 6.5 POR P2 2.3 P2 2.6 
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