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1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
 
 Judeţul Ialomiţa este situat în partea de Sud – Est a României, în 

Câmpia Bărăganului, la interferenţa unor vechi şi importante drumuri 

comerciale, care leagă capitala ţării cu Moldova şi cu litoralul Mării 

Negre. 

  

           

Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, judeţul Ialomiţa este 

inclus, alături de Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Prahova şi Teleorman, din 

Macroregiunea 3 – Regiunea 3 Sud – Muntenia. 

 

AŞEZARE GEOGRAFICĂ 

Capitolul 1 DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ 
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Judeţul Ialomiţa este situat în partea de sud – est a 

României, în Câmpia Bărăganului, diviziune a Câmpiei Române, pe 

cursul inferior al Ialomiţei. 

DELIMITARE TERITORIALĂ 

Zonă de tranzit şi de intersectare a unor importante rute comerciale, judeţul 

Ialomiţa se învecinează la nord cu judeţele Brăila şi Buzău, la nord - vest 

cu judeţul Prahova, la vest cu judeţul Ilfov, la sud cu judeţul Călăraşi şi 

la est cu judeţul Constanţa.   

 

Coordonate geografice 

Judeţul Ialomiţa este străbătut de paralela 44,35 latitudine nordică şi de 

meridianul 27 longitudine estică, fiind încadrat de următoarele 

coordonate extreme: 

� spre  nord: 44º51' latitudine nordică – la nord de orasul Fierbinţi 
Târg  

� spre sud: 44º20' latitudine nordică – la sud de municipiul Feteşti  

� spre est: 28º06' longitudine estică – la est de comuna Stelnica 

� spre vest: 26º18' longitudine estică – la vest de comuna Brazii 

 
 

Vecini 

� la nord: judeţele Brăila şi Buzău.  

� la nord – vest: judeţul Prahova.  

� la vest: judeţul Ilfov.  

� la sud: judeţul Călăraşi. 

� la est: judeţul Constanţa. 
 

Suprafaţă 
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Suprafaţa judeţului Ialomiţa este de 4.453 km.², reprezentând 1,9 % din 

teritoriul României – locul 35 ca mărime în rândul judeţelor ţării.  

 

Organizare administrativ - teritorială 

                                                                                                                                                   

Reînfiinţat în anul 1981, judeţul  Ialomiţa  prezenta,  la  31 decembrie 

2007, următoarea organizare administrativă a teritoriului: 

3 municipii – Slobozia, Urziceni şi Feteşti – încadrate, potrivit legii, ca 

localităţi de rangul II. 

� 4 oraşe – Ţăndărei, Amara, Căzăneşti şi Fierbinţi – Târg – localităţi 

de rangul III 

� 59 comune 

� 127 sate, inclusiv zonele periurbane ale oraşelor 

– 59 sate reşedinţe de comună, localităţi de rangul IV 

– 68 sate, localităţi de rangul V 

 
 
1.2 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
 
POLITICA DE COEZIUNE 2014 – 2020 – CADRUL DE 
DEZVOLTARE PROIECTE 
 
Bazându-se pe experienţele realizărilor înregistrate cu ajutorul 
instrumentelor financiare din ciclurile actuale şi anterioare ale politicii de 
coeziune şi evidenţiind importanţa conferită acestora în Cadrul financiar 
multianual 2014-2020, Comisia Europeană propune o mai mare extindere 
şi consolidare a utilizării instrumentelor financiare în cursul următoarei 
perioade de programare, ca alternativă mai eficientă şi durabilă care vine în 
completarea finanţării tradiţionale bazate pe subvenţii. 
 
Pentru a încuraja şi spori utilizarea instrumentelor financiare în cadrul 
politicii de coeziune pentru perioada de programare 2014 - 2020, prin 
propunerile Comisiei: 
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* se oferă o mai mare flexibilitate statelor membre şi regiunilor UE în ceea 
ce priveşte sectoarele ţintă şi structurile de punere în aplicare; 
 
* se oferă un cadru stabil de punere în aplicare, întemeiat pe un set clar şi 
detaliat de norme, bazându-se pe orientările şi experienţele concrete 
existente; 
*se surprind sinergiile dintre instrumentele financiare şi alte forme de 
sprijin, cum ar fi subvenţiile;  
*se asigură compatibilitatea cu instrumentele financiare instituite şi puse în 
aplicare la nivelul UE în temeiul unor norme de gestionare directă. 
 
Modificări faţă de actuala perioadă de programare: 
 
În comparaţie cu perioada de programare 2007-2013, normele propuse 
pentru instrumentele financiare aferente perioadei 2014-2020 sunt 
neprescriptive în raport cu sectoarele, beneficiarii, tipurile de proiecte şi de 
activităţi care urmează să fie sprijinite. Statele membre şi autorităţile de 
gestionare pot utiliza instrumente financiare în legătură cu toate obiectivele 
tematice care intră sub incidenţa programelor operaţionale (PO) şi pentru 
toate fondurile, în cazul în care acest lucru este eficient şi eficace. 
 

Noul cadru conţine, de asemenea, norme clare care să permită o 
combinare mai adecvată a instrumentelor financiare cu alte forme de 
sprijin, în special, cu subvenţiile , întrucât aceasta stimulează mai intens 
elaborarea de sisteme de asistenţă bine adaptate, care respectă necesităţile 
specifice ale statelor membre sau regiunilor. 
 
Instrumentele financiare reprezintă o categorie specială de cheltuieli, iar 
elaborarea şi punerea lor în aplicare cu succes depinde de o evaluare 
corectă a deficienţelor şi necesităţilor identificate pe piaţă. Prin urmare, în 
contextul unui PO, există o nouă dispoziţie, potrivit căreia instrumentele 
financiare ar trebui să fie elaborate pe baza unei evaluări ex ante , care să fi 
identificat deficienţele pieţei sau situaţiile de investiţii sub nivelul optim, 
necesităţile respective de investiţii, posibila participare a sectorului privat 
şi valoarea adăugată rezultată a instrumentului financiar în cauză. O astfel 
de evaluare ex ante va duce, de asemenea, la evitarea suprapunerilor şi 
contradicţiilor dintre instrumentele de finanţare puse în aplicare de diferiţi 
actori pe diverse niveluri. 
 
Instrumente noi în cadrul politicii de coeziune: 
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A.  Instrumentele financiare instituite la nivelul UE 
şi gestionate de către Comisie, în conformitate cu regulamentul financiar 
(gestiune directă). 
În cadrul acestei opţiuni, contribuţiile PO la instrumentele financiare vor fi 
rezervate pentru investiţii în regiuni şi în acţiuni care intră sub incidenţa 
PO din care au provenit resursele. În materie de gestiune şi control, se 
aplică aceleaşi norme, precum în cazul instrumentelor financiare puse în 
aplicare prin gestiune directă. 
 
B. Instrumentele financiare instituite la nivel naţional/regional 
şi gestionate în conformitate cu propunerea de regulament de stabilire a 
unor dispoziţii comune şi cu legislaţia derivată aferentă (gestiune 
partajată). Prin aceste instrumente, autorităţile de gestionare au 
posibilitatea de a aloca resurse din cadrul programului către: 
 
a. instrumentele deja existente sau nou – create , adaptate în funcţie de 
condiţiile şi de necesităţile specifice;  
 
b. instrumentele standardizate (disponibile pe stoc), în cazul cărora 
termenii şi condiţiile vor fi definite în prealabil şi stabilite printr-un act al 
Comisiei de punere în aplicare. Aceste instrumente ar trebui să fie gata de 
utilizare pentru o lansare rapidă. 
 
C. Instrumentele financiare, constând numai în împrumuturi sau garanţii, 
pot fi puse în aplicare direct chiar de către autorităţile de gestionare. În 
astfel de cazuri, autorităţile de gestionare vor fi despăgubite în baza 
împrumuturilor reale oferite sau a sumelor garanţiilor blocate pentru noi 
împrumuturi şi fără posibilitatea de a percepe costuri sau taxe de gestiune 
din partea fondurilor CSC. 
 
Priorităţi de finanţare: 
 
1. Îmbunătăţirea capitalului uman, prin: 
 
- creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi politici mai bune privind 
incluziunea socială şi educaţia. 
 
-creşterea ratelor ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor şi grupurilor 
vulnerabile 
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-îmbunătăţirea accesului şi a participării la educaţia şi formarea 
profesională, precum şi a calităţii acestora. 
 
Promovarea incluziunii sociale, în special, prin îmbunătăţirea accesului la 
asistenţă medicală şi servicii sociale 
 
2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creşterea locurilor de 
muncă, prin: 
 
- Consolidarea accesului la piaţa internă al polilor de creştere, prin 
investiţii în reţeaua TEN-T 
 
-Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii TIC 
 
 
3. Promovarea competitivităţii economice şi a dezvoltării locale, prin: 
 
- Sprijinirea inovării şi competitivităţii operatorilor economici şi 
îmbunătăţirea mediului de afaceri 
- Promovarea spiritului antreprenorial, inclusiv în zonele rurale, maritime şi 
de pescuit şi îmbunătăţirea mediului economic în zonele rurale şi de coastă, 
inclusiv îmbunătăţirea infrastructurii locale aferente  
- Facilitarea accesului IMM-urilor la  finanţare şi la servicii avansate pentru 
întreprinderi  
- Stimularea capacităţii (publice şi private) şi a infrastructurilor de 
cercetare şi dezvoltate bazate pe cerere 
 
4. Optimizarea utilizării şi protejării resurselor şi activelor naturale, prin: 
 
-Promovarea eficienţei energetice, a economiei cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon şi a strategiilor aferente 
 
-Reducerea vulnerabilităţii la riscuri, sprijinirea adaptării la schimbările 
climatice şi dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor 
 
-Protejarea mediului şi a biodiversităţii, prin valorificarea siturilor naturale 
şi punerea în aplicare a investiţiilor legate de acquis 
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5.Modernizarea şi consolidarea administraţiei naţionale şi a sistemului 
judiciar, prin: 
 
 
 
 
- Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă 
- Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare locală 
 

Dezvoltarea durabilă înseamnă, în primul rând, asigurarea unei calităţi 
mai bune a vieţii.  

Dezvoltarea rurală durabilă constă în asigurarea pe termen lung a 
dezvoltării şi stabilităţii sociale, economice şi culturale a spaţiului rural, în 
intercondiţionalitate cu protecţia şi conservarea mediului şi peisajelor, a 
menţinerii fertilităţii solului, asigurării habitatelor şi biodiversităţii, 
păstrării tradiţiilor şi patrimoniului cultural. 

Dezvoltarea durabilă mai înseamnă recunoaşterea faptului că economia, 
mediul şi bunăstarea socială sunt interdependente, şi anume faptul că un 
mediu afectat, din punct de vedere al calităţii, va influenţa negativ, mai 
repede sau mai târziu, dezvoltarea economică şi, mai ales, calitatea vieţii 
fiecăruia dintre noi. Dezvoltarea durabilă înseamnă şi asigurarea 
satisfacerii nevoilor de bază ale oamenilor: locuinţe, utilităţi (apa potabilă, 
energie electrică, gaze), drumuri şi străzi, oportunitatea de împlinire prin 
educaţie, informare, sănătate şi loc de muncă. Toate acestea necesită o 
economie robustă, sănătoasă, capabilă să creeze mijloacele necesare 
satisfacerii acestor nevoi, atât în prezent, cât şi pentru viitor. 

De asemenea, dezvoltarea durabilă presupune: 

> Un nou rol pentru autorităţile locale şi liderii comunităţii; 

> Promovarea bunăstării sociale şi economice a membrilor comunităţii şi a 
calităţii mediului în zonele de rezidentă; 

> Implicarea şi consultarea localnicilor şi a formelor de organizare a 
acestora; 

> Dezvoltarea unei viziuni şi a unui plan pentru zonă împreună cu 
comunitatea locală; 
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> Dezvoltarea şi oferirea serviciilor care îmbunătăţesc 
bunăstarea şi calitatea vieţii locuitorilor în zona de rezidentă. 

 

Pentru realizarea acestor obiective este nevoie de aportul comunităţii. 
Autorităţile locale, ca puncte nodale şi lideri ai comunităţilor locale, au un 
rol extrem de important. Realizarea dezvoltării durabile trebuie să fie 
dezideratul oricărei administraţii moderne şi trebuie să se reflecte în 
Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă, pentru a promova şi/sau 
îmbunătăţi bunăstarea socială şi economică şi calitatea mediului în zona de 
rezidenţă şi, astfel, să contribuie la dezvoltarea durabilă a României în 
ansamblu. 

 

Obiectiv general SDD – Tema: Schimbările climatice şi energia curată 
– Prevenirea schimbărilor climatice, prin limitarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră, precum şi a afectelor negative ale acestora asupra societăţii şi 
mediului 

Obiective specifice:  

A. Securitatea energetică 

B. Dezvoltarea durabilă 

C. Competitivitate  

 

Orizont 2020: Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a 
sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE, în 
privinţa intensităţii şi eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor 
asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice şi 
energie şi surse regenerabile“.  

 

Obiectiv general SDD – Tema: Transport durabil: Asigurarea ca 
sistemele de transport să satisfacă nevoile economice, sociale şi de mediu 
ale societăţii, reducând, în acelaşi timp, la minimum, impactul lor nedorit 
asupra economiei, societăţii şi mediului 
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Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al UE în 
privinţa eficienţei economice, sociale şi de mediu a transporturilor şi 
realizarea unor progrese substanţiale în dezvoltarea infrastructurii de 
transport 

Obiectiv general S.D.D. – Tema: Producţie şi consum durabile – 
Promovarea unor practici de consum şi producţie sustenabile  

Orizontul S.D.D. 2020.  Decuplarea creşterii economice de degradarea 
mediului, prin inversarea raportului dintre consumul de resurse şi crearea 
de valoare adăugată şi apropierea de indicii medii de performanţă ai U.E. 
privind sustenabilitatea consumului şi producţiei.  

 

Obiectiv general S.D.D. – mediu : Îmbunătăţirea gestionării resurselor 
naturale şi evitarea exploatării lor excesive, recunoaşterea valorii serviciilor 
furnizate de ecosisteme.  

Obiective specifice – tema mediului:  

 

D. Îmbunătăţirea calităţii şi accesului la 
infrastructura de apă şi apă uzată, prin 
asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi 
canalizare în majoritatea localităţilor  

E. Dezvoltarea sistemelor de management integrat 
al deşeurilor, prin îmbunătăţirea gestionării 
deşeurilor şi reducerea numărului de zone 
poluate istoric  

F. Reducerea impactului negativ asupra mediului 
şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de 
sistemele de încălzire în cele mai poluate 
localităţi  

G. Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului 
natural, prin sprijinirea managementului ariilor 
protejate, inclusiv prin implementarea reţelei 
Natura 2000 

H. Reducerea riscului de producere a dezastrelor 
naturale cu efect asupra populaţiei, prin 
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implementarea măsurilor 
preventive în cele mai vulnerabile zone 

 

Obiectiv 2020 pe mediu – obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu 
actual al ţărilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabilă 
a resurselor naturale  

Obiectiv general S.D.D. – Tema: Sănătate publică – Promovarea unor 
servicii medicale de calitate în condiţii de egalitate şi îmbunătăţirea 
protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii 

Obiectiv naţional – Îmbunătăţirea structurilor sistemului de sănătate, a 
calităţii actului medical şi a îngrijirilor furnizate în cadrul serviciilor de 
sănătate; ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea 
performanţei sistemului de sănătate  

Obiectiv specific –  Descentralizarea sistemului sanitar, prin transferul de 
competenţe, atribuţii şi responsabilităţi către administraţia publică locală; 
preluarea de către autorităţile locale a activităţilor de promovare şi educaţie 
pentru sănătate, a competenţelor legate de recrutarea, formarea şi evaluarea 
activităţilor mediatorilor sanitari şi a asistenţilor comunitari, precum şi a 
actelor legate de de asistenţa medicală, inclusiv de medicina dentară, în 
unităţile de învăţământ. 

Obiectiv 2020 – Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu 
actual al stării de sănătate a populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale din 
celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate şi 
demografice în toate politicile publice ale României. 

 

Obiectiv general al S.D.D. – Tema: Incluziune socială, demografie, 
migraţie – Crearea unei societăţi bazate pe incluziunea socială, prin luarea 
în considerare a solidarităţii între generaţii şi în interiorul lor şi asigurarea 
creşterii calităţii vieţii cetăţenilor, ca o condiţie a bunăstării individuale 
durabile  

Obiective specifice:  

A. Dezvoltarea economiei sociale  

B. Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii 
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C. Promovarea egalităţii de şanse 

D. Iniţiative pentru o piaţă inclusivă a muncii 

 

 Orizont 2020: Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi 
instituţional, a normelor şi standardelor UE, cu privire la incluziunea 
socială, egalitatea de şanse şi sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; 
punerea în aplicare , pe etape, a Strategiei Naţionale pe termen lung privind 
populaţia şi fenomenele migratorii 

 

Obiectiv general SDD - tema: Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării 
durabile – Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel global şi 
asigurarea punerii de acord a politicilor interne şi externe ale Uniunii 
Europene cu principiile dezvoltării durabile şi angajamentele sale în 
această privinţă 

Orizont 2020: Obiectiv naţional: Conturarea domeniilor specifice de 
aplicare a expertizei şi resurselor disponibile în România în slujba 
asistenţei pentru dezvoltare şi alocarea, în acest scop, a circa 0,50 % din 
venitul naţional brut 

 
 
Strategia de dezvoltare durabilă = instrument pentru atingerea 

obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung în dezvoltarea oraşului Fierbinţi 

Târg . 

Începând din ianuarie 2007, România este stat membru al Uniunii 

Europene şi face primii paşi pe structura Uniunii. Restructurarea, 

modernizarea, în vederea creşterii competitivităţii sectoarelor economice 

din România constituie o mare provocare şi are prioritate maximă în 

strategia de dezvoltare durabilă a României. 

 Dezvoltarea durabilă este o strategie prin care comunităţile 

caută căi de dezvoltare economică, astfel încât să aducă beneficii 

calităţii vieţii.  
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A devenit un ghid important pentru multe comunităţi, care au descoperit că 

modurile de interpretare tradiţionale de planificare şi dezvoltare creează, 

mai mult decât rezolvă, probleme de mediu înconjurător sau sociale, acolo 

unde interpretările tradiţionale pot conduce la aglomerare, extindere, 

poluare şi consum excesiv de resurse. 

  

 

Autorităţile locale au de jucat un rol crucial în dezvoltarea durabilă, 

deoarece:  

 

 

 

■ reprezintă comunitatea locală şi lucrează în numele ei;  

■ au un rol planificator important, deoarece desfăşoară, deleagă sau 

influenţează multe dintre serviciile de care depinde calitatea vieţii;  

■ administrează / posedă părţi importante din patrimoniul construit sau 

natural; pot influenţa prin educaţie, sfaturi, informaţii şi exemplu propriu;  

■ pot cataliza parteneriate cu alte organizaţii; au un impact mare, în calitate 

de consumatori, achizitori şi patroni. 

 Dezvoltarea durabilă a comunităţii se bazează pe resursele locale şi 

strategiile de adaptare elaborate şi promovate în cadrul comunităţii. 

Această abordare vine să consolideze realizările comunităţilor în domeniul 

dezvoltării.  

În prezent, în lume, sunt peste 6.400 comunităţi locale (municipii, oraşe, 

sate) care elaborează şi implementează strategii şi planuri locale de acţiune 

de dezvoltare durabilă, potrivit principiilor elaborate de Agenda Locală 21, 

recunoscându-se astfel importanţa procesului de planificare durabilă.  
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Prin cele patru domenii ale Agendei 21: dimensiunea 

socială şi economică; conservarea şi managementul resurselor pentru 

dezvoltare; consolidarea rolului grupurilor majore; mijloace de 

implementare, se evidenţiază obiectivele şi activităţile prioritare de 

dezvoltare la nivel global, orientând acţiunile la nivel naţional şi local. 

Pentru ca o comunitate rurală să fie apreciată că se dezvoltă durabil, 

înseamnă că analiza acesteia trebuie abordată prin prisma complexităţii 

problemelor cu care se confruntă, a adoptării politicilor integrate de 

soluţionare a problemelor de mediu, sociale şi economice, a implicării 

grupurilor majore – autorităţile publice locale, ONG-urile, femeile, tinerii, 

sectorul privat, instituţiile academice - în procesul de planificare a 

dezvoltării şi luării deciziilor. 

  

 

În procesul de planificare durabilă la nivel local este necesar să se ţină 

seama de anumite principii: 

 

■ dezvoltarea durabilă se realizează pentru cetăţeni şi cu participarea 

cetăţenilor;  

■ dezvoltarea durabilă are la bază o viziune de lungă durată, care este 

definită prin consens, fiind produsul procesului de consultare a grupurilor 

comunităţii;  

■ planificarea durabilă integrează priorităţile de mediu, economice şi 

sociale;  

■ planificarea durabilă trebuie să fie încadrată în procesul bugetar, pentru a 

asigura acoperire financiară strategiilor elaborate;  

■ priorităţile de dezvoltare durabilă sunt identificate în baza unei analize 

multilaterale a situaţiei existente, prognozând riscurile posibile, examinând 

interdependenţele între provocările locale, naţionale şi globale;  
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■ monitorizarea procesului de dezvoltare durabilă în baza 

indicatorilor locali de performanţă;  

■ o strategie de dezvoltare durabilă se elaborează în baza programelor şi 

politicilor de dezvoltare existente, încurajând convergenţa, 

complementaritatea şi coerenţa între diferite politici existente;  

■ participarea largă a comunităţii ajută la lansarea unor noi idei, probleme, 

care trebuie abordate la identificarea capacităţilor necesare pentru 

realizarea propunerilor prezentate, la dezvoltarea unui consens necesar 

pentru realizarea acţiunilor prioritare;  

■ strategiile locale de dezvoltare durabilă se fundamentează pe capacitatea 

şi resursele locale, deoarece multe dintre strategiile existente au eşuat, 

nefiind implementate, din cauza lipsei capacităţii şi a aptitudinilor necesare 

pentru realizarea lor eficientă; 

 

 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor nu reprezintă un plan detaliat 

de acţiuni, o formulă care să se aplice automat, deoarece soluţiile se 

prezintă sub forma mai multor alternative. Soluţiile diferă, în funcţie de 

spaţiu, timp, valori şi resurse disponibile. Procesul de dezvoltare a 

comunităţilor locale, din perspectiva durabilităţii, implică, întâi de toate, 

conştientizarea necesităţii planificării dezvoltării, a evaluării corecte a 

punctelor forte şi slabe ale comunităţii, a oportunităţilor şi riscurilor 

existente sau potenţiale care vor determina, pentru comunitate, acţiunile 

prioritare de scurtă şi de lungă durată.  

O comunitate durabilă se bazează pe cetăţeni activi, care participă la 

dezvoltarea comunităţii lor. Tocmai aceasta reprezintă o prioritate pentru 

comunităţile noastre - spiritul de iniţiativă şi responsabilitate al locuitorilor 

pentru destinul comunităţii lor. 
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 Având în vedere liniile impuse de integrarea 

României în structurile Uniunii Europene, este necesar să se stabilească o 

strategie coerentă de dezvoltare, astfel încât toate unităţile administrativ-

teritoriale dezvoltate şi mai puţin dezvoltate să primească finanţări 

consistente pentru ca efortul investiţional în domeniu să îşi atingă eficienţa 

scontată şi să se alinieze celorlalte comunităţi din Uniunea Europeană. 

 Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv şi al Uniunii Europeane, 

începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de la Maastricht, iar în 

2001, la summit-ul de la Goetheborg a fost adoptată Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a UE.  

 În vederea contribuţiei la realizarea priorităţilor Comunităţii, în 

special, a obiectivelor şi domeniilor de acţiune durabilă din Strategiile 

Goetheborg şi Lisabona, pentru crearea de locuri de muncă, această 

dezvoltare economică trebuie să fie echilibrată şi integrată, ţinând cont de 

aspectele sociale şi de mediu din spaţiul rural românesc. 

 Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care 

comunităţile pot să îşi creeze imaginea viitorului, pornind de la condiţiile 

prezente de potenţial şi resurse şi îşi trasează căi de rezolvare a acelui 

viitor. 

 Domeniile cheie care trebuie vizate în momentul alcătuirii unei 

strategii cadru de dezvoltare a comunităţii sunt: infrastructura şi mediul, 

dezvoltarea agriculturii eficiente economic, dezvoltarea de servicii în 

sectorul urban, concomitent cu sprijinirea afacerilor, turism şi dezvoltarea 

resurselor umane şi a serviciilor sociale. 

 Planul Local de Acţiune şi proiectele concrete vor trebui să 

soluţioneze problemele sociale, economice şi de protecţie a mediului 

existente. Termenul de realizare a planului local de acţiune trebuie să 

corespundă termenului de 5-10 ani fixat pentru realizarea Strategiei Locale 

de Dezvoltare Durabilă. Dezvoltarea durabilă este bazată pe 3 grupe de 
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factori: schimbări sociale şi politice; schimbări economice 

(inovaţii, dezvoltarea tehnologiei) şi tehnologice; schimbări de 

mediu/climaterice. 

 

Dezvoltarea locală = dezvoltarea comunitară + planificarea dezvoltării 

� Dezvoltare comunitară = participarea activă şi integrarea 

comunităţii în procesele de dezvoltare locală, în vederea atingerii 

bunăstării pentru toţi membrii ei; 

� Planificarea dezvoltării = ansamblu de procese ce implică toate 

persoanele sau grupurile de persoane din interiorul sau exteriorul 

comunităţii interesate (stakeholders), prin care se stabileşte o 

strategie cu obiective clare de atins într-o anumită perioada 

determinată, precum şi măsurile ce trebuie întreprinse.  

 

 

Planificarea poate fi de tip expert (realizată de un grup de experţi în 

domeniul planificării strategice a dezvoltării, utilizată, în general, când 

este cerută din exterior), de tip consultativ (implicând un grup restrâns 

de stakeholderi) sau participativ (cu participarea tuturor factorilor 

interesaţi ai comunităţii, demers care cere timp). 

 

Principiile şi obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă 

Principii: 

1. Durabilitate – condiţii mai bune de trai pentru populaţia săracă, 

precum şi un minimum de condiţii necesare pentru un trai decent şi 

pentru sănătatea şi bunăstarea tuturor; 

2. Competitivitate – permite dezvoltarea economiei proprii în context 

regional şi naţional, promovarea unui sector privat productiv şi 

competitiv; 
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3. Sprijin financiar – putere financiară care să 

faciliteze accesul la o varietate de surse financiare, pentru a satisface 

nevoile de investiţii şi dezvoltare; 

4. O bună administrare – reacţia eficientă şi efectivă la problemele 

comunităţii, prin responsabilizarea autorităţilor locale şi 

parteneriatul cu societatea civilă. 

 

Obiective : 

• Să direcţioneze comunitatea spre dezvoltare economică, cu 

scopul de a crea cât mai multe locuri de muncă; 

• Să dezvolte un proces comun de organizare, pentru a stabili 

priorităţile comunităţii, strategia şi acţiunile sale; 

• Să sprijine autorităţile publice locale în prezentarea strategiilor 

locale şi de investiţii; 

• Să determine eficientizarea managementului. 

 

Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin 7 trăsături 

care se recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest 

domeniu. Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele: imagine 

asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, toate create pentru 

acţiune, orientare spre schimbare şi orientare spre câştig durabil. 

 Strategia de dezvoltare locală este atât un proces de planificare, cât şi un 

produs care promovează parteneriatul în rândul diferiţilor actori de pe plan 

local: 

• Administraţia publică locală; 

• Comunitatea locală; 

• Sectorul privat; 

• Reprezentanţii societăţii civile 
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Scopul parteneriatelor este de a analiza împreună problemele legate de 

dezvoltare, de imaginea creată pentru viitor, de mobilizarea resurselor, 

de elaborarea strategiilor de dezvoltare, a proiectelor, precum şi de 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestora. 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală are la bază răspunsurile la 4 

întrebări fundamentale: 

 

 

1. Unde ne situăm în acest moment ? 

2. Unde ne-ar plăcea să ajungem ? 

3. Ce probleme trebuie să ridicăm şi cum ajungem la acel nivel? 

4. Cum trebuie să acţionăm, pentru a atinge acel nivel? 

 

 Pentru a răspunde la aceste întrebări trebuie parcurse etapele de mai 

jos. 

1.3 METODOLOGIE 

 

Esenţa unei abordări eficiente asupra dezvoltării durabile constă în 

integrarea unei game de politici şi programe care se completează unele pe 

altele în domeniile social, economic şi protecţia mediului. Pentru a începe 

orice proces de schimbare în cadrul unei comunităţi, trebuie să ia naştere 

dorinţa de a face acest lucru. 

În primul rând, trebuie conştientizat Consiliul local, precum şi 

comunitatea locală de importanţa acestui proces. 

Filozofia trebuie să cuprindă aspiraţiile de viitor ale comunităţii în 

ceea ce priveşte sănătatea, modul de viaţă şi calitatea acesteia, calitatea 
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mediului local şi direcţiile viitoare de dezvoltare 

economică. În ansamblu, viziunea trebuie să ofere îndrumare şi orientare 

spre direcţia în care comunitatea poate acţiona. 

Atât stabilirea unei filozofii, cât şi identificarea problemelor şi 

cauzelor, formularea obiectivelor, stabilirea priorităţilor, stabilirea ţintelor 

şi identificarea opţiunilor de acţiune materializează realizarea strategiei 

locale de aplicare a principiilor dezvoltării durabile. 

 

După efectuarea acestor paşi, se are în vedere trecerea la elaborarea 

Planului local de acţiune şi a listei proiectelor prioritare care vor soluţiona 

în mare parte problemele sociale, economice şi de protecţie a mediului 

existente în regiunea în care se implementează. 

 

Pentru început, sunt necesari următorii paşi: 

 

• Stabilirea unei filosofii; 

• Identificarea problemelor şi cauzelor; 

• Formularea obiectivelor; 

• Stabilirea priorităţilor; 

• Stabilirea ţintelor şi identificarea opţiunilor de acţiune. 

 

După efectuarea acestor paşi, urmează: 

 

• Crearea programelor prin care vor fi atacate ţintele; 

• Concretizarea Planului de acţiune; 

• Implementare şi monitorizare; 

• Evaluare şi feedback. 
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Prin implementarea strategiei locale se urmăreşte integrarea 

problemelor de protecţie a mediului în procesul de luare a deciziei în 

sectoarele social şi economic, formulându-se astfel un parteneriat 

strategic. 

 

Obiectivele strategiei de dezvoltare locală a oraşului Fierbinţi Târg 

sunt: 

 

• Realizarea unui progres social, care să vină în întâmpinarea 

nevoilor fiecărui cetăţean: 

• Creşterea şi stabilizarea economică; 

• Protecţia efectivă a mediului şi utilizarea durabilă a resurselor 

naturale. 

 

Metodologia detaliată pentru realizarea strategiei 

 

A. Evaluarea mediului economico-social şi a potenţialului local 

 

Strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză 

aprofundată a stării existente a comunităţii realizată printr-un set de 

indicatori. Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea la 

momentul respectiv sau profilul comunitar se realizează prin metode 

calitative şi cantitative de colectare a informaţiilor. 

Analiza resurselor existente trebuie să fie cât mai realistă posibil, 

căci ea va arăta punctele forte sau, dimpotrivă, punctele slabe ale 

comunităţii. Primele se cer consolidate şi valorificate. Cele din urmă vor 

trebui analizate sub aspectul cauzelor ce le determină, pentru a determina 

soluţiile şi oportunităţile posibile. 
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RESURSE Exemple: 

Terenuri, tipul acestora, proporţia fiecăruia 
Factorii de mediu: apa, aer, sol şi calitatea 
acestora 

naturale 

Starea de poluare a resurselor naturale 
  

Relaţii sociale 
Asociaţii, cooperări (locale, regionale, naţionale 
şi internaţionale) 

Conflicte 

Participarea la procesele locale decizionale 

sociale 

Suportul politic 
  

Accesul la serviciile şi facilităţile sociale şi 
medicale 

Diversitatea profesiilor umane 

Capacitatea profesională a membrilor comunităţii 
  

Venituri, economii 

Credite financiare 

Programe de finanţare 
  

Infrastructura (de transport, utilităţi publice), 
starea acesteia şi gradul de accesibilitate 

Construcţii şi starea acestora 
 Infrastructura 

Dotări, echipamente existente şi starea acestora 
 



                   SC CONSULT INVEST SRL                                 Certificare QSCert 

                                       ISO 9001:2008                      ISO 14.001 : 2004 

          Certificat nr. Q – 4265/09                             Certificat nr. E – 4265/09 

SC Consult Invest SRL Amara 

                                                                                                                CUI 18783606            J21/301/2006 
25 

Pe baza acestui profil comunitar se realizează 

matricea SWOT. Este vorba despre un diagnostic din care să poată fi 

extrase obiectivele viitoare. 

 

 

Matricea expune într-o dispunere vizuală şi concentrează în 

formulări cât mai precise şi concise : 

 

 

� punctele forte (S = strengths) 

� punctele slabe (W = weaknesses) 

� oportunităţile (O = opportunities) 

� ameninţările (T = threats) 

 

Punctele forte şi cele slabe ţin exclusiv de mediul intern al comunităţii, 

de resursele acesteia. Oportunităţile şi ameninţările vin din mediul extern şi 

ţin de cadrul legal, de actorii externi ce pot avea o influenţă pozitivă sau, 

dimpotrivă, negativă asupra comunităţii. 

Este important ca, pentru fiecare problemă identificată cu care se 

confruntă comunitatea, să fie recenzate mai multe soluţii posibile, pentru a 

identifica opţiunile de luat în dezbatere. 

 

B. Elaborarea conceptului strategic de dezvoltare economico-socială 

 

B.1. Formularea scopurilor/misiunii, a direcţiilor strategice şi a 

obiectivelor de dezvoltare, bazată pe conturarea realistă a profilului-

analizei diagnostic a oraşului are la bază întâlniri, dezbateri, cu scopul 

formulării misiunii viitoarei strategii de dezvoltare a zonei, precum şi 
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construirea sistemului ierarhic de obiective, prin a căror 

realizare va fi îndeplinită misiunea strategiei de dezvoltare a zonei. 

 Strategia se referă, în general, la o durată de 6 până la 10 ani 

chiar, răspunzând la întrebarea “Unde vrem să ajungem?”. 

  

          Obiectivele identificate permit, totodată, măsurarea rezultatelor 

implementării, datorită faptului că obiectivele generale şi specifice, precum 

şi rezultatele sunt cuantificabile prin indicatori. 

 

 

 Strategia de dezvoltare locală a oraşului va reprezenta un instrument 

de promovare economică a zonei, care va determina , în final, creşterea 

nivelului de trai a locuitorilor. 

 

B.2. Formularea alternativelor strategice şi a strategiei finale 

 

În vederea alegerii alternativei strategice optime vor fi realizate patru 

categorii de acţiuni strategice, după cum urmează: 

• strategii de tip SO care utilizează toate avantajele zonei, 

pentru a profita la maxim de oportunităţile mediilor externe; 

• strategii de tip WO, care depăşesc dezavantajele zonei, pentru 

a utiliza la maxim oportunităţile mediilor externe; 

• strategii de tip ST, care utilizează toate avantajele zonei, 

pentru a minimiza ameninţările mediilor externe; 

• strategii de tip WT, care minimizează dezavantajele zonei şi 

minimizează ameninţările mediilor externe. 

 

Compararea acestor analize SWOT trebuie să permită luarea unor decizii 

privind orientarea strategiei de dezvoltare a orasului, care să răspundă, la 
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cel mai înalt nivel, criteriilor de performanţă, sinergie-

complementaritate, eficienţă, fezabilitate şi impact. 

 

 

Strategia elaborată trebuie să răspundă la întrebarea “Cum ajungem 

acolo?”. 

 

C. Implementarea alternativei strategice de dezvoltare durabilă 

 

 

Implementarea Planului local de acţiune se va realiza cu ajutorul societăţii 

de consultanţă care va asigura asistenţă tehnică, consultanţă şi orice alte 

servicii conexe necesare implementării măsurilor de dezvoltare cuprinse în 

programul de acţiune selectat pentru implementare. 

 

 

 
 
 
Judeţul Ialomiţa se află în partea de sud-est a ţării, în Câmpia Bărăganului, 

diviziune estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiţei şi la 

interferenţa unor vechi şi importante drumuri comerciale, prin care capitala 

ţării este legată cu Moldova şi cu litoralul Mării Negre. 

 

Vecinii judeţului Ialomiţa sunt : 

• la Nord - judeţele Brăila şi Buzău ; 

• la Nord-Vest – judeţul Prahova ; 

• la Vest – judeţul Ilfov ; 

• la Sud – judeţul Călăraşi ; 

•  la Est – judeţul Constanţa. 

Capitolul 2 ANALIZA DIAGNOSTIC INIŢIALĂ 
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Suprafaţa totală a judeţului Ialomiţa este de 4.453 km2 (445.289 ha.), din 

care : 3.736 km2 suprafaţă agricolă, 258 km2 suprafaţă cu vegetaţie 

forestieră, 389 km2 terenuri cu altă destinaţie şi aproape 69 km2 terenuri 

neproductive. 

 

STRUCTURA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

 

 

Judeţul Ialomiţa are în componenţa sa 3 municipii încadrate, potrivit legii, 

ca localităţi de rangul II: Slobozia, Urziceni şi Feteşti, 4 oraşe: Ţăndărei, 

Amara, Căzăneşti, Fierbinţi-Târg care au rangul III şi 57 de comune, cu un 

total de 121 de sate (57 de sate - cele reşedinţă de comună - având gradul 

IV, iar restul de sate având rangul V). 

Reşedinţa judeţului Ialomiţa este municipiul Slobozia. 

 
 
 
2.1. DESCRIEREA TERITORIULUI 
 
2.1.1. Localizarea 

 

Oraşul Fierbinţi este amplasat în aproprierea râului Ialomiţa, la 

confluenţa acestuia cu pârâul Cociovaristea, situat la extremitatea vestică a 

judeţului Ialomiţa, la o distanţă de 40 km de Bucureşti, 91 km de Slobozia 

şi la 29 km de Urziceni. Cadrul natural aparţine Câmpiei Vlăsiei, la 

intersecţia acesteia cu Câmpia Mostiştei. 

     Populaţia actuală a oraşului Fierbinţi este de 4.606 locuitori, 

cantonată în cadrul a mai multor gospodării. 
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    Localităţile componente în perioada în care oraşul era 

comună sunt următoarele : Fierbinţi-Târg – a fost târg săptămânal, 

începând din secolul al XVII-lea. În acest sat a fost, până în anul 1950, 

sediul Plasei Fierbinţi, judeţul Ilfov; Fierbinţi de Sus – poarta denumirea 

datorită faptului că este situat la altitudine mai mare decât restul 

localităţilor; Fierbinţi de Jos – poartă această denumire datorită 

amplasării sale la altitudine mai joasă decât restul localităţii, Grecii de 

Jos – este situat pe moşia boierilor din familia Greceanu. 

 

2.1.2. Teritoriul 
 

Terenul intravilan existent al oraşului Fierbinţi Târg este cel 

prevăzut de Legea fondului funciar şi este materializat în PUG, prin 

corelarea limitelor şi suprafeţelor aflate în evidenţa OCPI Ialomiţa, cu cele 

aflate în evidenţa Consiliului local Fierbinţi Târg. 

Din punct de vedere administrativ, oraşul Fierbinţi Târg, cu satele 

aparţinătoare: Fierbinţii de Jos, Fierbinţii de Sus, Grecii de Jos, pe un 

teritoriu administrativ cu o suprafaţă 5.765  ha, iar intravilanul este în 

suprafaţă 531  de ha, conform PUG-ului elaborat în anul 2002.  

 
2.1.3. Clima 
 

 Din punct de vedere morfologic, zona  în care se află situat oraşul 

Fierbinţi aparţine zonei centrale a marii unităţi denumită  Câmpia 

Română, în partea de N-V a capitalei, şi anume în subunitatea denumită 

Câmpul Vlăsiei. Câmpul Vlăsiei are o pantă orientată, în general, de la 

N - N-V cu cote de 75-80 m către S – S-E cu cote care ajung la 50 m. 

Aspectul general al Câmpului Vlăsiei este neted, cu excepţia unor văi şi  

    a zonei de crovuri din partea de S-E. Câmpia Vlăsiei este aluvio-        

proluvială de tranziţie şi este acoperită cu depozite loessoide. 
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Din punct de vedere hidrografic, oraşul  Fierbinţi este 

traversat de râul Ialomiţa pe al cărui mal drept sunt situate localităţile 

Grecii de Jos , Fierbinţii Târg şi Fierbinţii de Sus, pe malul stâng 

situându-se Fierbinţii de Jos. 

 

În lunca Ialomiţei altitudinea variază între 67-78 m. 

 

Clima din zonă este de tip temperat – continental, fiind caracterizată 

prin următorii parametrii  specifici :  

 

- temperatura media anuală : +10,3 grade C; 

- temperatura  minimă absolută : -30,0 grade C; 

- temperatura maximă absolută : + 41,1 grade C. 

 

Precipitaţiile medii anuale înregistrează valoarea de 580 mm, fiind 

repartizate pe anotimpuri, după cum urmează : 

- iarnă : 109,7mm 

- primăvară:  144,5 mm 

- vară : 201,5 mm 

- toamnă : 124,3 mm 

 

Direcţia predominantă a vânturilor este cea estică (21,2%) şi vestică 

(16,3%). 

Calmul înregistrează valoarea de 18,9%. 

Intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort =1,2    2,4 m/sec. 

 

 

Adâncimea la îngheţ = 0,70  -  0,80 m. 
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Din punct de vedere geologic, zona este acoperită cu 

formaţiuni de vârstă cuaternară reprezentată prin pleistocen şi holocen. 

Pleistocenul superior cuprinde depozite loessoide din componenţa teraselor 

alcătuite din prafuri nisipoase argiloase gălbui cu concreţiuni calcaroase 

având intercalate parfuri argiloase. Depozitele loessoide însumează grosimi 

de 15-20 m şi sunt considerate, din punct de vedere genetic, deluvial-

proluviale. 

 

Holocenul se remarcă prin depozite loessoide aparţinând terasei joase, 

aluviuni grosiere şi fine ale luncilor. Depozitele loessoide sunt constituite 

predominant din prafuri argiloase cenuşii gălbui şi au o grosime de 6-15 m. 

Din punct de vedere geotehnic, terenul de fundare este de natură loessoidă 

şi, datorită proprietăţilor macroporice, poate genera fenomene de tasări 

suplimentare la apariţia unui exces de umiditate. 

Nivelul apei subterane este în legătură cu nivelul din râul Ialomiţa, pe 

teritoriul oraşului Fierbinţi fiind întâlnit la o adâncime de 8-9 m. 

În zonele cu cote mai coborâte, nivelul apei subterane apare mai către 

suprafaţă, în zona lacului făcându-şi apariţia chiar în subsoluri. 

 

2.1.4. Relieful    
 
Relieful oraşului Fierbinţi Târg este reprezentat de zone de câmpie şi luncă, 

relieful zonei purtând amprenta situării sale în diviziunea estică a Câmpiei 

Române – Bărăganul.  

Teritoriul oraşului se află situat în unitatea geomorfologică a Câmpiei 

Române, la 30 km de marginea de sud a Subcarpaţilor Curburii şi la 72 

km, în linie dreaptă, de lunca fluviului Dunărea. 
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Conform regionării geomorfologice a Câmpiei Române, 

teritoriul oraşului Fierbinţi Târg se află la contactul dintre grupa regiunilor 

centrale şi cea a regiunilor estice şi nord – estice ale acesteia, 75% din 

teritoriul oraşului – porţiunea situată la vest de Sărata – fiind subunitate a 

Câmpiei Române Centrale. 

  

 

2.1.5. Date hidrografice 

 

          Din punct de vedere hidrografic, oraşul Fierbinţi este traversat de 

râul Ialomiţa pe al cărui mal drept sunt situate localităţile Grecii de Jos, 

Fierbinţii Târg şi Fierbinţii de Sus, pe malul stâng situându-se Fierbinţii de 

Jos. 

 

2.1.6. Caracteristicile geotehnice 

 
  Solurile caracteristice perimetrului oraşului sunt cernoziomul 

ciocolatiu şi levigat, care au o fertilitate ridicată. Solurile specifice zonei de 

luncă, cu o fertilitate mai redusă, se găsesc în vecinătatea râului Ialomiţa. 

            În luncă, depozitele aluviale holocene se continuă, spre N, cu cele 

loessoide pleistocene. Pedologic, în lunca Ialomiţei sunt soluri aluviale 

(inclusiv gleizate), iar, în rest, cernoziomuri cambice. 

              

2.1.7. Date fitogeografice 
 
         Vegetaţia are caracter stepic. Pădurile se găsesc în lunca Ialomiţei, iar 

la N de sat, se află un rest din pădurea Redea, cu mulţi arbori bătrâni. 

         Flora şi fauna oraşului sunt caracteristice câmpiei, fiind reprezentate 

prin plante şi animale specifice acesteia. Predomină vegetaţia ierboasă.  
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Cea mai mare parte a teritoriului administrativ este 

ocupată de terenuri agricole. Se găsesc şi rămăşiţe de stepă, reprezentată de 

pajişti naturale, precum şi pe marginea drumurilor, de-a lungul digurilor şi 

al canalelor de irigaţie. 

 
 
 
2.1.8. Protecţia seismică 
 

Normativul P100-92 stabileşte pentru zona oraşului Fierbinţi Târg 

următoarele valori ale coeficienţilor Tc şi Ks privind proiectarea 

antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi 

industriale: Tc = 1,5 secunde, respectiv Ks=0,16 (zonă seismică D), ceea ce 

corespunde cu intensitatea seismică de grad VIII MSK. 

 

2.2. PATRIMONIUL ISTORIC 
 
2.2.1. Caracteristicile istorice ale localităţii 
 
Oraşul Fierbinţi-Târg este amplasat în apropierea râului Ialomiţa, la 

confluenţa acestuia cu pârâul Cociovăriştea, situat la extremitatea vestică a 

judeţului Ialomiţa, la o distanţă de 40 km de Bucureşti, 91 km de Slobozia 

şi la 29 km de Urziceni. Cadrul natural aparţine Câmpiei Vlăsiei, la 

intersecţia acesteia cu Câmpia Mostiştei. 

Localităţile componente în perioada în care localitatea era comună, nu oraş, 

sunt următoarele : Fierbinţi-Târg – a fost târg săptămânal, începând din 

secolul al XVII-lea. În acest sat a fost, până în anul 1950, sediul Plasei  

Fierbinţi, judeţul Ilfov; Fierbinţi de Sus – poartă denumirea datorită 

faptului că este situat la altitudine mai mare decât restul localităţilor; 

Fierbinţi de Jos – poartă această denumire datorită amplasării sale la 

altitudine mai joasă decât restul localităţii; Grecii de Jos – este situat pe 

moşia boierilor din familia Greceanu. 
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Oraşul Fierbinţi-Târg este atestat documentar cu această 

denumire în anii 1620, iar în anul 1650 este menţionat în acte de 

proprietate păstrate în arhivele naţionale. 

Pe raza localităţii s-au facut săpături arheologice în anii 1970, scoţându-se 

la iveală o serie de fragmente ceramice având vechime din secolul II 

înainte de Cristos, precum şi fragmente de râşnite, fusaiole, oase, rămăşiţe 

de vatră, atestând existenţa unei aşezări cu populaţie sedentară ale cărei 

îndeletniciri principale erau agricultura , creşterea vitelor şi o serie de 

meşteşuguri: olărit, tors, ţesut, dulgherie. 

De-a lungul timpului, au fost ridicate o serie de monumente comemorative 

care pot fi admirate şi astăzi, printre care enumerăm: Monumentul ridicat 

în memoria eroilor Războiului de Independenţă din 1877 – 1878, situat în 

vecinătatea sediului Primăriei; Monumentul închinat eroilor din primul 

război mondial ( 1916 – 1918 ) – situat în Fierbinţi de Jos; Monument 

dedicat memoriei eroilor din primul război mondial (o troiţă din lemn 

sculptată) amplasat în centrul oraşului Fierbinţi –Târg. 

Locuitorii oraşului, ortodocşi în totalitate, au ridicat, prin contribuţie 

proprie, de-a lungul timpului, mai multe biserici, printre care enumerăm: 

Biserica cea mai veche este situată în Grecii de Jos, zidită în anul 1754, 

ctitorie a şerdarului Greceanu; Biserica din Fierbinţi de Sus zidită în anul 

1842, ctitorie a marelui vornic Scarlat, cu hramul Sfinţii Arhangheli, 

Mihail şi Gavril; Biserica din Fierbinţi de Jos, zidită în anul 1854, ctitorie a 

domnitorului Alexandru Ghica, cu hramul Sfântul Nicolae; Biserica din  

oraşul Fierbinţi -Târg zidită în anul 1854, ctitorie a aceluiaşi Alexandru 

Ghica, cu hramul Sfîntul Gheorghe; Biserica din satul Stroieşti, zidită în 

anul 1994, prin contribuţia directă a enoriaşilor, cu Hramul Adormirea 

Maicii Domnului; Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril“ din satul 

Grecii de Jos. 
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Oraşul are un număr de 4606 de locuitori. Peste 99% sunt 

de naţionalitate română şi confesiune creştin-ortodoxă. 

 

Primii locuitori sunt menţionaţi din perioada geto-dacă şi daco-română. Nu 

au avut loc veniri masive de populaţie din alte zone. Dinamica demografică 

se prezintă astfel: anul 1912 – 4486; 1941 – 5882; 1977 - 6488; 1992 - 

5518; 1996 – 5333; 2002 –5162. 

Familii boiereşti care au stăpânit moşia satului din acea perioadă: Mihai 

Viteazu – sfârşitul secolului al XVI-lea; în secolele XVIII – XIX în satele 

Fierbinţi de Sus şi Fierbinţi de Jos - Scarlat Ghica şi Alexandru Ghica, 

Generalul Arion şi apoi, fiicele lui. 

Ca oaspeţi temporari ai localităţii, de-a lungul timpului, au fost cunoscuţi 

scriitori mari, precum Mircea Eliade şi Marin Preda. Mircea Eliade a fost 

de mai multe ori oaspete al acestor locuri, între anii 1920-1930, venind în 

vizită la o soră de-a lui, căsătorită cu un judecător la Judecătoria Plaşii - 

Fierbinţi din această localitate. Marin Preda a lucrat în vara anului 1941 la 

şantierul C.F.R Fierbinţi, ca pontator, timp de o lună de zile, fiind găzduit 

la unul din colegii lui de la Şcoala Normală din Bucureşti, care avea 

domiciliul, în acea vreme, în comuna Fierbinţi. 

 
2.3 URBANISMUL – sursa date: PUG, anul 2002. 
 
2.3.1 Intravilanul existent. Bilanţ teritorial. 
 
Fierbinţi-Târg (în trecut, Fierbinţi-Stroeşti şi Târgu Fierbinţi) este un oraş 

în judeţul Ialomiţa, Muntenia, România. Pe lângă localitatea principală, 

oraşul mai cuprinde şi localităţile Fierbinţii de Jos, Fierbinţii de Sus şi 

Grecii de Jos. 

Oraşul se află în extremitatea vestică a judeţului, la limita cu judeţul 

Ilfov, pe malurile râului Ialomiţa, la coada Lacului Dridu, pe care acest râu  
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îl formează chiar înainte de confluenţa sa cu Prahova. 

Potrivit PUG-ului din 2000, prin oraş trece şoseaua judeţeană DJ 101, care 

îl leagă spre est de Dridu şi Fierbinţi Târg (unde se termină în DN 1D) şi 

spre vest, în judeţul Ilfov, de Nuci, Moara Vlăsiei, Baloteşti (unde se 

intersectează cu DN1), Corbeanca şi Buftea (unde se termină în DN1A). 

Terenul intravilan existent al oraşului Fierbinţi Târg este cel 

prevăzut de Legea fondului funciar şi este materializat în PUG, prin 

corelarea limitelor şi suprafeţelor aflate în evidenţa OCPI Ialomiţa, cu cele 

aflate în evidenţa Consiliului local Fierbinţi Târg. 

Din punct de vedere administrativ, oraşul Fierbinţi Târg este format 

din Fierbinţii de Jos, Fierbinţii de Sus, Grecii de Jos, pe un teritoriu 

administrativ cu o suprafaţă 5765  ha şi cu un intravilan în suprafaţă de 531 

de ha, potrivit PUG-ului din 2002, urmând a se completa după aprobarea 

noului PUG, ce se află în lucru, faza avize şi acorduri.  

 
2.3.2 Caracteristicile zonelor funcţionale din intravilan, potrivit PUG 
aprobat în anul 2000. 
 
 Conform evidenţelor cadastrelor ale oraşului Fierbinţi, singurele 

suprafeţe care figurează în intravilan sunt vetrele satului de reşedinţă 

Fierbinţi Târg şi ale satelor aparţinătoare Fierbinţii de Sus , Grecii de Jos şi 

Fierbinţii de Jos. 

Prezentarea situaţiei existente a oraşului Fierbinţi Târg si a satelor 

aparţinătoare evidenţiază principalele zone funcţionale din intravilanul 

fiecăreia din localităţi (locuinţe, producţie,sport , gospodărie oraşenească şi 

altele). 
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Celelalte trupuri existente pe cuprinsul teritoriului 

administrativ, precum şi extinderi mai recente ale zonelor de locuit nu sunt 

în prezent incluse în  

intravilanul fiecăreia dintre localităţi (locuinţe, producţie, sport  şi altele). 

 

 Zona unităţilor industriale şi de depozitare  ocupă o suprafaţă 

modestă, de numai 15,3 ha, cu o pondere în intravilan de 3,0 %. 

 Instituţiile şi serviciile publice sunt în următoarele domenii: 

- unităţi pentru administraţie; 

- unităţi pentru învăţămînt; 

- unităţi de cult; 

- unităţi comerciale ; 

- alte servicii.  

Instituţiile şi serviciile de interes public sunt insuficiente pentru 

cerinţele actuale; de aici, necesitatea dotării cu noi tipuri de servicii, 

precum şi modernizarea celor existente, de exemplu, bibliotecă, farmacie 

etc, în vederea întăririi rolului acestora în viaţa comunitară. 

Căile de comunicaţie şi transporturi ocupă o pondere de 12,7% din 

suprafaţa totală a intravilanului. Reţeaua existentă de străzi, precum şi 

traficul impropriu în transportul local şi din teritoriu sunt echipate 

necorespunzător. 

Spaţiile verzi, sport, agrement, protecţie ocupă o pondere foarte 

redusă – 0,40%.  

Gospodărie comunală, cimitire – dotările ocupă o suprafaţă de 1,8 ha 

şi o pondere 0,4%. 

Terenurile libere în intravilan au o suprafaţă de 187,0 ha şi o pondere 

de 36,5%. 
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2.3.3 Bilanţ teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita 

teritoriului administrativ, potrivit PUG, anul 2002.  

Intravilanul existent - de 531 ha.  

Teritoriul administrativ al oraşului  Fierbinţi Târg  este  de 5.765 ha. 

Categoriile de folosinţă evidenţiază suprafeţe agricole (arabil, păşuni, 

livezi) şi suprafeţe neagricole (păduri, ape, drumuri, curţi, construcţii, 

neproductiv). 

 

2.4 CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTURI  

 

Pe teritoriul oraşului Fierbinti-Târg există artere judetene. Cea mai 

importantă arteră rutieră pentru oraş este D.J. 101, care leagă Oraşul 

Fierbinti-Târg de localitatea Dridu la est şi trece în judeţul Ilfov, prin 

comuna Gradiştea, la vest, dar şi DJ 101U. 

 
2.5 ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 
 
Din punct de vedere calitativ, apa consumată de populaţie, care provine din 

stratul freatic superior, în majoritate , prezintă o serie de compuşi ai 

azotului , fosforului , chiar şi din grupa metalelor grele, care, în combinaţie 

şi cu duritatea excesivă, o fac, din punct de vedere al normelor sanitare în 

vigoare , nepotabilă . Din aceasta cauză, a fost necesară promovarea unei 

investiţii prin care să asigure alimentarea cu apă potabilă a oraşului , cu 

respectarea normelor calitative impuse de reglementările sanitare din 

domeniul în vigoare. În prezent, printr-un proiect aprobat de POS Mediu, 

se lucrează şi la extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă, investiţia 

fiind dată în gestiunea SC RAJA SA CONSTANŢA. Tot printr-o finantare 

similară, se realizează investiţia de canalizare, staţia de tratare a apelor  
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uzate fiind deja recepţionată. Pe viitor, se ia in calcul o 

extindere a reţelei de canalizare, astfel încât să deservească întregul oraş. 

 

 

2.6 MEDIU 

 

Poluarea atmosferei reprezintă unul dintre factorii majori care 

afectează sănătatea şi condiţiile de muncă ale populaţiei. Disconfortul 

produs de fum  şi mirosuri , reducerea vizibilităţii, efectele negative asupra 

sănătăţii umane şi a vegetaţiei produse de pulberi şi gaze nocive, daunele 

asupra construcţiilor datorate prafului şi gazelor corozive se înscriu printre 

problemele majore de mediu ale zonelor locuite. 

Menţinerea calităţii atmosferei în limite acceptabile, cu tendinţa de 

aducere la parametri naturali, constituie o linie strategică esenţială a unui 

program de management al mediului într-o zonă, program al cărui scop 

constă în reconstrucţia ecologică a zonei şi asigurarea dezvoltării ei 

durabile. La acest moment, s-a implementat un proiect cu finanţare 

europeană pentru gesionarea deşeurilor, serviciul fiind dat în gestiunea unei 

asociaţii de dezvoltare intercomunitare. Se ia în calcul, pe viitor, realizarea 

altor proiecte în domeniu, pentru prevenirea şi conştientizarea asupra 

rolului protecţiei mediului înconjurător.  

 

2.7 DISFUNCŢIONALITĂŢI  

 

     Ca urmare a analizei făcute cu reprezentanţii consiliului local asupra 

punctelor nevralgice în modul de desfăşurare a activităţilor atât în teritoriu, 

cât şi în localităţile componente, s-au evidenţiat  o serie de 

disfuncţionalităţi, în cea mai mare parte, remediabile. 
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  Multe dintre disfuncţionalităţi au apărut ca urmare a transformărilor ce au 

avut loc în sectorul economic şi sectorul servicii al oraşului, în concordanţă 

cu situaţia economică a ţării, ca urmare a reaşezării producţiei economice 

pe principiile economiei de piaţă. 

Orientarea ramurilor economice şi a serviciilor către creşterea rentabilităţii, 

către privatizare, conduce la amplificarea problemelor sociale şi la 

necesitatea reorientării forţei de muncă disponibilizată. 

Problemele sociale rezultă din perturbările în ocuparea forţei de muncă 

existente, navetism , structura necorespunzătoare a locurilor de muncă faţă 

de resursele şi de nevoile localităţii, scăderea continuă a numărului de 

locuitori în ultimii ani, constituie disfuncţionalităţi în desfăşurarea 

activităţii economice a oraşului Fierbinţi Târg , dar a căror amploare şi 

modalităţi de rezolvare nu pot fi apreciate în momentul de faţă , având în 

vedere schimbările specifice perioadei de tranziţie. 

Analiza situaţiei existente pune în evidenţă principalele 

disfunţionalităţi cu care se confruntă oraşul Fierbinţi Târg. 

• Intersecţiile dintre drumul judeţean nu sunt în toate situaţiile rezolvate şi 

semnalizate corespunzător. 

• Neasigurarea alinierii corespunzătoare a construcţiilor la principalele 

străzi (mai ales, la drumul judeţean). 

• Lipsa unei reţelele de canalizare care să deservească întregul oraş  

 

Deprecierea producţiei agricole, din cauza gradului redus de utilizare 

a amenajărilor realizate pentru irigaţii şi desecare, din cauza costului ridicat 

al folosirii instalaţiilor de irigare pentru producătorii particulari. 

O altă cauză a degradării producţiei agricole o constituie gradul 

ridicat de fărâmiţare, parcelare şi dispersie a terenurilor agricole, 
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promovarea unor tipuri de culturi neadaptate la cerinţele 

pieţei (scăderea suprafeţelor cultivate cu plante furajere, legume, sfeclă de 

zahăr, orez ş.a.). 

La aceasta se adaugă şi slaba dezvoltare a sectorului de servicii 

agricole, care să asigure producătorilor agricoli accesul la lucrările 

mecanice, întreţinerea şi repararea mijoacelor mecanice, la îngrăşăminte 

chimice, pregătirea managerială a forţei de muncă, valorificarea şi 

prelucrarea produselor agricole ş.a. 

În oraşul Fierbinţi Târg activitatea economică de bază este 

agricultura care, din cauza caracterului ei sezonier, conduce la perturbări în 

ocuparea forţei de muncă. 

O altă disfuncţionalitate este tendinţa de îmbătrânire a forţei de 

muncă, cu consecinţe negative asupra randamentului şi calităţii muncii. Se 

impune ameliorarea piramidei vârstelor din localităţi, prin dezvoltarea unor 

structuri economico-sociale care să contribuie la reţinerea tineretului. 

Tot o disfuncţionalitate o constituie şi ponderea mare a clădirilor de 

locuit cu pereţi din materiale perisabile. 

O altă disfuncţionalitate o reprezintă străzile din pamânt şi 

inexistenţa unei infrastructuri adecvate. 

De asemenea, lipsa sistemelor de anunţare şi alarmare în caz de 

incendiu şi a căilor de acces pentru intervenţie în caz de urgenţă publică. 

 

Lipsa sistemelor hidroameliorative (irigaţii, desecare) conduc la 

creşterea sau scăderea umidităţii la suprafaţă şi în sol, peste limitele 

normale, cu consecinţe negative asupra culturilor. 

De asemenea, din cauza lăţimii reduse a trotuarelor, a faptului ca nu 

au, în general, o îmbracăminte corespunzătoare, în zonele în care se 

înregistrează un trafic pietonal semnificativ, se manifestă un disconfort 

accentuat al circulaţiei pietonale. 
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2.8 SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI MEDIUL DE AFACERI 

 

Economia oraşului Fierbinţi Târg are un caracter agrar-industrial. 

- Pe  teritoriul oraşului îşi desfăşoară activitatea mai multe unităţi cu 

profil industrial , agricol , financiar şi servicii.  

 

2.8.1 Agricultură şi silvicultură 

 

Teritoriul administrativ al oraşului Fierbinţi Târg dispune de o ofertă 

naturală deosebit de favorabilă pentru dezvoltarea agriculturii ca funcţiune 

economică de bază. Drept urmare, activitatea economică de bază în oraşul 

Fierbinţi Târg o reprezintă agricultura. 

Seceta prelungită din ultimii 3 ani de zile, imposibilitatea irigării 

culturilor, preţul mare al seminţelor agricole au condus la sărăcirea şi mai 

mult a populaţiei, prin obţinerea de producţii mici.  

Se poate spune că se practică o agricultură de subzistenţă. Remediul 

acestei situaţii dezastruoase este reducerea migraţiei către celelalte centrele 

urbane, prin organizarea unor grupuri asociative care să organizeze 

teritorial exploatarea pământului, îmbunătăţirea tehnologiilor de producţie, 

dotarea cu un parc propriu de maşini agricole, educaţia postgimnazială a 

copiilor care nu urmează alte cicluri şcolare, pentru formarea de deprinderi 

lucrative, pentru practicarea profesională a agriculturii, dar şi calificarea în 

meserii neagricole – pentru asigurarea complementarităţii activităţilor 

economice, promovarea progresului tehnic, ridicarea potenţialului 

productiv al pământului prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, stimularea 

organizării de asociaţii sau societăţi mari pentru exploatarea rentabilă a 

terenurilor agricole. 

Servicii  
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Pe teritoriul oraşului îşi desfăşoară activitatea mai 

multe unităţi cu profil industrial, agricol, financiar şi servicii, acestea fiind 

într-o continuă dinamică.  

2.8.2 Comerţ 

 

În oraş funcţionează atât unităţi alimentare sau mixte, organizate sub 

formă de asociaţii familiale sau societăţi comerciale. 

Nici una dintre societăţi nu are experienţă în atragerea de fonduri 

europene şi, de asemenea, nici una nu are implementat un sistem de 

management al calităţii. 

 

2.8.3 Industrie 

 

Industria este slab reprezentată. Odată cu acumularea de capital 

există posibilităţi ca activităţile private să se îndrepte mai mult spre 

producţie şi servicii. 

 

 

Spirit antreprenorial 

 

Dintre persoanele intervievate, nici una nu ar intenţiona să-şi 

înceapă o activitate pe cont propriu/să-şi deschidă o afacere. 

În ceea ce priveşte agenţii economici, aceştia nu dispun de informaţii 

cu privire la transformările pe care le înregistrează România odată cu 

integrarea în Uniunea Europeană. Puţinele informaţii de care dispun cu 

privire la legislaţie şi fondurile structurale sunt provenite , în general, 

din mass-media. 

2.8.4 Gradul de informare legat de posibilităţile de 

dezvoltare a afacerii 
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Agenţii economici nu sunt foarte optimişti cu privire la 

perspectivele de viitor ale mediului de afaceri, printre cele mai importante 

probleme identificate de aceştia fiind: 

• Migraţia forţei de muncă; 

• Lipsa de personal calificat; 

• Problemele financiare (impozitare, fiscalitate mare, dobânzi 

bancare ridicate); 

• Obţinerea dificilă a finanţărilor europene şi a informaţiilor 

legate de acestea; 

• Condiţiile meteo nefavorabile şi calamităţile din ultimii ani -  

aceasta constituind o problemă importantă pentru societăţile 

agricole. 

 

2.8.5 Caracteristicile forţei de muncă 

 

Situaţia oraşului Fierbinţi Târg este caracterizată printr-un pronunţat 

caracter de fragilitate, din punct de vedere al potenţialului economic şi al 

capitalului uman. 

Repartiţia salariaţilor pune în evidenţă câteva tendinţe clar conturate 

în evoluţia recentă: 

• Dezvoltarea monosectorială – activitatea predominantă în oraş, 

fiind agricultura; 

• Diminuarea până la dispariţie a activităţilor industriale; 

• Amplificarea activităţilor de servicii, în special, cele conexe 

agriculturii. 

 

Dominanţa activităţilor agricole, promovarea altor tipuri de activităţi 

care nu solicită un nivel ridicat de pregătire şi, mai ales, atracţia celorlalte 
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centre urbane din apropiere pentru forţa de muncă calificată 

– sunt elementele care au perpetuat gradul redus de pregătire profesională. 

Principala disfuncţionalitate privind modul de ocupare a forţei de muncă o 

constituie faptul că persistă indicele redus de atractivitate al mediului 

economic şi al facilităţilor sociale. De aici, migrarea populaţiei către 

centrele urbane învecinate în legătură directă cu oferta slabă de locuri de 

muncă a agenţilor economici din oraş. 

Populaţia totală  este de  4.606 locuitori. 

De menţionat este faptul că una dintre cele mai mari probleme 

identificate de respondenţii chestionarului aplicat este lipsa locurilor de 

muncă în oraş, ceea ce determină o insatisfacţie privind nivelul veniturilor.  

 

 

Aceasta este considerată o problemă prioritară, în special, de către 

persoanele sub 50 de ani. 

 Populaţia în vârstă de 18-49 ani este mai dispusă să îşi schimbe 

locul de muncă (în cazul populaţiei ocupate) sau să se angajeze decât 

persoanele de peste 50 de ani.  

O problemă majoră cu care se confruntă agenţii economici, dar care 

poate avea şi efecte sociale negative pe viitor este migraţia forţei de muncă 

în străinătate şi calitatea scăzută a personalului.  

La nivelul oraşului Fierbinţi Târg sunt evidenţiate mai multe categorii de 

persoane ocupate, majoritatea fiind antrenaţi în activităţi agricole de 

diverse tipuri. 

 

Intelectualii sunt în număr mic stabiliţi în zonă, aceştia fiind cadre 

didactice, cadre medicale sau funcţionari publici. 
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Şomerii formează o categorie aparte, fiind în special tineri 

absolvenţi de liceu. 

 

Pensionarii, casnicele de toate vârstele si copiii constituie alte categorii 

sociale, în cadrul acestor categorii manifestându-se o anumită dinamică 

socială, având ca forţă interesele politice, de serviciu, de religie, de vârstă. 

 

2.8.6 Populaţia–caracteristicile demografice 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă denotă diferenţe cantitativ 

semnificative între segmentul grupat între 25-40 de ani şi extremităţile 

inferioară şi superioară. Semnificaţia acestei structuri, rezultat al unui  

proces de populare, poate fi interpretat diferit, în funcţie de perioada de 

timp la care dorim să o raportăm; pentru momentul la care a fost realizată  

statistica, diferenţa dintre segmentul activ şi cel inactiv situat în 

extremităţile acestuia sugerează un grad important de dependenţă 

economică.  

Populaţia este majoritar de origine română. 

 

2.9 CALITATEA VIEŢII 

  

          Aşa cum rezultă din cercetarea sociologică realizată în oraş, nivelul 

de satisfacţie privind nivelul de trai este unul destul de scăzut. 

Din punct de vedere al părerii locuitorilor despre nivelul de trai al 

oamenilor din oraş, 47,27% consideră că acest nivel este unul destul de 

scăzut ,49,09% consideră oraşul având un nivel de trai ridicat şi 3,64% 

consideră oraşul având un nivel de trai foarte ridicat.  
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Cu toate că, per ansamblu, oamenii sunt nemulţumiţi 

de nivelul de trai, majoritatea, respectiv 80% dintre persoanele intervievate, 

consideră că orasul este mai dezvoltat decât alte zone urbane din ţară.  

Satisfacţia faţă de nivelul de trai este dependent şi de veniturile 

respondenţilor. Astfel, cei care au venituri mai mici de 500 lei tind să fie 

mai nemulţumiţi de nivelul de trai decât cei cu venituri peste 500 lei. 

 

2.9.1 Infrastructura instituţional-administrativă 

 

 

Legat de insuficienţa sau absenţa unor instituţii publice au fost 

menţionate următoarele: 

- zona recreere; 

- zone agrement. 

 

Disfuncţionalităţi generate de insuficienţa sau absenţa unor instituţii 

publice: lipsa delimitării unei zone centrale de interes comunitar şi, de aici, 

necesitatea introducerii de dotări noi, în vederea închegării unei zone 

centrale de interes public, existenţa unor terenuri insuficient valorificate, 

atât în centru, cât şi spre periferii, lipsa unor spaţii amenajate aferente 

dotărilor publice, starea necorespunzătoare a unor zone de interes public. 

 

2.9.2 Vizibilitatea activităţii Primăriei 

 

În ceea ce priveşte vizibilitatea activităţii desfăşurate de Primărie, 

aproximativ 82% dintre persoanele intervievate menţionează lucrări 

efectuate de Primărie în ultimii ani. 

Doar o mică parte a  persoanelor intervievate, şi anume 18%, nu au 

putut menţiona nici un proiect desfăşurat de Primărie. 
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2.9.3 Infrastructura educaţională 

 

În oraş există atât şcoli cât şi grădiniţe, modernizate în ultimii ani. 

Nivelul de satisfacţie privind calitatea învăţământului din oraş este 

ridicat, 93,14% dintre persoanele intervievate declarându-se mulţumite sau 

foarte mulţumite. Numai 6,86% dintre persoane se declară nici mulţumite, 

nici nemulţumite de calitatea învăţământului din oraş. 

 

 

Legat de felul în care arată şcolile şi grădiniţele, toate  persoanelor 

intervievate se declară mulţumite de acest lucru. 

 

2.9.4 Infrastructura medicală 

 

Activitatea de ocrotire a sănătăţii populaţiei în orasul Fierbinţi Târg se 

desfăşoară prin intermediul unui sistem minimal de asistenţă medicală; 

Toate persoanele intervievate se declară mulţumite sau foarte 

mulţumite de serviciile medicale din oraş, respectiv 86,29% din persoane 

sunt mulţumite de serviciile medicale şi 13,71% foarte mulţumite de 

acestea. 

La  întrebarea referitoare la posibilitatea de a cumpăra medicamente 

din oraş, 74% din persoanele intervievate se declara mulţumite, 38,29% şi 

26% dintre respondenţi se declară mulţumiţi.  

 

2.9.5 Infrastructura de cult 

 

Populaţia oraşului este de religie creştin ortodoxă, în oraşul Fierbinţi 

Târg existând mai multe biserici. 
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Biserica "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" 

 

(codul în Lista monumentelor istorice: IL-II-m-B-14125) 

Datare: 1842 

Scurtă descriere: Ctitorită de marele vornic Alexandru Scarlat Ghica. 

Biserică de zid, tip navă, cu turlă pe pronaos şi pridvor deschis. 

Localizare: satul Fierbinţii de Sus, strada Islazului, nr. 2. 

Proprietar – Parohia Fierbinţii de Sus. 

 

 

Biserica "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" 

(codul în Lista monumentelor istorice: IL-II-m-A-14129) 

Datare: 1754 

Scurta descriere: Ctitorita de familia boierului Greceanu. Biserica de 

zid, cu plan în forma de cruce, cu turla pe pronaos si pridvor deschis. 

Pictura originala si vechea tâmplarie dateaza din sec. XVIII. 

Localizare: satul Grecii de Jos, strada Micsunesti nr.4. 

Proprietar- Parohia Grecii de Jos. 

 

Biserica "SF. GHEORGHE" 
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(codul în Lista monumentelor istorice: IL-II-m-B-

14126) 

Datare: 1863 

Scurta descriere: Ctitorita de familia marelui clucer Alexandru Scarlat 

Ghica. Biserica de zid, în forma de cruce, cu turla pe pronaos si pridvor 

închis. 

Localizare: oraşul Fierbinţi-Târg, str. Poştei nr.15. 

Proprietar – Parohia Fierbinţi-Târg. 

 

Biserica "Sfintii Mihail si Gavril" 

 

- anul realizării: 1994, prin contribuţia enoriaşilor; 

- localizare: satul Fierbinţii de Sus, strada Ciupercilor, nr.2; 

- proprietar – Parohia Stroieşti. 

 

Biserica "SF. NICOLAE" 

 

 

(codul în Lista monumentelor istorice: IL-II-m-B-20199) 

Datare: 1854 

Scurtă descriere: Ctitorită de marele clucer Alexandru Scarlat Ghica şi 

de epitropii Panait şi Dumitrache. Biserică de zid, tip navă, cu turlă pe 

pronaos şi pridvor închis. 

Localizare: satul Fierbinţii de Jos, str. Bisericii nr. 27. 

Proprietar – Parohia Fierbinţii de Jos. 
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2.9.6 Infrastructura culturală 

 

Cămin Cultural 

 

- anul realizării - 1929; 

- localizare: oraşul Fierbinţi-Târg, Calea Bucureşti, nr.15; 

- proprietar – Consiliul Local Fierbinţi-Târg. 

 

 

2.9.7 Infrastructura pentru sport 

 

Zona de sport este slab dezvoltată, oraşul având amenajat un stadion  

l a  s t an d ard e  mo de rn e . 

Toate persoanele intervievate se declară nemulţumite sau foarte 

nemulţumite de posibilităţile oferite de oraş de a petrece timpul liber. 

Majoritatea celor care se declară nemulţumiţi sau foarte nemulţumiţi sunt 

persoane tinere sau foarte tinere. 

 

 

2.9.8 Siguranţa cetăţeanului 

 

Este dată de iluminatul public  stradal, starea de funcţionare fiind 

bună.  

Dintre persoanele intervievate 14,29% se declară nici mulţumite, nici 

nemulţumite. 

Majoritatea locuitorilor, 72%, sunt satisfăcuţi de felul în care este 

asigurată siguranţa cetăţenilor în oraş, chiar 13,71% se declară foarte 

mulţumiţi de siguranţa cetăţeanului. 
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2.9.9 Serviciile de poştă şi bancare 

 

În oraş există un unităţi bancare amplasate în centru. Calitatea 

serviciilor bancare este apreciată ca mulţumitoare de către agenţii 

economici din oraş şi de către populaţie, aceasta putând suferi 

îmbunătăţiri, prin atragerea de bănci comerciale.  

 

2.9.10 Posibilitatea de a face cumpărăturile în oraş 

 

Locuitorii îşi pot face cumpărăturile la magazinul situat în centru, 

precum şi de la celelalte magazine comerciale care funcţionează pe raza 

oraşului.  

 

Posibilitatea de a face cumpărăturile în oraş şi serviciile de poştă 

au scorurile cele mai ridicate în privinţa gradului de satisfacţie. Toate 

persoanele intervievate se declară mulţumite sau foarte mulţumite de 

posibilitatea de a face cumpărăturile din oraş. 

 

2.9.11 Gradul de implicare în problemele comunităţii 

 

Fiind întrebaţi dacă au participat vreodată la o întâlnire unde să 

se discute problemele comunităţii, cei mai mulţi au răspuns că nu, în 

timp ce numai 20,57% au răspuns că au participat la o astfel de întâlnire. 

 

2.9.12  Problemele prioritare ale comunităţii 

 

Din punctul de vedere al locuitorilor oraşului Fierbinţi Târg, cele 

mai importante probleme ale oraşului sunt: 
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- Canalizare, menţionată de 52,38% ; 

- Reţea gaze naturale, menţionată de 47,62%. 

 

Întrebarea a vizat obţinerea unei liste a priorităţilor privind 

rezolvarea problemelor orasului. Astfel, scorurile mai mici 

înregistrate de anumite probleme trebuie interpretate ca prioritate 

relativ scăzută  în ordinea rezolvării, şi nu neapărat ca nivel ridicat de 

satisfacţie privind serviciile respective. 

 

 

 

Problemele localităţii Procent 

Reţea de gaze 52,38% 

Canalizare 47,62% 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT va trebui să dea răspunsul la întrebarea "Unde 

suntem?"  ,  aceasta implicând analiza mediului intern al zonei şi a mediului 

extern general şi specific. 

 

 

Capitolul 3 ANALIZA SWOT 
 



                   SC CONSULT INVEST SRL                                 Certificare QSCert 

                                       ISO 9001:2008                      ISO 14.001 : 2004 

          Certificat nr. Q – 4265/09                             Certificat nr. E – 4265/09 

SC Consult Invest SRL Amara 

                                                                                                                CUI 18783606            J21/301/2006 
54 

3.1. CARACTERISTICI   GENERALE - 

ELEMENTE ISTORICO-GEOGRAFICE, POZIŢIE, RESURSE 

NATURALE 
 

 

 
 

Puncte forte Puncte slabe 

* Rezervă de teren pentru 
amenajări  
ulterioare 

-Lipsa unui Plan urbanistic general adaptat 
necesităţilor actuale, acesta fiind în faza de 
avize şi acorduri 

* Teren agricol suficient pentru 
dezvoltări ulterioare 

-Lipsa unor PUZ-uri pentru centrul 
administrativ al oraşului şi centrele 
culturale, spirituale şi de agrement ale 
localităţilor componente 

 -Zonă săracă în resurse naturale 

  
-Climă continentală de tip excesiv 
caracteristică Bărăganului 

  
-Terenurile libere în intravilan ocupă o 
pondere insuficientă raportată la nevoile 
actuale 

  
-Degradarea în timp a lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare 

  
-Zonă deficitară în spaţii verzi, în special, 
cele de folosinţă imediată 

  

-Lipsa perdelelor de protecţie a localităţilor 
faţă de vânturile dominante şi faţă de 
elementele generatoare de poluare ca: 
depozitele de deşeuri, cimitire, arterele de 
circulaţie rutieră 

Oportunităţi Ameninţări 

-Politici naţionale de promovare a 
turismului 

-Creşterea disparităţilor inter şi intrazonale 
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-Posibilitatea de a atrage investiţii 
pe diferite activităţi care să 
contribuie la îmbunătăţirea 
permanentă a situaţiei comunităţii 
locale 

-Nevalorificarea oportunităţilor oferite de 
integrarea în Uniunea Europeană 

-Expunere favorabilă utilizării 
resurselor regenerabile de energie: 
sursă eoliană, solară, 
biocombustibil 

-Amânarea punerii în aplicare a proiectelor 
existente 

-Posibilitatea realizării unor 
parteneriate cu localităţile 
învecinate pentru dezvoltări 
ulterioare 

-Întârzieri în dezvoltarea oraşului datorate 
lipsei unei echipe de specialişti pentru 
atragerea fondurilor europene 

 

3.2. INSFRASTRUCTURĂ ŞI ACCESIBILITATE 

Puncte forte Puncte slabe 
-Proiecte de reabilitare a 
infrastructurii rutiere în derulare şi 
propuneri pentru reabilitări 
ulterioare la nivel de autoritate 
publică 

 

-Existenţa reţelei de transport în 
comun 

Gradul ridicat de uzură şi slaba capacitate 
de management a infrastructurii rutiere 

  
-Lipsa sistemului de colectare a apelor 
meteorice pe toată lungimea drumurilor 

  -Lipsa unor trotuare modernizate 

   

Oportunităţi Ameninţări 
-posibilitatea accesării unor 
programe de finanţare comunitare 
ale Uniunii Europene pentru 
reabilitarea infrastructurii rutiere 

-Neutilizarea de către oraş a resurselor 
financiare disponibile prin programe ale 
Uniunii Europene şi alte surse de finanţare 

-reducerea riscurilor în 
desfăşurarea traficului auto şi 
creşterea siguranţei pietonilor 

-Interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri în zonă, datorat 
infrastructurii fizice şi sociale neadecvate 

  
-deteriorarea parcului auto, din cauza 
degradării infrastructurii rutiere şi creşterea 
poluării 
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3.3. ECHIPAREA EDILITARĂ 

 

Puncte forte Puncte slabe 

-sisteme de distribuţie a energiei 
electrice ce acoperă toate aşezările 
oraşului 

-lipsa unui sistem de colectare şi tratare a 
apelor uzate, care să deservească întreg 
oraşul 

-acoperire bună în ceea ce priveşte 
accesul la telefonie mobilă 

-lipsa unui sistem de preluare şi dirijare a 
apelor pluviale pe toată lungimea 
drumurilor din oraş 

-gradul bun de satisfacţie al 
locuitorilor privind dotările edilitare 
existente în zonă 

-lipsa alimentării cu gaze naturale 

-proiect pentru gestionarea 
deşeurilor  

 

  
-sistem deficitar de distribuţie la presa 
scrisă 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- accesarea unor finanţări 
nerambursabile în vederea realizării 
unui sistem de colectare şi tratare a 
apelor uzate şi a unui sistem de 
alimentare cu gaze naturale 

- amânări în conectarea oraşului la 
sistemul de alimentare cu gaze naturale 
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- accesarea unor linii de finanţare pe 
componenta de protecţie a mediului 
- gestionarea deşeurilor – proiect 
aprobat şi implementat 

- impactul negativ asupra mediului 
generat de întârzierea implementării unui 
sistem de colectare si tratare a apelor 
uzate si a gunoiului menajer la nivelul 
întregului oraş. 

- creşterea posibilităţilor de 
informare ale populaţiei prin 
îmbunătăţirea accesului la presa 
scrisă şi la internet 

- scăderea gradului de informare a 
populaţiei, din cauza lipsei accesului la 
presa scrisă şi la internet 

 

 

3.4. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Puncte forte Puncte slabe 

- grad de poluare a solului şi a 
aerului, scăzut 

- poluare generată de lipsa unui sistem de 
colectare şi tratare a deşeurilor menajere 

- utilizarea pe scară redusă a 
îngrăşămintelor chimice pentru 
agricultura de subzistenţă 

- poluarea solului, apei şi aerului generată 
de lipsa unui sistem de colectare şi tratare 
a apelor  uzate, care să acopere întregul 
oraş 

- poluare sonoră redusă datorată 
traficului 

- poluarea generată de arderea 
combustibililor solizi şi a deşeurilor 
agricole pentru încălzire, în lipsa unui 
sistem de alimentare cu gaze 

- existenţa unor suprafeţe 
considerabile de zone verzi care pot 
îmbogăţi microclimatul - 
posibilitatea extinderii acestora 

- lipsa unor programe de 
educare/informare a populaţiei privind 
efectele poluării asupra stării de sănătate 

- în vecinătatea oraşului nu se află 
poluatori industriali 

- slaba conştientizare a populaţiei şi 
agenţilor economici în problematica 
protecţiei mediului 
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- folosirea pe scară largă a îngrăşămintelor 
chimice de către societăţile agricole mari 
din zonă 

  
- lipsa unei preocupări pentru agricultura 
de tip ecologic 

  - insuficienţa spaţiilor plantate amenajate 

  
- depozitarea semicontrolată a deşeurilor 
menajere 

 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- posibilitatea dezvoltării unor 
tehnologii performante în domeniul 
de gestionare a deşeurilor, dar şi de 
reciclare a acestora 

- dificultăţi în susţinerea costurilor de 
investiţie a proiectelor majore în domeniul 
infrastructurii de mediu 

- oportunitatea adoptării unor măsuri 
ce vizează împăduriri pe anumite 
suprafeţe de teren vizând astfel 
protecţia mediului împotriva unor 
factori dăunători 

- orice formă de poluare poate avea 
consecinţe economice semnificative 
asupra activităţii din zonă 

- posibilitatea aplicării unor măsuri 
de conştientizare a populaţiei cu 
privire la dezvoltarea durabilă si la 
protecţia mediului 

- efectele poluării asupra stării de sănătate 
a populaţiei 

- disponibilitate de fonduri europene 
alocate pentru sectorul de mediu 

- extinderea suprafeţelor construite în 
defavoarea spatiilor verzi 

- existenţa fondurilor structurale 
pentru managementul integrat al 
deşeurilor 

  

- existenta fondurilor pentru 
protecţia naturii 
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- implicarea unor persoane cu 
autoritate în oraş la elaborarea unor 
programe educaţionale pentru 
conştientizarea populaţiei asupra 
necesitaţii protejării şi conservării 
mediului 

  

 

3.5. SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI MEDIUL DE 

AFACERI 

 

 

Puncte forte Puncte slabe 

- terenuri şi spaţii disponibile pentru 
dezvoltări economice 

- dezvoltarea monosectorială - concentrare 
mare a sectorului de agricultură, din cauza 
condiţiilor favorabile şi a facilităţilor 
existente 

- tip de sol între cele mai fertile 
- slaba diversificare a sectoarelor existente, în 
special sectorul secundar şi cel terţiar şi 
dependenţa de sectorul agricol 

- preocuparea si deschiderea 
autorităţilor locale pentru stimularea 
şi sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri 

- acces limitat la finanţarea firmelor locale 

- posibilitatea generării de forţă de 
muncă pentru agricultură  

- inexistenţa unui centru pentru colectarea 
produselor legumicole din producţia locală 

- accesul la căi de transport - ponderea mică a societăţilor cu activitate de 
servicii  
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- fiscalitate redusă în localitate, în 
limita permisă de legislaţie 

- parteneriate public - privat insuficient 
dezvoltate 

 
 

 

- potenţial pentru dezvoltarea 
agroturismului 

- creşterea şomajului şi a persoanelor ocupate 
în gospodăria proprie 

- tradiţie în practicarea agriculturii 
- slaba implicare a comunităţii de afaceri în 
problemele comunităţii 

- potenţial ridicat pentru creşterea 
animalelor 

- slaba informare a societăţilor comerciale 
privind impactul aderării la Uniunea 
Europeană şi asupra surselor de finanţare 

- accesul la căi de transport 
- utilizarea incompletă a sistemelor de irigaţii 
la culturile vegetale 

- pondere mare a suprafeţelor lucrate 
în mediu asociativ 

- insuficienta dezvoltare a sectorului terţiar 
(servicii) ca principal absorbant al forţei de 
muncă disponibile 

- dotarea relativ bună cu 
echipamente şi utilaje pentru 
prelucrarea solului în oras 

- potenţial turistic nevalorificat 

 

 

 

Oportunităţi Ameninţări 
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- programe guvernamentale şi 
europene privind stimularea 
dezvoltării întreprinderilor 

- instabilitatea legislativă 

- atragerea investitorilor prin 
facilităţi locale 

- insuficienta direcţionare a fondurilor 
europene 

- atragerea furnizorilor de instruire 
antreprenorială faţă de iniţierea de 
programe de formare profesională 
specializate pe meserii legate de 
domeniul agricol, creşterea 
animalelor, turism, servicii 

- continuarea procedurilor birocratice, 
complexe şi cu durata mare de timp pentru 
obţinerea finanţărilor 

- promovarea agriculturii ecologice, 
factorii externi de poluare fiind 
reduşi ca intensitate 

- atracţiile turistic potenţiale necesită 
investiţii importante externe, pentru a putea fi 
puse în valoare 

- implicarea actorilor locali în 
rezolvarea problemelor comunităţii 
şi dezvoltarea acesteia 

- întârzieri în introducerea de noi tehnologii 

- reducerea dependenţei de 
precipitaţii şi atingerea unei 
constante a producţiei agricole prin 
reabilitarea sistemului de irigaţii 

- pierderea ocupaţiilor tradiţionale locale 

- valorificarea spiritului 
antreprenorial şi încurajarea 
sectorului terţiar pentru atragerea 
forţei de muncă existente în oras 

  

 

3.6. POPULAŢIA 
 

Puncte forte Puncte slabe 
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- existenţa populaţiei active 
- bilanţul demografic negativ atrage atenţia 
asupra scăderii numărului populaţiei 

 
- lipsa ofertei de locuri de muncă în 
comunitate 

- gradul ridicat de conştientizare 
referitor la importanţa existenţei 
locurilor de muncă în oraş 

- număr mare al persoanelor ocupate în 
gospodăria proprie care şi-au pierdut obiceiul 
de persoană ocupată active 

- disponibilitatea locuitorilor de a se 
angaja sau schimba locul de muncă 
cu unul în alt oraş 

- populaţie cu medie de vârstă ridicată 

  
- dificultăţi în menţinerea în oraş a forţei de 
muncă calificate 

  
- nivel ridicat al insatisfacţiei cu privire la 
găsirea unui loc de muncă 

  
- migrarea tinerilor către locurile de muncă 
din străinătate sau alte locuri ce prezintă 
oportunităţi de ocupare 

  
- oferta de instruire redusă ca varietate şi 
calitativ slabă şi care nu corespunde 
exigenţelor actuale 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- accesarea de proiecte din Fondul 
Social european ce acordă sprijin 
proiectelor de resurse umane 

- deplasarea forţei de muncă locale în 
afara graniţelor ţării după integrarea în 
Uniunea Europeană 
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- dezvoltarea economică a oraşului, 
pentru a spori oferta de locuri de 
muncă şi reducerea şomajului 

- număr redus de absolvenţi de liceu şi 
studii superioare care au rămas în oras 

- accesarea unor finanţări 
guvernamentale care oferă sprijin 
pentru încadrarea persoanelor aflate 
în şomaj 

- incapacitatea de elaborare şi accesare 
a proiectelor cu finanţare europeană 

- accesarea de fonduri europene sau 
guvernamentale pentru iniţierea de 
activităţi care să ducă la rezolvarea 
problemelor de incluziune socială a 
grupurilor dezavantajate 

- lipsa capacităţii de management a 
proiectelor 

- încurajarea angajării tinerilor 
absolvenţi 

- creşterea populaţiei inactive din 
cauza întârzierilor în dezvoltarea 
oraşului 

- programe guvernamentale de 
subvenţionare 

- scăderea în continuare a gradului de 
calificare a forţei de muncă şi a 
gradului de şcolarizare al populaţiei 

  
- scăderea populaţiei, din cauza 
fenomenului de îmbătrânire şi a 
sporului negativ 

 

3.7. CALITATEA VIEŢII 

Puncte forte Puncte slabe 

- existenţa unei bune infrastructuri 
educaţionale  

- grad scăzut de vizibilitate cu privire la 
activitatea autorităţilor publice locale 

- existenţa unui cabinet medical în 
oraş 

 

- nivel ridicat de satisfacţie privind 
calitatea serviciilor medicale 

- grad redus de activitate culturală şi 
sportivă 
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- infrastructura de cult bine 
dezvoltată 

- zona de sport slab dezvoltată 

- existenţa la nivel local a unui 
Comitet pentru situaţii de urgenţă  

- posibilităţi reduse de petrecere a 
timpului liber 

- servicii poştale de calitate  

 
- lipsa unei zone de interes comunitar 
bine delimitată 

- nivel ridicat de satisfacţie cu 
privire la posibilitatea realizării 
cumpăraturilor din oraş 

- stare nesatisfăcătoare a trotuarelor din 
oraş 

  

- spaţiile verzi de imediată folosinţă 
situate de-a lungul străzilor nespeculate 
peisagistic şi ca protecţie sonoră pentru 
locuinţe 

 

Oportunităţi Ameninţări 

- ridicarea nivelului de trai prin 
dezvoltarea economică a oraşului 

- scăderea dramatică a optimismului 
populaţiei 

- refacerea infrastructurii pentru 
sport şi agrement prin atragerea de 
finanţări nerambursabile 

- degradarea nivelului de trai şi a calităţii 
vieţii 
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- rezolvarea unor probleme 
importante ale oraşului, prin 
creşterea gradului de implicare a 
cetăţenilor 

- pierderea unor surse importante de 
finanţare europene si guvernamentale 
pentru dezvoltarea oraşului 

- îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei prin dezvoltarea şi 
creşterea calităţii serviciilor 
medicale 

- migrarea populaţiei către  alte oraşe  
care oferă un standard de viaţă mai 
ridicat 

- menţinerea unui nivel ridicat al 
calităţii sistemului de învăţământ 
prin atragerea de personal didactic 
calificat şi sporirea gradului de 
dotare al unităţilor de învăţământ 

- pierderea încrederii în autorităţi, din 
cauza lipsei de informare a populaţiei cu 
privire la acţiunile întreprinse de 
primărie 

  - scăderea nivelului de educaţie 

  
- scăderea gradului de sănătate al 
populaţiei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 VIZIUNEA STRATEGICĂ DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI 

FIERBINŢI TÂRG 

 

 

Capitolul 4 VIZIUNEA ŞI DIRECŢIILE DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 
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„Un oraş dezvoltat, unde oamenii pot trăi civilizat şi în armonie. Un oraş 

atractiv pentru investitori, în care toţi oamenii se pot realiza pe deplin in 

plan personal şi profesional” 

 

4.2 CE ESTE DEZVOLTAREA DURABILĂ? 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi 

metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă 

în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-

economice şi elementele capitalului natural. 

 Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este, cu siguranţă 

cea dată de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare: "Dezvoltarea 

durabilă este dezvoltarea care urmareşte satisfacerea nevoile  

 

prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de 

 a-şi satisface propriile nevoi”. 

Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească un cadru 

teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte 

un raport de tipul om/mediu, fie că este vorba de mediu înconjurător, 

economic sau social. 

Deşi, iniţial, dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza 

ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor şi 

degradarea continuă a mediului şi căuta, în primul rând, prezervarea 

calităţii mediului înconjurător, în prezent, conceptul s-a extins asupra 

calităţii vieţii în complexitatea sa, dar şi sub aspect economic şi social.  

 Principiile majore care caracterizează dezvoltarea durabilă sunt 

următoarele:  

• Preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între 
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generaţii;  

 

•  Viziunea de lungă durată asupra dezvoltării;  

• Gândirea sistemică - interconexiunea între mediu, economie şi 

societate;  

Strategiile de dezvoltare durabilă evidenţiază interdependenţa între 

local şi global, accentuând necesitatea cooperării în cadrul şi între 

sectoarele economic, social şi de mediu.  

Dezvoltarea durabilă răspunde necesitaţilor generaţiilor actuale, 

fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde 

propriilor necesităţi.  

 

4.3 PE CE SE BAZEAZĂ DEZVOLTAREA DURABILĂ? 

 
Dezvoltarea durabilă a oraşului se bazează pe dezvoltarea unei 

comunităţi durabile, care are ca obiective majore protejarea mediului, 

eradicarea sărăciei, îmbunătăţirea calităţii vieţii, dezvoltarea şi menţinerea 

unei economii locale viabile şi eficiente.  

O comunitate durabilă apreciază şi promovează ecosisteme 

sănătoase, u tilizează eficient resursele, dezvoltă şi asigură o 

economie locală viabilă. Comunitatea durabilă are o viziune asupra 

dezvoltării susţinută şi promovată de toate sectoarele comunităţii, 

asociaţiile civice, autorităţile locale, organizaţiile religioase, tineri, agenţi 

economici etc.  

O comunitate durabilă este cea care deţine controlul asupra 

p r o c e s u l u i  de dezvoltare, a deciziilor pe care le elaborează şi le 

adoptă, asigurând durabilitatea la nivel local. Aceasta comunitate durabilă 

posedă o structură socială activă - actori, grupuri, asociaţii şi instituţii 
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capabile să se mobilizeze pentru acţiuni comune de 

lungă durată şi  

 să-şi asume responsabilitatea pentru acest proces continuu de 

dezvoltare.  

Comunităţile durabile prosperă, pentru că populaţia lucrează în 

colaborare şi în parteneriat pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Comunitatea durabilă utilizează resursele proprii, pentru a asigura 

necesităţile generaţiilor actuale, asigurând, în acelaşi timp, resursele 

necesare pentru generaţiile viitoare. Ea îşi mobilizează capacităţile, 

pentru a asigura servicii medicale calitative, un nivel de viaţă ridicat  

pentru toţi rezidenţii săi, prin limitarea deşeurilor, prevenirea poluării, 

maximizarea conservării şi prin dezvoltarea resurselor locale şi a 

utilizării lor eficiente pentru revitalizarea economiei locale.  

 

 

 

 

S-au identificat următoarele componente ale unei comunităţi durabile: 

• Integritate Ecologică: 

- Satisfacerea necesitaţilor umane de bază pentru aer şi apă curate, hrana 

nutritivă, necontaminată; 

- Protejarea şi dezvoltarea ecosistemelor locale şi regionale şi a 

diversităţii biologice; 

- Conservarea apei, solului, energiei şi a resurselor regenerabile, 

inclusiv utilizarea maximă a deşeurilor; 

- Aplicarea strategiilor de prevenire şi a tehnologiilor moderne pentru 

minimizarea poluării; 

- Folosirea resurselor regenerabile în conformitate cu rata de regenerare. 
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• Securitate economică 

 

- O bază economică diversă şi financiar viabilă; 

- Reinvestirea resurselor în economia locală; 

- Participarea activă a firmelor locale în dezvoltarea economiei; 

- Oportunităţi de angajare pentru cetăţeni; 

- Instruire şi educaţie necesare pentru ajustarea la cerinţele de angajare 

pentru viitor. 

 

• Responsabilitate şi împuternicire 

 

- Oportunităţi egale pentru toate persoanele în a participa şi influenţa 

deciziile care le afectează viaţa; 

- Acces la informaţia cu caracter public; 

- O atmosferă a respectului şi a toleranţei pentru puncte de vedere  

 

diferite, valori şi tradiţii; 

- Stabilitate politică; 

- Încurajarea persoanelor de toate vârstele, genurile, etniile, religie şi 

abilităţi fizice în asumarea responsabilităţii proprii pentru procesul 

dezvoltării comunităţii 

- Necompromiterea dezvoltării durabile a altor comunităţi. 

 

• Bunăstare socială 

 

- Servicii medicale relevante, locuinţe sigure şi sănătoase, instituţii de 

învăţământ de calitate pentru toţi membrii comunităţii; 

- Securitate asigurată; 

- Stimularea expresiei creative prin artă şi cultură; 
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- Un mediu de activitate sănătos; 

- Adaptare la schimburi şi provocări externe 

 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor are ca scop major eradicarea 

sărăciei la nivel local, punând accent pe resursele locale, care pot fi 

structurate în patru categorii:  

� Capitalul uman: cunoştinţe, abilitaţi, calificare, capacităţi, 

creativitate, strategii de adaptare;  

� Capitalul fizic: clădiri, drumuri, sisteme de irigaţii, amenajări 

funciare etc.;  

� Capital natural: soluri, aer, apă, plantaţii forestiere, faună;  

� Capital social: structuri administrative, de guvernare şi luare a 

deciziilor, comunitatea, cultura.  

 

A ne dezvolta durabil înseamnă a aborda în complexitate  

 

problemele cu care ne confruntăm, a adopta politici integrate de 

soluţionare a problemelor de mediu, sociale şi economice, a implica 

grupurile majore - autorităţile publice locale, femeile, tinerii, sectorul 

privat, instituţiile academice - în procesul de planificare a dezvoltării 

şi a luării deciziilor.  

Rolul deosebit de important pe care autorităţile publice locale îl 

au în procesul de dezvoltare durabilă rezidă în elaborarea şi 

implementarea politicilor de dezvoltare în parteneriat cu grupurile 

majore ale comunităţii.  

Autorităţile publice locale aplică principiile de dezvoltare durabilă 

la nivel local, prin elaborarea, în consens cu populaţia, a Strategiei 

Durabile de Dezvoltare a oraşului, care răspunde necesitaţilor şi 

posibilităţilor locale existente. 
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4.4 DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE A 

ORAŞULUI  FIERBINŢI TÂRG 

 

Analiza resurselor, a problemelor cu care oraşul Fierbinţi Târg se 

confruntă, a necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare, a măsurilor de 

intervenţie necesare în baza prerogativelor legale, conferite 

Consiliului Local, face necesară identificarea unor direcţii strategice 

menite să constituie cadrul necesar dinamizării şi direcţionării evoluţiei 

economico-sociale în perioada 2014-2020.  

Direcţiile strategice, precum şi planul de acţiuni menit să rezolve 

problemele oraşului Fierbinţi Târg se referă la următoarele domenii : 

� Dezvoltare economică;  

� Infrastructură şi mediu;  

 

 

� Resurse umane;  

� Calitatea vieţii;  

� Cooperare teritorială.  

 

Dezoltarea durabilă a oraşului Fierbinţi Târg şi a judeţului Ialomiţa ca 

urmare a îmbunătăţirii infrastructurii sociale şi asigurării populaţiei cu 

servicii esenţiale de învăţământ care contribuie la atingerea obiectivului 

european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea 

infrastructurii serviciilor sociale. 

 

În momentul de faţă, primăria are un  proiect prin care se urmăreşte 

construirea unui cămin şi cantină, care să deservească în special elevii din 
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învăţământul pre – universitar , elevi care aparţin grupurilor 

de populaţie dezavantajate , respectiv vine în ajutorul populaţiei care 

locuieşte în zona limitrofă a oraşului Fierbinţi Târg. 

 

 

Obiectivul specifici al proiectului :  

1. Dezvoltarea activităţii unităţii şcolare , urmarea a 

extinderii gamei de servicii furnizate , creşterea 

numărului de profesori angajaţi şi personal 

auxiliar şi creşterea numărului efectivului de 

elevi. 

2. Realizarea unei unităţi şcolare moderne care va 

asigura o bază modernă şcolară pentru 

defăşurarea procesului de învăţământ şi o bază 

materială pentru stabilirea cadrelor didactice în 

oraşul Fierbinţi Târg – campus şcolar. 

Campusul şcolar va cuprinde următoarele :  

- corpuri de clădiri existente , corp A (liceu), corp B (şcoala ) 

reabilitate , astfel încât să se poată desfăşura activităţi 

şcolare pentru un efectiv de 1000 elevi la sfârşitul perioadei 

de implementare  

- construcţia unor clădiri noi cu următoarele utilităţi :  

• cămin elevi 

• cantină club 

• garsoniere corp didactic 

• centrală termică  

• cabină poartă 

• staţie de pompare 
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• sistematizare verticală , alei 

acces. 

 

 

 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale axei prioritare 3 

domeniul major de intervenţie 3.4 prin aplicarea următoarelor direcţii de 

acţiune : 

a) Unităţi şcolare din învăţământul obligatoriu reabilitate / echipate 

În acest sens , prin implementarea proiectului se vor realiza reabilitarea , 

construirea şi dotarea unor vechi unităţi de învăţământ din oraşul Fierbinţi 

Târg. 

b) Campusuri pre-universitare create 

Actualul proiect creează premisele pentru dezvoltarea infrastructurii 

educaţionale şi întăreşte capacitatea acesteia de a răspunde la nevoile şi  

 

standardele de calitate ale grupului ţintă . Astfel, se realizează reabilitarea 

şcolii şi a liceului şi construirea unui cămin, cantină pentru elevii vor 

beneficia de învăţământ pre-universitare. 

c) Copii, aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate, care 

beneficiază de unităţi de învăţământ reabilitate / modernizate / extinse / 

echipate – infrastructură pentru educaţie preuniversitară 

 

Urmare a implementării proiectului, prin reabilitarea şi construirea de noi 

spaţii de învăţământ, proiectul îşi aduce constribuţia la  îmbunătăţirea 

infrastructurii pentru serviciile sociale, respectiv calităţii învăţământului şi 

ridicarea acestuia la standarde europene, astfel prin acest proiect se asigură 

acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. 
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4.5 OBIECTIVE GENERALE STRATEGICE PENTRU 

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A ORASULUI ÎN 

PERIOADA 2014—2020 

 

 

• Dezvoltare economică: 

  Orasul F i e r b i n ţ i  T â r g  va deveni o comunitate dezvoltată şi 

atractivă pentru investitori, în care toţi oamenii se pot realiza pe deplin în 

plan personal şi profesional;  

• Infrastructură şi mediu: 

- dezvoltarea infrastructurilor, precum şi acordarea unei 

atenţii sporite protecţiei mediului constituie baza unei 

dezvoltări durabile a orasului Fierbinţi Târg.  

 

 

• Resurse umane: 

- prin dezvoltarea economiei, prin programe de pregătire şi 

reconversie profesionale va scădea rata şomajului, va creşte numărul 

locurilor de muncă, crescând, astfel, nivelul de trai al cetăţenilor.  

• Calitatea vieţii:  

- creşterea gradului de atractivitate a oraşului  Fierbinţi Târg, prin 

punerea în valoare a patrimoniului şi a resurselor existente, prin 

îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor, va conduce la o creştere a 

calităţii vieţii atât pentru locuitori, cât şi pentru rezidenţi sau turişti.  

• Cooperare teritorială:  

- dezvoltarea zonei printr-o mai bună gestionare a relaţiilor 

intercomunitare la nivel de autorităţi publice locale, 
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iniţierea de parteneriate pentru dezvoltare 

durabilă între Consiliul Local al Oraşului Fierbinţi Târg şi 

localităţile învecinate, în vederea realizării de proiecte de 

anvergură, punerea în comun a experienţei acumulate de 

fiecare autoritate publică în parte, realizarea de parteneriate 

cu autorităţi publice din alte zone ale ţării şi Uniunii 

Europene.  

 

 

 

4.6 OBIECTIVE SPECIFICE 

 

Strategia de Dezvoltare Economico - Socială a oraşului Fierbinţi 

Târg a fost concepută, pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente 

specifice administraţiei publice locale, atingerea obiectivelor generale de 

dezvoltare economico-socială ale oraşului, în concordanţă cu 

obiectivele şi priorităţile generale de dezvoltare a României, precum şi  

 

 

cu obiectivele UE în domeniul coeziunii economice şi sociale.  

Aceasta a fost structurată în 5 capitole ce corespund domeniilor de 

activitate şi competenţă ale Consiliului Local Fierbinţi Târg şi 

unităţilor subordonate acestuia, capitole ce materializează obiectivele 

specifice ale Strategiei de Dezvoltare Economico - Socială în 

următoarele domenii: 

 

•Integrare europeană – cooperarea teritorială  

•Infrastructura              (urbanism, drumuri şi transport, dotări edilitare, 

alimentare cu apă potabilă, alimentare cu energie electrică, 
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iluminat public, sistem de canalizare şi epurare a apelor 

uzate, telecomunicaţii, alimentarea cu gaze naturale, gestionarea 

deşeurilor, sisteme de irigaţii).  

•Mediul înconjurător – (aer, apă, sol).  

•Economia şi dezvoltare economică   (agricultură, comerţul şi 

serviciile, turismul, industria, spiritul antreprenorial);  

•Populaţia şi nevoile sociale- - calitatea vieţii (demografie, gradul 

de ocupare a forţei de muncă, starea de sănătate şi servicii 

medicale, educaţia, siguranţa cetăţeanului, cultura, sportul, 

petrecerea timpului liber, implicarea în problemele comunităţii). 

 

 

4.6.1. Integrare europeană 

 

În ceea ce priveşte procesul de integrare europeană, obiectivele 

specifice ale Consiliului Local Fierbinţi Târg  sunt:  

 

 

 

a. Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice a 

oraşului Fierbinţi Târg în ceea ce priveşte procedurile europene de 

derulare a fondurilor nerambursabile. 

 

Obiectivul principal care trebuie atins în acest sens este creşterea 

capacităţii de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă, 

familiarizarea funcţionarilor publici cu procedurile impuse de autorităţile 

de management. Astfel, Consiliul Local Fierbinţi Târg va continua 

implementarea proiectelor aflate în derulare şi va întocmi noi proiecte, 

astfel încât să se îmbunătăţească experienţa practică a funcţionarilor 
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publici implicaţi în ceea ce priveşte managementul de 

proiect şi dobândirea capacităţii în  derularea mai multor proiecte 

concomitent. La astfel de activităţi se vor adăuga şi cele de pregătire 

profesională continuă, astfel încât întregul corp de funcţionari publici, 

provenind din toate domeniile de activitate (tehnic, economic, juridic-

administrativ) să deţină abilităţi specifice în acest domeniu, pentru 

furnizarea de informaţii prompte şi de calitate. 

 

b. Atingerea unui înalt grad de absorbţie a fondurilor 

nerambursabile la nivelul Consiliului Local Fierbinţi Târg 

pentru perioada 2014-2020 

 

 

Consiliul Local Fierbinţi Târg, în calitate de solicitant eligibil al 

fondurilor nerambursabile destinate dezvoltării economice şi sociale a 

orasului, va urmări mai multe direcţii de acţiune pentru atingerea 

unui înalt grad de absorbţie a acestor fonduri.  

 

În primul rând, Consiliul Local F i e r b i n ţ i  T â r g  

va urmări îmbogăţirea permanentă a portofoliului de proiecte 

corespunzător priorităţilor de dezvoltare ale oraşului, precum şi 

pregătirea documentaţiei tehnico-economice absolut necesară 

eligibilităţii proiectelor în cadrul Fondurilor postaderare. 

De asemenea, se vor urmări în permanenţă oportunităţile de 

finanţare active în cadrul cărora Consiliul Local F i e r b i n ţ i  

T â r g  este solicitant eligibil, pentru optimizarea gradului de 

atragere a fondurilor nerambursabile la nivelul oraşului.  

Consiliul Local F i e r b i n ţ i  T â r g  va asigura în continuare 

cofinanţarea atât a proiectelor cu finanţare nerambursabilă aflate în 
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derulare, cât şi a diverselor programe cu finanţare 

nerambursabilă propuse spre finanţare, în care Consiliul Local este 

solicitant eligibil, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

O altă direcţie de acţiune căreia Consiliul Local Fierbinţi Târg îi 

va acorda o atenţie specială, este optimizarea calificării profesionale 

a funcţionarilor publici în domeniul managementului proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă, prin participarea acestora la pregătirea 

continuă organizată de structurile administraţiei judeţene şi regionale, 

condiţie esenţială pentru întocmirea unor cereri de finanţare viabile. 

În aceeaşi grupă de acţiuni se înscriu solicitarea de asistenţă tehnică 

pentru accesarea fondurilor şi implementarea proiectelor câştigate, 

r ealizarea de parteneriate cu organisme specializate în derularea 

proiectelor comunitare.  

 

 

O condiţie esenţială o constituie crearea unui sistem 

informaţional pertinent şi permanent actualizat de cunoaştere a  

 

priorităţilor strategice ale primăriilor din localităţile şi judeţele 

limitrofe pentru crearea de parteneriate deosebit de necesare pentru 

accesarea fondurilor europene. 

 

c. Parteneriatul cu cetăţenii ca mod de acţiune socială 

 

Strategia Consiliului Local Fierbinţi Târg în privinţa relaţiei cu 

societatea civilă se bazează pe ideea de parteneriat, pe vocaţia de largă 

deschidere pe care acesta a manifestat-o şi o manifestă necondiţionat faţă 

de realizarea problemelor publice identificate de cetăţeanul alegător şi 

plătitor de taxe şi impozite, co-participant şi beneficiar direct al actului 
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de administraţie. Specificul parteneriatului, ca mod de 

acţiune socială şi elementul său definitoriu este lucrul în echipă, iar cei ce 

acţionează astfel se pun sub semnul acţiunii colective şi comunicative.  

Pentru realizarea acestui obiectiv, administraţia publică locală îşi 

propune: 

a) organizarea de întâlniri periodice între administraţia publică 

locală şi societatea civilă pentru găsirea posibilităţilor de colaborare 

în vederea realizării proiectelor de interes comun, cel puţin o dată la trei 

luni;  

b) informarea persoanelor sau organizaţiilor din oraş cu privire la 

activităţile pe care le desfăşoară autoritatea publică locală; 

informarea privind posibilităţile de accesare de fonduri în sprijinul 

activităţilor pe care persoanele şi organizaţiile doresc să le realizeze în 

folosul comunităţii. În acest sens, se vor elabora materiale documentare  

scrise sau pe suport electronic şi se vor organiza programe clare de 

acordare a informaţiilor. 

 

4.6.2 Infrastructură şi accesibilitate 

 

 

Urbanism 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- Planul urbanistic general si 
regulamentul de urbanism nu 
mai corespund cerinţelor 
actuale şi nevoii de dezvoltare a 
oraşului în viitor 

- Reactualizarea PUG-ului şi a 
Regulamentului de urbanism, conform 
nevoilor de dezvoltare identificate la 
nivelul oraşului, lucrarea fiind în faza 
de elaborare 

  

Realizarea unui PUZ pentru centrul 
administrativ  si pentru centrele 
culturale, spirituale, sportive si de 
agrement ale satelor componente 

Drumuri şi transport 



                   SC CONSULT INVEST SRL                                 Certificare QSCert 

                                       ISO 9001:2008                      ISO 14.001 : 2004 

          Certificat nr. Q – 4265/09                             Certificat nr. E – 4265/09 

SC Consult Invest SRL Amara 

                                                                                                                CUI 18783606            J21/301/2006 
80 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- stare tehnică 
necorespunzătoare a drumurilor  

- crearea unei reţele de drumuri 
funcţionale care să deservească nevoile 
curente ale locuitorilor şi activităţilor 
economice fără să afecteze starea 
mediului înconjurător - pietruirea sau 
asfaltarea tuturor drumurilor de pământ 

- fonduri locale insuficiente 
pentru construirea şi 
întreţinerea drumurilor 

- reabilitarea mobilierului urban 

- lipsa sau starea 
necorespunzătoare a trotuarelor 

 

- lipsa parcărilor - refacerea marcajelor rutiere 
- lipsa marcajelor rutiere, 
treceri de pietoni pe drumurile 
judeţene şi comunale 

- amenajarea parcărilor, în special, în 
zona clădirilor administrative 

 - refacerea trotuarelor 

- iluminat stradal sub nivel 
normat 

  

 

 

Alimentare cu apă curentă, canalizare 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- lipsa unui sistem de colectare 
si tratare a apelor uzate 

- informarea populaţiei asupra 
riscurilor cauzate de deversarea apelor 
uzate în locuri neamenajate, asupra 
utilizării durabile a resurselor de apă şi 
a prevenirii poluării 

- gospodăriile care au bazine 
vidanjabile sau fose septice 
sunt foarte puţine 

- realizarea unui sistem de canalizare şi 
tratare a apelor uzate capabil să 
deservească întregul oraş 
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Alimentarea cu gaze naturale 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- lipsa unui sistem de 
alimentare cu gaze naturale şi 
influenţa negativă directă 
asupra calităţii vieţii si a 
mediului 

- realizarea unui sistem de alimentare 
cu gaze naturale, precum şi a unui 
sistem de folosire a resurselor de 
energie regenerabile (solar, 
biocombustibili, eolian etc) 

 

 

Gestionarea deşeurilor 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- lipsa la acest moment a unui 
sistem de colectare si 
depozitare a deşeurilor care să 
deservescă întreaga zonă;   

- desfiinţarea tuturor depozitelor 
necontrolate de deşeuri menajere şi 
iniţierea unui program pentru utilizarea 
gunoiului de grajd ca fertilizator 
natural 

- efectul negativ asupra 
mediului realizat prin 
depozitarea deşeurilor menajere 
in spatii neamenajate si 
nepermise 

- dezvoltarea şi implementarea la nivel 
local a proiectelor de gestionare a 
deşeurilor, prin care va fi posibilă 
furnizarea facilităţilor de gestionare a 
deşeurilor în vederea reabilitării şi 
protecţiei mediului înconjurător 

- gradul redus de conştientizare 
a locuitorilor asupra protecţiei 
mediului si a metodelor 
aplicabile pentru realizarea 
unui mediu curat si sănătos 

- introducerea colectării şi 
transporturilor deşeurilor în zonele în 
care nu exista sistem de salubrizare 

  
- îmbunătăţirea metodelor simple şi 
eficiente de tratare a deşeurilor într-un 
raport optim cost-beneficiu 

  
- iniţierea unui departament de servicii 
publice care să gestioneze sistemul de 
colectare şi depozitare a deşeurilor 

  

- informarea populaţiei asupra efectelor 
nocive asupra sănătăţii si mediului 
generate de managementul defectuos al 
depozitarii deşeurilor 

Dotări edilitare 
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Probleme Obiective pe termen lung si mediu 
- clădirile administrative 
necesită reparaţii şi dotări 
moderne 

- realizarea unei zone administrative 
centrale la nivel de oraş 

- servicii publice deficitare sau 
inexistente, din cauza lipsei 
infrastructurii necesare 

- realizarea de dotări edilitare 
funcţionale capabile să deservească 
cetăţenii localităţii în condiţii civilizate 

  
- extinderea dotărilor edilitare pentru 
diversificarea serviciilor publice 
arondate spaţiului rural 

 

 

 

 

Acces la informare si telecomunicatii 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

  

 
- realizarea unei infrastructurii IT la 
nivelul oraşului în vederea creşterii 
gradului de accesibilitate la internet 

- acces redus la presa scrisă 
- îmbunătăţirea sistemului de 
distribuţie pentru presa scrisă 

 

4.6.3 Mediul înconjurător 

Mediul înconjurător 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- sistem de gestionare a 
deşeurilor ineficient si 
inexistenta vreme îndelungată a 
unui sistem de colectare si 
tratare selectiva a deşeurilor 

- realizarea unui sistem de management 
responsabil al deşeurilor (desfiinţarea 
depozitelor necontrolate, iniţierea unui 
serviciu de salubritate, montarea de 
coşuri de gunoi pe domeniul public 
pentru colectare selectivă a deşeurilor), 
proiect realizabil, obţinându-se deja 
finanţare  
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- necunoaşterea normelor de 
mediu si a legislaţiei in vigoare 

- curăţarea domeniului public 

- educaţie ecologica redusa 
- informarea si conştientizarea 
populaţiei cu privire la problemele de 
mediu 

- grad redus de conştientizare a 
problemelor de mediu la 
nivelul populaţiei din oras 

- realizarea unor cursuri de educaţie 
ecologică 

- folosirea produselor chimice 
de sinteza pentru agricultura în 
unităţile mari 

- împădurirea suprafeţelor degradate 

- poluarea sonoră a mediului 
- realizarea unor studii de prevenire si 
combatere a poluării fonice datorate 
traficului 

    
  
  

4.6.4 Situaţia economică şi mediul de afaceri 

Industria 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- dezvoltare monosectorială 
concentrată în activităţi 
agricole 

- diversificarea industriei locale, 
dinamică si capabilă sa ofere 
posibilitatea de împlinire profesională şi 
materială locuitorilor orasului 

- industrie aproape inexistentă 

- dezvoltarea de industrii capabile să 
valorifice potenţialul economic al 
orasului, în special industrie 
prelucrătoare a produselor agricole 
(procesarea cărnii, laptelui, cerealelor) 

- parteneriate public-privat 
insuficient dezvoltate 

- dezvoltarea de industrie nepoluantă şi 
durabilă 

- lipsa cursurilor de formare 
managerială 

- atragerea de investiţii prin oferirea de 
facilităţi potenţialilor investitori 
  

 

Agricultura 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- practicarea pe scara largă a 
unei agriculturi de subzistenta 

- crearea unor condiţii pentru practicile 
de agricultura durabilă, adaptate 
condiţiilor climatice si solului 
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- resurse financiare 
insuficiente, investiţii reduse 

- instruirea fermierilor si dezvoltarea 
unor programe menite sa demareze 
practicarea agriculturii ecologice 

- utilajele agricole sunt 
învechite şi tehnologii 
neperformante si poluante 

- încurajarea atragerii de fonduri 
comunitare nerambursabile pentru 
înnoirea parcului de echipamente si 
utilaje 

- grad redus de utilizare a 
mijloacelor electronice de 
calcul si comunicaţii 

- încurajarea construirii fermelor pentru 
creşterea animalelor  

- nevalorificarea potenţialului 
zootehnic 

- dezvoltarea de activităţi agricole 
diversificate şi generatoare de venit la 
bugetul local 

- parcelarea terenurilor si 
probleme legate de posesiune 

- impulsionarea asocierii producătorilor 

- degenerarea raselor 
animalelor si lipsa unei 
farmacii medicale 

- îmbunătăţirea practicilor agricole 

- scăderea producţiilor medii la 
aproape toate culturile 

- elaborarea de politici de marketing 
eficiente pentru atragerea unor societăţi 
de colectare a produselor din zona 

- piaţa de desfacere redusă - 
lipsa unor centre de colectare a 
produselor agricole 

- reabilitarea sistemului de irigaţii şi 
constituirea asociaţiilor de udători 

- lipsa unui sistem de irigaţii 
funcţional si a asociaţiilor de 
udători constituite la nivelul 
orasului 

- încurajarea crescătorilor locali de 
animale să amelioreze rasele 

- nevalorificarea activităţilor 
tradiţionale 

- încurajarea ocupaţiilor tradiţionale 

- slaba informare a 
întreprinderilor asupra surselor 
de informare 

- informarea continuă a fermierilor 
locali asupra surselor de finanţare 
disponibile 

- media de vârstă ridicată a 
celor ce se ocupă de activităţi 
agricole 

  

Comerţul si serviciile 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 



                   SC CONSULT INVEST SRL                                 Certificare QSCert 

                                       ISO 9001:2008                      ISO 14.001 : 2004 

          Certificat nr. Q – 4265/09                             Certificat nr. E – 4265/09 

SC Consult Invest SRL Amara 

                                                                                                                CUI 18783606            J21/301/2006 
85 

- pondere limitată a 
microîntreprinderilor cu 
activitate de comerţ si servicii 

- încurajarea spiritului antreprenorial 
spre deschiderea de noi societăţi 
comerciale care să desfăşoare în special 
activităţi în domeniile considerate ca 
deficitare în oraş - în special de servicii 
adresate populaţiei 

- inexistenta unităţilor care 
desfăşoară alte activităţi decât 
cele agricole gen cojocarii, 
cizmarii, ateliere reparaţii, 
lăcătuşerie, croitorie s.a. 

- diversificarea obiectului de activitate 
al firmelor 

- diversitate redusa, majoritatea 
fiind orientate spre alimentaţie 
publica - magazine alimentare 
si baruri 

- utilizarea eficientă a resurselor locale 

- orientare în majoritate spre 
clienţii locali 

- promovarea unor tehnici eficiente de 
marketing 

- activităţi de marketing reduse 
- încurajarea activităţilor meşteşugăreşti 
tradiţionale 

- valorificare slabă a resurselor 
locale 

  

 
 

 

4.6.5 Populaţia şi nevoile sociale – calitatea vieţii 

 

 

Demografie 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- îmbătrânirea accentuată a 
populaţiei 

- realizarea unor condiţii de viaţă 
atractive pentru tineri, atât pentru cei din 
localitate, cît şi pentru cei din exterior, 
care ar putea să se stabilească în oraş 

- depopularea din cauza 
migraţiei, în special, a tinerilor, 
cu studii medii sau superioare , 
spre centrele urbane sau în 
străinătate 

- generarea şi implementarea unor 
proiecte menite să ducă la integrarea 
socială a persoanelor dezavantajate 

- sporul natural negativ 
înregistrat în oraş 

- realizarea de condiţii si facilităţi pentru 
familiile tinere cu copii 
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- atragerea prin parteneriate a 
organizaţiilor neguvernamentale care au 
ca obiect de activitate asigurarea 
asistenţei pentru categoriile de populaţie 
dezavantajate 

 

Starea de sanatate şi serviciile medicale 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- lipsa consilierii referitoare la 
consumul de alcool şi 
planningul familial 

- facilitarea accesului la serviciile 
medicale de calitate 

- dificultăţi privind accesul la 
medicamente si tratament 
(distanţe mari de parcurs, 
resurse limitate) 

- dotarea spaţiilor pentru serviciile 
medicale la standarde actualizate 

- lipsa serviciilor medicale de 
urgenţă la nivel zonal adaptate 
nevoilor 

- educarea populaţiei privind starea 
generală de sănătate şi modalităţile de a 
duce o viaţă sănătoasă 

  
- îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei si creşterea speranţei medii de 
viaţă 

  
- realizarea demersurilor pentru 
îmbunătăţirea serviciilor medicale de 
urgenţă la nivel zonal 

  
- eliminarea factorilor de perturbare a 
calităţii vieţii 

 

Gradul de ocupare a forţei de muncă 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- nivel ridicat al şomajului 

- crearea de locuri de muncă suficiente 
şi în domenii variate de activitate, cu 
venituri îndestulătoare pentru 
satisfacerea nevoilor de trai 

- lipsa locurilor de muncă 
- crearea cadrului de formare prin 
cursuri de reconversie profesionala în 
domenii căutate pe piaţa forţei de munca 

- grad ridicat de inerţie la 
schimbare si reconversie 
profesională 

- crearea de condiţii atractive pentru 
tinerii calificaţi 
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- forţa de muncă necalificată 
- atragerea organizaţiilor de pregătire 
continuă, reconversie profesionala  

- migraţia forţei de muncă spre 
centrele urbane sau străinătate 

  

- populaţie activă redusă   
- oferta de instruire redusă ca şi 
varietate şi, în acelaşi timp, 
slabă calitativ 

  

 

Educaţia 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- constrângeri materiale 
datorate bugetelor mici alocate 
de către autorităţi pentru 
susţinerea actului educaţional 

- crearea si păstrarea mediului pentru 
educaţie individuală neîngrădită 

- stare precară baze sportive 
unitaţi de învăţământ  

- modernizare baze sportive 
multifuncţionale pentru elevii din oraş 

- lipsa posibilităţii de formare 
continuă pentru adulţi 

- crearea accesului la un sistem 
educaţional performant, flexibil  

  
- crearea de oportunităţi de formare 
continuă pentru adulţi 

  - prevenirea abandonului şcolar 
    

 

 

 

 

Cultura 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- infrastructura şi bază 
materială în declin 

- crearea infrastructurii corespunzătoare 
cerinţelor unei societăţi în perpetuă 
mişcare 

- resurse financiare insuficiente 
pentru practicarea şi 
revitalizarea unor obiceiuri şi 
forme de exprimare culturală 
tradiţionale 

- facilitarea accesului la surse de 
informare tradiţionale sau moderne 
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- acces dificil sau restrictiv la 
surse de informare (mass-
media, cărţi , internet) 

- iniţierea de târguri/oboare la sărbători 
majore pentru punerea în valoare a 
practicilor tradiţionale 

- abandonul practicilor 
tradiţionale in favoarea 
"mondenităţii" 

  

 

Sport, agrement 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- starea precară a bazelor 
sportive necesare practicării 
sporturilor individuale si 
colective 

- dezvoltarea cadrului pentru practicarea 
de sporturi individuale şi de masă, cu 
baze materiale corespunzătoare 

- zonă de agrement slab 
dezvoltată 

- crearea la nivel de oraş 
 a unei zone de agrement şi petrecere a 
timpului liber, în special pentru bătrâni 
şi copii 
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Capitolul 5 IDENTIFICAREA MĂSURILOR ŞI OBIECTIVELOR 

DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
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Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANĂ;  

Solicitant: Oras Fierbinţi Târg 

Plan de acţiuni 

 Probleme 
Obiective specifice pe termen 

mediu si lung Actiunea/masura Surse de finanţare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Atingerea unui grad înalt de absorbţie a fondurilor europene la nivelul Consiliului local Fierbinţi 
Târg pentru perioada 2014- – 2020  

Îmbogăţirea portofoliului de proiecte 
si creşterea numărului de studii si 

documentaţii tehnice 

Realizarea de proiecte, studii 
si documentaţii tehnice 
necesare realizării unor 
obiective strategice de 
dezvoltare 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2014-2020 

  

Întocmirea si depunerea de 
cereri de finanţare in vederea 
obţinerii de fonduri externe 
nerambursabile unde 
administraţia publica este 
aplicant eligibil 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2014-2020 

Gradul 
scăzut de 

absorbţie a 
fondurilor 
comunitare 

Atingerea unui grad ridicat de 
absorbţie a fondurilor nerambursabile 

Urmărirea oportunităţilor de 
finanţare active 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2014-2020 
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Menţinerea unei permanente 
legaturi cu organizaţiile 
specializate în consultanţă 
privind mediul urban 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2014-2020 

Pregătirea resurselor umane necesare 
accesării si implementării de proiecte 

Realizarea de cursuri de 
instruire în managementul 
proiectelor 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2014-2020 
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Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANA  

Solicitant: Oras Fierbinţi Târg 

Plan de acţiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura Surse de finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice, in ceea ce priveşte procedurile 
europene pentru derularea fondurilor structurale si de coeziune 

Participarea personalului 
administrativ la instruiri si 
seminarii pe teme legate de 
managementul proiectelor 

Programe de finanţare 
UE, buget local, ale 
altor organizaţii, donări 
s.a. 

2014-2020 

Dezvoltarea unui departament 
specializat cu atribuţii specifice 
elaborării, implementării si 
monitorizării proiectelor care se 
adresează oraşului 

Bugetul local 2014-2020 

Elaborarea şi implementarea unui 
"modul operandi" pentru proiectele 
cu finanţare nerambursabilă 

Bugetul local 2014-2020 

 
Capacitate 

administrativ
a scăzuta in 

ceea ce 
priveşte 

procedurile 
europene cu 

privire la 
derularea 
fondurilor 

structurale si 
de coeziune 

Creşterea capacităţii de 
implementare a 

proiectelor cu finanţare 
externa, familiarizarea 
funcţionarilor publici 

cu procedurile 
europene 

Iniţierea de schimburi de 
experienţă cu organizaţii din ţări 
membre care au implementat 
proiecte bazate pe finanţare 
nerambursabilă 

Programe de finanţare 
UE, buget local, ale 
altor organizaţii, donări 
s.a. 

2014-2020 
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Iniţierea unui departament de 
servicii publice responsabil cu 
managementul proiectelor după 
finalizare 

Bugetul local 2014-2020 
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Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANĂ  

Solicitant: Oraşul Fierbinţi Târg 

 

Plan de acţiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura Surse de finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Parteneriatul cu cetăţenii ca mod de acţiune socială 

Întâlniri periodice între 
administraţia publică locală şi 
societatea civilă pentru găsirea 
posibilităţilor de colaborare în 
vederea realizării proiectelor de 
interes comun 

Bugetul local 2014-2020 

Informarea persoanelor sau 
organizaţiilor din oras privind 
posibilităţile de accesare de fonduri 
în sprijinul activităţilor pe care 
doresc sa le realizeze in folosul 
comunităţii. 

Bugetul local 2014-2020 

lipsa unui 
parteneriat 

public-privat 
activ si 

implicarea 
redusă a 

populaţiei si 
agenţilor 

economici in 
dezvoltarea 

orasului 

Dezvoltarea unui 
parteneriat activ si 

dinamic pentru 
identificarea si 

rezolvarea problemelor 
existente în oraş 

Iniţierea de schimburi de 
experienţă cu organizaţii similare 
care au reuşit să dezvolte 
parteneriate fructuoase pentru 
comunitate 

Bugetul local 2014-2020 



                   SC CONSULT INVEST SRL                                 Certificare QSCert 

                                       ISO 9001:2008                      ISO 14.001 : 2004 

          Certificat nr. Q – 4265/09                             Certificat nr. E – 4265/09 

SC Consult Invest SRL Amara 

                                                                                                                CUI 18783606            J21/301/2006 
95 

 

Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ  

Solicitant : Fierbinţi Târg 

Plan de actiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Acţiunea/masura Surse de finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Urbanism 

Reactualizarea PUG- 
ului si a 

Regulamentului de 
urbanism 

Actualizare PUG si a 
Regulamentului de urbanism 

Bugetul local, de stat 2014-2020 

Realizare PUZ zona administrativă 
orasului  Fierbinţi Târg  şi realizare 
PUZ  

Bugetul local 2014-2020 

PUG si 
regulamentul 
de urbanism 

neadecvat 
nevoii de 

dezvoltare a 
orasului 

Realizarea unui PUZ 
pentru centrul 
administrativ a orasului 
si centrul cultural, 
sportiv si de agrement 

Iniţierea de schimburi de 
experienţa cu organizaţii similare 
care au reuşit să dezvolte 
parteneriate fructuoase pentru 
comunitate 

Bugetul local 2014-2020 

Obiectivul specific: Drumuri si transport 
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Asfaltare drumuri; reabilitarea 
trotuarelor 

Refacerea marcajelor de circulaţie 

PUG si 
regulamentul 
de urbanism 

neadecvat 
nevoii de 

dezvoltare a 
oraşului 

Crearea unei reţele de 
drumuri funcţională, 
modernă şi durabila 

Extinderea sistemului de colectare 
a apelor pluviale si a sistemului de 
deversare pe toata lungimea 
drumurilor 

Buget local, de stat, 
structurale 

2014-2020 
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Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ  

Solicitant: Fierbinţi Târg 

 

Plan de acţiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu şi lung Acţiunea/măsura Surse de finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Alimentare cu apa potabila, canalizare 

Construirea sistemului 
de colectare, transport 
si tratare a apelor uzate 
conform cu standardele 

UE 

Realizarea studiilor de fezabilitate 
si a proiectelor tehnice pentru o 
reţea completă de colectare a apelor 
uzate  
Execuţia unui sistem complet de 
colectare a apelor uzate 

Bugetul local, fonduri 
structurale 

2014-2020 

Campanie de informare si 
constientizare        Elaborarea de 
broşuri si banere care sa avertizeze 
asupra riscurilor sănătăţii 

                                    
POS Mediu 

2014-2020 

lipsa unui 
sistem 

complet de 
colectare , 
transport a 

apelor uzate, 
conform cu 
standardele 

UE 

Creşterea gradului de 
informare a cetăţenilor 
cu privire la riscurile 
poluării datorate 
diversificărilor 
necontrolate de ape 
uzate. 

Întâlniri si dezbateri publice 

Bugetul local, programe 
destinate protecţiei 
mediului si protejării 
sănătăţii 

2014-2020 
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Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ  

Solicitant:Oraş  Fierbinţi Târg 

Plan de actiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura Surse de finantare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Alimentare cu gaze naturale 

Lipsa unui 
sistem de 

alimentare cu 
gaze şi 

influenţa 
negativa 
directă 
asupra 

calităţii vieţii 
si a mediului 

Creşterea calităţii vieţii 
prin realizarea unui 

sistem de alimentare cu 
gaze naturale 

Realizarea studiilor de fezabilitate 
si a proiectelor tehnice pentru 
reţeaua de alimentare cu gaze;                                         
Realizarea unui sistem de 
alimentare cu gaze naturale, 
capabila sa asigure necesarul 
întregului oras 

Buget de stat, POS, 
buget local 

2014-2020 

Obiectivul specific: Gestionarea deşeurilor 
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Creşterea calităţii vieţii 
prin realizarea unui 

sistem de gestionare a 
deşeurilor 

corespunzătoare 
normelor UE 

Desfiinţarea tuturor depozitelor 
necontrolate de deşeuri si iniţierea 
unui program de utilizare a 
gunoiului de grajd ca fertilizant 
natural in agricultura 

Dezvoltarea si implementarea la 
nivel local a proiectelor de deşeuri 
Introducerea colectării si 
transportului gunoiului menajer; 
colectarea selectivă a deşeurilor 
Campanie de informare şi 
conştientizare 

Inexistenta 
unui sistem 

de gestionare 
a deşeurilor si 
grad redus de 
constientizare 
a locuitorilor 

asupra 
protecţiei 

mediului si a 
metodelor 
aplicabile 
pentru un 

mediu curat 
si sănătos 

Creşterea gradului de 
informare a cetăţenilor 
cu privire la riscurile 
poluării datorate 
gestionarii 
necorespunzătoare a 
deşeurilor introducerea metodelor simple si 

eficiente de tratare a deşeurilor intr-
un raport optim cost-beneficiu 

                                         
POS Mediu                                
Buget local, de stat 

2014-2020 
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Domeniul:: MEDIUL ÎNCONJURATOR  

Solicitant: Oras Fierbinţi Târg 

Plan de acţiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura Surse de finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Protecţia mediului înconjurător 

Poluarea 
sonora a 
mediului 

Reducerea efectului 
negativ al activităţilor 

de transport asupra 
mediului 

Realizarea studiilor de sistem de 
prevenire si combatere a poluării 
fonice datorate traficului 

POS Mediu, buget local 2014-2020 
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Ineficienţa 
sistemului de 
gestionare a 
deşeurilor 

Protecţia mediului prin 
colectarea şi tratarea 
corespunzătoare a 
deşeurilor menajere, 
proiect care are deja 
finanţare 

Desfiinţarea tuturor depozitelor 
necontrolate de deşeuri şi iniţierea 
unui program de utilizare a 
gunoiului de grajd ca fertilizant 
natural în agricultură                                                         
Înfiinţarea unui departament de 
servicii publice responsabil cu 
gestionarea deşeurilor                        
Montarea de coşuri de gunoi pe 
drumurile publice si dotarea 
gospodăriilor cu pubele, dotarea cu 
maşini si echipamente pentru 
colectarea si transportul gunoiului 
menajer 

POS Mediu, buget local   2014-2020 

Poluarea apei 
datorate 

lipsei unui 
sistem de 
epurare a 

apelor uzate 
si a 

depozitarii de 
gunoaie 

Protecţia mediului prin 
colectarea si epurarea 

apelor uzate 

Realizarea sistemului de colectare, 
transport si tratare a apelor uzate                                          
Curăţarea cursurilor de apă şi a 
domeniului public 

 Bugetul local, POS 
Mediu 

2014-2020 
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Domeniul: 5.3 : MEDIUL INCONJURATOR  

Solicitant: Oras Fierbinţi Târg 

Plan de acţiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Acţiunea/măsura Surse de finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Protecţia mediului înconjurător 

Inexistenţa 
unui sistem 
de tratare si 
gestionare 
colectiva a 
deşeurilor 

Implementarea în 
viitorul apropiat a unui 

sistem de colectare 
selectiva a deşeurilor 
menajere cu scopul de 
a asigura conformitatea 

cu normele UE in 
domeniu 

Modernizarea unui serviciu de 
salubritate              
Dotarea sistemului de salubritate cu 
europubele pentru colectarea 
selectiva a deşeurilor                
Amenajarea unui centru de 
colectare a deşeurilor refolosibile                                           
Conştientizarea populaţiei privind 
colectarea selectivă 

Proiectul are finanţare 
din Bugetul local, POS 
Mediu 

2014-2020 



                   SC CONSULT INVEST SRL                                 Certificare QSCert 

                                       ISO 9001:2008                      ISO 14.001 : 2004 

          Certificat nr. Q – 4265/09                             Certificat nr. E – 4265/09 

SC Consult Invest SRL Amara 

                                                                                                                CUI 18783606            J21/301/2006 
103 

Necunoaştere
a normelor de 
mediu si a 
legislaţiei în 
vigoare, 
educaţie 
ecologică 
redusă 

Creşterea gradului de 
conştientizare a 
populaţiei în aspectele 
legate de protecţia 
mediului şi a educaţiei 
ecologice 

Programe de informare continuă                             
Conştientizarea cetăţenilor privind 
obligaţia respectării cerinţelor 
legale în domeniul protecţiei 
mediului                                                 
Împădurirea suprafeţelor degradate 

Bugetul local, 
POSDRU 

2014-2020 

Folosirea 
produselor 
chimice de 

sinteza 
pentru 

agricultură in 
unităţile 

agricole mari 

Promovarea practicilor 
de agricultura 

ecologice 

Încurajarea agriculturii ecologice                         
Cursuri de informare si formare 
profesionala pentru practicarea 
agriculturii ecologice ca metoda de 
protecţie a mediului                            
Formarea unei educaţii ecologice 

Bugetul local, de stat 2014-2020 

 

 

Domeniul:  ECONOMIA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ – Sector producţie  

Solicitant: Oraş Fierbinţi Târg 

Plan de acţiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura Surse de finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 
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Obiectivul specific: dezvoltarea şi sprijinirea activităţilor productive 

Oferirea de facilităţi investitorilor, 
în funcţie de beneficiul pe care 
aceştia l-ar putea aduce bugetului 
local, de natura activităţii  

Organizarea de întâlniri periodice 
cu reprezentanţii mediului de 
afaceri si cei ai Consiliului local in 
vederea identificării de noi 
oportunităţi 

Dezvoltarea 
sustenabilă şi 

sprijinirea dezvoltării 
IMM-urilor 

Crearea unor baze de date la nivel 
local, cu activele disponibile 
(terenuri care se pot vinde, imobile 
libere) cu interes pentru 
desfăşurarea unei activităţi private 

Bugetul local, agenţii 
economici 

2014-2020 

Dezvoltarea 
monosectorial
ă concentrată 
în activităţi 

agricole 

Dezvoltarea micro-
afacerilor şi 
meşteşugului si 
promovarea 
antreprenoriatului si a 
structurilor economice 

Identificarea si promovarea 
abilitaţilor tradiţionale sau 
introducerea de noi competente    
Achiziţionarea de echipamente şi 
pregătirea profesională                                              
Menţinerea unei permanente 
legaturi cu organizaţii specializate 
în consultanţă privind investiţiile in 
mediul rural 

 Bugetul local, Agenţi 
economici 

2014-2020 
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Plan de actiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura Surse de finantare 

Termen 
propus de 
realizare 

Colaborări susţinute cu furnizori de 
instruire antreprenorială si iniţierea 
de programe de formare 
profesionala specializate pe meserii 
legate de turism si servicii conexe 

Bugetul local, 
POSDRU 

2014-2020 
Lipsa unui 
program 

susţinut de 
formare 

managerială 
şi dezvoltare 
a resurselor 

umane 

Formarea unui grup de 
persoane capabile sa 

pornească, dezvolte si 
sa deruleze activităţi 
economice de succes 

Pregătirea tinerilor în dezvoltarea 
abilitaţilor tradiţionale pentru a 
răspunde cererii de servicii 
turistice, de recreere şi de mediu şi 
de produse de calitate 

Buget de stat 2014-2020 

Echipamente 
şi tehnologii 

învechite, 
poluante 

Realizarea de investiţii 
în tehnologie şi 
echipamente 
performante, eficiente 
şi cu grad de poluare 
redus şi dezvoltarea de 
industrii nepoluante 

Accesarea de fonduri 
nerambursabile necesare 
dezvoltării afacerilor 

POR 2014-2020 

Adoptarea IT-ului de către fermele locale si adoptarea afacerilor electronice. Dezvoltarea posibilităţilor de internet si 
comunicaţii, pentru a îndepărta dezavantajele localizării. 
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Gradul redus 
de utilizare a 
mijloacelor 

electronice de 
calcul si 

comunicaţii 

Încurajarea adoptării şi 
difuzării IT esenţială  
pentru diversificare, 
dezvoltare locală şi 

asigurarea de servicii 
locale. 

Combinarea echipamentului IT cu 
cel de reţea şi pregătire 
profesională în domeniu 

POS CCE 2014-2020 
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Domeniul: 5.4 : ECONOMIA SI DEZVOLTAREA ECONOMICA – Sector agricultura  

Solicitant: Oras Fierbinţi Târg 

Plan de acţiuni 

Probleme Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura Surse de 

finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Crearea unui sector agricol puternic, care să permită o dezvoltare locala durabila, sa protejeze 
mediul prin trecerea de la agricultura de subzistenta si semi subzistenta la o agricultura comerciala, domeniul 5.4.2 

Stimularea transformării 
gospodăriilor în ferme 
familiale cu caracter 

comercial competitive pe 
piaţa 

Asigurarea de asistenta tehnica si 
logistica acordata fermierilor in 
vederea realizării de proiecte 
pentru obţinerea de finanţare 
nerambursabilă pentru 
modernizarea exploataţiilor 
agricole 

Bugetul local 2014-
2020 

Crearea capacităţilor de 
stocare si procesare a 
produselor agricole cu nişă 
pe piaţă (de exemplu 
produse alimentare 
ecologice) 

Accesarea de surse de finanţare si 
programe pentru investiţii in 
sectorul agricol si de procesare 

                                      
POS Mediu 

2014-
2020 

Dezvoltarea fermelor 
bazate pe practicarea 
formelor de agricultura 
prietenoase cu mediul - 
Agricultura ecologica 

Practicarea pe scara 
larga a unei 

agriculturi de 
subzistenţă cu 

resurse financiare 
insuficiente, investiţii 

puţine, folosind 
utilaje agricole 

învechite, 
rudimentare si 

tehnologii 
neperformante 

Dezvoltarea sectorului 
zootehnic la nivel de oras 

Crearea de condiţii pentru 
practicile de agricultura durabila, 
adaptate condiţiilor climaterice si 
solului din oras                    
Programe de informare asupra 
beneficiilor aduse de practicarea 
agriculturii ecologice                           
Înfiinţarea de ferme zootehnice        
Ameliorarea materialului genetic 
existent                        

Buget de stat 2014-
2020 
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\ 

Domeniul: 5.4 : ECONOMIA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ – Comerţul şi serviciile 

Solicitanţi : Agenţii economici 

 

Plan de acţiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura 

Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Diversificarea activităţilor economice necesare pentru creştere, ocupare si dezvoltare durabilă, 

domeniul 5.4.3 
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Inexistenţa unităţilor 
care desfăşoară 

activităţi altele decât 
cele agricole gen 

cojocării, cizmarii, 
ateliere reparaţii 

auto, electrocasnice, 
ateliere de 

lăcătuşerie, croitorii, 
frizerii, mic mobilier 

Diversificarea obiectului de 
activitate a firmelor                
Utilizarea eficientă a 

resurselor locale                          
Promovarea unor tehnici 
eficiente de marketing                  
Orientarea parţială spre 

turişti ca potenţiali clienţi                   
Încurajarea activităţilor 

meşteşugăreşti                   
Promovarea activităţilor 

tradiţionale 

Crearea cadrului şi a infrastructurii 
de dezvoltare a firmelor prestatoare 
de servicii     
Dezvoltarea de programe de 
instruire şi reconversie pentru 
adulţi              
Sprijin acordat unităţilor pentru 
dezvoltarea şi lărgirea domeniului 
de activitate 

Bugetul local, 
POSDRU 

2014-
2020 
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Domeniul: 5.4 : ECONOMIA SI DEZVOLTAREA ECONOMICA – turismul şi agroturismul 

Solicitanţi : Agenţii economici 

 

Plan de acţiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura 

Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Promovarea şi dezvoltarea serviciilor turistice şi agro turistice, domeniul 5.4.4. 

Gradul redus de 
practicare a 
turismului şi 

agroturismului în 
oras 

Încurajarea dezvoltării 
turismului si utilizarea 
sporită a ITC pentru 

promovare  

Realizarea de investiţii                                      
Practicarea unui turism integrat, cu 
variate pachete turistice                                                
Pregătire profesională pentru 
persoanele fizice si juridice                                                  
Realizarea si promovarea unor 
evenimente locale                                                                
Adoptarea unor măsuri eficiente de 
promovare 

 POR, buget 
local 

2014-
2020 
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Domeniul: 5.5. POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – STAREA DE SANATATE ŞI SERVICIILE MEDICALE  

Solicitant: Oras Fierbinţi Târg 

 

Plan de acţiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura 

Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Asigurarea unui sistem de servicii medicale capabil sa satisfacă nevoile locuitorilor orasului, 
precum si a unui  plan de prevenire a apariţiei problemelor de sănătate, domeniul 5.5.1 
Grad redus de 
educaţie a populaţiei 
legate de sănătate si 
lipsa consilierii de 
specialitate 

Educarea populaţiei privind 
starea de sănătate                                                           
Eliminarea factorilor de 
perturbare a calităţii vieţii 

Derularea unor programe de igiena 
si educaţie sexuală cu elevii                                 
Consilierea populaţiei pentru 
reducerea consumului de alcool                                        

POS DRU 
2014-
2020 
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Domeniul: 5.5. POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – GRADUL DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA 

Solicitant: agenţii economici 

Plan de acţiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura 

Surse de 
finanţare 

Termen 
propus 

de 
realizar

e 
Obiectivul specific: Creşterea gradului de ocupare a forţei de munca şi promovarea măsurilor menite să duca la 
integrarea grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii, domeniul 5.5.2 

Nivelul ridicat al 
şomajului                                

Gradul foarte ridicat de 
inerţie faţă de 
schimbare si 

reconversie profesională 

Creşterea calităţii vieţii şi 
reducerea şomajului, prin 
crearea de noi locuri de 

muncă 

Încurajarea intrării femeilor pe 
piaţa muncii prin iniţiative locale 
de dezvoltare a facilitaţilor de 
îngrijire a copiilor si bătrânilor din 
oraş                                                   
Integrarea grupurilor dezavantajate 
pe piaţa muncii                                                                   
Încurajarea înfiinţării de firme mici 
legate de activităţile rurale 

POS 
DRU 

2014-
2020 
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Domeniul: 5.5. POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – CULTURA, SPORT, AGREMENT 

Solicitant: Orasul Fierbinţi Târg 

 

 

Plan de acţiuni 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung Actiunea/masura 

Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Cultură, sport, agrement, domeniul 5.5.4 

Infrastructura si baza 
materială in declin              

Resurse insuficiente 
pentru practicarea si 

revitalizarea unor 
obiceiuri si forme de 
exprimare culturala 

tradiţionale                   
Acces dificil sau 

restrictiv la surse de 
informare (mass-media, 

cărţi, internet) 

Lucrări de îmbunătăţire a 
complexului socio-cultural           
Înfrăţirea localităţii cu alte 
oraşe din state membre ale 
Uniunii Europene pentru 
realizarea de schimburi, 

informaţii, vizite               
Refacerea unor centre de 

practicare a mesteşugurilor 
artistice si identificarea 

istoriei oraşului Pregătirea 
unor colecţii muzeala 

capabile sa conserve peste 
ani identitatea culturala a 

oraşului 

Reabilitarea căminului cultural                   
realizarea de schimburi de 
experienţa între locuitori şi 
cetăţenii altor localităţi din 
Uniunea Europeana                                     
Identificarea micilor meseriaşi si 
îndrumarea lor pentru înfiinţarea de 
microfirme si asociaţii familiale                         
Identificarea si promovarea unor 
obiecte de cult, costume populare, 
unelte agricole şi meşteşugăreşti 

Bugetul 
local, 
fonduri 
structurale  

2014-
2020 
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Starea precară a 
infrastructurii sportive 

Dezvoltarea cadrului 
pentru practicarea 

sporturilor 
Modernizare baze sportive  

 Bugetul 
local, 
fonduri 
structurale  

2014-
2020 

Zona de agrement slab 
dezvoltată 

Dezvoltarea zonei de 
agrement si petrecere a 
timpului liber 

Crearea unei zone de agrement 
si petrecere a timpului liber in 
special pentru copii şi bătrâni                                                 

Bugetul 
local, 
fonduri 
guvernamen
tale şi 
structurale 

2014-
2020 
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Pentru a putea monitoriza progresele făcute în implementarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a oraşului 

Fierbinţi Târg, administraţia publică locală trebuie să pună la punct un sistem coerent de supervizare a modului în care 

sunt îndeplinite şi a rezultatelor obţinute şi a efectelor produse de acestea în viaţa socio-economică a oraşului. 

Instrumentul de lucru prin care se va realiza procesul de monitorizare şi evaluare îl constituie Sistemul de indicatori de 

dezvoltare durabilă la nivel local. Sistemul de luare a deciziilor în vederea implementării Strategiei de dezvoltare este 

redat mai jos: 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 6 STRUCTURILE INSTITUŢIONALE 

DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
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                                                       PRIMAR                                     CONSILIUL LOCAL 

 

                                                     Viceprimar, secretar,  

             şef birou financiar contabil 

  

 Birou urbanism                 Birou achiziţii                 Birou financiar                     Asistent 

                                            proiecte programe            contabilitate                       social 
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Orasul Fierbinţi Târg, 
 judeţul Ialomiţa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea a II-a 
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I. OBIECTIVE 
 
 

 Aceasta lucrare a fost percepută ca un instrument de testare a 

modului de percepţie a populaţiei faţă de nivelul de dezvoltare a Orasului 

Fierbinţi Târg şi orientării viitoare a dezvoltării acesteia.  

 Printre obiectivele cele mai importante se numără: 

� Măsurarea satisfacţiei locuitorilor orasul Fierbinţi Târg faţă de 

serviciile publice şi oportunităţile existente în zonă; 

� Măsurarea satisfacţiei faţă de nivelul de trai şi a optimismului 

privind viitorul orasului; 

� Gradul de implicare al membrilor comunităţii în problemele acesteia, 

dar şi vizibilitatea acţiunilor Primăriei în cadrul membrilor oraşului; 

� Identificarea celor mai importante probleme ale orasului din punctul 

de vedere al membrilor acesteia; 

� Intenţiile membrilor comunităţii privind deschiderea unei noi afaceri 

si schimbarea locului de muncă. 
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II. METODOLOGIE 
 
 

 
Eşantionul folosit pentru interviu a fost unul de tip probabilist, 

reprezentativ pentru populaţia adultă a oraşului.  

Selecţia subiecţilor s-a făcut folosind listele electorale la care s-a 

adăugat un eşantion de tineri între 18-20 de ani, proporţional cu categoria 

de vârstă din populaţie, pentru a compensa absenţa acestei categorii din 

listele electorale ce datează din anul 2004. 

Tipul interviului a fost faţă în faţă, la domiciliul subiecţilor, fiind 

folosit chestionarul din Anexa 1. 

Structura eşantionului a cuprins 53,14% bărbaţi şi 46,86% femei. 

Structura pe vârste a eşantionului a fost de 43,43% persoane din categoria 

de vârsta de până la 44 de ani şi 56,57% persoane din categoria de vârsta 

de peste 45 de ani. 
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III. ANALIZA DATELOR DIN CHESTIONAR 
 
 

A. GRADUL DE SATISFACŢIE PRIVIND  
NIVELUL DE TRAI 

 
 

La prima întrebare din chestionar, şi anume « Cât de mulţumit sunteţi de 

felul în care trăiţi », majoritatea locuitorilor oraşului Fierbinţi Târg, 

respectiv 86,86%, menţionează un grad scăzut de satisfacţie privind nivelul 

propriu  de trai. 

Procentul celor mulţumiţi este scăzut, doar 8%, din care 0% se declară 

foarte mulţumiţi şi 8% destul de mulţumiţi. 

Din punct de vedere al părerii locuitorilor despre nivelul de trai general 

al orasului, 47,27% consideră că acest nivel este unul destul de scăzut şi 

49,09% considera orasul având un  nivel de trai ridicat şi 3,64% un nivel de 

trai foarte ridicat .  
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Dupa parerea dumneavoastra care este nivelul de 

trai al oamenilor din orasului?

0,00%

49,09%

3,64%

47,27%

Foarte ridicat

Ridicat

Destul de scazut

Foarte scazut

 

Cu toate că, pe ansamblu, oamenii sunt nemulţumiţi de nivelul de 

trai al oraşului, mai mult de jumătate, respectiv 80% dintre persoanele 

intervievate, consideră că localitatea este mai dezvoltată decât celelalte 

zone urbane din ţară.  
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Coroborând cele două întrebări de mai sus, deşi  marea majoritate 

este nemulţumită de nivelul de trai , faptul că, în acelaşi timp, consideră că 

localitatea este mai dezvoltată decât altele din ţara conduc la ideea ca 

aceştia nu şi-ar schimba domiciliul pentru a lucra în alta localitate. 

De menţionat faptul că au fost persoane care să considere că 

localitatea lor este la fel de dezvoltată ca şi altele, respectiv 10%. 

Doar 10% din locuitori consideră că localitatea este mai puţin 

dezvoltată. 

 

Comparativ cu alte zone din România, cum credeti ca 

este orasul în care traiti?

10,00%
10,00%

80,00%

Mai dezvoltata

La fel

Mai putin dezvoltata
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În ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare al orasului, se constată ca 88,46% 

din persoanele intervievate consideră ca localitatea va fi mai dezvoltată 

peste 5 ani. 

 Sunt persoane care consideră ca localitatea va fi la fel de dezvoltată 

în următorii 5 ani (11,54%). 

  

Cum credeti ca va arata orasul dumneavoastra peste 5 

ani?

0,00%

88,46%

11,54%
Mai  dezvoltata decît
acum

Va fi la fel

Mai putin dezvoltata
decît acum

 

 

 Pe ansamblu, în ceea ce priveşte nivelul de trai, locuitorii oraşului 

consideră că au un nivel de trai scăzut şi cred că, în următorii 5 ani, situaţia 

va fi mai bună, considerând că situaţia de sărăcie se înregistrează în toată 
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ţara, situaţia din oraş fiind totuşi mai bună decât a celorlalte 

localităţi din ţară. 

 

B. GRADUL DE SATISFACŢIE PRIVIND SERVICIILE 
EXISTENTE ÎN ORAŞ 

 
 

Alimentare cu apă, gaz, sistemul de canalizare 

 

82% din  locuitorii orasului care au fost chestionaţi folosesc apa 

pentru gospodăria proprie de la reţeaua de apă curentă , majoritatea 

persoanelor declarându-se mulţumite. Precizăm ca aproximativ 20% 

dintre locuitori sunt racordaţi la reţeaua de alimentare cu apă potabilă.  

 

De unde folositi apa pentru gospodaria proprie?

82%

18%

Reteaua de apa
curenta

Fântâna

 

 Doar 18% din populatie folosesc apa de la fantanile din gospodariile 
proprii. 
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Calitatea apei potabile din orasul

0,00

0,00

86%

10%

4%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici

nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

 

 Analiza datelor arată că procentul persoanelor mulţumite împreună 

cu cel al persoanelor foarte mulţumite depăşeşte jumătatea persoanelor 

intervievate, fiind de 96% în timp ce procentul persoanelor nici mulţumite, 

nici nemulţumite este de 4%. 

 În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, oraşul Fierbinţi Târg 

nu deţine un astfel de sistem care să deservească întregul oraş şi nici 

un sistem de alimentare cu gaze, persoanele intervievate semnalând 

aceasta în cadrul chestionarelor aplicate. 
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Starea drumurilor 

Starea drumurilor care fac legatura cu orasul

6,00%

94,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici

nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

 

  

În ceea ce priveşte starea drumurilor care fac legătura cu oraşul, 

majoritatea persoanelor intervievate, 94,00%, sunt mulţumite de starea 

drumurilor, în timp ce 6,00% sunt foarte mulţumite, nu se înregistrează 

persoane nemulţumite, aproximativ aceeaşi situaţie înregistrându-se şi 

pentru trotuarele din oraş. 

 



                   SC CONSULT INVEST SRL                                 Certificare QSCert 

                                       ISO 9001:2008                      ISO 14.001 : 2004 

          Certificat nr. Q – 4265/09                             Certificat nr. E – 4265/09 

 128 

Starea drumurilor din orasul

0,00%

12,57%

56,00%

31,43%

0,00%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,

nici nemultumit

Nemultumit

Foarte

nemultumit
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Starea trotuarelor din orasul

56,00%

34,00%

6,00%

4,00%

0,00%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,

nici nemultumit

Nemultumit

Foarte

nemultumit

 

Se constată un procent mare, aproximativ 56%, al celor nici 

mulţumiţi, nici nemulţumiţi de starea drumurilor din oras, şi un procent de 

90% al celor mulţumiţi si foarte multumiti de starea trotuarelor din oras. 
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Transportul public 

Transportul public

100%

0%

0%

0%

0%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,

nici nemultumit

Nemultumit

Foarte

nemultumit

 

 Locuitorii orasului Fierbinţi Târg sunt foarte mulţumiţi de 

transportul public (autobuze, tren), procentul acestora fiind de 100%. 
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Accesul la telefonia fixă şi mobilă 

 

Accesul la telefonia fixa

90,00%

0,00%

10,00%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici

nemultumit

 

Toate persoanelor intervievate se declară mulţumite sau foarte 

mulţumite de accesul la telefonia fixă şi telefonia mobilă. 

Accesul la telefonia mobila

96%

0%

4%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit,

nici nemultumit

 

 

 

Accesul la electricitate 
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 Electricitate

83,67%

16,33%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici

nemultumit

Nemultumit

 

 83,67% din persoanele intervievate se declară mulţumite, iar 16,33% 

foarte mulţumite de accesul la energia electrică. 

 

Curăţenia străzilor şi strângerea gunoiului 
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Curatenia strazilor

20,00%

28,00%

52,00%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici

nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

 

  

Cea mai mare parte a persoanelor intervievate se declară mulţumite 

sau foarte mulţumite de curăţenia străzilor din localitate, 72%.  

Există un procent de 28% persoane nici mulţumite, nici 

nemulţumite, acestea fiind în mare parte persoane care au gospodăriile 

situate mai departe de centrul localităţii şi, din discuţiile purtate cu aceştia, 
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referirea este mai mult legată de calitatea străzilor şi 

strângerea gunoiului care determină curăţenia de pe străzi. 

 Procentele de mai sus sunt aproape similare şi în cazul satisfacţiei 

faţă de strângerea gunoiului. 

Strângerea gunoiului

32,00%

16,00%

52,00%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici

nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

 

 

Iluminatul 

public

Iluminatul public

52,00%

28,00%

20,00%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici

nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit
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      Cele mai multe dintre persoanele intervievate se declară mulţumite sau 

foarte multumite de iluminatul public, procentul acestora fiind de 80%, un 

procent de 20% din persoanele intervievate declarându-se nici mulţumite, 

nici nemulţumite de iluminatul public. 

 Nici una din persoanele intervievate nu s-a declarat nemulţumită de 

iluminatul public. 
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Serviciile medicale şi serviciile de poştă din oras 

 

Serviciile medicale

92,00%

8,00%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici

nemultumit

Foarte nemultumit

 

 Toate persoanele intervievate se declară mulţumite sau foarte 

mulţumite de serviciile medicale din oras, respectiv 8% din persoane sunt 

mulţumite de serviciile medicale şi 92,00% foarte mulţumite de acestea. 

 O situaţie diferită se înregistrează la întrebarea referitoare la 

posibilitatea de a cumpăra medicamente din oras, 37,14% din persoanele 

intervievate declarându-se mulţumite, 38,29% se declară nici mulţumite, 

nici nemulţumite şi 24,57% dintre respondenţi se declară nemulţumiţi.  
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Posibilitatea de a cumpara medicamente din oras

26,00%

Foarte multumit

Multumit
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Serviciile de posta

14,29%

82,29%

3,43%

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici

nemultumit

Nemultumit

 

 

Serviciile de poştă sunt apreciate pozitiv de majoritatea locuitorilor 

orasului, 96,58% dintre aceştia declarându-se foarte mulţumiţi sau 

mulţumiţi de aceste servicii.  

Procentul de 4,43% al celor care se declară nici mulţumiţi, nici 

nemulţumiţi de aceste servicii este dat de persoanele care nu folosesc 

serviciile poştale. 
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Posibilitatea de a face cumparaturile din oras 

38,29%

61,71%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici

nemulţumit

 

 

 Toate persoanele intervievate se declară mulţumite sau foarte 

mulţumite de posibilitatea de a face cumpărăturile din oras, dintre aceştia 

38,29% sunt foarte mulţumiţi de această posibilitate.  
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Posibilitatea găsirii unui loc de muncă în oras 

Foarte multumit

Multumit

Nici multumit, nici nemultumit

Nemultumit

Foarte nemultumit

 

32% dintre  persoanele intervievate menţionează că sunt foarte 

nemultumiti de posibilitatea  posibilitatea găsirii unui loc de muncă in oras, 

20% se declara nici multumiti , nici nemultumiti  , 42% se declara 

multumiti sau foarte multumiti de posibilitatea gasirii unui loc de munca , 6 

% declara ca orasul nu ofera posibilitatea unui loc de munca. 

 

Posibilitatea de a petrece timpul liber în oras 

100%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici

nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

Nu există
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Toate persoanele intervievate (100%) menţionează 

că localitatea nu oferă posibilităţi de petrecere a timpului liber. 

 

Posibilitatea de a valorifica produsele în oras 

100,00%

Nici, mulţumit, nici

nemulţumit

Nemulţumit

Nu există

 

Toate persoanele intervievate se declară că nu există posibilitatea 

valorificării produselor fără a se deplasa către oraş. 

 

Învăţământul 

Nivelul de satisfacţie privind calitatea învăţământului din oras este 

ridicat, 93,14% dintre persoanele intervievate declarându-se mulţumite sau 

foarte mulţumite. Numai 6,86% dintre persoane se declară nici mulţumite, 

nici nemulţumite de calitatea învăţământului din oraş. 
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Calitatea învăţământului în oras

25.71%

6.86%

67.43%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit,
nici nemulţumit

Nemulţumit

Foarte

nemulţumit

 

 Toate persoanele intervievate se declară mulţumite de felul în care 

arată şcoala. 
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Felul în care arată şcoala

0,00%

0,00%

100%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici, mulţumit, nici

nemulţumit

 

Legat de aspectul grădiniţei, 98,86% dintre persoanele îşi manifestă 

mulţumirea de felul în care arată grădiniţa, iar 1,14% se declară foarte 

mulţumite de acest aspect. 
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Felul în care arată grădiniţa

1,14%

98,86%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici

nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

 

 

Siguranţa cetăţeanului 
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Siguranţa cetăţeanului

13,71%

72,00%

14,29%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

 

Dintre persoanele intervievate 14,29% se declară nici mulţumite, nici 

nemulţumite. 

Majoritatea locuitorilor, 72%, sunt satisfăcuţi de felul în care este 

asigurată siguranţa cetăţenilor în oras, chiar 13,71% se declară foarte 

mulţumiţi de siguranţa cetăţeanului. 

C. VIZIBILITATEA ACTIVITĂŢII PRIMĂRIEI 
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În ceea ce priveşte vizibilitatea activităţii desfăşurate de 

Primărie, 82% dintre persoanele intervievate menţionează lucrări efectuate 

de Primărie în ultimii ani. 

Majoritatea celor care au menţionat proiecte derulate de Primărie se 

declară destul de mulţumiţi de aceste proiecte. 

Doar o mică parte a  persoanelor intervievate, şi anume 4% nu au 

putut menţiona nici un proiect desfăşurat de Primărie. 

Cât de mulţumit sunteţi de aceste proiecte?

1,71%

25,14%

73,14%

Foarte mulţumit

Destul de mulţumit

Nu prea mulţumit

 

Din total persoane intervievate foarte puţine nu au dorit să răspundă legat 

de proiectele primăriei. De remarcat, însă, procentul foarte ridicat al celor 

foarte mulţumiţi sau destul de mulţumiţi de proiectele derulate de Primărie. 

 

D. PRINCIPALELE PROBLEME ALE COMUNITĂŢII  
 

Din punctul de vedere al locuitorilor orasului Fierbinţi Târg cele mai 

importante probleme ale orasului sunt  



                   SC CONSULT INVEST SRL                                 Certificare QSCert 

                                       ISO 9001:2008                      ISO 14.001 : 2004 

          Certificat nr. Q – 4265/09                             Certificat nr. E – 4265/09 

 147 

 

- Canalizare, menţionată de 52,38% ; 

- Reţea gaze naturale, menţionată de 47,62%. 

Principalele probleme ale orasului

52,38%

47,62%

Canalizare

Retea de gaze

 

 Trebuie menţionat că întrebarea a vizat obţinerea unei liste a 

priorităţilor privind rezolvarea problemelor orasului. Astfel, procentele mai 

mici înregistrate de unele probleme nu trebuie interpretate ca nivel ridicat 

de satisfacţie privind serviciile respective, ci ca având o prioritate scăzuta 

în ordinea rezolvării. 

 

Problemele localităţii Procent 

Reţea de gaze 52,38% 

Canalizare 47,62% 
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E. GRADUL DE IMPLICARE ÎN PROBLEMELE 
COMUNITĂŢII 

 
 

La întrebarea dacă au participat vreodată la o întâlnire unde să se 

discute problemele localităţii cele mai multe dintre persoanele 

intervievate au răspuns că nu, în timp ce 20,57% au răspuns că au 

participat la o astfel de întâlnire. 

Aţi participat vreodată la o întâlnire sătească unde 
să se discute problemele localităţii?

20,57%

79,43%

Da

Nu

 

 
 

E. INTENŢIILE PRIVIND OCUPAŢIILE DIN ORAS 
 
 

Toate persoanele intervievate au declarat că nu intenţionează să-şi 

deschidă o afacere sau să înceapă activitate pe cont propriu. 
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Aţi dori să vă deschideţi o afacere în oras?

0.00%

100.00%

Da

Nu

 

Aţi dori să lucraţi în oras, în alt domeniu decât cel 
în care lucraţi în prezent?

0.00%

100.00%

Da

Nu
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 Dacă ar avea oportunitatea, nici una dintre 

persoanele intervievate nu ar fi dispuse să-şi schimbe locul de muncă cu un 

altul, tot în oraş, dar într-un domeniu diferit. 
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IV. CONCLUZII  
 

Pe ansamblu, oamenii sunt cam nemulţumiţi de nivelul de trai al 

orasului, însă, majoritatea respondenţilor, respectiv 53,71% dintre 

persoane, consideră că localitatea lor este mai dezvoltată decât alte zone 

urbane din ţară. 

În ceea ce priveşte vizibilitatea activităţii desfăşurate de Primărie, 

aproximativ 82% dintre persoanele intervievate menţionează lucrări 

efectuate de Primărie în ultimii ani. 

Din punctul de vedere al locuitorilor oraşului Fierbinţi Târg, cele 

mai importante probleme ale oraşului sunt canalizarea, menţionată de 

52,38% , reţea gaze naturale, menţionată de 47,62%.  

Dintre persoanele intervievate, niciuna nu intenţionează să-şi înceapă 

o activitate pe cont propriu/să-şi deschidă o afacere. 

Chiar dacă ar avea oportunitatea, respondeţii nu ar fi dispuşi să-şi schimbe 

locul de muncă cu un altul, tot în oraş, dar într-un domeniu diferit. 
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Anexa 1 

CHESTIONAR 
 

1. Cât de mulţumit sunteţi de felul în care trăiţi? 
Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit 

Nu prea 
mulţumit 

Deloc 
mulţumit 

Nu stiu-Nu 
raspund 

4 3 2 1 0 
 

2. După părerea dumneavoastră care este nivelul de trai al oamenilor 
din oraş ? 

Foarte ridicat Ridicat Destul de 
scăzut 

Foarte scăzut Nu stiu-Nu 
raspund 

4 3 2 1 0 
 

3. Comparativ cu alte zone din România, cum credeţi că este orasul în 
care trăiţi? 

1. mai dezvoltată 
2. la fel 
3. mai puţin dezvoltată 
4. NS/NR 

 
4. Cum credeţi că va arăta oraşul dumneavoastră peste 5 ani? 

1. mai dezvoltată decât acum 
2. va fi la fel 
3. mai puţin dezvoltată decât acum 
4. NS/NR 

 
5. De unde folosiţi apa pentru gospodăria proprie? 

1. Reţeaua de apă curentă 
2. fântână 
3. NS/NR 
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6. Cât de mulţumit sunteţi de: 

 Foarte 
mulţu
mit 

Mulţu
mit 

Nici 
mulţumit
, nici 
nemulţu
mit 

Nemulţu
mit 

Foarte 
nemulţu
mit 

Nu 
exista 

NS/N
R 

1. Calitatea 
apei 
potabile din 
sat 

       

2. Sistemul 
de 
canalizare 

       

3.Alimentar
ea cu gaze 

       

4.Starea 
drumurilor 
in sat 

       

5.Starea 
drumurilor 
care fac 
legătura cu 
oraşul 

       

6. Starea 
trotuarelor 
din sat 

       

7.Transport
ul public 
(autobuze, 
tren)  

       

8.Accesul 
la telefonie 
fixa  

       

9.Acesul la 
telefonie 
mobila  

       

10.Accesul 
la 
electricitate 
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11.Curateni
a străzilor 

       

12.Stranger
ea 
gunoiului 

       

13.Iluminat
ul public 

       

14.Serviciil
e medicale 
din sat 

       

15.Serviciil
e de posta 
din sat 

       

16.Posibilit
atea de a 
cumpăra 
medicament
e din sat 

       

17.Posibilit
atea de a 
face 
cumpăraturi
le din sat 

       

18.Posibilit
atea găsirii 
unui loc de 
munca in 
oraş 

       

19.Posibilit
atea de a 
petrece 
timpul liber 
in oraş 

       

20.Posibilit
atea de a 
valorifica 
produsele in 
oraş 

       

21.Calitatea 
învăţământ
ului in oraş 
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22.Felul in 
care arata 
şcoala 

       

23.Felul in 
care arata 
grădiniţa 

       

24.Siguranţ
a 
cetăţeanului 

       

 
7. Puteţi să vă amintiţi câteva din proiectele realizate de orasu în 

ultimul an? 
 
Enumeraţi-le : 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 

8. Cât de mulţumit sunteţi de aceste proiecte? 
 
 
Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit 

Nu prea 
mulţumit 

Deloc 
mulţumit 

Nu ştiu-Nu 
răspund 

4 3 2 1 0 
 

9. Ştiţi câteva din activităţile pe care Primăria le face în prezent pentru 
a rezolva problemele comunităţii? 

 
Enumeraţi-le : 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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10. După părerea dumneavoastră, care sunt cele mai importante trei 
probleme cu care se confruntă oraş dumneavoastră? 

 
Enumeraţi-le : 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
11. Aţi participat vreodată la o întâlnire sătească unde să se discute 

problemele localităţii? 
 

1. Da 
2. Nu 
3. Nu s-au ţinut astfel de întâlniri 
4. NS/NR 
 

12. Doriţi să vă deschideţi o afacere în oraş? 
 

1. Da 
2. Nu 
3. NS/NR 
 

13. Dacă da, în ce domeniu? 
 

1. agricultura 
2. industrie 
3. turism 
4. creşterea animalelor 
5. afacere în domeniul serviciilor 
6. altele........................................................................ 
7. orice domeniu 
8. NS/NR 

 
14. Aţi dori să lucraţi în oraş, în alt domeniu decât cel în care lucraţi în 

prezent? 
 

1. Da 
2. Nu 
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3. NS/NR 
 
15. Dacă da, în ce domeniu? 
 

1. agricultura 
2. industrie 
3. turism 
4. creşterea animalelor 
5. afacere în domeniul serviciilor 
6. altele........................................................................ 
7. orice domeniu 
8. NS/NR 

 
16. Câtă încredere aveţi în: 

 
 Foarte 

multa 
Multa Putina Foarte 

puţină/delo
c 

NS/NR 

1.Consilier
ii locali 

     

2.Primarul 
oraşului  

     

3.Inginerul 
agronom 

     

4.Director
ul scolii 

     

5.Medicul 
de familie 

     

6.Agentii 
economici 
locali 

     

7.Preot      
 
 
Câteva date despre dumneavoastră 
 
Sex    1.M    2.F 
 
Vârsta ........... 
 
Ocupaţia 

1. agricultor 
2. muncitor 
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3. funcţionar cu studii medii 
4. personal cu studii superioare 

5. patron 
6. lucrător ocazional 
7. pensionar 
8. elev, student 
9. casnică 
10. alta ................................................. 
11. NR 

 
Ultima şcoală absolvită 

1. şcoala elementară 
2. gimnaziu 
3. liceu 
4. şcoala profesională 
5. studii postliceale 
6. studii universitare 
7. fără studii 
8. NR 

 
Care este venitul dvs. aproximativ lunar 

1. până în 500 RON 
2. între 500 RON si 700 RON 
3. între 701 RON şi 1000 RON 
4. peste 1000 RON  
5. NR 

 
Nume.......................................................... 
 
Adresa ....................................................... 
 
Telefon ...................................................... 
 
 
Operator .................................................... 

 

 


