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           Proiectul are ca principal obiectiv elaborarea acestui document care să exprime 

aspiraţiile de  dezvoltare ale comunităţii, care  să abordeze problemele locale, bazându-se 

pe potenţialul  local de dezvoltare.  Deși  este realizată pentru administraţia publică locală, 

strategia va sta la baza iniţiativelor tuturor persoanelor juridice care derulează activitate 

pe teritoriul comunei Tărtășești. 

 

           Necesitatea acestei lucrări apare în contextul României ca  țară  a Uniunii 

Europene şi a accesării fondurilor comunitare. Acest lucru crează pe  de  o  parte  

oportunitatea  dezvoltării  durabile  a comunităţilor cu ajutorul fondurilor  europene, dar 

în    același timp   se   crează   noi   presiuni   asupra competitivităţii economiei locale. 

 

           Valorificarea  acestor  noi  oportunităţi  cere însă alocarea unor resurse 

semnificative din partea actorilor locali, atât la nivelul  capacităţii administrative 

necesare pentru accesarea, implementarea şi monitorizarea adecvată a acestor 

fonduri, cât şi de ordin financiar, de furnizare a co - finanţării obligatorii. 

 

În  consecinţă, este necesară o prioritizare clară a initiaţivelor de dezvoltare, 

fundamentată pe o analiză riguroasă a situaţiei locale specifice, astfel  încât să fie 

maximizat   impactul socio - economic al acestor investiţii, în contextul resurselor  

inevitabil  limitate   disponibile pentru mobilizare în orizontul de timp 2014 - 2020. 

 

        „Strategia de dezvoltare a comunei  Tărtășești 2014  –  2020”  este  realizată în  cadrul 

unui  proiect  finanţat din fonduri proprii,  proiect iniţiat şi derulat  de  Unitatea 

Administrativ Teritorială a Comunei  Tărtășești. 
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2.1  EUROPA 2020 – priorități, inițiative, obiective1.1 ELAREA CU 

STRATEGIA „OPA 2020” 

 

 

 

 

Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:  

I. creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și 

inovare (sprijinită în special de inițiativele strategice „O Uniune a 

inovării",  „Tineretul în mișcare" și „O agendă digitală pentru Europa");  

II. creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive  (sprijinită în 

special de inițiativele strategice  „O Europă eficientă din punctul de vedere al 

utilizării resurselor" și  „O politică industrială adaptată erei globalizării");  

III. creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și 

teritorială  (sprijinită în special de inițiativele strategice „O agendă pentru noi 

competențe și locuri de muncă” și „O platformă europeană de combatere a 

sărăciei"). 

 

Pentru definirea direcţiei de evoluţie până în anul 2020, Comisia propune următoarele 

5 obiective principale ale UE, interconectate și cruciale: 

1) ocuparea forţei de muncă - 75% din populaţia cu vârstă cuprinsă între 20 și 64 de ani ar 

trebui să aibă un loc de muncă; 

2) cercetare și  dezvoltare - 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare 

(CD); 

3) schimbările climatice și  utilizarea durabilă a energiei – respectiv: o reducere a 

emisiilor de gaze cu efect de seră majorată la 20%, sau chiar 30% dacă există condiţii 

favorabile în acest sens, faţă de nivelurile înregistrate în 1990; creșterea ponderii surselor de 

energie regenerabilă până la 20%; creșterea eficienţei energetice cu 20%; 

4) educaţie - rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și  ar trebui 

atinsă o rată de cel puţin 40% absolvenţi de studii superioare, din totalul generaţiei tinere; 

Europa 2020 este strategia asumată de către Comisia Europeană pentru 
viitoarea perioadă și va sta inclusiv  la baza programării tuturor fondurilor 
europene pentru perioada 2014 - 2020. 
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5) lupta împotriva sărăciei și  a excluziunii sociale - numărul persoanelor ameninţate de 

sărăcie ar trebui redus cu cel puţin 20 de milioane. 

 
   

Obiectivul Ţinta UE Ţinta 

  România 
   

ocuparea forţei de muncă 75% 70% 
   

cercetare și dezvoltare 3% 2% 
   

schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei  
   

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră -20% -19% 
   

creșterea   ponderii   surselor   de   energie 20% 24% 

regenerabilă   
   

creșterea eficienţei energetice 20% 10% 
   

educaţie   
   

părăsirea timpurie a școlii 10% 11,3% 
   

învătământ terţiar 40% 26,7% 
   

lupta  împotriva  sărăciei  și  a  excluziunii 20.000.000 580.000 

sociale   
   
 

Pentru a stimula realizarea de progrese în cadrul fiecărei teme prioritare, Comisia 

Europeană prezintă șapte inițiative emblematice: 

 

1) „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile - cadru și accesul la 

finanțările pentru cercetare  și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea 

transformării ideilor inovatoare în produse și servicii care creează creștere și 

locuri de muncă;   



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ TĂRTĂȘEȘTI 2014 - 2020 

 

 

Comuna Tărtășești - județul Dâmbovița Pag. 8 

  

2) „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și 

pentru a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;  

3) „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de 

internet de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață 

digitală unică gospodăriilor și întreprinderilor;  

4) „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a 

permite decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini 

trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea 

surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a 

promova eficiența energetică;  

5) „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de 

afaceri, în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale 

solide și durabile în măsură să facă față concurenței la nivel mondial;  

6) „O agendă pentru noi competențe  și noi locuri de muncă” pentru a moderniza 

piețele muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea 

competențelor acestora pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de 

participare pe piața muncii și a unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în 

materie de forță de muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională;   

7) „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială 

și teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă  să fie distribuite 

echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia  și excluziunea socială  să li 

se acorde posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în 

societate.   

 

Cadrul strategic comun (CSC) 2014 - 2020 

 

Atingerea ţintelor din Strategia 2020 presupune contribuţia tuturor politicilor comune, 

inclusiv a politicii de coeziune, într-o manieră complementară, bazată pe sprijinul reciproc. 

Cadrul Strategic Comun (CSC) răspunde acestei necesităţi fundamentale de sinergii politice, 

și transpune obiectivele priorităţilor UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii în acţiuni-cheie pentru viitoarele Fonduri Structurale (fondurile CSC). Dispunând 

de o serie de pre-condiţionalităţi (un cadru integrat pentru investiţii, un sistem de aplicare 

verificat, asumarea responsabilităţii la faţa locului, un parteneriat progresiv și abordări 
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intersectoriale), fondurile CSC pot contribui la succesul Strategiei Europa  2020. 

 

Conform analizei anuale a creșterii din 2012, statele membre trebuie să acorde o 

atenţie specială stabilirii de priorităţi pentru cheltuielile care favorizează creșterea în 

domeniile educaţiei, cercetării, inovării și energiei, precum și asigurării eficienţei acestor 

cheltuieli. 

 

O atenţie deosebită trebuie acordată pentru menţinerea sau consolidarea extinderii și 

eficacităţii serviciilor de ocupare a forţei de muncă și a politicilor active pe piaţa muncii, cu 

accent asupra șomajului în rândul tinerilor, precum și pentru facilitarea accesului IMM-urilor 

la finanţare. 

 

Conform Regulamentului Parlamentului European, sunt prevăzute două mecanisme 

pentru a facilita dezvoltarea unor abordări la nivel local și sub - regional: dezvoltarea locală 

plasată sub responsabilitatea comunităţii și investiţiile teritoriale integrate pentru FEDR, FSE 

și Fondul de coeziune. 

 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (bazată pe experienţa 

iniţiativei LEADER în cadrul dezvoltării rurale) vizează creșterea eficacităţii și a eficienţei 

strategiilor de dezvoltare teritorială, delegând procesul de luare a deciziilor și de punere în 

aplicare către un parteneriat local format din actorii din sectorul public și cel privat, și din 

actorii societăţii civile. Definirea ascendentă a nevoilor de dezvoltare, a obiectivelor și 

direcţiilor de acţiune locale trebuie să ţină cont de priorităţile stabilite în documentele 

programatice naţionale 

și regionale. 

 

Abordarea integrată în ceea ce privește punerea în aplicare a fondurilor CSC mai 

presupune investiţii teritoriale integrate pentru FEDR, FSE și FC. O investiţie teritorială 

integrată (ITI) este un instrument care prevede acorduri de realizare integrată pentru 

investiţiile care aparţin mai multor axe prioritare ale unuia sau mai multor programe 

operaţionale. Finanţările provenind din mai multe axe și programe prioritare pot fi grupate 

într-o strategie de investiţii integrată pentru un anumit teritoriu sau domeniu funcţional. 

Aceasta poate lua forma unei strategii integrate pentru dezvoltarea urbană, dar și pentru 
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cooperarea intermunicipală în anumite teritorii, permiţând autorităţilor de management să 

delege punerea în aplicare a unor părţi ale mai multor axe . 

 

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, ce reprezintă fundamentul Strategiei 

Naţionale a României în domeniu, completează Strategia de la Lisabona și se dorește a fi un 

catalizator pentru cei ce elaborează politici publice și pentru opinia publică, în scopul 

schimbării comportamentului în societatea europeană și, respectiv, în societatea românească și 

implicării active a factorilor decizionali, publici și privaţi, precum și a cetăţenilor în 

elaborarea, implementarea și monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile. 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru 

trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de 

valoare adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre 

îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor și a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul 

natural. 

Ca  orientare  generală,  strategia  vizează realizarea  următoarelor  obiective strategice 

pe termen scurt, mediu și lung : 

· Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în 

ansamblul programelor și politicilor publice ale României ca stat membru al UE.  

· Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile.  

· Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al 

ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.  

 

Conceptul de dezvoltare durabilă conţine în egală măsură, consideraţii asupra prezentului 

și viitorului, asupra priorităţii pe termen lung și scurt, precum și asupra analizei în ansamblu și 

nu doar pe părţi. 

 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
 

Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual (CFM) pentru 2014 - 2020 

stabilește cadrul bugetar și principalele orientări ale politicii agricole comune (PAC). Pe 

această bază, Comisia prezintă un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ al PAC 
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pentru perioada 2014 - 2020, precum și o evaluare a impactului unor scenarii alternative 

privind evoluţia politicii. 

 

Actualele propuneri de reformă se bazează pe Comunicarea privind PAC în 

perspectiva anului 2020 care a evidenţiat opţiunile de politică generală destinate să răspundă 

provocărilor viitoare cu care se vor confrunta agricultura și zonele rurale și să îndeplinească 

obiectivele stabilite pentru PAC, și anume: 

 

1) producţia alimentară fiabilă;  

2) gestionarea durabilă a resurselor naturale și politicile climatice;  

3) dezvoltarea teritorială echilibrată.  

 

O temă comună, recurentă pe parcursul întregului proces, s-a dovedit a fi necesitatea 

de a promova utilizarea eficientă a resurselor, în vederea unei creșteri inteligente, durabile și 

favorabile incluziunii pentru agricultura și zonele rurale din UE, în concordanţă cu strategia 

Europa 2020, menţinând structura PAC în jurul a doi piloni care utilizează instrumente 

complementare pentru atingerea acelorași obiective. 

 

Pilonul I acoperă plăţile directe și măsurile de piaţă, oferind fermierilor din UE un 

ajutor anual pentru venitul de bază și sprijin în caz de perturbări specifice ale pieţei, în timp ce 

pilonul II acoperă dezvoltarea rurală, oferind statelor membre un cadru comun pentru 

elaborarea și cofinanţarea unor programe multianuale. 

 

Prin reforme succesive, PAC a accentuat orientarea spre piaţă a agriculturii, 

asigurându-le totodată producătorilor un ajutor pentru venit, a ameliorat integrarea cerinţelor 

de mediu și a consolidat sprijinul pentru dezvoltare rurală ca politică integrată pentru 

dezvoltarea zonelor rurale din întreaga UE. 

 

Se preconizează că veniturile agricole vor rămâne în continuare sub presiune, întrucât 

fermierii se confruntă cu mai multe riscuri, cu încetinirea ritmului de creștere a productivităţii 

și cu o reducere a marjei de profit din cauza creșterii costurilor de producţie; prin urmare, este 

necesar să se menţină ajutorul pentru venit și să se consolideze instrumentele existente în 

vederea unei mai bune gestionări a riscurilor și a unei reacţii mai eficiente la situaţiile de 
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criză. 

 

O agricultură puternică este vitală pentru industria alimentară din UE și pentru 

securitatea alimentară la nivel mondial. 

 

În același timp, sectorul agricol și zonele rurale sunt invitate să își intensifice eforturile 

în scopul atingerii ambiţioaselor obiective legate de schimbările climatice și de energie, 

precum și în vederea punerii în practică a strategiei în domeniul biodiversităţii, care fac parte 

din agenda Europa 2020. Fermierii, care, împreună cu silvicultorii, sunt principalii gestionari 

ai terenurilor, vor avea nevoie de sprijin pentru adoptarea și menţinerea sistemelor și 

practicilor agricole care contribuie în mod deosebit la atingerea obiectivelor legate de mediu 

și de schimbările climatice, deoarece furnizarea acestor bunuri publice nu se reflectă în 

preţurile pieţei. De asemenea, va fi esenţial să se valorifice la maximum potenţialul variat al 

zonelor rurale, contribuind astfel la creșterea favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii. 

 

În consecinţă, viitoarea PAC nu se va mai axa doar pe o parte restrânsă, deși esenţială, 

a economiei UE, ci va deveni și o politică de importanţă strategică pentru securitatea 

alimentară, pentru mediu și pentru echilibrul teritorial. În aceasta constă valoarea adăugată, 

specifică UE, a unei politici cu adevărat comune care utilizează în modul cel mai eficient 

resursele bugetare limitate cu scopul de a menţine o agricultură sustenabilă pe întregul 

teritoriu al UE, de a aborda aspecte transfrontaliere importante, precum schimbările climatice, 

și de a consolida solidaritatea între statele membre, permiţând totodată procesului de 

implementare să rămână flexibil pentru a răspunde necesităţilor la nivel local. 

 

Obiective 

 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltarea rurală contribuie la atingerea 

următoarelor obiective: 

 

(1) competitivitatea agriculturii;  

(2) gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;  

(3) o dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale.  
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Priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală 

 

Obiectivele dezvoltării rurale, a căror realizare contribuie la strategia Europa 2020 

pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, trebuie atinse prin intermediul 

următoarelor șase priorităţi ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală, care transpun 

obiectivele tematice ale CSC: 

 

(1) încurajarea transferului de cunoștinţe și a inovării în agricultură, în silvicultură și 

în zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte: 

 

a) încurajarea inovării și a creării unei baze de cunoștinţe în zonele rurale;  

 

b) consolidarea legăturilor dintre agricultură și silvicultură, pe de o parte, și 

cercetare și inovare, pe de altă parte;  

 

c) încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii și a formării profesionale în sectoarele 

agricol și forestier;  

 

(2) creșterea competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilităţii 

exploataţiilor, cu accent pe următoarele aspecte:  

 

a) facilitarea restructurării exploataţiilor care se confruntă cu probleme structurale 

majore, în special a celor cu un nivel redus de participare la piaţă;  

 

b) a exploataţiilor orientate spre piaţă din anumite sectoare și a exploataţiilor care au 

nevoie să își diversifice activităţile agricole;  

 

c) facilitarea reînnoirii generaţiilor în sectorul agricol.  

 

(3) promovarea organizării lanţului alimentar și a gestionării riscurilor în agricultură, cu 

accent pe următoarele sectoare:  

 

a) o mai bună integrare a producătorilor primari în lanţul alimentar prin intermediul 
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schemelor de calitate, al promovării pe pieţele locale și în cadrul circuitelor scurte 

de aprovizionare, al grupurilor de producători și al organizaţiilor interprofesionale;  

 

b) sprijinirea gestionării riscurilor la nivelul exploataţiilor.  

 

(4)  refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură și de 

silvicultură, cu accent pe următoarele aspecte:  

 

a) refacerea și conservarea biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000 și în cadrul 

activităţilor agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor 

europene;  

 

b) ameliorarea gestionării apelor;  

 

c) ameliorarea gestionării solului.  

 

(5) promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziţiei către o economie 

cu emisii reduse de carbon și rezistenţă la schimbările climatice în sectoarele 

agricol, alimentar și silvic, cu accent pe următoarele aspecte:  

 

a) eficientizarea utilizării apei în agricultură;  

 

b) eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar;  

 

c) facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a 

subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, 

în scopul bioeconomiei;  

 

d) reducerea emisiilor de oxizi de azot și de metan din agricultură;  

 

e) promovarea sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură;  

 

(6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 
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zonele rurale, cu accent pe următoarele aspecte:  

 

a) facilitarea diversificării, a înfiinţării de noi întreprinderi mici și a creării de 

locuri de muncă;  

 

b) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;  

 

c) sporirea accesibilităţii, a utilizării și a calităţii tehnologiilor informaţiei și 

comunicaţiilor (TIC) în zonele rurale.  

 

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru 

strategic comun transpune obiectivele și ţintele strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii în acţiuni-cheie pentru fondurile CSC. 

 

Propunerea Comisiei privind un cadru financiar multianual prevede o sumă de 376 de 

miliarde EUR pentru coeziunea economică, socială și teritorială în perioada 2014 - 2020. 

 
 
Bugetul propus pentru perioada 
 

2014 - 2020 
 

 
Miliarde EUR 

 

Regiunile mai puţin dezvoltate 
 
Regiunile de tranziţie 

162,6 
 
38,9 

Regiunile mai dezvoltate 
 
Cooperare teritorială 
 
Fondul de coeziune 
 
Alocare suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice și cu densitate redusă a 
populaţiei 

53,1 
 
11,7 
 
68,7 
 
0,926 

ci  Facilitatea „Conectarea Europei” în domeniul 

transporturilor, al energiei și al TIC 

 

40  
(și 10 miliarde EUR suplimentare destinate 
unei utilizări specifice în cadrul Fondului de 
coeziune) 
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2.2 ROMÂNIA ÎN EUROPA 2020 

 

2.2.1 Perspectivă economică 

 

Piața forței de muncă s-a redresat într-o anumită măsură în 2014, însă persistă 

provocări, în special șomajul ridicat în rândul tinerilor. Rata șomajului prevăzută pentru 2014 

se învârte in jurul celei din 2013, respectiv 7,3%. Nivelul cel mai ridicat al ratei șomajului a 

fost înregistrat în rândul tinerilor (15-24 ani) și se estimează că va rămâne la un nivel ridicat. 

 

În ceea ce privește politicile bugetare, România a îndeplinit obiectivul prevăzut de 

programul pentru 2013 de a reduce deficitul public global sub 3 % din PIB.  

 

Investițiile publice și absorbția fondurilor europene sunt încă mult sub așteptări și 

sub nivelul dorit. În 2013, rata de absorbție a fondurilor UE a fost de aproximativ 34%, 

sumele decontate de Comisia Europeană în același ani atingând suma de 2,88 miliarde 

EURO. Îmbunătățirea previzionată a investițiilor se bazează și pe proiectele finanțate din 

fondurile europene, cu precădere cele din segmentul transporturilor. 

 

2.2.2 Recomandări ale Comisiei Europene pentru România pentru perioada 2014 - 2015 

 

1) Să pună în aplicare programul de asistență financiară furnizată de UE/FMI, respectând 

pe deplin condiționalitatea în materie de politică inclusă în Memorandumul de 

înțelegere din 6 noiembrie 2013 și în actele adiționale ulterioare la acesta, care 

completează și susțin punerea în aplicare a acestor recomandări. 

2) să pună în aplicare strategia bugetară pentru anul 2014 și pentru perioada ulterioară 

conform calendarului prevăzut, asigurând astfel atingerea obiectivului pe termen 

mediu până în 2015 (să îmbunătățească sistemul de colectare a impozitelor, să 

exploreze modalitățile prin care să recurgă într-o mai mare măsură la taxele de mediu; 

să egalizeze vârsta de pensionare pentru femei și pentru bărbați și să susțină reforma 

pensiilor prin promovarea șanselor de angajare a lucrătorilor vârstnici). 

3) să accelereze reformele în sistemul sănătății pentru a spori eficiența, calitatea și 

accesibilitatea acestuia, în special pentru persoanele defavorizate și pentru 
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comunitățile îndepărtate și izolate; să reducă recurgerea la spitalizarea excesivă a 

pacienților, inclusiv prin îmbunătățirea serviciilor de tratament ambulatoriu. 

4) Să consolideze măsurile active în domeniul pieței forței de muncă și capacitatea 

Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Să acorde o atenție specială 

activării tinerilor neînregistrați. Să consolideze măsurile menite să promoveze 

capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor în vârstă. Să elaboreze, în consultare 

cu partenerii sociali, orientări clare privind stabilirea transparentă a salariului minim, 

luând în considerare condițiile economice și condițiile pieței muncii. 

5) Să asigure creșterea calității și a accesului la învățământul profesional și tehnic, la 

ucenici, la învățământul terțiar și la învățarea pe tot parcursul vieții și să le adapteze la 

necesitățile pieței forței de muncă. Să asigure un acces mai bun la serviciile de 

educație și de îngrijire a copiilor preșcolari, să consolideze guvernanța și calitatea 

instituțiilor și a administrației publice. 

6) În vederea combaterii sărăciei, să sporească eficiența și eficacitatea transferurilor 

sociale, în special pentru copii, și să continue reforma asistenței sociale, consolidând 

legăturile acesteia cu măsurile de activare. 

7) Să promoveze concurența și eficiența în sectorul energiei și în cel al transporturilor. Să 

accelereze reforma guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul 

energiei și din cel al transporturilor, precum și să sporească eficiența acestora. Să 

îmbunătățească și să raționalizeze politicile în domeniul eficienței energetice. Să 

îmbunătățească integrarea transfrontalieră a rețelelor de energie și să permită, cu titlu 

prioritar, fluxurile inverse fizice în interconexiunile de gaze. 
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2.2.3 Procesul de programare strategică  

 

Nivel european 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI DE STABILIRE A UNOR DISPOZIȚII COMUNE 
PRIVIND FONDURILE UE (Regulamentul (CE) nr. 1083/2006) 

- acoperă FEADR, FEDR, FES, FC, FEPAM 

- reflectă Strategia UE 2020 prin cele 11 obiective tematice ce vor 

fi implementate prin acțiuni propuse prin fiecare program 

Nivel european 

și național 

ACORDUL DE PARTENERIAT PROPUS DE ROMÂNIA 

PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 - 2020  

- asigură convergenţa cu strategia europeană pentru o creştere 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, precum şi cu 

scopul specific al fiecărui fond, în conformitate cu obiectivele 

Tratatului, inclusiv în ceea ce priveşte coeziunea economică, 

socială şi teritorială. 

Nivel național 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE REFORMĂ  (PNR) 

- reprezintă platforma - cadru pentru definirea şi aplicarea 

politicilor de dezvoltare economică, în concordanță cu politicile 

Uniunii Europene (UE), care permite concertarea demersurilor 

naționale pentru modernizarea economiei şi societății romaneşti 

şi susține convergența economico-socială cu celelalte state 

membre ale UE 

Nivel național 

MEMORANDUM 

- conține orientări metodologice pentru programarea fondurilor 

europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile şi 

incluzive, precum şi precizări pentru organizarea şi funcționarea 

cadrului partenerial de consultare în vederea elaborării 

documentelor de programare naționale 2014 - 2020. 

Nivel regional 

Prioritățile de Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru perioada 

2014 - 2020  

Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale;  
Prioritatea 2 – Dezvoltare urbană durabilă;  
Prioritatea 3 – Creşterea competitivităţii economiei regionale pe termen 
lung;  
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Prioritatea 4 – Protecţia mediului și creşterea eficienţei energetice;  
Prioritatea 5 – Susţinerea educaţiei și ocupării forţei de muncă;  
Prioritatea 6 – Susţinerea sănătăţii şi asistenţei sociale;  
Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală şi agricultura.  

 

Programul  Național de Reformă - Orizonturi 2020 

 

Pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situația sa 

specifică, Comisia propune ca țintele strategiei Europa 2020 să fie transpuse în ținte și 

indicatori naționali.  

 

 

2.2.4 Documente strategice elaborate și/sau în curs de finalizare pentru asigurarea unei 

dezvoltări urbane durabile, incluzând sectorul agricol si agroalimentar 

 

A. Cadrul naţional strategic pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar 

şi a spaţiului rural în perioada 2014 – 2020 - 2030”  

 

Scopul Cadrului naţional strategic românesc este, în principal, determinat de nevoia 

stabilirii liniilor directoare ale dezvoltării durabile a agriculturii româneşti şi a spaţiului rural 

ca una din componentele de bază ale reluării creşterii economice a României. 

Prioritățile Cadrului naţional strategic sunt fundamentate pe trei piloni: 

AGRICULTURĂ, ALIMENTAŢIE şi MEDIU, fiecare dintre acestea având importanţă vitală 

pentru pacea socială din România şi pentru ameliorarea continuă a vieţii rurale româneşti.  

 

B. Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 

 

POR 2014 – 2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice 

și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea 

dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o 

dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să 

valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 
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Viziunea strategică a POR 2014 - 2020 se bazează pe recunoașterea faptului că fiecare 

regiune trebuie să își maximizeze potențialul economic și social de dezvoltare astfel încât să 

contribuie la creșterea economică națională. 

 

C. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 

Abordează 6 priorități de dezvoltare inteligentă: 

1) Prioritatea 1 - Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în 

silvicultură şi în zonele rurale 

2) Prioritatea 2 - Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţii tuturor tipurilor 

de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a 

gestionării durabile a pădurilor 

3) Prioritatea 3 - Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi 

comercializarea produselor agricole, a bunăstării animale şi gestionării riscurilor în 

agricultură  

4) Prioritatea 4 - Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de 

agricultură şi silvicultură 

5) Prioritatea 5 - Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii reduse de carbon şi rezistenţă la schimbările climatice în 

sectoarele agricol, alimentar şi silvic 

6) Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării 

economice în zonele rurale 
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2.3  Contextul regional de dezvoltare  

În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judeţene 

din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea 

Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ, deşi ele 

devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională. 

 

Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale regionale şi au devenit 

membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. 

Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea 

Europeană. 

 

Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin legea nr. 

151 / 1998,  privind dezvoltarea regională în România. 

 

România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în 

ţară, respectiv Nord - Vest, Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi 

Ilfov. 
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Localizarea geografică a Regiunii Sud Muntenia 

 

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

cu: 

- la nord cu regiunea Centru 

- la est cu regiunea Sud – Est 

- la vest cu regiunea Sud – Vest 

- la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea.  

 

Cu o suprafaţă de 34.453 km², reprezentând 14,5% din suprafaţa României, regiunea 

Sud Muntenia ocupă locul al 3 - lea ca mărime din cele 8 regiuni de dezvoltare. 

 

O caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o reprezintă 

faptul că este singura regiune din ţară ce conţine o regiune enclavă în partea mediană, și 

anume regiunea București - Ilfov. 

 

Un alt aspect favorabil îl reprezintă și prezenţa, în partea de sud, a fluviului Dunărea, 

fapt ce oferă posibilitatea de a avea conexiuni cu cele opt ţări riverane, iar prin intermediul 

canalului Dunăre - Marea Neagră de a avea ieșire la Marea Neagră și acces la portul 

Constanţa, principala poartă maritimă a ţării. 

 

Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată din  7 judeţe 

(Argeș, Călărași, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova și  Teleorman), 16 municipii, 32 de 

orașe și 519 comune cu 2019 sate. 

 

În ceea ce privește suprafaţa regiunii, se poate observa că cea mai mare pondere este 

deţinută de judeţele Argeș (19,8%), Teleorman (16,8%) și Călărași (14,8 %), iar cea mai 

mică de judeţul Giurgiu (10,2 %). 
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Organizarea administrativ teritorială a Regiunii Sud Muntenia, la 31 decembrie 2011 

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Călărași 

 

 

Cadrul natural al regiunii Sud Muntenia 

 

Regiunea Sud Muntenia mărginește partea de sud a Carpaţilor Meridionali și Orientali 

spre Câmpia Română și are ca graniţă naturală, fluviul Dunărea. 

 

Relieful regiunii este caracterizat prin varietate, dispunere în formă de amfiteatru și 

predominanţa formelor de relief de joasă altitudine. Astfel, câmpiile și luncile ocupă 70,7%, 

dealurile 19,8%,  iar munţii doar  9,5 % din suprafaţa regiunii. 
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Clima 

 

Integrată climatului temperat-continental, cu nuanţe de excesivitate mai pronunţată 

pe măsura înaintării spre est și sud-est, regiunea Sud Muntenia beneficiază de toate tipurile 

climatice dezvoltate altitudinal, de la clima de luncă joasă din câmpie, la cea de dealuri și 

podișuri, până la cea de munte. Totodată, suprapus acestor tipuri climatice, regiunea Sud 

Muntenia primește și influenţe climatice de tranziţie umede (oceanice și submediteraneene) în 

vest și de ariditate (continental - excesive) din est și sud-est.  

 

Etajarea latitudinală a reliefului și expoziţia treptelor majore ale acestuia (de la 

altitudini de 10 m prezente în Balta Ialomiţei, până la cele de peste 2500 m aparţinând 

Carpaţilor Românești) determină o multitudine de trăsături climatice secundare și de 

topoclimate, bine evidenţiate în regiunea de interes. Printre acestea amintim efectele de foehn 

resimţite pe versanţii sudici și sud-estici ai Carpaţilor Meridionali, adăpostul orografic prezent 

tot timpul anului în ariile depresionare subcarpatice, sau prezenţa și acutizarea contrastelor 

termice și hidrice, favorizate de advecţiile de aer fierbinte tropical (generator al fenomenelor 

de secetă și uscăciune), sau rece polar și arctic (care determină producerea fenomenelor 

periculoase de iarnă îngheţ, brumă, viscol, polei, etc). Particularităţile climatice ale regiunii 

analizate, determinate de cele ale suprafeţei subiacente și de radiaţia solară specifică, se 

dezvoltă pe fondul etajelor climatice. 
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Regimul hidric 

 

Regimul hidric prezintă mari contraste în cuprinsul regiunii Sud Muntenia, atât în 

ceea ce privește variabilitatea cantitativă, cât și repartiţia teritorială a parametrilor aferenţi. 

Astfel, procesele pluvio-genetice acoperă o gamă deosebit de neuniformă în cuprinsul 

teritoriului, dependentă de multitudinea caracteristicilor locale ale suprafeţei subiacente, 

influenţate activ de circulaţia generală atmosferică. 

 

Lunile cele mai secetoase sunt în regim multianual februarie-martie, iar maximul 

pluviometric este bine evidenţiat în luna iunie. De altfel, cele mai bogate cantităţi de 

precipitaţii se cumulează în semestrul cald al anului (aproximativ 60% din cantitatea medie 

anuală), când se totalizează și cele mai mari cantităţi căzute în secvenţe temporale scurte (24, 

48 și 72 de ore), dar și intensităţi maxime pluviale. 

 

 

 

 

Flora, fauna și biodiversitatea 

 

Etajarea biopedoclimatică a regiunii Sud Muntenia este mult mai evidentă pe 

versantul sudic al Carpaţilor Meridionali și ai Munţilor Baiului, Ciucaș și Siriu, cuprinzând 

etajul alpin, etajul subalpin și etajul forestier. La acestea se adaugă zona pădurilor de foioase 
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nemorale în unităţile de deal și podiș, în timp ce în Câmpia Română se dezvoltă silvostepa și 

stepa (Dan Balteanu, Lucian Badea, Mircea Buza –„Romania: spaţiu, societate, mediu”, 

Editura Academiei Române, 2005). 

 

 

 

Fauna caracteristică regiunii Sud Muntenia este variată, iar distribuţia acesteia este în 

concordanţă cu condiţiile de mediu impuse de zonele și etajele de vegetaţie, la care se adaugă 

câteva particularităţi în privinţa compoziţiei, originii și distribuţiei geografice a speciilor. 

Dintre mamifere, în spaţiile deschise, cultivate agricol, se întâlnesc: popândăul, hârciogul, 

șoarecele de câmp, orbetele, etc. 

 

Pădurile adăpostesc o faună bogată de vertebrate între care: căpriorul, mistreţul, 

vulpea, viezurele, pisica sălbatică, veveriţa, etc. Totodată, în pădurile carpatice se întâlnesc 

ursul  și râsul. 

 

În Munţii Făgăraș, Iezer și Bucegi există următoarele specii de mamifere: veveriţă, 

mistreţ, cerb, căprior, vulpe, lup, urs, râs, capră neagră, etc. 

 

Avifauna este mult mai variată comparativ cu cea a mamiferelor. Astfel, la cele mai 

mari înălţimi din Munţii Făgăraș, Bucegi, Iezer, Ciucaș se întâlnesc: codros de munte, acvila, 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ TĂRTĂȘEȘTI 2014 - 2020 

 

 

Comuna Tărtășești - județul Dâmbovița Pag. 27 

  

etc. În pădurile de foioase se întâlnesc următoarele păsări: mierla, cinteza, privighetoarea, 

uliul, etc. 

 

În lunca Dunării, lucrările hidroameliorative au dus la înlocuirea pădurilor inundabile 

naturale prin plantaţii de plop în monocultură, care nu oferă condiţii bune de cuibărit pentru 

păsări. Aici, se remarcă următoarele specii: stârcul cenușiu, egreta mică, stârcul galben, 

vânturelul, etc. 

 

Zonele ihtiofaunistice sunt: păstrăvul în râurile de munte, scobarul  în sudul 

Subcarpaţilor și nordul Podișului Getic, cleanul în sudul Podișului Getic și Câmpia Română, 

iar în Dunăre sunt caracteristice ihtiocenozele de crap și mreană. Dintre artropodele 

mediteraneene, periculoase sunt scorpionul și cârcăiacul. 

 

În regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes naţional 

(Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural Comana, Rezervaţia 

Manafu, Rezervaţia Teșila, Pădurea Troianu, Rezervaţia Naturală Cama Dinu Păsărica, lacul 

Suhaia, APSA Iezer Călărași, etc.). 

 

Rezervaţiile naturale și monumentele naturii din regiune cuprind o mare varietate 

de ecosisteme, plante și animale rare, forme de relief deosebite, puncte fosilifere și diferite 

obiective geologice. În judeţele Teleorman, Ialomiţa, Călărași ariile protejate nu depășesc 

0,5% din suprafaţa acestora. Cele mai extinse rezervaţii au suprafeţe de 100- 250 ha, cum este 

rezervaţia Oloaga-Grădinari din judeţul Giurgiu, ce ocupă o suprafaţă de 248 ha.  

 

Resursele de apă 

 

Resursele de apă din regiunea Sud Muntenia sunt constituite din ape de suprafaţă 

(râuri, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate, fluviul Dunărea)  și ape subterane. 

 

Reţeaua hidrografică a regiunii Sud Muntenia aparţine bazinelor hidrografice Olt, 

Vedea, Argeș,  Ialomiţa, Siret și a unor bazine secundare aferente Dunării (Mostiștea). 
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 Râul Argeș izvorăște din Munţii Făgăraș și străbate spaţiul regiunii până la 

confluenţa cu Dunărea la Olteniţa, având o pantă de scurgere de 9 - 12 ‰. Dintre afluenţii 

săi, cei mai importanţi care tranzitează regiunea sunt Dâmboviţa, Sabarul și Neajlovul, la care 

se adaugă o serie de afluenţi mici, autohtoni cum ar fi Rasa, Luica, Mitreni, etc. 

 

Râul Ialomiţa izvorăște din Munţii Bucegi și străbate Subcarpaţii Dâmboviţei 

(depresiunea Pucioasa) și Câmpia Română (Câmpia Târgoviștei, Câmpia Gherghiţei, Câmpia 

Bărăganului) până la vărsarea în Dunăre în apropiere de Giurgeni. 

 

Resursele solului 

 

Relieful foarte variat, desfășurat de la 10 m până la 2544 m, împreună cu ceilalţi 

factori pedogenetici au favorizat dezvoltarea tuturor celor 12 clase de soluri existente în 

Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (2003), cuprinzând 36 de tipuri și asociaţii de 

soluri. Acestea au o repartiţie latitudinală în câmpie, unde se succed sub formă de fâșii de la 

sud la nord și o dispoziţie etajată în regiunea de dealuri și de munte. 

 

Oportunităţi și obstacole în dezvoltare, determinate de cadrul natural 

 

Diversitatea reliefului, bogăţia resurselor naturale, varietatea peisajelor fac ca regiunea 

Sud Muntenia să dispună de un important potenţial turistic. O oportunitate de valorificare 

durabilă a acestuia o reprezintă ecoturismul, care promovează conservarea și protejarea 

capitalului natural, asigurând totodată beneficii culturale și financiare comunităţilor locale. 

 

Sectorul montan din regiunea Sud Muntenia reprezintă una dintre cele mai importante 

arii de conservare a unor peisaje cvasinaturale cu o deosebită valoare din punct de vedere al 

biodiversităţii, multe dintre acestea având statut de arie protejată, declarate parcuri naţionale 

și/sau naturale. 

 

Totodată, regiunea Sud Muntenia dispune și de cea mai mare suprafaţă arabilă din 

ţară. Astfel, potenţialul regiunii este dat de întinsele suprafeţe de câmpie acoperite cu soluri 

fertile din jumătatea sudică a regiunii, de pășunile și fâneţele naturale situate în regiunile de 
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podiș și dealuri subcarpatice și de pajiștile montane din nordul regiunii, care favorizează 

dezvoltarea creșterii animalelor. 

 

Pomicultura și viticultura sunt dezvoltate în zona de dealuri, unde condiţiile 

pedoclimatice sunt favorabile acestor două tipuri de activităţi agricole. Având în vedere 

potenţialul agricol considerabil de care dispune regiunea, oportunităţile pentru dezvoltarea 

sectorului agricol constau în eficientizarea utilizării resurselor de apă în agricultură în 

regiunile de câmpie din partea de sud a regiunii prin retehnologizarea sistemului de irigaţii, 

precum și în adecvarea exploataţiilor agricole conform standardelor Politicii Agricole 

Comune (PAC). 

 

Investiţiile în aceste domenii ar asigura practicarea unei agriculturi sustenabile și 

eficiente din punct de vedere productiv și ar sprijini actorii locali și populaţia din ariile rurale 

ale regiunii. 

 

În concluzie, resursele naturale, pretabilitatea solurilor pentru diverse culturi agricole, 

tradiţiile și meșteșugurile locale, diversitatea peisajelor, accesibilitatea reprezintă puncte 

importante ce pot sta la baza fundamentării unor strategii de dezvoltare. Atât zonele de munte, 

cât și cele subcarpatice și de câmpie se remarcă prin existenţa cel puţin a unei alternative de 

dezvoltare economică sau a mai multora, combinate. 

 

Astfel, în regiunea Sud Muntenia există o serie de alternative, strâns dependente de 

capitalul natural și sociocultural de care dispune regiunea și care privesc cu precădere 

următoarele domenii: agricultura, mica industrie, serviciile specializate în unele centre urbane, 

ecoturismul și turismul clasic. 

 

Dezvoltarea socio-economică a regiunii Sud Muntenia presupune atât elaborarea unor 

strategii strict economice și sociale, cât și alinierea măsurilor de dezvoltare la noile condiţii 

impuse de efectele și consecinţele tot mai pregnante induse de schimbările climatice și 

modificările de mediu asupra sectoarelor economice și comunităţilor. Este cunoscut faptul că 

turismul tradiţional (staţiunile montane din lungul Văii Prahovei, Culoarul Rucăr-Bran, Salina 

Slănic Prahova, staţiunea Amara, etc.), alături de alte sectoare, precum agricultura, fondul 

forestier, energia (hidroenergia) prezintă diferite grade de vulnerabilitate la efectele 
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schimbărilor climatice și modificărilor de mediu, astfel încât răspunsurile în timp util la 

acestea, precum și strategiile de adaptare pe termen lung sunt necesare. 

 

Creșterea frecvenţei și intensităţii evenimentelor extreme reprezintă o provocare atât 

pentru autorităţi, dar și pentru populaţie. Secetele prelungite cu efecte asupra agriculturii, 

tendinţa generală de creștere a temperaturilor cu impact asupra sezonului turistic de iarnă, 

frecvenţa crescândă a ploilor torenţiale, precum și degradarea terenurilor reprezintă 

principalele tipuri de hazarde naturale care apar în regiunea Sud Muntenia (de exemplu: 

multiple episoade de ploi torenţiale și inundaţii; valuri de căldură în regiunea de câmpie; 

degradările de teren, generate de factorul antropic - eroziunea și poluarea solurilor - și/sau 

apărute ca urmare a unor cauze naturale - alunecările de teren prezente în special în sectorul 

montan și subcarpatic, etc.). Aceste aspecte necesită atât o cunoaștere amănunţită și exactă a 

mecanismelor de apariţie și manifestare a acestora, cât și planuri de management care să 

includă măsuri pentru refacerea echilibrului ecologic al arealelor afectate și măsuri de 

adaptare a comunităţilor locale la astfel de hazarde. 

 

Structura sistemului de așezări în Regiunea Sud Muntenia 

 

Prin localizarea lor în teritoriu, așezările umane contribuie la organizarea spaţiului 

geografic și la orientarea acestuia prin crearea unor vectori de forţă. Caracterizate de 

legăturile care există între elementele sale (populaţie, fluxuri de resurse și informaţii), 

așezările umane au rolul de a stabili relaţii de atracţie sau respingere. 

 

În momentul actual, în România sunt 320 de localităţi urbane - 103 municipii și 217 

orașe. Acestea sunt repartizate într-un mod echilibrat în teritoriu, inclusiv marile centre 

urbane, fiecare regiune de dezvoltare dispunând de câte un oraș de aproximativ 250.000 

locuitori, excepţie făcând regiunea de dezvoltare Sud- Est (orașele Galaţi și Constanţa au 

peste 250.000 locuitori) și regiunea de dezvoltare Sud – orașul Ploiești are o populaţie de doar 

228.000 locuitori în anul 2010. Restul reţelei urbane din România este compusă din orașe 

mici și mijlocii (aprox. 90% din totalul orașelor). 

 

La nivelul reţelei de localităţi urbane se distinge o mare diferenţă între București și 

celelalte orașe, orașele din regiunea Sud Muntenia fiind puternic polarizate economic și social 
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de către capitală. De altfel, România se află pe locul 2 în UE, după Ungaria, în ceea ce 

privește indicele de hipertrofiere a capitalei - diferenţa dintre capitala ţării și orașul imediat 

următor în ierarhia urbană.  

 

Bucureștiul, care cuprinde aproape 10% din populaţia ţării, a atras mai mult de 50% 

din investiţiile străine directe din România. Această polarizare puternică a Bucureștiului a 

cauzat o slabă dezvoltare a orașelor adiacente, pe o rază de 100 de km neexistând un oraș cu 

o populaţie mai mare de 100.000 de locuitori (cu excepţia Ploieștiului), incapabile să 

contrabalanseze sau să fructifice influenţa capitalei. 

 

Polii de creștere și de dezvoltare din Regiunea Sud Muntenia 

 

În scopul impulsionării dezvoltării economice și urbane, s-au înfiinţat, în România, 7 

poli de creștere și 13 poli de dezvoltare, în cadrul cărora se realizează cu prioritate investiţii 

din programele cu finanţare comunitară și naţională. 

 

Astfel, regiunea Sud Muntenia este structurată în jurul a două centre de polarizare, 

respectiv: municipiul Ploiești, identificat drept pol de creștere prin Hotărârea de Guvern nr. 

998/2008 și municipiul Pitești, identificat drept pol de dezvoltare prin aceeași Hotărâre de 

Guvern. Fiecare dintre acești poli are un potenţial semnificativ de influenţă nu doar regională, 

ci și extra-regională. 

 

Infrastructura: 

Calea ferată: 1,671 km (608 km electrificaţi ). 

Densitatea reţelei de cale ferată: 48.5 km/1000 km². 

Drumuri publice: 11,104 km (2,534 km de autostrăzi și drumuri naţionale). 

Densitatea drumurilor publice: 32.2 km/1000 km². 

Fluviul Dunărea (11 porturi). 

Acces la mare: Nu. 

Acces la aeroport: Henry Coanda (Otopeni) – București 
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Populaţia și forţa de muncă 
3,258 milioane de persoane sunt locuitori ai regiunii Sud Muntenia, reprezentând 15,5 

% din populaţia ţării din care 41,6% trăiește în mediul urban, iar 58,4% în mediul rural. 

     

Suprafaţa 

   

Populaţia 

  Populaţia   

Rata șomajului 

  

          

ocupată 

    

     

(Km
2
) 

   

(nr.pers.) 

    

(%) 

  

          

(mii pers.) 

    

                 

                   

  Total   

34453 

   

3258775 

  

1159,9 

   

8,7 

  

  

Regiune 

            

                  

                

  Argeș  6826   639200  241.6    7,4   

                

  Călărași  5088   311900  96.8    9,0   

                

  Dâmboviţa  4054   529800  193.1    8,5   

                

  Giurgiu  3526   280100  86.5    8,4   

                

  Ialomiţa  4453   287000  97,4    9,6   

                   

 Prahova     4716     812800     291.4           8,4  

         

 

Teleorman     5790 

 

   398000     153.1 

 

10.8 

 

    

         

 

Date statistice detaliate pe judeţe în anul 2010 
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date INS 

 

Structura și potenţialul de dezvoltare 

 

În ultimii ani, ca urmare a procesului de integrare a României în UE, precum și a 

costurilor scăzute ale forţei de muncă, a crescut numărul investitorilor străini de pe piaţa 

românească, una dintre cele mai mari pieţe din Europa Centrală și de Est. Regiunea Sud 

Muntenia oferă potenţialilor investitori o multitudine de oportunităţi. Multe dintre companiile 

puternice, cum ar fi Dacia - Renault (Pitești - Argeș) și Petrotel - Lukoil (Ploiești - Prahova), 

se găsesc în această regiune. Un avantaj major îl constituie reţeaua de transport. Situată în 

jurul Bucureștiului, astfel încât nici unul dintre orașele reședinţă de judeţ nu se află la mai 

mult de 120 de kilometri de capitală, regiunea Sud Muntenia beneficiază de acces rapid la 

principalul aeroport al ţării, Otopeni. 

 

Trei dintre cele șapte judeţe au graniţă cu Bulgaria, ceea ce ușurează schimburile cu 

Grecia și Turcia, iar multe dintre rutele comerciale internaţionale și posibilităţile de transport 

sunt asigurate de Dunăre. Accesul se face foarte ușor nu numai către Bulgaria și Serbia, care 

se întind pe celălalt mal al fluviului, ci și către restul ţărilor cu ieșire la Dunăre, cum ar fi 

Germania sau Ungaria. De altfel, canalul Dunăre - Marea Neagră și portul principal al 

României, Constanţa, situează zona aproape de toate pieţele internaţionale. Regiunea este 

bogată în resurse, industria cunoscând o mare dezvoltare în zonele unde se extrag și se 

exploatează petrol, gaze naturale, sare, ape termale sau cărbuni. Aproape o cincime din 

întreaga regiune este împădurită, asigurând materie primă pentru diferite ramuri ale 

industriei, cum ar fi cea energetică sau de construcţii. Dintre orașele României, Ploiești 
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(judeţul Prahova) este cel mai mare producator de petrol, iar industria petrochimică a 

regiunii, în plin proces de restructurare, acoperă jumătate din cererea totală a ţării. În ceea ce 

privește producţia industrială, Muntenia este cea mai prolifică dintre toate regiunile 

României. Surplusul de forţă de muncă faţă de cererea existentă și imensele terenuri 

agricole din sudul Munteniei constituie principalele oportunităţi pentru investiţiile în 

agricultură. 

 

Unul dintre principalele avantaje pe care regiunea le ofera investitorilor constă în 

poziţia sa geografică: situarea în jurul celei mai mari pieţe a ţării, București, înseamnă că 

antreprenorii locali beneficiază de un acces rapid la capitală, evitând în același timp costurile 

și celelalte dezavantaje pe care o zona puternic urbanizată și foarte aglomerată le impune 

întreprinzătorilor bucureșteni. 

 

Bazată în mare parte pe activităţi tradiţionale și orientată spaţial în funcţie de 

localizarea resurselor naturale, industria regiunii acoperă toate domeniile componente. 

 

Comparativ cu anii anteriori, când în sectoare tradiţionale precum: chimie și 

petrochimie, siderurgie și metalurgie neferoasă, energetică, construcţii de mașini și celuloză 

și hârtie s-a înregistrat, pe fondul unui grad redus de folosire a capacităţilor de producţie, o 

productivitate redusă. În prezent evoluţia este satisfacătoare atât în sectoarele menţionate cât 

și în cele noi apărute sau dezvoltate. 

 

Această situaţie, generată de dinamica crescătoare a procesului de privatizare, de 

restructurarea și orientarea întreprinderilor spre cerinţele economiei de piaţă, indică existenţa 

în cadrul regiunii a unui potenţial și a unor oportunităţi reale de dezvoltare. 

 

Numărul întreprinderilor, pe ramuri de activitate, demonstrează modificarile de 

substanţă în dinamica diverselor sectoare. Principala creștere s-a înregistrat în industrie 

(61,9% în 2002, faţă de 2000), și construcţii (61,6%). Creșterea cea mai mică s-a înregistrat 

în sectorul serviciilor, adică sub 10% faţă de 2000. Numărul firmelor cu activitate de comerţ 

a scăzut, indiferent de mărimea acestora, în timp ce în alte sectoare ale economiei, numărul 

firmelor mici și mijlocii active înregistrate a crescut mai repede decât cel al micro-

întreprinderilor. 
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Se apreciază că dinamica sectorului IMM, sub aspectul numărului de firme, 

evoluează către o repartiţie mai echilibrată în teritoriu. 

 

Agricultura 

 

Sector important al economiei regionale, agricultura este prezentă în toate judeţele 

regiunii, ponderea cea mai mare fiind deţinută de cele 4 judeţe din sudul acesteia (Ialomiţa, 

Calărași, Giurgiu și Teleorman). 

 

Suprafaţa agricolă de 2.449 mii ha reprezentând 71,1% din suprafaţa totală a regiunii 

și 16,5% din suprafaţa totală a ţării, determină pe de o parte caracterul agrar și potenţialul 

agricol ridicat al acesteia, iar pe de altă parte poziţionarea pe primul loc în cadrul celor 8 

regiuni de dezvoltare. 

 

Sursa: INS, Statistică teritorială 

 

 

Sursa: INS, Statistică teritorială 

 

72%
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Producţia vegetală are un rol important, fiind orientată în special spre cultura 

cerealelor pentru boabe, a plantelor uleioase, a plantelor de nutreţ și a legumelor. În prezent, 

suprafaţa agricolă a regiunii aparţine în proporţie de 96,1% sectorului privat, contribuţia 

acestuia la valoarea producţiei agricole fiind de 17,76%. Condiţiile pedo-climatice, costurile 

necesare pregătirii și întreţinerii culturilor au constituit factorii care în perioada 1995-2001 au 

influenţat nivelul și variaţia productivităţii la majoritatea culturilor agricole vegetale. 

 

Turism 

 

În prezent turismul tinde să devină unul dintre cele mai dinamice sectoare economice 

cu potenţial de dezvoltare pe termen lung, acesta putând contribui substanţial la revigorarea 

socio-economică a regiunii. Aceasta dispune de un potenţial considerabil, cu precădere în 

partea de nord, pentru dezvoltarea turismului și a activităţilor de recreere datorită condiţiilor 

naturale favorabile și a tradiţiilor culturale și istorice existente. 

 

Principalele puncte de atracţie turistică pentru practicarea sporturilor de iarnă și a 

turismului de weekend le constituie staţiunile montane de pe Valea Prahovei - Masivul 

Bucegi, acestea dispunând de o reţea hotelieră care acoperă în mare parte necesităţile de 

cazare și de o infrastructură turistică adecvată. Turismul balnear se poate practica în cadrul a 

3 staţiuni balneoclimaterice, spaţiile de cazare și bazele de tratament existente cât și calitatea 

serviciilor fiind în mare parte necorespunzătoare. 

 

Comparativ cu zona de nord, zona de sud a regiunii și în special zona riverană 

fluviului Dunărea deţine un potenţial turistic neexploatat suficient până în prezent, dar care în 

timp poate deveni prin investiţii susţinute o alternativă la turismul clasic montan. Regiunea 

este atractivă din punct de vedere turistic și datorită existenţei în cadrul acesteia a unor valori 

culturale, a unor monumente cultural-istorice și a unor parcuri naturale situate în Munţii 

Bucegi și Munţii Piatra Craiului. 

 

O problemă cheie pentru dezvoltarea potenţialului turistic al regiunii și pentru 

atragerea unui număr cât mai mare de turiști o constituie îmbunătăţirea serviciilor turistice și 

dezvoltarea centrelor de informare și promovare turistică. Existenţa în cadrul regiunii a unor 
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valori și monumente cultural - istorice și a parcurilor naturale din Munţii Bucegi și Piatra 

Craiului determină gradul sporit de atractivitate turistică a acesteia.  

 

Judeţele Prahova, Argeș și Dâmboviţa, al căror grad de dezvoltare turistică este mai 

ridicat comparativ cu judeţele din sudul regiunii, oferă o gamă variată de servicii turistice, 

asigurând totodată practicarea următoarelor forme de turism: sporturi de iarnă, cură și 

tratament balnear, agroturism etc.  

 

Capacitatea de cazare existentă în regiune este de 344 unitaţi de cazare la nivelul 

anului 2002, din care 180 unităţi în Prahova, 79 în Argeș și 33 în Dâmboviţa, numărul 

acestora scăzând foarte mult în rândul judeţelor de la câmpie (15,2% împreună). 

 

Concluziile relevante rezultate din analiza acestui domeniu sunt: 

- potenţial turistic ridicat; 

- grad redus de valorificare a potenţialului turistic; 

- grad redus de utilizare a capacităţilor de cazare; 

- infrastructura turistică bine dezvoltată în partea de nord a regiunii; 

- posibilitatea practicării majorităţii formelor de turism; 

- condiţii neadecvate practicării turismului balnear. 

 

Piaţa muncii 

 

Transformarea socială, economică și politică, componente caracteristice perioadei de 

tranziţie și trecerii la economia de piaţă, au produs o serie de schimbări în structura pieţei 

forţei de muncă, cu consecinţe majore atât în domeniul social cât și în cel economic. 

 

Faptul că piaţa forţei de muncă este o problemă controversată, imaginile și situaţia 

de suprafaţă ascunzând probleme cărora economia și mediul social trebuie să le facă faţă în 

viitor, impune o analiză atentă și identificarea majorităţii problemelor din acest domeniu. 
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2.4 Contextul județean de dezvoltare  

 

 

Județul Dâmbovița este încadrat în cea mai dinamică zonă de creștere a țării, descrisă 

de perimetrul București – Ploiești – Pitești. Obiectivele de dezvoltare ale județului trebuie 

astfel gândite în strânsă legătură cu dinamica zonei căreia ii aparține. Doar astfel dâmbovițenii 

pot trage foloase de pe urma acestui context teritorial, dar și pot manifesta o contribuție solidă 

la competitivitatea economică regională.  

 

Conform statisticilor, populaţia stabilă (de reşedinţă) a judeţului Dâmboviţa constituia, 

la 1 ianuarie 2010, 530.332 persoane cu o densitate în limitele judeţului de 130,8 loc./km².  

 

Deși un județ în mare parte rural, Dâmbovița reprezintă un teritoriu cu o densitate a 

locuitorilor foarte ridicată (131 locuitori / km²), mult sub media națională de aproximativ 

94%. Sistemul de așezări urbane, deși format din orașe în majoritate de dimensiuni mici, este 
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distribuit echitabil în cadrul județului. Astfel, Dâmbovița nu prezintă nici o zonă rurală 

periferică, conform definiției stipulate în Planul de Amenajare a Teritoriului Național, 

Secțiunea IV: Rețeaua de Localități (zone lipsite de orașe pe o rază de 25 - 30 km).  

 

 

Obiectivele de dezvoltare 2014 - 2020 ale județului Dâmbovița:  
 

Obiectiv strategic 1. Consolidarea economiei dâmbovițene, incluzând relațiile funcționale cu 

județele vecine și Zona Metropolitană București 

Obiectiv specific 1.1. Susținerea dezvoltării de infrastructură necesară dezvoltării 

mediului de afaceri 

Obiectiv specific 1.2. Creșterea inter-conectivității cu ariile funcționale adiacente 

și în cadrul județului 

Obiectiv specific 1.3. Asigurarea sprijinului administrativ pentru agenți 

economici și Grupuri de Acțiune Locală (GAL)  

 

Obiectiv strategic 2. Dezvoltarea turismului, ca sector cu potențial aport semnificativ la 

creșterea economică a județului 

Obiectiv specific 2.1. Dezvoltarea ofertei turistice a județului, în acord cu 

principiile dezvoltării durabile 

Obiectiv specific 2.2. Creșterea accesibilității obiectivelor turistice ale județului 

 Obiectiv specific 2.3. Promovarea ofertei turistice a județului  

 

Obiectiv strategic 3. Creșterea performanței sectorului agro-alimentar pentru plasarea ca 

principal furnizor de produse perisabile pentru Regiunea Sud-Muntenia  

  Obiectiv specific 3.1. Întărirea lanțurilor valorice pentru domeniile cu 

productivitate mare  

Obiectiv specific 3.2. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a sectorului agro-

alimentar  
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Obiectivul strategic 4. Valorificarea capitalului uman prin educație și prin stimularea 

antreprenorialului  

  Obiectiv specific 4.1. Folosirea educației drept pilon pentru dezvoltare economică  

  Obiectiv specific 4.2. Susținere orizontală prin mediu antreprenorial dinamic  

 

Obiectiv strategic 5. Creșterea calității vieții pentru locuitorii județului Dâmbovița  

  Obiectiv specific 5.1. Creșterea atractivității pentru tineri a orașelor  

  Obiectiv specific 5.2. Extinderea accesului la serviciile publice de bază și la 

servicii de internet în mediul rural  

 Obiectiv specific 5.3. Sporirea accesului la servicii publice pentru grupuri 

vulnerabile și în zone critice  
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3.1  Prezentarea generală a comunei 

 

Așezare  geografică 

 

 

Comuna Tărtășești  este situată în extremitatea de sud - est a județului Dâmbovița la 

aproximativ 30 km față de București. A făcut parte din județul Ilfov până în anul 1981, când a 

trecut la județul Dâmbovița în urma reorganizării administrative, conform legii 2/1980. 

Comuna Tărtășești este localizată la 44⁰34'15" Nord,  25⁰49'26" Est. 

 

Teritoriul administrativ al comunei Tărtășești are trei sate componente: Tărtășești 

(reședința de comună), Bâldana și Gulia. 

Vecinii comunei Tărtășești sunt:  

- Nord: Comuna Răcari 

- Vest:  Comuna Slobozia Moară și comuna Brezoaele 

- Sud:  Județul Giurgiu 

- Sud - Est: Județul Ilfov  

- Est: Comuna Ciocănești 
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În teritoriul administrativ al comunei, pe direcția nord - vest - sud - est și în relație 

directă cu drumul național DN 7,  respectiv DN 71, sunt amplasate satele componente. 

Principalele căi de comunicație la nivel teritorial ce asigură comunicațiile și 

transportul în cadrul teritoriului administrativ, dar și în afara acestuia cu rețeaua generală de 

localități a județului și cu capitala, sunt: 

- C.F. București  - Titu - Târgoviște cu racord în orașul Titu la C.F. București – 

Pitești 

- DN 71 Bâldana - Târgoviște - Pucioasa - Moroeni  - Sinaia (județul Prahova) 

- DN 7 (București  - Pitești) cu racord la DN 71 în satul Bâldana 

Legătura cu municipiul Târgoviște se realizează prin DN 71. 

Relieful 

Din punct de vedere morfologic, zona studiată aparține Câmpiei Române, subunitatea 

câmpiei de subsidență Titu - Potlogi. În zonă, câmpia prezintă o altitudine între 130 - 150 m, 

altitudinea absolută marcând o înclinare generală de la NV - SE, fapt marcat și de direcția 

apelor curgătoare. 

Teritoriul administrativ al comunei este cuprins între râul Dâmbovița spre vest, având 

un curs încastrat la nivelul lui la circa 3 - 4 m, iar spre est până la pârâul Ilfov. 

Pârâul Ilfov având un bazin de recepție subcarpatic prezintă caracteristici specifice: 

curs slab, încastrat la nivelul câmpiei, meandratat cu mari variații de debite și nivele, aspect 

marcat și de vechiul curs, care la debite maxime pe pârâu este reactivat. 

Pânza de apă freatică se găsește la adâncimi ce variază între 2.5 - 6 m de la nivelul  

terenului natural. Capacitatea hidrologică a stratului acvifer freatic este ridicată. 

Cima 

Date climatice: 

Temperatura medie anuală:       + 10.5 ⁰ C 

Temperatura medie absolută:    + 39.2 ⁰ C 

Temperatura minimă absolută:   - 27.0 ⁰ C 

Precipitații medii anuale:           550 - 600 mm/mp 
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Sarcina dată de vânt:          Gv = 70 kgf/mp 

Sarcina dată de zăpezi:                   Gz = 100 kgf/mp 

Intensitatea macroseismică:            VII 

 

Factorii climatogeni 

 

În desfășurarea diferitelor procese și fenomene climatice, influențate de fluxul radiației 

solare și circulația generală a atmosferei, un rol important îi revine și suprafeței subadiacente 

active. 

Circulația generală a atmosferei, și în cazul bazinului Dâmboviței, constituie 

principala cauză a variațiilor neperiodice ale vremii, imprimând climei, în același timp, un 

caracter dinamic. Se simte acțiunea celor patru sisteme barice, care se manifestă prin două arii 

anticiclonale și două arii ciclonale. Deci în România se simte influența anticiclonilor azoric și 

siberian, precum și aria ciclonilor islandez și mediteraneean. 

Suprafața subadiacentă activă se impune, de asemenea, ca un important factor 

climatogen. Dispunerea diferitelor tipuri de relief atrage după sine numeroase schimbări, în 

raport de altitudine, o serie de elemente climatice. 

 

Precipitațiile atmosferice 

 

Repartiția teritorială și evoluția regimului precipitațiilor atmosferice prezintă un 

deosebit interes practic și teoretic, deoarece, pe de o parte, apa, provenită din ploi și din 

topirea zăpezilor, constituie principala sursă de alimentare a râurilor, iar pe de altă parte 

constituie rezerva și umezeala necesară plantelor. 

 

Ca și temperatura, precipitațiile urmează zonalitatea verticală, în sensul că cele mai 

mari cantități de precipitații cad pe culmile montane ale bazinului la 1200 mm, valorile 

acestora scăzând pe măsură ce altitudinea scade. Valoriile medii anuale sunt de 789.5 mm la 

Cetățeni, 782.0 mm la Voinești. 

 

În lunile de iarnă, precipitațiile înregistrează valori cuprinse între 27.0 mm și 52.0 mm, 

valori care încep să crească odată cu luna martie ajungând în lunile de vară la valori de 110.2 

mm, după care încep din nou să scadă, ajungându-se în luna noiembrie la 51.0 mm. 
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Ca o concluzie generală se poate spune că cele mai mari precipitații cad în lunile de 

vară iar cele mai mici în lunile de iarnă. 

 

În timpul sezonului rece, cele mai multe precipitații cad sub formă de ninsoare, iar 

când temperaturiile solului și aerului sunt mai mici de 0 ° C, zăpada se așterne sub forma unui 

strat cu grosimi considerabile. Dacă urmărim numărul de zile cu ninsoare observăm 

următoarea situație: 36.8 zile când precipitațiile cad sub formă de zăpadă, iar cantitățile de 

apă depășesc 0.1 mm. 

 

Vânturile 

 

Vântul este un element climatic cu acțiune discontinuă, caracteristicile lui reieșind din 

direcția, durata și intensitatea. Regimul vânturilor se află în strânsă legătură cu deplasarea 

principalelor mase de aer și cu condițiile locale de relief. Valoarea medie a vântului este de  

2.0 m/s. Vântul atinge valori mai mari în timpul iernii și la începutul primăverii (2.4 m/s), iar 

cele mai mici valori caracterizează lunile de vară (1.4 m/s în iulie). 

 

Din datele stației meteo Voinești viteza cea mai mare o au vânturile cu direcția estică 

2.2 m/s și vânturile de vest cu 2.1 m/s. Cea mai mică intensitate o au vânturile de nord est - 

1.1 m/s. 

 

În ceea ce privește frecvența vântului pe direcții la Voinești, ponderea este deținută de 

vânturile de nord vest (17.2%), urmată de vânturile de sud cu 11.6% și cele de sud-est cu 

10.5%. Cea mai mică frecvență o au vânturile de nord-est cu o pondere de 0.5% și cele de est 

cu 2.1%. 

Valorile calmului atmosferic sunt din cele mai mici de 5%. În regiunile de câmpie 

valorile sunt mai ridicate de 18.9%, valoarea maximă a calmului atmosferic înregistrându-se 

în spațiul subcarpatic, unde calmul atmosferic deține valoarea de 42.6%. 

 

Alte fenomene climatice 

 

Ceața - acest fenomen meteorologic se dezvoltă în bazinul Dâmboviței mai ales la 

începutul primăverii și sfârșitul toamnei. 
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Roua - se produce de regulă la nivelul vegetației ierboase, în primele ore ale dimineții 

de vară. Acest fenomen se produce pe un interval de 100 - 120 de zile pe an. 

 

Bruma - poate să apară atât toamna, cât și primăvara. Deși intervalul cu prezență a 

brumei este aproape același, regimul anual al zilelor cu acest fenomen atmosferic indică un 

număr ridicat în zona subcarpatică - 58.9, față de cea de la câmpie - 31 zile. 

 

Resursele de apă 

 

Apa subterană 

 

Apele subterane din bazinul Dâmboviței sunt condiționate de succesiunea diferitelor 

formațiuni geologice și se găsesc  sub formă de ape freatice și de ape de adâncime. Ele provin 

din infiltrarea precipitațiilor prin rocile poroase permeabile având origine vădoasă. 

 

Stratele acvifere freactice prezintă cel mai important rol în alimentarea rețelei 

hidrografice. Ele sunt condiționate de prezența fisurilor din roci. 

 

O mare dezvoltare o au izvoarele din zona de deal și de câmpie. În zona de deal apele 

se găsesc la adâncimi de 1 - 6 m, în zonele de luncă ajungând, în celelalte sectoare, la 20 m. 

 

Stratele acvifere freatice, din zona de deal și de câmpie a bazinului Dâmboviței, sunt 

situate în formațiuni cuaternare alcătuite din depozite aluviale, deluvio - pluviale, aluvio -

deluviale și loessoide. 

 

Stratele acvifere de adâncime 

 

Prezintă caracteristici în funcție de unitatea de relief unde se află. În zona montană 

acumularea de ape de adâncime este foarte mare și asta datorită prezenței principalelor tipuri 

de roci acvifere: calcarele și conglomeratele. Acestea asigură debite constante numeroaselor 

izvoare din zona montană. 
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În zona de dealuri și de câmpie principalele straturi acvifere de adâncime au fost 

identificate ca stratele de la Cândești. Aici stratele acvifere se dezvoltă la peste  100 m 

adâncime, apa manifestând ascensional sau artezian. 

 

Apele de suprafață 

 

Rețeaua hidrografică 

 

Râul Dâmbovița ca lungime este primul dintre afluenții Argeșului. Pe întregul său 

bazin primește 58 de afluenți de ordinul I și 20 de afluenți de ordinul II. Râul Dâmbovița 

trece la a  V - a comună de Tărtășești. Din zona de versanți Râul Dâmbovița primește o serie 

de afluenți, organisme torențiale cu maluri abrupte, pantă de scurgere mare și debite variabile 

în funcție de cantitatea de precipitații din zonă. 

 

Scurgerea apelor este influențată de sursele de alimentare care sunt predominant 

pluvio - navale, la care se adaugă și alimentarea subterană. 

Râul Ilfov este un curs de apă, afluent al râului Dâmbovița. Râul Ilfov izorăște din 

zona comunei Șotânga - județul Dâmbovița, din Dealul La Cruce (alt. 509 m). Traversează 

teritoriul satului Teiș, situat în sudul comunei, după care intră în Câmpia Înaltă a Târgoviștei. 

La sud de orașul Târgoviște au fost executate pe Ilfov lacurile de acumulare de la Ilfoveni și 

Brăteștii de Jos. Ilfovul are o lungime totală de 96 de km, fiind afluent al râului Dâmbovița. 

Din lungimea totală, 80 de km sunt situați pe teritoriul județului Dâmbovița. 

Debitele maxime și viiturile 

În ceea ce privește debitele maxime se poate observa că valorile nu au cote maxime în 

toate punctele de pe parcursul Dâmboviței, în același an. În întregul bazin dâmbovițean cea 

mai mare valoare a debitului maxim a fost înregistrată la Contești, în iunie 1979, fiind de 546 

m³/s de circa 45.5 ori mai mare ca debitul mediu multianual, iar cea mai mică valoare s-a 

înregistrat la stația Podu Dâmboviței în iulie 1969 (107m³/s). Valori mari au fost înregistrate 

în anul 1975, când datorită precipitațiilor abundente, căzute atât în zona montană cât și în 

zona de dealuri, au determinat creșteri importante de debit - 500 m³ la Malu cu Flori. 
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Dintre afluenții din zona montană râul Râușor a evoluat cu cel mai mare debit maxim 

și anume de 51.7 m³/s în iulie 1973 de aproape 55 de ori mai mare decât debitul mediu. 

 

Variația debitelor maxime lunare scoate în evidență faptul  că acestea pot să survină în 

orice lună, fiind provocate fie de topirea bruscă a zăpezilor, fie de căderea unor ploi 

abundente într-o perioadă scurtă de timp. Pe râul Dâmbovița maximul absolut s-a produs în 

luna iulie la stațiile hidrometrice Podu Dâmboviței și Malu cu Flori. Valori ridicate au fost 

înregistrate și în mai - 178 m³/s la Malu cu Flori. 

 

Pe afluenții Dâmboviței debitele maxime cu cota cea mai ridicată s-au produs în 

sezonul de vară și anume în iunie cu valori cuprinse între 1.7 m³/s și 2 m³/s. Doar râul 

Ghimbav a atins cel mai mare debit în luna mai - 1.99 m³/s. Debitul maxim cu cele mai mici 

valori apare fie în sezonul de toamnă cum este cazul râurilor Dâmbovicioara, Cheia, 

Ghimbav, Râul Alb, fie în sezonul de iarnă pentru râurile Râușor, Valea Bădenilor. 

 

Vânturile reprezintă fenomene hidrologice în care scurgerea prin albia râului se 

manifestă cu brutalitate. 

 

Apele au o scurgere năvalnică, iar eroziunea se manifestă liniar atât în albia minoră cât 

și în cea majoră. 

 

Debitul de apă al Dâmboviței în timpul viiturilor a atins pe unele sectoare valori foarte 

mari, fapt care a afectat activitatea social - economică. Cele mai caracteristice viituri s-au 

înregistrat în anii 1975, 1979, 1982 și 1988, când a fost afectat îndeosebi sectorul mijlociu. 

 

În timpul producerii viiturilor pe cursul principal și o serie din afluenții mai mari ai 

Dâmboviței au fost implicați în acest proces. Astfel în 1979 pârâul Mănești a atins un debit 

maxim de 100 m³/s în localitățile aflate pe malul său stâng înregistrându-se pierderi de vieți 

omenești. În rest majoritatea viiturilor nu au produs decât pierderi materiale, sub forma 

construcțiilor amplasate în imediata apropiere a albiei. 
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O altă consecință a viiturilor o reprezintă faptul că la ape mari de pe malul râului sunt 

smulși numeroși copaci care sunt depozitați lângă picioarele podurilor favorizând astfel o 

eroziune la baza picioarelor și o dată cu aceasta și o pierdere a echilibrului podului. 

 

Solurile 

 

Clasa Argilovisolurilor 

 

Solurile brune argiloiluviale și argiloiluviale luvice ocupă un areal destul de extins, 

fiind întâlnite în zona colinară și cea piemontană. Acoperă aproape în întregime spațiul ocupat 

de Piemontul Getic și areale izolate din Câmpia Picior de Munte. Se dezvoltă sub o vegetație 

dominantă de păduri de fag și carpen, păduri de gorun și carpen și păduri de stejar pedunculat. 

Regimul hidric este de tip percolativ, iar stratul de litieră, care are grosimi moderate, 

favorizează prezența acizilor fulvici.  

 

Stratul ierbaceu este prezent mai mult în poienițe și luminișuri unde se dezvoltă: 

colțișorul, lumânărica, căldărușa, brândușa de toamnă, săbiuța. 

Solurile sunt reprezentate de cernoziomuri cambice, soluri brune: luvice și 

argiloiuviale, soluri brune eumezobazice și luvisoluri albice și soluri brune luvice. 

 

Fauna este reprezentată de urs, lup - acestea pe măsură ce ne îndepărtăm de câmpie 

sunt tot mai rare, jder, căprioară, mistreț, iepure, vulpe, pe când avifaună este reprezentată de 

ului, șoim, bufniță, cucuvea, fazan, gaie. 

 

Ecosistemul pădurilor de gorun se dezvoltă în zonele piemontane și în dealurile 

Subcarpaților externi la altitudini mai mici de 600 m. Pădurile de gorun au o puritate scăzută 

și asta fiindcă în partea superioară sunt în amestec cu fagul iar în partea inferioară în amestec 

cu alte specii de arbori: carpen, paltin, jugastru, sorb, tei cu frunză mare, frasin, ulm, cireș 

păsăresc, etc. 

 

Stratul de arbuști este mult mai bine dezvoltat datorită faptului că lumina pătrunde 

mult mai bine și este alcătuit din: corn, sânger, lemn câinesc, lemn râios, alun, voinicer, 

măceș, porumbar. 
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Vegetația este dominată de graminee alcătuită din păiuș, valesiancă, păiușcă. 

 

Principalele tipuri de sol sunt: soluri brun roșcate, soluri brun roșcate luvice, luvisoluri 

albice, soluri brune luvice, soluri brune eu-mezobazice. 

 

Fauna are în alcătuire specii de căprioară, mistreț, lup, bursuc, jder, veveriță, șobolan 

negru, șobolan comun, șoarece, coțofană, cioară, fazan, șoim, uliu, etc. 

 

Ecosistemul pădurilor de stejar mezofil 

 

Limita acestei păduri este variabilă păstrându-se 100 și 300 m apărând doar pe 

suprafețe restrânse, în sudul spațiului studiat, datorită despăduririlor masive în favoarea 

culturilor agricole, între gorunete și pădurile de cer și garniță. Areale mai bine evidențiate sunt 

în Piemontul Getic dar și în ultimile culmi ale Subcarpaților externi (Plaiul Neului, Plaiul 

Mogoi) și în Câmpia Picior de Munte. 

 

Principalele specii lemnoase sunt stejarul pedunculat, specie predominantă, alături de 

care apar cerul, gârnița. În amestec crește și carpenul, paltinul de câmp, jugastrul, arțarul, 

cireșul păsăresc. Stratul arbustiv are aceeași componență ca și gorunetele, iar plantele ierbacee 

sunt dominate de graminee: grâul sălbatic, obsiga. 

 

Solurile și fauna sunt asemănătoare cu cele din etajul superior. 

 

Ecosistemul de luncă 

 

În cadrul albiei majore a Dâmboviței a afluenților săi mai mari, mai ales cei din zona 

subcarpatică se dezvoltă o vegetație constituită din plante higrofile și hidrofile, dar și păduri 

care apar sub forma unor șleauri de luncă. 

 

Pădurile de luncă se dezvoltă intrazonal, fiind întâlnite din etajul boreal până în zona 

de stepă. Fiind cunoscute ca și zăvoaie, ele au o dezvoltare discontinuă. În zona montană ele 

apar mai ales în spațiile depresionare, unde se face prezentă și albia majoră. Zonele sunt 

dominate de aninul alb și aninul negru. Sporadic apar molid și brad. Stratul arbustiv este 
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inexistent, însă nu și cel ierbos, format din laptele câinelui, mierea ursului, vinariță, măcrișul 

iepurelui, brusturul negru, iarbă de munte. 

 

În spațiul subcarpatic, Dâmbovița formează albii majore largi, care favorizează 

dezvoltarea zăvoaielor, care însoțesc lunca și au caracter neîntrerupt. Specia dominantă este 

aninul negru. 

 

Stratul arbustiv este dezvoltat fiind dominat de sânger, crușin, vonicer, alun, 

gherghinar. Stratul ierbos este bine dezvoltat. 

 

În zonele malurilor convexe, acolo unde apa se menține o perioadă îndelungată din an, 

cresc plante adaptate la un grad ridicat de umiditate: stuf,  papură, rogoz. 

 

Principalele tipuri de soluri sunt protosolurile aluviale și solurile aluviale. 

 

Fauna cuprinde exemplare din fauna fiecărui etaj pe care îl străbate, plus specii 

caracteristice acestui ecosistem: rața sălbatică, broasca, broasca țestoasă de apă, șarpele de 

apă,  șobolanul de apă, etc. 

 

Vegetația factor de stabilitate 

 

Formațiunile vegetale și în special pădurea au rolul de a modera acțiunea agenților 

exogeni, a căror energie o folosesc cu o intensitate mai mică, dar în mod continuu în 

transformarea substratului. 

 

În regiunile accidentate cum este cea mai mare parte a bazinului Dâmbovița, pădurile 

îndeplinesc mai multe funcții de bază: regularizarea cursurilor de apă, protejarea și mărirea 

debitelor izvoarelor, preîntâmpinarea eroziunii solului prin diminuarea scurgerii superficiale 

și îmbunătățirea structurii și a porozității acestuia, fixarea terenului prin rădăcinile arborelui. 

 

Consistența pădurii este și ea un factor determinant împotriva eroziunii solului, pe 

terenurile împădurite, căderea picăturilor de ploaie fiind infantă prin reținerea acestora în 

coronamentul arborilor, de aici o mare parte se evaporă, formând un fel de ceață care se 
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menține deasupra pădurii. Cele mai mari valori de reținere le ating, la o ploaie fără vânt, 

coniferele ~ cca 820 g/m². 

 

La ploi de scurtă durată reținerile pot ajunge până la 59% din cantitatea de precipitații 

căzută într-o pădure de cvernicee. Pădurea reprezintă de asemenea și un habitat pentru plante 

și animale. 

 

Principalele surse de poluare ale pădurii le reprezintă despăduririle și poluanții. În 

România se practică sistemul de tăieri rase pe suprafețe vaste, iar altă problemă o constituie 

folosirea necontrolată a substratului de igienizare și protecție a pădurii împotriva dăunătorilor. 

 

Pădurile afectate de poluare fără măsuri adecvate de preîntâmpinare a acestora sunt 

supuse inevitabil uscării.  

 

Măsurile ce se pot lua pentru întâmpinarea acestui fenomen sunt: utilizarea pădurii sub 

limita puterii naturale de creștere, extinderea suprafețelor împădurite, împădurirea 

suprafețelor despădurite, degradate și a coamelor de dealuri, unde apar eroziuni de adâncime 

cu efecte negative. 

 

Odată cu micșorarea suprafețelor acoperite cu păduri și numărul de animale și speciile 

sunt mai puține. Astfel efectivul de animale este în continuă scădere, puțin ținut sub control de 

Ocoalele Silvice. 

 

Suprafața  

Suprafața localității Tărtășești este de 5.919 ha din care: 

 Suprafața agricolă: 5.168 ha 

 Terenuri neagricole: 751 ha 
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3.2  Istorie și tradiții  

Comuna Tărtășești - scurtă monografie 

Sat Tărtășești 

Satul medieval datează din secolul al XVIII - lea, fiind amintit adesea începând de la 

26.04.1635. Pe teritoriul satului există la Tene geto-dacice și prefeudale. 

Din secolul al XVIII - lea există numeroase documente în fondurile mitropoliei care se 

referă la diverse tranzacții mărunte de ocine făcute între locuitorii de aici și alții din București 

și din alte părți. În secolul al XVIII - lea când părți din sat se aflau în stăpânirea familiei 

Bujoreanu și Tărtășeșcu - satul Tărtășești s-a numit și Sărlăiasca. 

De la sfârșitul secolului al  XVIII - lea și începutul secolului al  XIX - lea s-au păstrat 

foarte multe documente despre situația satului și proprietarii săi. 

La 3.01.1788 Nică Tărtășeșcu avea ocine în Tărtășeștii de Sus, ceea ce arată că erau 

două sate. 

În 1793 - 1794, stăpâna moșiei, Smaranda Bujoreanu clucereasă, a înființat un bâlci 

care se ținea de 2 ori pe an (la Sf. Gheorghe și la Vinerea Mare),  precum și un târg 

săptămânal ce se ținea duminica. 

La 1816 când se iau măsuri pentru stăvilirea inundațiilor produse de apa Ilfovului - se 

spune că apele acestui râu inundau 1000 de stânjeni aflați în stăpânirea familiei Bujoreanu, 

300 de stânjeni ai episcopiei Buzău (care avea moșia schitului din T.). 

La 1864 au fost împroprietăriți 132 locuitori și au rămas fără pământ alți 149 locuitori. 

La sfârșitul secolului al XIX - lea comuna Tărtășești făcea parte din plasa Snagov a 

județului Ilfov și cuprindea satele: Bujoreanca (de la numele familiei Bujoreanu), Călugărul, 

Hanul de Pământ și Pajera, având o populație de 1.148 locuitori. 

La Tărtășești a existat una din cele mai vechi școli sătești din județul Dâmbovița 

înființată la 13.08.1794.  Au existat de asemenea două biserici, una a familiei Bujoreanu din 

secolul al XVIII - lea, precum și  un schit devenit la 8.03.1766 metohul episcopiei Buzău, 

construit de ieromonahul Mihail, egumenul M-rii Vieros și de Grigorie Prisiceanu, 

ierodiaconul mitropoliei la 1763, după cum rezultă din pisanie. 
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Populația: la 1835 - 100 de gospodării; la 1975 - 848 gospodării. 

Este o așezare la „linie” în care comerțul ambulant al zarzavaturilor, stimulat de 

traficul rutier intens, cunoaște o mare dezvoltare punerii produselor în fața porților. Acest 

fenomen a condus la o foarte mare dezvoltare a numărului de „bănci de poartă” (la DN 7). 

Impresionează modul de așezare al caselor cu fațada laterală spre drum, pătulul - € “  

magazie, amplasat de obicei în fundul curții și cu bucătăria de vară în fața casei, realizată de 

obicei din șipci jucate. De obicei construcțiile anexe au în partea superioară lanteți frumos 

ornamentați din care se realizează motive ornamentale în special romburi din motive 

cromatice ce amintesc de scoarțele vechi. 

Troițele ce străjuiesc drumul sunt de obicei tencuite și pictate, dominant fiind un 

albastru ce amintește de cel de la Voroneț. 

Portul, atât cât se mai păstrează, este cel specific zonei de câmpie. Textilele se 

caracterizează printr-o foarte bogată gamă cromatică și ornamentală, culori vii, dominant fiind 

roșul, verdele și galbenul. 

În trecut s-a practicat și grădinăritul cu roata de irigat. Obiceiurile de peste an, cele 

agrare și de trecere sunt pe cale de dispariție. 

În lista monumentelor clasate sunt nominalizate ca monumente istorice: 

- Biserica Sfântul Nicolae, 1856 

- Casa Zamfir Simionescu, 1898 

În 1981, în urma unei reorganizări administrative regionale, comuna Tărtășești a fost 

transferată la județul Dâmbovița. 

Amplasare și aspecte tipologice 

Satul Tărtășești, poziționat central în teritoriul administrativ al comunei și dezvoltat cu 

predilecție de-a lungul drumului național principal DN 7 (București - Pitești) s-a format pe un 

teren plan, caracteristic câmpiei joase a județului Dâmbovița. 

Tipologia satului Tărtășești este din punct de vedere a formei alungită, prezintă 

structură a rețelei stradale dominant lineară și o structură a fondului de locuit înșiruită cu 

regim deschis de construire. 
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Două zone fac excepție din punct de vedere a structurii rețelei stradale și anume între 

clădirea Poștei și  AGROMEC Tărtășești și între Primărie și accesul la fostul CAP Tărtășești. 

Aceste două nuclee sunt probabil rezultatul unor planuri de lotizare (posibil 1864). 

Sat Bâldana 

La sfârșitul secolului al XIX - lea, satul Bâldana constituia o comună de sine stătătoare 

(denumită Bâldana, și anterior, înainte de 1815, Moșneanu), în plasa Bolintinu a județului 

Dâmbovița, ea fiind formată din satele Bâldana și Fundata, cu 748 de locuitori și 210 case. 

Aici funcționau o școală înființată în 1896 și două biserici:  una în satul Fundata și una a 

mănăstirii Bâldana.  

În 1925, Anuarul Socec consemnează comuna Bâldana cu 1.950 de locuitori în satele 

Bâldana, Fundata și Priseaca, ea fiind arondată plășii Ghergani a aceluiași județ. În 1931, satul 

Priseaca era consemnat cu numele de Țepeș-Vodă.  

În 1950, comuna a fost transferată raionului Răcari din regiunea București. În 1968, la 

revenirea la organizarea administrativă pe județe, ea a trecut la județul Ilfov și a fost imediat 

desființată și inclusă în comuna Tărtășești. Tot atunci, satele Țepeș-Vodă și Fundata au fost și 

ele desființate și integrate în satul Bâldana.  

Sat Gulia 

La sfârșitul secolului al XIX - lea se afla între pădurea Râioasă și locurile smârcoase 

ale Baltacaciului, având 292 de locuitori ce cultivau 171 ha teren arabil. La 1975 satul Gulia 

avea 395 de gospodării. 

Amplasare și aspecte tipologice 

Satul Gulia este amplasat la sud - est față de reședința de comună, la o distanță  de 

circa 1.5 km și se leagă de aceasta prin DN 7, motiv general al tendinței de aglutinare a celor 

două sate. 

S-a format de-a lungul drumului comunal DC 146 A care se intersectează cu DN 7. 

Tipologia satului poate fi caracterizată astfel: 

- D.p.d.v. a formei: predominant areolară; 
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- D.p.d.v. a structurii rețelei stradale: structură liberă, neregulată; 

- D.p.d.v. a structurii fondului construit: adunat, cu tendința de înșiruire la DN 7 

și spre județul Giurgiu pe DC 146 A. 

Cu o formă areolară constituită pe o tramă neregulată și cu un fond construit adunat, a 

cunoscut în ultimii ani o expansiune deosebită. 

Trei sunt motivațiile de bază ale evoluției fondului construit: accesul sigur și direct în 

sat prin intermediul drumului național principal DN 7, apropierea de capitala țării, București 

și apropierea de situl natural protejat „Codrii Vlăsiei”. 

Satul Gulia este puternic influențat de București, dată fiind izocrona foarte avantajoasă 

și situarea pe axa principală București - Târgoviște. 

Activitățile economice au cunoscut modificări generate de evoluția economică a 

satului; au apărut depozite de materiale de construcții, o fabrică de mobilă și sunt intenții ale 

unor investitori privați de a continua dezvoltarea serviciilor și a  activităților economice. 

Fermele de creștere a păsărilor din vecinătate își continuă activitatea, chiar dacă și-au 

micșorat capacitatea de producție, ele sunt în curs de restructurare și oferă locuri de muncă 

pentru locuitorii satului. 

Tradiții  

Tradițiile  și  obiceiurile  se  păstrează  încă  vii  în  comuna  Tărtășești  cu  prilejul  

diferitelor  sărbători  creștine, cum  ar  fi: 

• colindele și obiceiurile din preajma sărbătorilor de iarnă: Locuitorii, fiind credincioşi, 

mai toţi ţin postul Crăciunului. În timpul acestui post, ca şi în celelalte, merg la biserică, mai 

ales bătrânii. Cu două trei zile înainte, se taie porcii. În ajunul Crăciunului, preotul merge la 

fiecare pentru a citi moliftul de binecuvântare a cărnii. Se zice că dezleagă carnea de vorbele 

rele, ce omul le-a zis porcului; În seara de Ajun, trebuie să se plece cu Colindul. Copiii 

colindă toată noaptea, pe la toate casele, zicând: “Bună dimineaţa la Moş Ajun”. Unii oameni, 

care au copii micuţi, îi iau în braţe şi pleacă cu ei la colindat. Începând cu ziua de Crăciun, 

începe a se umbla cu Steaua. Aceasta o fac, de obicei, copiii de şcoală, iar banii strânşi îi 

împart între ei. De Anul Nou, se umblă cu Sorcova, iar în seara de Anul Nou se umbla înainte 

cu“Vasilică”. Acest obicei îl aveau ţiganii, care luau capul porcului, îl împodobeau cu 
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mărgele şi diferite panglici iar capul, astfel gătit, era pus într-un coş, cu care se umbla pe la 

casele oamenilor. Tot în Ajunul Anului Nou, copiii umblă cu Pluguşorul, rostind diferite urări. 

•  obiceiurile de Pasti: Postul Paştelui, care ţine 40 de zile, (“Postul Mare”) este ţinut 

cu sfinţenie. De “Lăsatul Secului”, neamurile se adună împreună şi serbează această zi. Ei 

spun că “au lăsat sec”. Cu acest prilej, copiii fac aşa numitele “odăiţe”, adică pun paie într-o 

prăjină lungă, le leagă bine şi ies în mijlocul drumului, unde le dau foc;  În “Vinerea Mare”, 

toţi copiii şi lumea se mărturisesc şi se împărtăşesc, trec apoi pe sub Domnul Hristos, adică pe 

sub Sfântul Epitaf, care este pus în mijlocul bisericii, pe o masă cu multe flori pe ea. Seara se 

cântă Prohodul de către copiii de şcoală. Tot în “Săptămâna Mare”, în “Joia Mare”, toată 

lumea face colivă şi parastas. În noaptea Paştelui, toată lumea merge la biserică pentru a lua 

Paşte. Oamenii mai înstăriţi aduc vin şi pâine pentru a prepara Paştele. Aduc şi ouă roşii şi, 

după terminarea slujbei, ciocnesc, spunând: “Hristos a Înviat!”, iar ceilalţi răspund: “Adevărat 

a înviat!”. În vinerea după Paşte,  preotul botează toate casele. 

•  obiceiurile de  naștere, botez, nuntă, obiceiuri la morți. 
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3.3 Populația și dezvoltarea socială 

Populația stabilă totală a comunei Tărtășești este de 5.874 de locuitori. 

În cadrul recensămintelor populației, s-a observat în ultimii ani o creștere a populației 

astfel că în 2013 au figurat un număr total de locuitori de 5.874, față de 5.121 locuitori 

înregistrați la recensământul din 2002. 

Populația pe sexe, grupe de vârstă și sate componente este prezentată după cum 

urmează: 
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Majoritatea locuitorilor sunt români (94,72%), cu o minoritate de romi (2,12%). 

Pentru 2,94% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,03%), dar există și minorități de 

penticostali (1,53%) și adventiști de ziua a șaptea (1,44%). Pentru 3% din populație, nu este 

cunoscută apartenența confesională. 
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În comună există 28 șomeri, 109 preșcolari si 404 școlari. 
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3.4  Infrastructura, organizarea teritoriului, servicii și utilități publice 

 

Comuna Tărtășești se află în extremitatea de sud - est a județului Dâmbovița, având ca 

suprafață adminsitrativ- teritorială 5.919 ha. 

 

Din bilanțul teritorial extras, rezultă că 87 % din suprafața totală a comunei îl 

reprezintă terenul agricol, respectiv 5.168 ha, iar diferența de 13 % respectiv 751 ha este teren 

neagricol.  

Structural terenul este împărțit astfel: 

Terenuri Suprafața (ha) 

Arabil 5.000 

Pășuni 168 

Păduri 169 

Ape și ape cu stuf 95 

Căi de comunicație și căi ferate 124 

Terenuri ocupate cu construcții 356 

Terenuri degradate și neproductive 7 
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Fondul de locuit este alcătuit din locuințe individuale de tip rural, cu loturi în imediata 

apropiere. Starea construcțiilor este în general bună. Regimul de înălțime este în majoritate de 

P si P+1. 

 

Infrastructura rutieră 

 

Localitatea este situată pe DN 7, la circa 30 km nord - vest distanță de municipiul 

București. 

Teritoriul comunei Tărtășești este străbătut de drumuri care se încadrează în 

următoarele categorii:  

 drum județean, asfaltat (str Dentaşi); 

 rețea de drumuri comunale asfaltate, care cuprinde următoarele străzi: Samurtași, Prof. 

Mirescu, Mănăstirea Maici, Ykkon, Mircea cel Bătrân, Străulești; 

 rețea de drumuri comunale betonate,  cu următoarele străzi: Tudor Vladimirescu, 

Pinului, La 3 vulturi, Padurea cu Tei; 

 rețea de drumuri săteşti,  pietruite. 

Principalele artere de circulație sunt DN 7 și DN 71. 

 

Ca obiectiv de viitor, există proiectul „Asfaltare, reabilitare DCL 15” - în parteneriat 

cu Consiliul Județean Dâmbovița (50% -50%). 

 

Pe raza comunei se găsesc 3 benzinării, 2 stații G.P.L.,  2 vulcanizări și o spălătorie 

auto. 

 

Alimentarea cu apă și canalizare 

 

Comuna Tărtășești nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă și 

canalizare, însă a făcut demersuri în vederea implementării. A realizat proiectul pentru 

înființare rețea alimentare cu apă și extindere rețea canalizare în Tărtășești, Gulia și parțial 

Bâldana. Acest obiectiv reprezintă un factor determinant în dezvoltarea din punct de vedere 

economic a comunei şi ridicarea nivelului de trai al locuitorilor comunei. 
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Locuitorii care beneficiază de alimentare cu apă potabilă în regim propriu prin puțuri 

și fântâni, au asigurată evacuarea apelor uzate menajere prin intermediul motopompelor 

primăriei, vidanjelor cetățenilor și buldoexcavatoarelor primăriei. 

 

Alimentarea cu gaze naturale  

 

 În prezent sunt 1.112 locuințe conectate la rețeaua de gaze naturale, ceea ce reprezintă 

un procent de 90 % din totalul locuințelor. Lungimea rețelei de gaze naturale este de 57 km. 

 

Alimentarea cu căldură  

 

Alimentarea cu căldură a locuinţelor care nu sunt racordate la rețeaua de gaze naturale, 

se realizează în mare parte cu sobe sau centrale termice pe combustibil solid: lemne, cărbuni. 

 

Alimentarea cu energie electrică 

Aproximativ 90% din numărul total al locuințelor sunt conectate la rețeaua de 

electricitate. 

Din anul 1990 au fost eliminate în totalitate restricțiile impuse anterior consumului 

casnic. Achiziționarea de pe piața liberalizată a unor aparate electrocasnice interzise anterior 

cu puteri unitare mari, dar necesare şi dorite de populație, au dus la o creştere evidentă a 

consumului de energie electrică în consumul casnic. Cu toate acestea, datorită stagnării 

producției în special în mediul rural, există disponibil de putere în sistem. Rețeaua electrică 

este de tipul aerian pe stâlpi din beton ca şi posturile de transformare.  

 

Consumul anual de energie electrică este de aproximativ 218194 kw. 

Lungimea rețelei de energie electrică şi iluminat public este de aproximativ 45 de km. 

Rețelele de internet și de telecomunicații 

 

Rețeaua telefonică, fixă și mobilă, a comunei este asigurată de diverși operatori 

precum: Telekom, ProInet, Orange, Vodafone, care asigură și accesul la internet și televiziune 

prin cablu.  
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Serviciul public de salubritate 

 

Fiecare gospodărie, instituiție, agent economic a încheiat un contract cu operatorul 

economic local specializat, contract care prevede colectarea deșeurilor o dată pe săptămână. 

 

Lucrările de administrare și întreținere a domeniului public se realizează cu 

persoane beneficiare a ajutorului social, apte de muncă (Legea 416/2001 privind venitul 

minim garantat), cu cetățenii care au obligația de a participa la lucrările edilitar-gospodărești, 

conf. OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale. 

Transportul public 

În prezent, pe raza comunei există transport public asigurat de operatori de transport 

persoane, care efectuează transport pe rutele: 

- București - Tărtășești - Găești - Pitești şi retur.  

- București - Gulia şi retur 

- București - Bâldana - Târgoviște şi retur 

 

Transportul este efectuat cu microbuze, care pleacă din oră în oră, zilnic, între orele 

5.30 și 21.00, existând în fiecare sat component staţii amenajate. 

 

Transportul se poate efectua și cu trenul, pe rutele București – Titu – Pitești și 

București – Târgoviște și retur. 
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3.5  Educație 

Infrastructura educaţională din comuna Tărtășești este formată din șapte unități de 

învățământ:  trei școli, trei grădinițe și un grup școlar: 

- Școala Generală cu clasele I – VIII Tărtășești 

- Grădinița Tărtășești 

- Școala Generală cu clasele I – VIII Bâldana 

- Grădinița Bâldana 

- Scoala cu clasele I – IV Gulia cu Grădinița Gulia în incinta școlii 

- Grupul Școlar Agricol Tărtășești 

Elevi/ copii înscriși în școli/ grădinițe în perioada 2011 – 2014 

 

Unitatea /Structura 
şcolară 

Nr. elevi înscriși la 
începutul anului 

școlar  
2011-2012 

Nr. elevi înscriși la 
începutul anului 

școlar  
2012-2013 

Nr. elevi înscriși la 
începutul anului 

școlar  
2013-2014 

Școala Tărtășești 206 254 246 

Școala Bâldana 113 121 126 

Școala Gulia 40 43 48 

Grădinița Tărtășești 44 36 42 

Grădinița Bâldana 49 43 44 

Grădinița Gulia 25 23 23 

 

Evoluția elevilor înscriși în școli 
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Evoluția copiilor înscriși la grădiniță 

 

Școala Bâldana funcționează într-o clădire renovată, formată din cinci săli de clasă, o 

cancelarie și 2 birouri. Este dotată cu 16 calculatoare (15 ale elevilor și 1 al cadrelor 

didactice), 4  imprimante, un xerox și un grup sanitar dotat, aflat în incinta școlii. 

Încălzirea sălilor de clasă este asigurată de o centrală pe gaze. 

În școală predau 4 profesori, 4 învățători și 2 educatoare. 

Școala Bâldana se poate lăuda cu un procent destul de mare de promovabilitate al 

elevilor, acesta  fiind de 90 – 95 %.  

Grădinița Bâldana se află în aceeași curte cu școala. 

Școala Gulia funcționează într-o clădire care cuprinde 4 săli de clasă, o cancelarie și 

un birou. Grădinița se află în incinta școlii.  

Școala este dotată cu 16 calculatoare (15 ale elevilor și 1 al cadrelor didactice), o 

imprimantă, un xerox,  un grup sanitar aflat în incinta școlii și un  teren de sport exterior, 

amenajat. 

Încălzirea sălilor de clasă este asigurată de o centrală pe gaze. 

În școală predau 3 învățători și o educatoare. 

Gradul de promovabilitate al elevilor din școala Gulia este de 100%. 

44

36

42

49

43 44

25
23

48

0

10

20

30

40

50

60

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Tărtășești

Bâldana

Gulia



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ TĂRTĂȘEȘTI 2014 - 2020 

 

 

Comuna Tărtășești - județul Dâmbovița Pag. 67 

  

 

Foto: Școala Gulia 

Școala Tărtășești este în curs de reabilitare. Este formată din 11 săli de clasă, 1 

cancelarie, 1 birou. Grădinița Tărtășești se află în incinta școlii. 

Școala Tărtășești este dotată cu  calculatoare,  imprimantă, xerox, sală de sport. 

Încălzirea sălilor de clasă este asigurată de o centrală pe gaze. 

Gradul de promovabilitate al elevilor este de  90%. 

Grupul Școlar Agricol Tărtășești a fost înființat în anul 1965, ca Școala 

Profesională de Mecanici Agricoli, conform ordinului Ministrului Agriculturii nr. 
46/1965. 

În anul 1979, Școala Profesională de Mecanici Agricoli a devenit Liceul 

Agroindustrial Tărtășești, având următoarele profile: mecanică agricolă, prelucrători prin 

așchiere și electrotehnică. 

Din 1990 și până în prezent, unitatea școlară poartă denumirea de Grupul Școlar 
Agricol Tărtășești și funcționează ca liceu tehnologic, cu profil tehnic și profil resurse 

naturale și protecția mediului. 
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    Foto: Grupul Școlar Agricol Tărtășești  

Baza materială a liceului cuprinde: 

●  o clădire cu 13 sali de clasă amenajate astfel:       

- 6 laboratoare: Fizică, Chimie, Informatică, Mecanică, Agricultură, Biologie. 

    - 7 cabinete 

     - Centrul de documentare și informare/bibliotecă; în anul 2007 Biblioteca a 

devenit Centrul de Documentare și Informare. Acesta oferă elevilor, cadrelor 

didactice și membrilor comunității locale, posibilitatea unei permanente informări și 

documentări favorizate de dotarea modernă, accesul la internet, numărul mare de 

volume de carte (peste 11000) și spațiile adecvate diverselor activități. 

● 2 ateliere școlare 

●  o sală și un teren de sport amenajate. 

●  grup sanitar interior 

Grupul școlar a fost reabilitat în anul 2009.  
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Specializări: 

Denumire specializare Forma de învățământ 

Protecția mediului Zi 

Mecanică Zi 

Tehnician ecolog și protecția calității mediului Zi 

Tehnician agronom Zi 

Tehnician în transporturi Zi 

Tehnician mecanic, întreținere și reparații Zi 

Tehnician în agricultură Seral 

Mecanic auto Profesională 

 

Elevi înscriși și promovați în perioada 2011 -2015: 

Anul Elevi înscriși Elevi promovați 

2011-2012 431 373 

2012-2013 401 379 

2013-2014 316 299 

2014-2015 346  

 

Activități școlare: locul 3 la olimpiadă, faza județeană la „Protecția mediului”  

 

Activități sportive: 

      În anul școlar 2010-2011, domnul prof. Cristea Dumitru a participat împreună cu 

elevii liceului la competiția "Ziua olimpică". Rezultatele obținute la concursul desfășurat în 

Parcul Chindia din Târgoviște în data de 04.06.2011 sunt: 

 

      Locul I - Simion Florin (14-18 ani); 

      Locul IV - Matei Irinel (peste 18 ani). 
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      La faza zonală a Centrului metodic Titu, echipa de fotbal băieți a obținut locul IV, 

iar echipa de fotbal mixt locul V. 
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3.6  Cultură, sport și agrement 

Biserici în comuna Tărtășești: 

- Biserica Pajera Tărtășești 

- Biserica Sfântul Andrei Tărtășești 

- Biserica Călugărul  Tărtășești 

- Biserica Penticostală Tărtășești 

- Biserica Gulia 

- Biserica Penticostală Gulia 

- Mănăstirea Maici Bâldana 

- Biserica Țepeș Vodă Bâldana 

- Biserica Izvorul Tămăduirii Bâldana 

- Biserica Bujoreanca Bâldana 

- Biserica Penticostală de Ziua a Șaptea Bâldana 

- Biserica Adventistă Bâldana 

 

Foto: Mănăstirea Maici 
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Istoric biserici 

Biserica Izvorul Tămăduirii Bâldana   

Localitatea Tărtășești reprezintă o vatră de cultură și civilizație având un trecut 

multimilenar. Afirmația lui Vasile Pârvan semnala prezențe getice străvechi la Tărtășești. Din 

punct de vedere documentar, încă din sec. al XVII - lea, în Tărtășești locuiau țărani liberi  

posesori de pământ (megieși), de unde denumirea toponimică sufixată în “-esti”- Bâldănești. 

O tradiție orală, datată la mijlocul veacului trecut, susținea că vatra străveche a localității 

Tărtășești nu se găsea pe locul actual, adică pe șoseaua București-Pitești, ci cu 1500 m mai la 

vest. O altă legendă  locală datează mutarea Tărtășeștilor pe amplasamentul de astăzi în 

timpul lui Barbu Știrbei (1849-1956). 

Biserica Izvorul Tămăduirii a fost zidită de Matei Fundățeanu. Ea a fost ridicată la 

1815 de către paharnicul Dumitru Persiceanu, ginerele vestierului Matei, căsătorit cu Sultana 

Persiceanu. Căzând în ruină, a fost zidită din temelie de pitarul Nicolae și ispravnicul Ion 

Persiceanu, fiind terminată la 1845, în timpul domniei lui George Bibescu, mitropolit fiind 

Neofit. Iorgu Dumitrescu, un fel de Mecena de Dâmbovița, a oferit fondurile necesare pentru 

refacerea bisericii din Bâldana și construirea Paraclisului Tămăduirii. 

Paraclisul Izvorul Tămăduirii din Bâldana a fost construit din temelie de Ilie Nedelcu, 

care prin ingeniozitatea cunoscută, întrecându-se pe sine, a făcut aici, ca printr-un sistem 

special de conducte, apa să fie adusă deasupra într-un vas de beton imens, crucificat de unde 

să se reverse controlată spre cei care doreau să o primească. Își face aici și o chilie proprie și 

cu siguranță se nevoiește o vreme în acest loc. Conform unei legende din partea locului, se 

pare că aici ar fi viețuit un călugăr care era bolnav. Făcându-i-se sete, acesta a lovit cu toiagul 

în pământ și din acel loc ar fi izvorât un izvor cu apă pură care mult timp s-ar fi crezut a fi 

făcător de minuni. Nu se cunosc alte date istorice referitoare la Paraclisul Izvorul Tămăduirii 

din curtea Bisericii Bâldana.  

Biserica Parohiei Țepeș Vodă Bâldana 

 Actuala Biserică a Parohiei Țepeș-Vodă este situată pe șoseaua națională București-

Târgoviște, la intersecția străzilor Nordului și Țepeș-Vodă, în satul Bâldana, comuna 

Tărtășești, județul Dâmbovița și a fost ctitorită în anul 1896 de către evlaviosul creștin și de 

Dumnezeu iubitor, Iorgu (Gheorghe) Dumitrescu Răcari (1845-1934). Acesta a înălțat din 

temelii sau a restaurat de-a lungul vieții sale mai mult de douăzeci de lăcașuri sfinte, fiind 
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socotit un adevărat apostol al regiunii noastre. În acest sens, trebuie menționat că un 

eveniment cu total semnificativ în existența de peste o sută de ani a acestei biserici, chiar 

slujba înmormântării ctitorului ei, ce a avut loc în martie 1934. Acela a fost un moment ce a 

prilejuit prezența a peste patru mii de credincioși și a îmbrăcat haina unui adevărat pelerinaj.  

  Biserica, ridicată în vremea Prea Cucernicului Părinte Dumitru Popescu, primul dintre 

cei doi preoți cu acest nume care au slujit aici, poartă hramul a trei mari sfinți foarte iubiți de 

popor, și anume: Sfântul Ierarh Nicolae, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie. 

Lăcașul a fost realizat din cărămidă, în plan treflat, cele trei abside corespunzând 

sfântului altar și celor două strane laterale din naos. Construcția are dimensiuni armonioase, și 

anume: 15 m înălțime, 22 m lungime și 10 m lățime. Acoperișul este învelit cu tablă de fier și 

susține două turle, dintre care cea de deasupra naosului are deschiderea interioară spre 

Pantocrator. Pictura a fost executată de Radu Vasilescu-Ploiești într-o manieră electrică. 

Din lucrările de renovare, restaurare și îmbunătățire intervenite de-a lungul timpului, 

cunoaștem refacerea picturii, executată în anul 1988 de către Cristiana Călinescu Fodor, 

mulțumită stăruinței Părintelui paroh Ion Tudorache (1985-1996), dimpreună cu Consiliul 

Parohial și cu toți credincioșii din sat. Lucrarea a fost realizată în zilele Fericitului întru 

Adormire Părinte Patriarh Teoctist și Prea Cucernicului Părinte Protoiereu Ștefan Pârvu. 

Începând cu anul 2002 au fost executate zugrăveli exterioare în praf de marmură și s-

au repictat medalioanele exterioare din partea superioară a zidurilor, iar în anul 2008 lăcașul a 

fost racordat la rețeaua de gaze naturale, a fost introdus un sistem de încălzire centrală și s-a 

schimbat integral vechea tâmplărie. 

În ceea ce privește frumoasa incintă în care se află biserica, și aici s-a intervenit recent.  

Astfel, în vara anului 2010 s-a refăcut aleea centrală, cea care duce spre șoseaua națională și 

aleea secundară din partea de nord a bisericii, care conduce spre strada Țepeș-Vodă. În plus, 

s-a realizat un trotuar nou ce împrejmuiește lăcașul, precum și un gard de beton și fier forjat 

pe laturile de nord și de est ale curții. Toate aceste din urmă lucrări de îmbunătățire au fost 

săvârșite în vremea arhipăstoririi Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Dr. Nifon al 

Târgoviștei și au fost posibile mulțumită străduinței Părintelui paroh Alexandru Enache, a 

Consiliului Parohial și, nu în ultimul rând, a tuturor credincioșilor din comunitatea noastră. 
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Biserica se află spre adâncul unei curți destul de întinse că mărime, pe laturile sale de 

est și de sud fiind înconjurată de morminte ale enoriașilor trecuți la Domnul și care se 

odihnesc în cimitirul strămutat aici din cauza unor vechi inundații. 

Troița din inima cimitirului este o mărturie ce amintește de o veche biserică de lemn, 

ridicată pe aceste locuri de înaintașii noștri. În față troiței se află mormintele Părintelui Radu 

Popescu și a preotesei Parascheva, ale Părintelui Dumitru Popescu (1893-1918) și presbiterei 

Dumitra, iar la stânga sfântului altar, în partea de nord, se odihnesc Părintele Dumitru 

Popescu (1925-1985) și presbitera Domnica. 

Între anii 1996-2001 au mai slujit la jertfelnicul acestui sfânt lăcaș Părinții Ioan Irineu 

Bârsan și Daniel Tudoran. 

Biserica Pajera 

 Biserica filială Pajeră cu hramul Sf. Nicolae, după cum se arată pe piatra pusă în 

Biserică în anul 1853, este construită în anul 1779 de Grigore Ierodiaconul Mitropoliei 

împreună cu tatăl sau, Ieromonahul și Mitrofan Ieromonahul Mitropoliei cu fratele său Nica 

Tărtășeșcu, toți făcând parte din familia boierilor Tărtășești. Este construită din cărămidă și 

învelită cu tablă. 

 Arhitectul care a construit această biserică nu se cunoaște. Are formă de corabie. 

Pictura este în frescă, originală de la facerea bisericii, pictor fiind Grigore Alexandrescu. În 

interiorul bisericii, la intrare în stânga, este zugrăvit portretul Episcopului Cosma al Buzăului, 

iar  în dreapta,  portretele ctitorilor.  

Acte documentare, de întemeiere, de sfințire, documente în legătură cu biserica, 

temeiuri din arhivă sau corespondență, privind biserica, nu sunt. Cele arătate s-au luat din  

însemnările de pe piatra din biserică. Obiecte cu valoare istorică, artistică sau documentară nu 

sunt în biserică. Nu are alte construcții înafară de biserică. 

Monumente istorice 

În comuna Tărtășești se găsesc următoarele monumente istorice: 

- Monumentul Eroilor căzuți în războaiele mondiale – în satul Tărtășești 

- Casa Simionescu Tărtășești 

- Biserica Sf Nicolae (Pajera) Tărtășești 
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Foto: Monumentul eroilor și jandarmeria 

Sport și agrement 

 Fiecare sat al Comunei Tărtășești dispune de teren de joacă pentru copii, în Tărtășești 

și Bâldana existând câte 2 terenuri de joacă, iar în Gulia 1 teren. 

 În Tărtășești găsim o sală de sport dotată și utilată, un stadion comunal, dotat și utilat, 

inclusiv cu dușuri.  

 În fiecare sat există teren de fotbal cu covor sintetic, iar în satele Tărtășești și Gulia 

există și  miniteren de fotbal. 

 Căminul Cultural Tărtășești nu funcționează, trebuie reabilitat. 
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 Foto: Stadion Tărtășești 
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3. 7 Sănătate și asistență socială 
 

Pe raza comunei funcționează: 

- 3 cabinete medicale cu 4 medici de familie 

- 1 cabinet stomatologic în Tărtășești și un cabinet stomatologic particular în Gulia 

- 4 farmacii umane: 2 în Tărtășești, una în Bâldana și una în Gulia 

- 1 cabinet veterinar particular cu farmacie veterinară în Gulia 

- 1 cabinet veterinar în Tărtășești 
 

 
Foto: Dispensarul uman 

 
 
 
În evidențele primăriei există un număr de 321 persoane vârstnice cu venit mic (sub 400 lei). 

 
În comună există 89 persoane cu handicap, dintre care 29 de persoane beneficiază de 

indemnizație pentru handicap grav și de asistenți personali. 
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  Foto: Căminul de bătrâni 
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3.8  Economia locală 
 

Activitatea economică din comună este reprezentată în următoarele sectoare : 

 agricultura 

 creșterea animalelor 

 apicultura 

 tâmplarie 

 comerț cu amănuntul 

 

Principala funcțiune  economică o constituie agricultura (cultura plantelor), zona fiind 

caracterizată printr-un potențial deosebit de ridicat pentru agricultură. Din bilanțul teritorial 

rezultă că 84 % din suprafața totală a comunei o reprezintă cea arabilă. 

 

În comună se cultivă următoarele plante: grâu, triticale, orz, orzoaică, ovăz, porumb, 

sorg, floarea soarelui, cartofi, tomate, ceapă, usturoi, varză, ardei, castraveți, morcovi, mazăre, 

vinete, conopidă, plante de nutreț. 

 
Situația culturilor pe ultimii 3 anii: 
 

Cultura 2012 (ha) 2013 (ha) 2014 (ha) 

Grâu 868 778 778 

Triticale 62 50 50 

Orz 19 21 49 

Orzoaică 50 50 50 

Ovăz 150 - - 

Porumb 1571 1352 1740 

Sorg - 40 40 

Floarea soarelui 402 502 502 

Cartofi 500 560 390 

Tomate 150 190 190 

Ceapă 150 160 160 

Usturoi 50 70 70 

Varză 110 120 120 

Ardei 100 150 150 
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Castraveți 50 50 50 

Morcovi 20 50 45 

Mazăre 20 20 20 

Vinete 20 20 20 

Conopidă 20 20 20 

Plante de nutreț 650 550 550 

 
 
Pomicultura pe ultimii 3 ani: 

 

Pomi fructiferi 2012 (nr buc) 2013 (nr buc) 2014 (nr buc) 

Meri 1040 1050 1070 

Peri 460 460 480 

Piersici 220 220 220 

Caiși + zarzări 580 600 600 

Cireși + vișini 280 280 290 

Pruni 4420 4430 4450 

Nuci 320 320 320 

Alți pomi 1500 1550 1600 

 

Fondul forestier cuprinde 169 ha și conține păduri de salcâm, tei, cer, stejar. 

 

Zootehnia este un sector important prin ritmicitatea veniturilor pe care le asigură, 

valorificarea resurselor agricole aflate în gospodăriile populației.  

 

Principalul agent economic este Avicola Tărtășești - ce își desfășoară activitatea în 

domeniul creșterii păsărilor. 

Avicola Tărtășești are o istorie destul de lungă, care începe în 1969, fiind considerată, 

la vremea respectivă, una dintre cele mai experimentate centre pentru creșterea și 

reproducerea păsărilor din România. 
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Efectivul de animale din comuna Tărtășești: 

Animale Nr. capete 

Bovine 232 

Cabaline 163 

Ovine 973 

Caprine 758 

Porcine 675 

Păsări 7893 (plus Avicola Tărtășești) 

Canine 2789 

Feline 263 

 

 

 

 

Un alt segment al economiei locale îl constituie comerțul cu amănuntul, în care își 

desfășoară activitatea aproximativ 25 de societăți comerciale, asociații familiale sau persoane 

fizice autorizate. 

 

Sectorul producției este destul de dezvoltat, în comună existând un sector de tâmplărie, 

o fabrică de cartoane, o fabrică de mobilă, o firmă de prelucrare mase plastice.   

 

În comuna Tărtășești găsim 2 restaurante, un fast-food și 3 minimarketuri. 

 

232 163

973

758

675

7893

Efectivul de animale (nr. capete)

bovine

cabaline

ovine

caprine

porcine

păsări
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3.9 Administrația publică locală 

 

Primăria   Tărtășești este   organizată   şi   funcţionează   potrivit   prevederilor   Legii   

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

ulterioare  şi  în conformitate   cu   hotărârile   Consiliului   Local   Tărtășești privind   aprobarea   

organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale aparatului propriu de 

specialitate. 

 

Primarul, viceprimarul, secretarul, împreună cu aparatul propriu de specialitate 

constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria Comunei 

Tărtășești, ce duce la  îndeplinirea  hotărârilor  luate  de  Consiliul  Local  şi  dispoziţiile  

Primarului,  bazându -se  pe problemele colectrivităţii locale. 

 

Primarul  este  şeful  administraţiei  publice  locale  a  comunei  Tărtășești şi  al  

aparatului propriu  de  specialitate  pe  care  îl  conduce  şi  îl  controlează  (conform  art.  66-

215/2001  privind administraţia publică locală). 

 

Primăria   Comunei   Tărtășești reprezintă   administraţia   publică   locală   prin   care   

se realizează autonomia locală. Autoritatea publică este reprezentată de consiliul local, ca 

autoritate deliberativă, şi primar, ca autoritate executivă. 

 

Foto: Primăria  
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Aparatul propriu al Primăriei funcționează cu un număr de 17 funcționari.  

 

Structura pe departamente: 

 

Compartiment Nr posturi 

Primar 1 

Viceprimar 1 

Secretar 1 

Financiar contabil 5 

Domeniul public și privat 1 

Achiziții publice 1 

Protecție civilă, SVSU și PSI 2 

Urbanism și cadastru 2 

Agricol 1 

Asistență socială 2 

 

Primăria își desfășoară activitatea într-o clădire modernizată din anul 2013, cu 

următoarele dotări: 

- 10  birouri echipate cu mobilier nou, calculatoare, imprimante, dulapuri 

- O sală de ședințe 

- 6 grupuri sanitare 

- 2 oficii 

- 1 bucătărie 

- 2 arhive 

- 20 calculatoare 

- 20 imprimante  

- 2 xeroxuri profesionale + 1 multifuncțională ultraprofesională 

- 3 televizoare LCD 

- 1 sistem audio 

- 20 dulapuri 

- Încălzire: centrală cu gaze, calorifere noi 

- Telefonie: centrală proprie 

- Internet wirelles 
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- O bibliotecă aflată în incinta primăriei  

- Compartimentul ISU cu toate dotările necesare 

 

                    

Foto: Biblioteca 

 

 

Foto: Ghișeul Poștal Tărtășești 
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Foto: Biroul de Poliție Tărtășești 

 

Primăria deține un buldoexcavator cu lamă de zăpadă și cupe, o dubă autoutilitară și 

două microbuze pentru transport elevi. 

 

       Foto: buldoexcavator 
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Situația financiară a bugetului local: 

 

 2012 

 

2013 

 

2014 

Venituri totale realizate 5.309.000 5.764.000 6.752.000 

Cheltuieli totale realizate 7.314.000 7.223.000 8.671.000 

 

Consiliul Local Tărtășești este format din 15 consilieri, iar structura politică este 

următoarea: 
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CAPITOLUL 4 

 

ANALIZA SWOT 
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Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari)  

           Weaknesses (puncte slabe) 

Opportunities (oportunităţi) 

Threats (ameninţări) 

 

Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care 

comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare. 

 

Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile 

insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare. 

 

Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale 

mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la 

schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se 

dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

 

Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia 

privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de 

mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau instabile care afectează 

capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus. 

 

Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. Întrebări cheie care îndrumă analiza 

strategică: 
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Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de 

dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de 

intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările 

comunităţii, analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a legăturilor 

dintre elementele pozitive şi negative ale comunităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ TĂRTĂȘEȘTI 2014 - 2020 

 

 

Comuna Tărtășești - județul Dâmbovița Pag. 90 

  

Populația și dezvoltarea socială 

Puncte tari Puncte slabe 

 ospitalitatea recunoscută a 

locuitorilor; 

 creșterea natalității; 

 rata redusă a infracționalității; 

 forță de muncă ieftină; 

 disponibilitate de angajare în diferite 

meserii, în funcție de motivarea 

personală; 

 număr mare al persoanelor tinere apte 

de muncă; 

 dorința populației de etnie romă, de a 

avea locuri de muncă pe teritoriul 

comunei sau în localitățile învecinate; 

 buna relaționare între populația de 

etnie romă și populația majoritară; 
 

 îmbătrânirea populației; 

 migrarea tinerilor spre centre urbane; 

 adaptarea mai lentă a populației 

mature și vârstnice din comună, la 

schimbările și provocările lumii 

actuale în general și la fenomenul 

mobilității și reconversiei 

profesionale, în special; 

 migrarea persoanelor cu pregătire 

profesională, în special spre mediul 

urban și în străinatate; 

 capacitatea financiară relativ scazută a 

locuitorilor zonei; 

Oportunități Amenințări 

 existența unor reglementări care 

stipulează acordarea de facilități 

angajatorilor care creează noi locuri 

de muncă pentru șomeri, tineri 

absolvenți, etc; 

 modificarea mentalității persoanelor 

disponibilizate, prin abordarea de 

atitudini active pe piața muncii 

(căutarea unui loc de muncă, 

reconversie profesională); 

 implicarea autorităților locale în 

problemele comunității, în vederea 

identificării de soluții financiare, 

 menținerea tendințelor migraționiste 

către centrele urbane a populației 

tinere; 

 accentuara procesului de îmbătrânire 

în rural; 

 creșterea șomajului în rândul 

absolvenților de liceu; 

 creșterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieței muncii, 

economiei locale și asistenței sociale 

în perspectivă; 

 estomparea tradițiilor locale, odată cu 

trecerea timpului. 
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materiale; 

 integrarea grupurilor etnice 

defavorizate în societate; 

 monitorizarea stării ocupaţionale a 

populaţiei; 

 accesarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea profesională a persoanelor 

active din comună; 

 implementarea unor proiecte care să 

stimuleze implicarea romilor în 

activităţi aducătoare de venituri. 

 

Infrastructura, organizarea teritoriului, servicii și utilități publice 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența unei bune infrastructuri de 

transport - comuna e tranzitată de DN 7 

București - Pitești; 

 distanța foarte mică față de capitala țării 

București; 

 distanța relativ mică față de municipiile 

Pitești și Târgoviște; 

 existența a trei benzinării și a două stații 

G.P.L.; 

 existență vulcanizare, spălătorie auto; 

 existența rețelei de alimentare cu gaze; 

 racordarea în proporție foarte mare la 

rețeaua de alimentare cu energie electrică; 

 rețea de iluminat public/stradal; 

 acces la internet și televiziune; 

 existența reţelelor  de  telefonie  fixă și 

mobile; 

 existența unui serviciu public de 

 lipsa pistelor pentru bicicliști; 

 indicatoare rutiere insuficiente în unele 

zone cu risc (în special la trecere de 

pietoni cu avertizare sonoră și 

luminoasă); 

 posibilități financiare reduse ale 

localnicilor pentru reabilitarea clădirilor; 

 lipsa rețelei de alimentare cu apă; 

 lipsa rețelei de canalizare; 

 inexistența surselor de energie „verde”;  

 deșeuri prezente pe marginea drumurilor, 

cu efect negativ asupra agrementului; 

 deșeuri prezente în păduri și terenuri 

agricole având ca rezultat degradarea 

terenurilor respective;  

 conștientizare redusă a populației 

referitoare la colectarea selectivă; 
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salubritate organizat la nivel local și 

concesionarea serviciului de colectare a 

deșeurilor către un agent economic 

autorizat; 

 existența unui serviciu de voluntariat 

pentru situații de urgență, care are un grad 

de dotare cu echipamente foarte bun, și un 

număr suficient de voluntari; 

 

 

Oportunități Amenințări 

 asfaltarea şi pietruirea drumurilor 

agricole; 

 realizarea reţelei de distribuţie a apei; 

 realizarea reţelei de canalizare; 

 program de  educare a  populaţiei  pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor; 

 creşterea suportului financiar acordat de 

Uniunea Europeană prin Fonduri 

Structurale pentru finanţarea proiectelor 

de infrastructură şi mediu; 

 posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare comunitare ale Uniunii 

Europene pentru sprijinirea dezvoltării 

infrastructurii în mediul rural. 

 

 apariția unor dificultăți în desfășurarea 

lucrărilor de infrastructură (condiții de 

trafic sau meteo); 

 costul ridicat al documentațiilor 

preliminare și necesitatea cofinanțării 

proiectelor, poate împiedica accesarea 

fondurilor europene; 

 instalare stare de necesitate sau război; 

 calamități naturale (cutremur, inundații, 

incendii); 

 

Educație   

Puncte tari Puncte slabe 

 existenţa unităţilor de învăţământ cu bune 

condiţii   de funcţionare  şi implicarea 

cadrelor didactice; 

 existenţa unui grup şcolar cu diverse 

 procentul de promovabilitate slab la 

simulări, la examene naționale; 

 nivelul de pregatire slab al elevilor; 

 conservatorism în utilizarea metodelor 
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specializări; 

 parteneriat grup școlar cu AVICOLA 

Tărtășești pentru realizarea practicii; 

 grupul școlar este înscris în proiectul 

POSDRU, Teen Perform; 

 resurse de dezvoltare personală   şi 

profesională   prin   deţinerea   bibliotecii 

comunale; 

 management şcolar adecvat în unităţile de 

învăţământ public; 

 personal didactic titular calificat; 

 elevi dotaţi pentru activitatea de 

performanţă; 

 participarea cadrelor didactice la cursuri 

de formare pe o tematica diversă; 

 cadrele didactice au abilităţi în domeniul 

IT şi preocupări pentru predarea lecţiilor 

asistată pe calculator; 

 conectarea la Internet; 

 menţinerea stării de funcţionare prin 

activităţi de întreţinere şi reparaţii 

periodice; 

 existenţa terenurilor de sport dotate; 

 relaţii de parteneriat cu agenții economici; 

 participarea unor elevi la olimpiade;  

 

activ-participative de predare-învăţare-

evaluare la ciclul gimnazial; 

 valorificarea insuficientă a datelor 

obţinute în urma monitorizării şi 

controlului activităţii didactice; 

 salariile mici ale personalului didactic; 

 imposibilitatea motivării financiare a 

performanței școlare; 

 lipsa unui proiect cu finanţare externă; 

 nu există proiecte de parteneriat cu şcoli 

din UE; 

 inconsecvenţa în promovarea imaginii 

şcolii în comunitate; 

Oportunități Amenințări 

 majoritatea părinţilor colaborează cu 

cadrele didactice în vederea procurării de 

auxiliare şi paraşcolare; 

 oferta mare de auxiliare didactice permite 

o selecţie riguroasă în vederea 

achiziţionării; 

 nu toţi elevii au posibilitatea să-şi procure 

auxiliare şcolare; 

 existenţa unor necorelaţii între 

programele şcolare de la învăţământul 

primar cu cele de la învăţământul 

gimnazial; 
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 creşterea exigenţei părinţilor faţă de 

serviciile pe care le oferă şcoala; 

 legislaţia muncii permite angajarea de 

către şcoală a personalului calificat pentru 

compartimentele deficitare; 

 părinţi care solicită şi manifestă interes 

pentru o pregătire de calitate; 

 alocarea unei sume importante de la 

bugetul de stat pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice; 

 existența multor proiecte POS-DRU 

pentru dezvoltarea personală; 

 paletă largă de oferte pentru proiectele de 

parteneriat; 

 asistenţă de specialitate în realizarea de 

proiecte de parteneriat; 

 lobby din partea părinţilor privind 

realizările şi performanţele şcolii; 

 deschiderea spre colaborare a instituţiilor 

şi organizaţiilor din comunitatea locală. 

 starea fizică precară a manualelor la unele 

obiecte; 

 creşterea numărului de elevi proveniţi din 

familii monoparentale sau din familii 

emigrate în ţările UE; 

 lipsa de timp a părinţilor conduce la o 

slabă implicare a familiei în viaţa şcolii; 

 fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu 

valutele de referinţă afecteaza contractele 

de achiziţii pe termen mediu si lung; 

 bugetul limitat al comunităţii locale faţă 

de nevoile şcolii; 

 timpul limitat al părinţilor conduce la o 

slabă implicare a acestora în viaţa şcolii. 

 

 

Cultură,  sport și agrement 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 prezența pe raza comunei a obiectivelor 

culturale: 

 Biserica Sf. Nicolae; 

 Monumentul Eroilor; 

 Casa Simionescu; 

 existența multor biserici pe raza comunei; 

 existența stadionului comunal; 

 existența terenurilor de fotbal în fiecare 

 informare / participare scăzută a 

cetățenilor la acțiuni/ activități de 

interes cultural; 

 posibilități financiare reduse pentru 

tipărirea de broșuri, pliante de 

promovare a obiectivelor de interes 

cultural de pe raza comunei; 

 insuficientă preocupare pentru 
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sat; 

 existența terenurilor de joacă pentru copii 

în fiecare sat; 

 puternic patriotism local; 

 

cunoaşterea istoriei şi a tradiţiilor 

locale; 

 insuficientă colaborare între biserici și 

administrația locală în ceea ce 

privește implicarea acestora în 

activitățile culturale ale comunității; 

Oportunități   Amenințări 

 stimularea creativității și inițiativei 

locale prin revigorarea și valorificarea 

tradițiilor cultural – artistice (serbări, 

hore, ziua comunei, etc) 

 atragerea de surse de finanțare pentru 

conservarea și modernizarea 

obiectivelor culturale de pe raza 

comunei; 

 dezvoltarea programelor de înfrățire 

cu localități din țară și/ sau străinătate; 

 implicarea mai dinamică a instituțiilor 

de învățământ de pe raza comunei în 

desfășurarea activităților cu caracter 

cultural; 

 conștientizarea populației despre rolul 

și importanța culturii naționale în 

propășirea neamului nostru românesc;  

 parteneriate cu instituții culturale 

județene, naționale și europene în 

vederea unei mai bune cunoașteri și 

promovări a culturii naționale și 

europene. 

 reabilitare Cămin Cultural. 

 buget insuficient alocat activităților 

culturale; 

 îmbătrânirea populației active, 

migrația tinerilor și dezinteresul față 

de viața spiritual-culturală a 

comunității. 
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Sănătate și asistență socială 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Sănătate  
 existența și buna funcționare a 

cabinetelor individuale de medicină 

de familie, a cabinetelor 

stomatologice; 

 existența și buna funcționare a 

cabinetului veterinar; 

 existența farmaciilor umane și a uneia 

veterinare; 

 stare bună a construcției care 

găzduiește cabinetele medicale și 

farmaciile; 

 dotarea suficientă și la standarde a 

cabinetului stomatologic; 

 toți locuitorii sunt înscriși la un medic 

de familie; 

 profesionalismul medicilor de familie; 

Asistență socială 

 pondere mică a populației cu nevoi de 

asistare; 

 administrația locală asigură servicii 

pentru protecția socială; 

 distanța relativ mică față de stația de 

salvare Răcari; 

Sănătate  

 lipsa unui Centru de sănătate; 

Asistență socială 

 existența unui număr relativ mare de 

persoane vârstnice  cu venituri mici; 

 percepere denaturată a scopului 

asistenței sociale, din partea 

populației; 

 inexistența unor servicii adresate 

persoanelor vârstnice sau/și cu 

dizabilități (îngrijiri la domiciliu/ 

centre de zi și centre de primire); 

 lipsa voluntariatului în domeniul 

serviciilor pentru vârstnici; 

 lipsa unei cantine sociale; 

 lipsa locuințelor sociale pentru 

persoane sărace/ familii tinere care nu 

au posibilități financiare pentru 

achiziționarea de locuințe; 

 lipsa unui centru social (azil) pentru 

persoane vârstnice aflate în situații 

care nu le permit să-și asigure 

serviciile de îngriire personală și a 

locuinței; 

 lipsa unui Centru Multifuncțional în 

care să fie organizate servicii/ 

activități pentru diferite categorii de 

persoane defavorizate; 

Oportunități Amenințări   
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Sănătate  

 promovarea principiilor naturiste; 

Asistență socială 

 reabilitare cămin batrâni; 

 existența la nivel național, de 

programe consistente destinate 

asistenței sociale; 

 dezvoltarea economică a comunei, 

care va permite îmbunătățirea 

nivelului finanțărilor care vor 

putea fi atrase la nivel local; 

 posibilitatea înființării unor 

structuri ale economiei sociale. 

Sănătate  

 costuri ridicate ale serviciilor 

medicale; 

 imposibilitatea unor pacienţi de a plăti 

anumite servicii medicale; 

 slaba receptivitate a pacienţilor la 

programele naţionale de sănătate; 

Asistență socială 

 costurile ridicate pot genera dificultăți 

în dotarea diverselor obiective de 

asistență socială care se doresc a fi 

înființate; 

 sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă. 

 

Economia locală 

Puncte tari Puncte slabe 

 potential agricol ridicat; 

 existența unei infrastructuri 

convenabile de comunicații; 

 amplasare teritorială favorabilă în 

ceea ce privește accesibilitatea pe cale 

rutieră; 

 existența forței de muncă disponibilă 

în comună, multe persoane apte și 

doritoare de a lucra, specializate pe 

domenii; 

 existența agenților economici 

înregistrați care își au sediul sau 

punctele de lucru pe teritorilul 

comunei; 

 existența multor egenți economici în 

 existența unor exploatații agricole pe 

loturi reduse, ceea ce determină un 

grad scăzut de valorificare a 

produselor; 

 slaba valorificare a disponibilului de 

teren agricol din comună; 

 interes scăzut al agenților economici 

locali pentru formarea profesională a 

angajaților; 

 număr relativ scăzut al investitorilor 

străini din comună; 

 strategie neperformantă la nivelul 

comunei în ceea ce privește 

stimularea înființării de IMM-uri 

având ca rezultat nivelul redus de 
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domeniul comerțului, 

 ponderea considerabilă a terenurilor 

agricole din totalul suprafeței 

comunei; 

 condiții favorabile cultivării plantelor 

și legumelor; 

 disponibilitatea de terenuri fertile, de 

bună calitate pentru cultivarea 

plantelor; 

 diversitatea redusă a domeniilor 

economice reprezentate de către 

agenții economici activi pe teritoriul 

comunei; 

 existența a trei minimarket-uri; 

 existența a două restaurante; 

 existența unui fast – food; 

 

dezvoltare al acestui sector; 

 număr redus al locurilor de muncă pe 

piața locală; 

 experiență redusă/ lipsă de experiență 

a unor agenți economici locali, în 

domenii de actualitate pentru afaceri - 

marketing și management; 

 lipsă procesare locală a produselor 

vegetale și animale; 

 migrație masivă a populației active în 

zone mai dezvoltate ale României și 

în țări din spațiul european; 

 număr redus de utilaje agricole 

utilizate în gospodăriile particulare și 

în societățile agricole; 

 scăderea constantă a cererii – mare și 

ofertei – mare de servicii în plan 

local; 

 lipsa pieței de materii prime și a celei 

de desfacere a produselor pe raza 

comunei; 

 dificultăți întâmpinate în inițiativele 

de asociere dintre producătorii locali; 

 lipsa unei piețe agroalimentare; 

 

Oportunități Amenințări 

 programe de sprijinire a înfiinţării de 

grupuri de producători; 

 valorificarea sprijinului financiar 

oferit prin PNDR pentru dezvoltarea 

sectorului agricol; 

 cofinanțare din resurse 

 instabilitate legislativă, modificarea 

frecventă a economiei, legi stufoase; 

 politică nefavorabilă dezvoltării 

afacerilor (taxe și impozite 

numeroase); 

 criză economică mondială agravantă a 
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guvernamentale a proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii rurale, a 

activităților generatoare de venit, a 

pregătirii resursei umane; 

 diversificarea activităților economice; 

 existența de terenuri proprietate 

publică disponibile concesionării/ 

vânzării; 

 oportunități în înființarea de structuri 

de consultanță/ informare privind 

sistemele/ mecanismele de finanțare și 

creditare a sectorului economic; 

 promovarea și stimularea asociațiilor 

agricole în scopul exploatării 

intensive a terenurilor; 

 utilizarea tehnologiilor performante; 

 valorificarea terenurilor agricole 

degradate şi nevaloroase; 

 cooperare între producătorii agricoli 

locali și agenții economici activi în 

domeniul industriei alimentare; 

 înființare punct de colectare lapte; 

 înființare piață de desfacere; 

 creşterea gradului de diversificare a 

agriculturii; 

 creşterea investiţiilor străine în 

teritoriu. 

 

situației economiei europene; 

 adaptabilitatea scăzută la schimbare a 

agenților economici și a forței de 

muncă; 

 capacitate redusă de susținere 

financiară a modernizării; 

 perpetuarea agriculturii de 

subzistență; 

 invadarea pieței interne cu produse 

agricole ale țărilor beneficiare a unor 

fonduri substanțiale ale UE în ceea ce 

privește susținerea sectorului agricol; 

 condițiile UE dificile a fi îndeplinite 

de către agenții economici autohtoni, 

aspect care face ca, pentru majoritatea 

producătorilor agricoli din România, 

piața UE să fie inaccesibilă; 

 insuficientă pregătire în vederea 

accesării Fondurilor Structurale și de 

Coeziune; 

 fonduri străine pentru investiții relativ 

scăzute în raport cu necesarul; 

 profilul pur agricol al majorității 

satelor; 

 sistemul de achiziții împiedică 

câștigarea contractelor de către 

firmele locale fiind foarte restrictiv. 
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Administrația publică locală 

Puncte tari Puncte slabe 

 existența unui segment de populație 

pregătit profesional; 

 existența personalului tânăr cu studii 

superioare în instituțiile publice; 

 actualizarea  periodică  a 

organigramei primăriei;  

 implicarea activă a instituțiilor publice 

- Primăria, în problemele comunității; 

 compartimentul de informare a 

Cetăţeanului şi Relaţii Publice care 

funcţionează în cadrul Consiliului 

Local al comunei Tărtășești ca 

interfaţă principală între instituţie şi 

cetăţeni; 

 aplicarea metodologiei de evaluare a 

performanţelor personalului angajat în 

administraţia publică; 

 existența instituțiilor de bază, 

protecție civilă și ordine publică; 

 existența compartimentului ISU dotat 

la standarde europene; 

 deschiderea administrației actuale 

către investiții; 

 existența logisticii necesare 

desfășurării în bune condiții a 

activității instituțiilor publice; 

 transparenţa   în   recrutarea   şi   în 

promovarea personalului; 

 existenţa unui program de 

contabilitate şi salarii; 

 legislație insuficient cunoscută de 

către personalul din instituțiile 

publice, ca urmare a numărului mare 

de schimbări legislative; 

 insuficientă comunicare între 

instituțiile publice; 

 aplicarea legilor, uneori în moduri 

diferite, ca urmare a necorelării 

normelor metodologice; 

 interpretări eronate privind impozitele 

și taxele, în unele cazuri; 

 rezistenţa la schimbare manifestată de 

o parte din personalul instituţiei; 

 insuficienta conştientizare a noţiunilor 

de eficienţă, rentabilitate şi 

transparenţă în administrarea 

domeniului public şi privat al 

comunei; 

 dificultăţi de comunicare internă între 

diferitele compartimente funcţionale 

şi între structuri ale administraţiei 

publice locale; 

 existenţa unui sentiment de frustare a 

funcţionarilor (angajaţi contractuali şi 

funcţionari publici) motivat de 

sistemul de salarizare, promovare, 

precum şi de menţinere a unei imagini 

publice negative a funcţionarului din 

administraţia publică; 

 posibilităţi reduse de motivare 
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 existența unei clădiri complet dotate 

pentru desfășurarea activității 

personalului; 

financiară a personalului şi de 

atragere a persoanelor cu calificare 

superioară în structurile funcţionarilor 

publici; 

 încărcarea cu sarcini suplimentare 

peste cele prevăzute în fişa postului 

datorită insuficienţei personalului din 

instituţie; 

 

Oportunități Amenințări 

 lucrări de cadastru imobiliar intravilan 

şi extravilan, realizare PUG; 

 dezvoltarea sentimentului de 

apartenenţă  la comunitate; 

 creşterea autonomiei locale în actul 

administrativ; 

 posibilitatea accesării de fonduri 

guvernamentale și europene pentru 

organizarea de sesiuni de instruire pe 

diverse domenii de activitate; 

 implementarea de proiecte de 

mediatizare a legislației; 

 aplicarea principiului transparenței în 

activitatea instituțiilor publice. 

 practicarea unor politici 

discriminatorii în alocarea resurselor 

locale; 

 nemulțumiri manifestate de către 

populație generate de măsurile 

economice și sociale luate de Guvern; 

 schimbări legislative prea frecvente 

pentru a fi asimilate eficient; 

 riscul eșecului în realizarea și 

finalizarea unor proiecte; 

 refuzul achitării unor taxe și impozite. 
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Strategia de dezvoltare locală a comunei Tărtășești  a fost concepută pentru a sprijini, 

prin mijloace și instrumente specifice administraţiei publice locale, atingerea obiectivelor 

strategice de dezvoltare economico-socială ale localităţii si ale regiunii, în concordanţă cu 

acţiunile prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare 2014 - 2020. 

 

 

 Proiecte pe termen scurt - Buget 2015  

 

1. Cofinanțări 

 

Denumire proiect 

 

Reabilitare Școala Generală Tărtășești, modernizare și extindere cu sală de 

gimnastică - prin Programul Operațional Regional - axa prioritară nr 3 - Reabilitarea 

/ modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare 

și a infrastructurii pentru formare profesională continuă 

 

Extindere rețea canalizare în satele Tărtășești, Gulia și parțial Bâldana 

Înființare rețea apă în comuna Tărtășești 

Asfaltare, reabilitare DCL 15, în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița (50% 

Comuna Tărtășești, 50 % Consiliul Județean Dâmbovița) - proiect aflat în faza de 

proiectare 

Amanajare parc în satul Bâldana 
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2. Proiecte pentru execuție 

 

Denumire proiect 

Construire grădiniță cu 2 grupe în cadrul Școlii Tărtășești 

Alimentare cu energie electrică stația de epurare Gulia 

Reactualizare SF și execuție PT Școala Generală Gulia 

Achiziționare corpuri de iluminat 

Mentenanță iluminat public 

Reabilitare drumuri comunale 

 

3. Achiziții utilaje și echipamente 

 

Denumire proiect 

Achiziționare tractor dotat cu lamă de zăpadă, sărăriță și cositoare 

Achiziționare motocoasă 

Achiziționare drujbă 

Achiziționare sistem de supraveghere în localitate 

Achiziționare container tip magazie 

Achiziționare trei containere tip pubelă (metalice) 

Achiziționare 3 stații de autobuz 

Achiziționare ornamente luminoase 

Achiziționare copiator cu scaner (A3, A4) 
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4. Reparații și întreținere 

 

Denumire proiect 

Reparație tractor tuns iarba 

Reparație remorcă tractor 

Reparație buldoexcavator 

Reparație microbuz școlar  OPEL 

Reparație microbuz școlar  FORD 

Reparație autoturism OPEL 

 

Achiziționare asigurări RCA, ROVIGNETE,  CASCO 

Achiziționare vopsea pentru:  

- Gard primărie 

- Tribune 

- Stații autobuz 

Amenajarea parcurilor, terenurilor de joacă pentru copii, cu gazon artificial 

Pietruire drumuri comunale 
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5. S.F. - uri și P.T. - uri noi 

 

Denumire proiect 

S.F. reabilitare Cămin Cultural Tărtășești 

S.F. reabilitare Școala Generală Bâldana 

P.T. reabilitare clădire C.E.C. 

P.T. împrejmuire Grup Școlar Tărtășești 

 

P.T. construire alee de acces și parcare la sala de sport 

 

P.T. reabilitare hală metalică Grup Școlar Tărtășești 

 

P.T. reabilitare și extindere atelier mecanic Grup Școlar Tărtășești 

 

P.T. construire hală tip garaj cu platformă și alee de acces în incinta Dispensarului 

Tărtășești 

 

S.F. și P.T. extindere iluminat public în comuna Tărtășești 

 

S.F. și P.T. extindere alimentare cu energie electrică  
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Proiecte pe termen mediu și lung 2014 – 2020 

 

DIRECȚIA DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
MĂSURI / ACȚIUNI 

CREȘTEREA 

ACCESULUI LA 

SERVICII 

PUBLICE DE 

BUNĂ CALITATE 

Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 

Reabilitare prin pietruire a drumurilor sătești 

Asfaltare drumuri sătești: sat Tărtășești: 5 km, 

sat Bâldana: 3 km, sat Gulia: 5 km 

Pietruire drumuri comunale: 20 km 

Amenajarea stațiilor de transport în comun 

Dezvoltarea infrastructurii de acces spre 
exploatațiile agricole  

Creșterea gradului de 

protecție și siguranță al 

cetățenilor 

Achiziționare / implementare sistem de 

monitorizare video a comunei 

Dotarea cu sisteme de monitorizare video a 
locurilor publice cu infracționalitate ridicată 

Strângerea câinilor maidanezi 

Extindere rețea electrică și de iluminat public 

Eficientizarea rețelei electrice și de iluminat 

public 

Instalare hidranți 

DEZVOLTAREA 

SOCIO - 

CULTURALĂ A 

COMUNEI 

Crearea condițiilor de  

dezvoltare și creștere a 

calității procesului 

educațional 

Amenajare terenuri de sport în Bâldana 

Înființare grădiniță cu program prelungit / 

afterschool 

Cursuri / programe de conștientizare și motivare 

ocupațională 

Amenajarea curților interioare ale unităților de 

învățământ 

Reabilitarea și modernizarea unităților 

educaționale din comună 

Dotarea unităților educaționale din comună 
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DIRECȚIA DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
MĂSURI / ACȚIUNI 

Înființarea și dotarea de laboratoare școlare 

Modernizarea și îmbunătățirea dotărilor școlare 
existente 

Modernizarea și dotarea sălilor de gimnastică 
existente 

Reabilitarea și îmbunătățirea dotărilor 
Bibliotecii  

Dezvoltarea culturală a 

comunei 

Reabilitare cămin cultural Tărtășești 

Reabilitarea și îmbunătățirea dotărilor 

Căminelor Culturale 

Organizarea de evenimente culturale cu 
participarea publicului larg 

Susținerea înființării de trupe, ansambluri, 

cenacluri, formații, etc. 

Reabilitarea obiectivelor cultural - religioase 

Reabilitarea / modernizarea obiectivelor cu 
valoare istorică 

Amenajarea de locuri de parcare în vecinătatea 
obiectivelor culturale 

DEZVOLTAREA 

ASISTENȚEI 

SOCIALE 

Dezvoltarea serviciilor 

de asistență sociale și 

medicale 

Reabilitare / consolidare clădire dispensar uman 

în localitățile Tărtășești, Gulia, Bâldana 

Reabilitarea unităților medicale la nivel local 

 

 

CREAREA 

CONDIȚIILOR  
 PENTRU 

DEZVOLTAREA ȘI 
DIVERSIFICAREA  

 SECTORULUI 

  

 

Dezvoltarea 

agriculturii 

 

Înființare / modernizare piață de desfacere sat 

Bâldana și  sat Tărtășești 

Înființare punct de colectare lapte și fabrică de 

procesare a laptelui 

Organizarea periodică de târguri de produse 

agroalimentare ecologice 
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DIRECȚIA DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
MĂSURI / ACȚIUNI 

ECONOMIC Construire hală agro-alimentară 

Realizarea de acțiuni de împădurire 

Diversificarea 

activităților economice 

Oferirea de facilități fiscale pentru investiții noi, 
în condițiile legislative în vigoare 

Organizarea de campanii de informare pentru 
accesare de fonduri europene 

Promovarea parteneriatelor de tip public - privat 

Identificarea și stimularea unor noi afaceri în 

mediul rural 

PROTEJAREA 

MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR 

Îimbunătățirea 

colectării selective a 

deșeurilor 

Sprijinirea operatorului de salubritate prin 
identificarea în comun a soluțiilor optime 
privind managmentul deșeurilor 

Extinderea serviciilor de colectare a deșeurilor 

Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru 
colectarea selectivă a deșeurilor 

Desfășurarea de campanii de educație și 
conștientizare a populației cu privire la 
importanța colectării selective a deșeurilor 

Amenajarea spațiilor publice cu pubele de gunoi 

Conștientizarea agenților economici cu privire la 
importanța și procedurile de colectare selectivă 
a deșeurilor 

Promovarea colectării selective a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice 

Dotarea cu utilaje și echipamente pentru 
servicul de gospodărie comunală și 
salubritate 

Utilizarea energiilor 

alternative 

Utilizarea energiei din surse alternative 
pentru iluminatul public 

Campanii de informare și conștientizare a 
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DIRECȚIA DE 

DEZVOLTARE 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 
MĂSURI / ACȚIUNI 

populației 

Conservarea și 

protejarea cadrului 

natural 

Amenajare spații verzi și locuri de joacă pentru 

copii 

Amenajare zone de agrement 

Extinderea și modernizarea spațiilor verzi 

Crearea spațiilor de joacă pentru copii 

Organizarea de campanii de ecologizare a 
cadrului natural 

CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII 
ADMINISTRATIVE 

LA NIVEL LOCAL 

Dezvoltarea resurselor  

 umane din 

administrație 

Instruirea și formarea continuă a personalului 

Îmbunătățirea 

activității de servicii 

sociale 

Identificarea posibilităților de stabilire a 
parteneriatelor locale pentru furnizarea și 
dezvoltarea serviciilor sociale 

Promovarea parteneriatelor locale de tip public-
privat în domeniul social 

Actualizări / Achiziții Reactualizare PUG comuna Tărtășești 

Achiziționarea unor utilaje pentru deszăpeziri, 
întreținerea drumurilor 
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CAPITOLUL 6 

 

SURSE DE  FINANȚARE 
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Alegerea celei mai optime surse de finanțare pentru un proiect de investiții dezvoltat la 

nivel local, implică o bună cunoaștere a legislației naționale în vigoare, a legislației europene 

în materie de fonduri, a Programelor Operaționale aferente fondurilor UE, precum și a 

nevoilor curente și viitoare ale comunității locale. 

 

În vederea finanţării proiectelor care urmează a contribui la atingerea obiectivelor 

strategiei, au fost identificate mai multe surse de finanţare, după cum urmează: 

 

a) Bugetul local 

 

Legea numărul 215/2001 a administrației publice și locale  cu toate modificările și 

completările ulterioare este actul normativ prin care este reglementată constituirea 

bugetului la nivel local, astfel în secțiunea „Atributiile consiliului local”, articolul 36, 

punctul (4), consiliul local „aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a 

rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar, contractarea și/sau 

garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni 

de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii”. 

 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  posibilele venituri la 

bugetul local, pot fi: “Art. 5. - (1) Veniturile bugetare locale se constituie din: 

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsăminte, alte 

venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit; 

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

d) donaţii şi sponsorizări.” 

 

Totodată consiliul local are în atribuții aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru lucrările de investii de interes local, a strategiei de dezvoltare economico-sociale, de 

mediu pentru localitate, precum și asigurarea realizării diverselor lucrări și măsuri prinvind 

procesul de integrare europeană, mediu și furnizarea diverselor servicii publice. 
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b) Bugetul județului Dâmbovița 

 

O altă sursă de finanțare la nivel local, este reprezentată de Bugetul Județean, în 

care pot fi repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugetelor locale. Astfel, în conformitate 

cu articolul 33, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, pot fi 

repartizate fonduri din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor 

locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 22% din impozitul pe 

venit încasat. 

 

c) Bugetul de stat 

 

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru 

investiţii finanţate din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit 

legii, şi se aprobă anual, în poziţie globală, prin legea bugetului de stat.   

Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia 

(ministerele şi agenţiile), precum şi din alte bugete, se pot acorda transferuri către bugetele 

locale pentru  finanţarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes naţional, judeţean 

ori local. 

 

d) Programe guvernamentale 

 

Principalele programe guvernamentale sunt: 

 

 Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin O.U.G. 28/2010 

 

 Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul  acestui program trebuie să 

vizeze unul dintre următoarele domenii  specifice:  

a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă 

şi stații de tratare a apei;  

b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi stații 

de epurare a apelor uzate;  

 c)realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a  unităților de învățământ 

preuniversitar;  
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d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a  unităților sanitare din 

mediul rural;  

e) reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate şi  încadrate în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca  drumuri județene, drumuri de 

interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul 

localităților;  

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri,  podețe sau punți  pietonale;  

g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective  culturale de 

interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre  culturale multifuncționale, 

teatre;  

h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;  

i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice,  comerciale, 

târguri, oboare, după caz;  

j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor  sportive.  

 

  Finanţarea Programului se asigură din transferuri de la  bugetul de stat, în limita 

fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi  Administraţiei Publice, pe subprograme, din fonduri aprobate  anual cu 

această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din 

alte surse legal  constituite.  

 

 Programul privind alimentarea cu apă la sate și locuințe sociale, conform H.G. 

687/1997,  cu completările și modificările ulterioare 

 

Acest program prevede contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite 

pentru realizarea unor proiecte privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă 

a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în 

intravilanul localităților rurale. 

 

  Programul privind privind Renașterea Satului Românesc - 10 case pentru 

specialiști, conform H.G. 151/2010, cu completările și modificările ulterioare 
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Programul prevede construirea în fiecare comună din România a maximum 10 case 

prin A.N.L., ce vor fi predate autorităților locale în a căror rază administrativ-teritorială se 

află acestea. În cazul comunelor în care sunt înregistrate mai multe cereri, prin acest 

program se pot construi un număr de 15 case. Locuințele vor fi construite cu finanțare de 

la bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu această destinație prin legea bugetului de 

stat. 

Acestea vor fi închiriate către  personalul didactic, medici, asistenți medicali și 

polițiști care își desfășoară activitatea în mediul rural, cu vârsta sub 35 de ani. 

 

 Programul prioritar naţional pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru 
aşezăminte culturale, în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul 

rural şi mic urban, prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. 

 

Acest program este instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.118/2006 

privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr.143/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

e) Fonduri Europene Structurale și de Investiții (prin Programe Operaționale, 
PNDR) 

 

PNDR – măsura 7: 

 

Măsura vizează: Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rurale 

●   Sub - măsura 7.2 - „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 

scară mică”. Are ca scop creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de 

infrastructură de bază îmbunătăţită prin înfiinţarea și modernizarea grădiniţelor, creșelor și a 

învăţământului cu profil agricol. Sunt admise proiecte de îmbunătăţire a serviciilor medicale 

sau cele pentru aprovizionare cu apă, achiziţionarea în leasing a mijloacelor de transport 

școlar și construcţia de drumuri. Are ca beneficiari comunele și asociaţiile acestora sau ONG. 

Sunt finanţate 100% din activităţile eligibile iar sumele accesibile variază între 1.000.000 și 

4.000.000 de euro. 
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●  Sub - măsura 7.6 - „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”. Se 

acordă pentru restaurarea, conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale sau a celor 

din patrimoniul cultural de interes local. Sumele finanţate sunt de maxim 500.000 de euro. 

 

PNDR – măsura 19: 

 

Măsura vizează: Dezvoltarea locală a LEADER 

●  Sub - măsura 19.1 - „Sprijin pregătitor”. Se vor aloca finanţări în valoare de maxim 

20.000 de euro, cu un sprijin nerambursabil de 100% pentru înfiinţarea de parteneriate public-

private. 

●  Sub - măsura 19.2 - „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală”. Se acordă maxim 200.000 euro pentru proiectele care au ca scop 

consolidarea identităţii, a calităţii vieţii și a competitivităţii locale. Finanţarea este de 100% 

din valoarea eligibilă a proiectului. 

●  Sub - măsura 19.3 - „Pregătirea și implementarea activităţilor de cooperare ale 

Grupului de Acţiune Locală (GAL)”. Se acordă sprijin financiar pentru pregătirea și 

implementarea proiectelor de cooperare inter-teritorială și trans-naţională. Cuantumul maxim 

al sprijinului din totalul cheltuielilor eligibile este de 100%, până la un maxim de 200.000 de 

euro pe proiect. 

●  Sub - măsura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare și animare”. Sunt 

finanţate cheltuielile cu personalul, pentru servicii de expertiză, pentru închirierea și dotarea 

sediilor și a echipamentelor. Cuantumul maxim al sprijinului este de 100%. 

 

PNDR – măsura 142: 

 

Măsura vizează: Înfiinţarea grupurilor de producători 

● Finanţarea poate fi accesată de grupuri de producători recunoscute, conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare; 

● Ajutorul public nerambursabil va putea fi de până la 100.000 Euro / proiect, cu o 

rată de finanţare de până la 100%; 

● Domeniul de acţiune al măsurii îl constituie încurajarea înfiinţării și funcţionării 

administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile 

legislaţiei naţionale în vigoare, ceea ce va conduce la: 
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●  Adaptarea producţiei la cerinţele și exigenţele pieţei; 

● Asigurarea comercializării în comun a produselor, inclusiv pregătirea pentru 

vânzare, centralizarea vânzărilor și distribuţia produselor cu ridicată; 

● Creșterea valorii adăugate a producţiei obţinute în comun și o mai bună gestionare 

economică a resurselor și rezultatelor obţinute; 

● Stabilirea unor reguli comune în ceea ce privește informaţiile asupra producţiei, în 

special cu privire la cantitate, calitate și tipul ofertei, acordându-se o atenţie deosebită 

produselor obţinute în cantităţi corespunzătoare pentru industria prelucrătoare și pentru 

reţeaua de comercializare; 

 

PNDR – măsura 312: 

 

Măsura vizează: Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi 

● Finanţarea poate fi accesată de: micro-întreprinderi; persoane fizice (neînregistrate 

ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să 

se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată;  

● Ajutorul public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile 

și nu va depăsi: 

- 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

- 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care își desfășoară activitatea în 

sectorul transportului rutier; 

- 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi; 

● Condiţiile minime obligatorii pentru acordarea finanţării sunt: 

- Micro-întreprinderile, atât cele existente cât și cele nou înfiinţate trebuie să fie 

înregistrate și să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul 

social, cât și punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural); 

-  Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; 

-  Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate; 

- Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini 

manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/cursuri de 

formare profesională absolvite – cel puţin la nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să 

le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi;  
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- Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și acordurile necesare investiţiei 

respective; 

-  Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu necesare investiţiei; 

- Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care 

urmează să realizeze investiţia sau dreptul de concesiune pe o perioadă de cel puţin 10 ani; 

- Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura cofinanţarea 

proiectului; 

- Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma totală a 

ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depășește 200.000 Euro (100.000 

Euro pentru activităţile din sectorul transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali. 

 

PNDR – măsura 322: 

 

Măsura vizează: Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatăţirea serviciilor de bază 

pentru economia și populaţia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale 

● Finanţează proiecte individuale, depuse de o singură autoritate locală și vizând un 

anumit domeniu (Ex: modernizare drumuri comunale), în proporţie de până la 100% din 

cheltuielile eligibile, cu o valoare a finanţării de maxim 1.000.000 Euro; 

● Finanţează proiecte integrate, depuse de o singură autoritate locală și vizând mai 

multe domenii (Ex: modernizare drumuri comunale + infrastructura de apă și canalizare + 

renovare cămin cultural), în proporţie de până la 100% din cheltuielile eligibile, cu o valoare a 

finanţării de maxim 2.500.000 Euro; 

● Finanţează proiecte individuale, depuse de o Asociaţie de Dezvoltare 

Intercomunitară și vizând un anumit domeniu (Ex: modernizare drumuri comunale), în 

proporţie de până la 100% din cheltuielile eligibile, cu o valoare a finanţării de maxim 

3.000.000 Euro; 

● Finanţează proiecte integrate, depuse de o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară 

și vizând mai multe domenii (Ex: modernizare drumuri comunale + infrastructura de apă și 

canalizare + renovare cămin cultural), în proporţie de până la 100% din cheltuielile eligibile, 

cu o valoare a finanţării de maxim 6.000.000 Euro; 

 

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea finanţării sunt: 
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● Proiectul trebuie să fie realizat în spaţiul rural conform definiţiei din PNDR iar 

beneficiarul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite;  

● Nu este permisă dubla finanţare a aceleași activităţi/investiţii din alte fonduri 

comunitare sau naţionale; 

●  Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și autorizaţiile necesare investiţiei; 

● Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie să demonstreze 

oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiţiei;  

● Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu, (inclusiv Directiva 

Cadru Apă) și legislaţia în vigoare cu privire la normele de siguranţă în transport / energie; 

● Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată vor trebui să prezinte fie un 

aviz tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta există, fie un aviz 

din partea consiliului judeţean prin care se dovedește și conformitatea proiectului cu strategia 

regională/judeţeană de apă/apă uzată, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regăsește în 

situaţiile mai sus menţionate, proiectul va fi însoţit de angajamentul autorităţilor locale de a 

asigura gestionarea și mentenanţa investiţiei;  

●  Investiţia să respecte Planul Urbanistic General; 

● Construcţia, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze 

arhitectura specifică locală; 

● Orice beneficiar al acestei măsuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale 

pe întreaga perioadă de programare; 

● Pentru investiţiile în infrastructura fizică de bază, beneficiarii trebuie să prezinte 

lista cu semnături ale locuitorilor, agenţilor economici și instituţiilor publice care au depus la 

primărie adeziunea privind necesitatea investiţiei și angajamentul de racordare din surse 

proprii la reţeaua de apă / canalizare / gaze / energie electrică sau acordul privind plata 

colectării deșeurilor; 

● Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa investiţiei; 

 

POR – axa prioritară 3, domeniul de intervenţie 3.4: 

 

Domeniul de intervenţie vizează: „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și 

echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru 

formare profesională continuă” 

●  Finanţarea poate fi accesată și de Comune/ (Consilii locale comunale); 
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● Ajutorul public nerambursabil va putea fi între minim 500.000 lei și maxim 

67.000.000 lei / proiect, cu o rată de finanţare de până la 98%; 

●  Proiectele trebuie să se încadreze în următoarele categorii de activităţi eligibile: 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură 

pentru învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile pentru Învăţământ Profesional și 

Tehnic); 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor școlilor speciale: spaţii 

de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces și activităţi didactice; 

- Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor Campusurilor pentru 

Învăţământ Profesional și Tehnic; 

- Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru pregătirea profesională, 

echipamente IT; 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirilor din campusurile 

universitare de stat: spaţii de învăţământ, spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru 

activităţi didactice; 

- Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor Centrelor de Formare Profesională 

Continuă; 

- Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu 

dizabilităţi,  pentru toate tipurile de infrastructură educaţională; 

 

POS DRU – axa prioritară 5, domeniul de intervenţie 5.2: 

 

Domeniul de intervenţie vizează: „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 

zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forţei de muncă” 

● Finanţarea poate fi accesată și de Autorităţi ale administraţiei publice; 

● Ajutorul public nerambursabil va putea fi între minimum 1.850.000 lei și maxim 

18.500.000 lei / proiect, cu o rată de finanţare de până la 98%; 

● Proiectele trebuie să respecte următoarele condiţii: 

-  Durata de implementare să fie între minimum 6 luni și maximum 3 ani; 

-  Să contribuie la realizarea următoarelor operaţiuni orientative: 

- Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare și alte măsuri de 

sprijin pentru populaţia din zonele rurale, care urmăresc reducerea agriculturii de 

subzistenţă; 
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- Măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale și geografice a forţei de 

muncă din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunităţile de ocupare existente 

și pentru creșterea coeziunii regionale; 

- Măsuri pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător în zonele rurale și a stării 

de sănătate a populaţiei din mediul rural, cu scopul de a-i crește motivaţia, 

disponibilitatea și oportunităţile de participare pe piaţa muncii; 

- Sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă și alte 

activităţi asociate pentru a permite indivizilor să participe pe piaţa muncii; 

-  Promovarea programelor care sprijină și încurajează demararea afacerilor în 

activităţi nonagricole; 

 

PO DCA – axa prioritară 1, domeniul de intervenţie 1.3: 

 

Domeniul de intervenţie vizează: „Îmbunatăţirea eficacităţii organizaţionale” 

● Finanţarea poate fi accesată și de Autorităţi ale administraţiei publice locale; 

● Ajutorul public nerambursabil va putea fi de minimum 220.000 lei, cu o rată de 

finanţare de până la 98%; 

● Proiectele trebuie să respecte următoarele condiţii: 

- Durata de implementare să fie între minimum 6  luni și maximum 1 an; 

● Proiectele trebuie să vizeze: 

- Dezvoltarea și furnizarea programelor de instruire în domenii relevante pentru 

administraţia publică, cum ar fi achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de 

proiecte, licitarea și managementul proiectelor etc; 

- Schimbul de bune practici, seminarii; 

- Consultantă și studii pentru realizarea de analize / diagnoze instituţionale și 

implementarea propunerilor rezultate; 

 

Fondul pentru Mediu 

 

● Fondul pentru Mediu este un instrument economico - financiar destinat susţinerii și 

realizării proiectelor prioritare pentru protecţie a mediului, în conformitate cu normele și 

standardele de mediu în vigoare; 
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● Fondul pentru Mediu este un fond public, extrabugetar, iar veniturile acestuia sunt 

venituri publice, ce fac parte din bugetul general consolidat; 

● Categorii de proiecte eligibile: 

- prevenirea poluării; 

- reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului; 

- reducerea nivelurilor de zgomot; 

- utilizarea de tehnologii curate; 

- gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase; 

- protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi 

locale; 

- gospodărirea integrată a zonei costiere; 

- conservarea biodiversităţii; 

- administrarea ariilor naturale protejate; 

- educaţia și conștientizarea publicului privind protecţia mediului; 

- creșterea producţiei de energie din surse regenerabile; 

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 

- reconstrucţia ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor; 

- împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în 

condiţiile legii; 

- închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier; 

- lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de 

fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente 

obiectivelor din domeniul public al statului. 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ TĂRTĂȘEȘTI 2014 - 2020 

 

 

Comuna Tărtășești - județul Dâmbovița Pag. 123 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

CAPITOLUL 7 

 

CONCLUZII 
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Dezvoltarea comunei Tărtășești nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice 

locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi constant în 

realizarea obiectivelor strategice. 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Tărtășești  pentru perioada 2014 - 2020 

va folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor stabilite 

vizând creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil pentru 

existenţa viitoare a comunei. 

 

Comuna Tărtășești  se confruntă cu problemele specifice unui comunităţi medii, iar 

autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de 

transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează comuna. 

 

Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă de sursele de finanţare 

nerambursabile care pot fi atrase deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine în 

totalitate realizarea acestora. 

 

Obiectivul principal este finalizarea tuturor utilităţilor: execuţie reţea apă, reţea 

canalizare, reabilitarea drumurilor, aducând comuna la un standard ridicat.  

 

Un alt obiectiv important este modernizarea unităților de învățământ. 

 

Atragerea investitorilor şi crearea locurilor de muncă, este de asemenea un obiectiv  

prevăzut de administraţia locală şi susţinut de comunitatea locală. 
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În concluzie, în acest context se poate 

menţiona că strategia de dezvoltare locală 
elaborată pentru comuna Tărtășești, judeţul 
Dâmbovița  este realizabilă în condiţiile 
precizate şi se va adapta periodic cerinţelor şi 
necesităţilor apărute, astfel încât aceasta să 
fie realistă şi aplicabilă. 
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