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1. Introducere 

 

 

Misiunea noastră, a administraţiei publice locale, este de a asigura, cetăţenilor 

comunei Bogați, servicii publice eficiente şi de calitate, în condiţii de reală 

transparenţă şi cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor. 

Fiecare generaţie îşi are propriile provocări, dar şi responsabilitatea de a                                                    crea o 

societate care să prospere și să se dezvolte.Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne 

vor urma posibilitatea de a se bucura de condiţii care să le asigure confortul pentru 

o viaţă plină de satisfacţii.Pentru îndeplinirea acestei responsabilităţi, am realizat 

acest document - "Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Bogați". 

Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat 

pentru a aborda problemele şi oportunităţile cu care se confruntă o comunitate, 

reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale 

armonioase. 

Prezenta strategie de dezvoltare locală durabilă a fost elaborată pornind de  la 

problemele cu care se confruntă localitatea abordate într-un cadru integrat, corelat 

cu obiectivele şi planurile strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european. 

Dezvoltarea durabilă se realizează atunci când se răspunde nevoilor generației 

actuale, fără a fi amenințate cele ale generațiilor viitoare, deoarece avem, cu toții, 

dreptul la un nivel de trai ridicat. 

Această lucrare trebuie să stea la baza guvernării locale în procesul prin care 

autoritatea locală, alaturi de celelalte sectoarele ale comunităţii, va întocmi planuri 

realiste de acţiune care să stea la baza dezvoltării durabile a comunei.Strategia, 

propune un model de dezvoltare economică care să susţină rezolvarea problemelor 

sociale, precum şi exploatarea raţională a resurselor, protejarea mediului ambient şi 

folosirea tuturor oportunităţilor locale. 
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Stabilirea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Bogați, pentru perioada 2021-

2027 s-a făcut urmărindu-se realismul în evaluarea resurselor financiare existente şi 

a posibilităţilor de dezvoltare, cu urmărirea respectării principiilor dezvoltării 

durabile, respectiv acelea că schimbările în bine care se vor realiza să poată fi 

observabile sub toate aspectele vieţii. 

 
 

2. Scop 

 

Scopul Strategiei de dezvoltare a comunei Bogați  este de a stabili axa principală a 

viitoarei dezvoltări a comunei, explicând principalele roluri şi direcţii, bazate pe 

propriile principii şi valori.Toate acestea ne conduc către scopul principal: “a 

moderniza comuna Bogați până în 2027 – prin investiţii în industrie, în 

îmbunatățirea serviciilor publice, în agricultură şi prin reabilitarea infrastructurii 

necesare pentru creşterea standardelor de viaţă, îmbunătăţirea mediului social şi 

educaţional, cu o atenţie deosebită în a asigura durabilitate acestui proces”. 

Strategia de dezvoltare pune bazele pentru creşterea susţinută şi dezvoltarea 

economică, subliniază oportunităţile şi provocările unui Bogați european şi  oferă 

linii directoare pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor existente în cadrul comunităţii 

noastre. 

 

3. Viziune 

 

Strategia de dezvoltare durabilă se realizează pentru cetățeni și cu participarea 

cetățenilor.Aceasta are la bază o viziune de lungă durata și integrează prioritățile 

economico-sociale și de mediu ale comunității, fundamentată pe capacitatea și 

resursele locale și ține seama de interdependențele între provocarile locale, naționale 

și globale. 

Viziunea privind dezvoltarea economico-socială a comunei Bogați  este 

"Dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunei  prin crearea și susținerea 
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unui mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să 

asigure creșterea economică continuă și creșterea calității vieții cetățenilor 

comunei”. 

Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Bogați își propune să 

valorifice potentialul, oportunitățile și realele disponibilități pentru dezvoltare, 

inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ și competitiv, menit a atrage 

investiții private importante din țară și strainatate. 

Abordarea principală în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei 

Bogați este cea intercomunitară. 

Planificarea strategică reprezinta unul din instrumentele pe care comunitățile locale 

îl pot utiliza pentru a avea certitudinea că politicile și programele prognozate 

corespund asteptărilor cetățenilor și necesităților de dezvoltare durabilă. 

Printre obiectivele propuse, se poate menționa importanța formării unei  deprinderi 

a participării publice, stimularea capacității de adaptare a cetățenilor la cultura 

schimbarii, transformarea comunei Bogați  într-un punct de referință pentru alte 

comune, si nu în ultimul rând, utilizarea eficientă și concentrată a tuturor resurselor 

locale, corelată cu atragerea și utilizarea rațională a fondurilor de finanțare publice 

și private, interne și internaționale. 

 

4. Misiunea 

 

Administrația publică locală actuală, pune pe primul loc cetățenii din comună și 

nevoile acestora , pentru care se pregătesc și implementează proiecte îndrăznețe care 

odată finalizate vor îmbunătății condițiile nivelului de  trai. 

 

5. Principii si valori 

 

Strategia noastră privind dezvoltarea viitoare a comunei se bazează pe principii şi 

valori specific în realizarea cărora suntem implicaţi. Credem cu tărie 
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că autoritatea locală trebuie să respecte bazele fundamentale ale societăţii, pe care 

le împărtăşim nu doar cetăţenilor, dar le aplicăm şi în cadrul relaţiilor noastre. 

Principiile noastre constituie baza abordării strategice în tot ceea ce facem                         pentru 

a ne atinge scopurile. 

Principiul unui context sustenabil 

Promovăm ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia mediul natural, 

dezvoltarea economică şi viaţa socială apar dependente reciproc, interacţiunea lor 

contribuind la menţinerea şi la creşterea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului lor 

natural.Scopul final este de a ajuta tinerii să-şi dezvolte consideraţia faţă de 

mediu şi dorinţa de a acţiona în mod responsabil asupra acestuia şi faţă de ceilalţi. 

Încurajăm educaţia privind protecţia mediului nu doar prin asimilarea unor 

cunoştinţe conceptuale şi abilităţi pentru monitorizarea şi măsurarea calităţii 

mediului, ci şi prin dezvoltarea valorilor, atitudinilor şi abilităţilor care vor motiva 

şi încuraja munca oamenilor, atât individuală cât şi în grup, ajutând la promovarea 

                    sustenabilităţii mediului nostru natural şi social. 

Principiul comunicării 

Recunoaştem nevoia implicării cetăţenilor şi multitudinea de resurse şi informaţii 

utile pe care ei le deţin. 

Este important să sporească gradul de înţelegere a nevoilor, ideilor şi valorilor 

cetăţenilor la nivelul comunei, astfel încât acestea să se poată utiliza în 

fundamentarea unor decizii mai bune.Comuna trebuie să identifice, să creeze şi                     

să bugeteze resursele adecvate, care să antreneze cetăţenii şi grupurile de cetăţeni, 

oferindu-le posibilitatea de a deveni parte integrantă în procesul de luare a deciziilor 

cu privire la comună.Multe dintre succesele comunei au prins contur datorită calităţii 

eforturilor sale de a intensifica procesul de comunicare în societate. Astfel, urmăm 

o abordare proactivă care să dezvolte o comunicare eficientă în ambele sensuri. 
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Principiul profesionalismului 

Înţelegem faptul că activitatea în serviciul cetăţeanului reprezintă un privilegiu, o 

oportunitate, o datorie şi o obligaţie. Ne dorim ca oamenii să aibă încredere în 

instituţiile publice; vrem ca aceştia să se mândrească cu profesiile lor.Pentru a 

asigura şi păstra această mândrie, ne-am impus standarde înalte.Acest lucru 

înseamnă că asemenea competenţe de bază cum ar fi managementul financiar, 

managementul resurselor umane, managementul informaţiei şi al comunicaţiilor, 

dezvoltarea abilităţilor de conducere, dezvoltarea profesională şi furnizarea de 

servicii, ar trebui dezvoltate în toate departamentele şi în toate agenţiile, la toate 

nivelurile.Credem că profesionalismul este exprimat atât prin managementul 

schimbării cât şi prin utlizarea unor tehnici esenţiale pentru un management public 

eficient.Cu această cerinţă esenţială asigurată, răspunderea noastră creşte, 

probabilitatea financiară este garantată, iar valorile şi etica se dezvoltă. 

Principiul transparenţei 
Sprijinim cu tărie dezvoltarea durabilă, relaţiile strânse cu comunitatea, transparenţa 

tuturor procedurilor de consiliu fiind o condiţie esenţială în acest  sens. Suntem 

foarte implicaţi în a realiza proiecte publice transparente şi în a păstra dreptul 

cetăţenilor de a participa la întâlniri şi de a avea acces la înregistrări publice.De 

asemenea, îndemnăm oficialităţile publice să relateze conflictele de interese şi să 

dezvăluie interesele financiare, să încurajeze oferirea de recompense pentru toţi cei 

care sunt dispuşi să ofere informaţii cu privire la aceste aspecte.Determinarea 

noastră de a avea o administraţie publică lipsită de corupţie este şi  va rămâne 

fermă. 

 

6.Conceptul de dezvoltare durabilă 

 
Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de 

dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui 

echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și elementele capitalului 

natural.” “Dezvoltarea durabilă – DD – conceptul de dezvoltare economico-

socială recomandat tuturor ţărilor de către ONU, prin care 
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se caută armonizarea a trei componente fundamentale:Resursele umane, creşterea 

economică, echitatea între generaţii.Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv 

strategic internaţional adaptat la specificul fiecărei ţări. Dezvoltarea durabilă, este 

un concept de evoluţie a societăţii care permite folosirea pe termen lung a mediului 

astfel ca, dezvoltarea socio-economică să rămână posibilă concomitent cu 

menţinerea calităţii mediului la un nivel acceptabil. 

 

Dezvoltarea durabilă presupune corelarea a patru idei fundamentale, aparent 

independente, dar care se află într-o strânsă condiţionare: 

 îndeplinirea cerinţelor prezente şi viitoare - care stabilesc scopul 

durabilităţii; 

 îndeplinirea nevoilor - care defineşte scopul dezvoltării (dezvoltarea care 

răspunde necesităţilor prezentului fără a compromite capacitatea de a satisface 

necesităţile generaţiilor viitoare); 

 menţinerea compatibilităţii dintre dimensiunea populaţiei şi capacitatea 

productivă a eco-sistemului - care recunoaşte că există limite şi cerinţe pentru 

echilibru; 

 implementarea unui proces al schimbării - care confirmă că definirea 

cerinţelor şi nevoilor pentru dobândirea echilibrului durabil se va schimba odată 

cu situaţiile, condiţiile şi timpul. 

 

Cadrul organizatoric pentru dezvoltare durabilă s-a instituit în ultimul 

deceniu al secolului 20 prin: 

 înfiinţarea de comisii pentru dezvoltare durabilă la nivelul guvernelor, 

organizaţiilor non-guvernamentale, Băncii Mondiale, Organizaţiei Naţiunilor 

Unite, Consiliului şi Parlamentului Europei, Consiliului Mondial al Energiei; 

 elaborarea de către instituţii naţionale şi internaţionale de analiză, studii şi 

cercetări, a unor studii şi scenarii pentru dezvoltare şi respectiv dezvoltare 

durabilă pe întreg orizontul de timp al secolului 21. 
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În România, se impune elaborarea noilor Strategii de Dezvoltare Durabilă, pentru 

perioada programatică 2021-2027, care au în vedere schimbările generate de statutul 

României ca  țară membră a Uniunii Europene precum și de efectele crizei 

economice mondiale,efectele crizei pandemice  asupra situației europene, naționale, 

regionale, județene și locale. 
 

Consultarea publică a presupus utilizarea clasicelor metode, tehnici și instrumente 

de investigare a contextului socio-uman, semnificația socio- economică a 

problemelor cercetate la nivel comunitar, necesitând diferențierea  respondenților în 

funcție de etapele elaborării Strategiei și în funcție de statutul social pe care aceștia 

îl dețin în comunitate: 

 consultarea documentelor; 

 elaborarea Analizei SWOT; 

 aplicarea Chestionarului de opinie; 

 întâlnire cu reprezentanții populației; 

 prelucrarea și interpretarea datelor. 
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Capitolul I. Analiza reglementărilor europene, naționale, regionale, locale 

 
1. EUROPA 2020 

2. DEZVOLTAREA DURABILĂ 

3. STRATEGIA  NAȚIONALĂ  pentru DEZVOLTARE  DURABILĂ  a         ROMÂNIEI - 

Orizonturi 2013-2020-2030 

4. PLANUL NAȚIONAL de DEZVOLTARE  

5. PLANUL NAȚIONAL de ACȚIUNE pentru OCUPAREA FORȚEI de 

MUNCĂ 

6. STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A 

CETĂȚENILOR ROMÂNI APARTINÂND MINORITĂȚII ROMILOR 

PENTRU PERIOADA 2021-2027 

 
 

EUROPA 2020 – principii, valori, direcții de actiune 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:RO 
:PDF 

Extrase și sinteze din document 

“Obiective Europa 2020: 

1. Ocuparea forței de muncă: rata de ocupare a forței de muncă de 75% în 

rândul populației cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani. 

2. Cercetare și dezvoltare: alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare și 

dezvoltare. 

3. Schimbari climatice și energie: reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu 

efect de seră față de nivelurile înregistrate in 1990,  până în anul 2030,creșterea 

ponderii surselor de energie regenerabile până la 32 %.Obiectivul de interconectare 

a pieței de energie electrică la un nivel de 15% până în 2030. 

4. Educație: reducerea abandonului școlar la sub 10%, creșterea la peste 40% 

a ponderii absolvenților de studii superioare în rândul populației cu vârsta cuprinsă 

între 30-34 de ani. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A2020%3AFIN%3ARO
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5. Săracie și excluziune socială: reducerea cu cel puțin 15 de milioane a 

numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei și a 

excluziunii sociale,dintre care cel puțin 5 milioane de copii până în 2027. 

 
 

Priorități Europa 2030: 

“Creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și 

inovare; presupune îmbunătățirea prestației în urmatoarele domenii: 

 cercetare și inovare: îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea investițiilor de 

stat și private în vederea generării de locuri de muncă prin crearea de noi 

produse și servicii; 

 educație: încurajarea și susținerea procesului de învățare și formare de-a 

lungul vieții în vederea îmbunătățirii competențelor; 

 societatea digitală: utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor. 

 

Acțiunile acestei priorități vizează: 

- eliberarea potențialului inovator al Europei; 

- ameliorarea rezultatelor în domeniul educației; 

- valorificarea avantajelor economice și sociale ale societății digitale.” 

 

Creșterea inteligentă va fi stimulată prin inițiative prin care se propune: 

 reorientarea politicii în domeniul cercetării,dezvoltării și inovarii către 

domenii care prezintă provocari majore pentru societate (schimbari climatice, 

utilizarea eficientă a energiei și a resurselor, schimbari demografice, sănătatea 

populației etc.) 

 consolidarea verigilor din lanțul inovarii, de la cercetarea fundamentală la 

comercializare. 
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Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 

- definitivarea spațiului european de cercetare, elaborarea unei agende 

strategice de cercetare; 

- îmbunatațirea condițiilor-cadru pentru a permite întreprinderilor să inoveze, 

crearea unui brevet european unic și a unei instanțe specializate în materie de 

brevete; 

- lansarea de parteneriate europene în domeniul inovării între UE și nivelurile 

naționale, în vederea accelerării dezvoltării și utilizarii; 

- consolidarea și dezvoltarea rolului instrumentelor UE de susținere a inovării 

(fondurile structurale, fondurile de dezvoltare rurală, programul-cadru de cercetare-

dezvoltare, etc.); 

- promovarea parteneriatelor în materie de cunoaștere și consolidarea 

legăturilor între educație, intreprinderi, cercetare și inovare.” 

 

 Tineretul în miscare  prin care se propune: 

 consolidarea performanței și atractivității internaționale a instituțiilor de 

învățământ superior din Europa; 

 combinarea excelenței cu echitatea, prin promovarea mobilității studenților 

și a celor care urmează un curs de formare; 

 îmbunătățirea situației încadrării în muncă a tinerilor. 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 

-  integrarea și consolidarea programelor UE de mobilitate, cele destinate 

universităților, cele destinate cercetătorilor și corelarea lor cu programele naționale; 

- impulsionarea agendei de modernizare a învățământului superior la nivelul 

programelor școlare, al guvernanței și al finanțării; 

- identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin 

programe de mobilitate pentru tinerii profesioniști; 
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- -  promovarea recunoașterii învățării non-formale și informale; 

- - lansarea unui cadru pentru încadrarea în muncă a tinerilor.” 

 

O agendă digitală pentru Europa  prin care se propune crearea unei piețe digitale 

unică, bazată pe internet rapid si ultra  rapid și pe aplicații interoperabile. 

O mai buna conectivitate la internet pentru toți, în ceea ce privește banda largă de 

bază, deschiderea tehnologiei pentru internetul mobil 5G.O mai bună protecție a 

consumatorilor în ceea ce privește telecomunicațiile, prin legislația privind protecția 

vieții private. 

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- oferirea cadrului juridic stabil, pentru stimularea investițiilor în infrastructura 

pentru internet de mare viteza, deschisă și competitivă, precum și în serviciile 

conexe; 

- dezvoltarea unei politici eficiente în domeniu; 

- facilitarea utilizarii fondurilor structurale ale UE pentru realizarea acestei 

agende. 

 

Creșterea inteligentă este necesară în vederea recuperării decalajelor între 

creșterea economică a UE și creșterea economică a celor doi mari competitori pe 

piața mondială respectiv SUA și Japonia. Aspecte de corectat în domeniul Inovarii: 

 nivelul mai redus al investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare; 

 utilizarea insuficientă a tehnologiilor informației și comunicațiilor; 

 ponderea mai redusă în UE a firmelor high-tech. 
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            Aspecte de corectat în domeniul Educației 

 un sfert dintre elevi au competențe slabe de citire, unul din șapte tineri 

abandonează studiile și formarea prea devreme; 

 50% dintre tineri ating un nivel mediu de calificare, insuficient pentru 

cerințele noi de pe piața muncii; 

 în randul populației cu vârstă cuprinsă între 25 și 34 de ani, doar 1 persoană 

din 3 are o diplomă universitară. 

 

Aspecte de corectat în domeniul Societății digitale: 

 ramânerea Europei în urma SUA si Japoniei în ceea ce privește internetul                           de 

mare viteză, afectează capacitatea acesteia de inovare în special în zonele 

rurale, diseminarea online a cunoștințelor și distribuția online de bunuri și 

servicii.” 

 

“Creșterea durabilă înseamna promovarea unei economii mai eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive, 

presupune dezvoltarea de noi procese și tehnologii (inclusiv cele ecologice) care: 

- să accelereze dezvoltarea de rețele inteligente, ce folosesc TIC; 

- să exploateze rețelele de la scara UE; 

- să consolideze avantajul competitiv al mediului european de afaceri; 

- să conștientizeze consumatorii în ceea ce privește meritele utilizării eficiente 

a resurselor; 

- să scadă emisia de dioxid de carbon; 

-să prevină degradarea mediului, pierderea biodiversității, 
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Creșterea durabilă va sta la baza coeziunii economice, sociale și teritoriale prin 

derularea de acțiuni în urmatoarele domenii: 

  competitivitate: 

 

- menținerea avantajului față de SUA și China, pe piața tehnologiilor 

ecologice; 

-  eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor; 

     -  productivitate crescută pentru  contracararea presiunii tot  mai mari de pe 

piețele de export și pentru un numar tot mai mare de materii prime.” 

 “combaterea schimbărilor climatice: 

- reducerea emisiilor de dioxid de carbon mult mai rapid în decada care urmează; 

- exploatarea completă a potențialului noilor tehnologii, precum posibilitățile de 

captare și stocare a dioxidului de carbon, care vor genera reducerea emisiilor, 

realizarea de economii și creștere economică; 

- consolidarea capacității de rezistență a economiilor UE în fața riscurilor 

climatice, precum și capacitatea de prevenire a dezastrelor și de reacție la acestea. 

 

 energie curată și eficienta: 

 

-  scăderea importurilor UE de petrol și gaze cu 60 de miliarde € ; 

creșterea PIB-ul cu 0,6%-0,8%; - crearea a peste 600 000 locuri de muncă prin 

utilizarea energiei regenerabile in 20% din energia folosită în UE;  

- crearea a peste 400 000 locuri de muncă prin atingerea obiectivului de 40% privind     

eficiența energetica.” 

 

Creșterea durabilă va fi stimulată prin doua inițiative: 
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O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor  prin care 

se propune: 

 sprijinirea tranziției către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea 

resurselor și cu emisii reduse de dioxid de carbon; 

 decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, de consumul de 

energie; 

 reducerea emisiilor de CO2; 

 creșterea competitivității și promovarea securității energetice. 

 

Comisia Europeană va depune eforturi pentru: 

- mobilizarea instrumentelor financiare ale UE precum fondurile pentru 

dezvoltare rurală, fondurile structurale, și altele în cadrul unei strategii solide de 

finanțare (UE, publică natională, privată); 

 

- consolidarea cadrului de utilizare a instrumentelor de piață precum certificate 

de emisii, încurajarea utilizării extinse a achizițiilor publice ecologice, etc; 

- prezentarea de propuneri pentru modernizarea și decarbonizarea sectorului 

transporturilor; 

- implementarea de proiecte strategice în vederea eliminării blocajelor în 

secțiunile transfrontaliere și nodurile intermodale (orașe, porturi, platforme 

logistice); 

- finalizarea pieței interne a energiei, derularea acțiunilor din cadrul planului 

privind tehnologiile energetice strategice (SET); 

- promovarea proiectelor de infrastructură de importanță strategică pentru UE 

în zona baltică, în Balcani, în regiunea mediteraneeana și în Eurasia; 

- adoptarea și implementarea unui Plan de acțiune privind eficiența energetică, 

promovarea unui program în domeniul utilizării eficiente a resurselor (sprijinind 

IMM-urile și gospodăriile) prin utilizarea fondurilor structurale și a altor tipuri de 

fonduri; 
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- stabilirea viziunii privind modificările structurale și tehnologice necesare 

pentru a face tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, 

eficiență din punctul de vedere al utilizarii resurselor și rezistență la schimbările 

climatice până în 2050. 

 

La nivel național, statele membre vor trebui: 

– să elimine treptat subvențiile dăunatoare mediului (excepții în cazul 

persoanelor defavorizate); 

– să dezvolte instrumente de piață, precum stimulente fiscale și achiziții publice 

menite să adapteze metodele de producție și de consum; 

– să dezvolte infrastructuri energetice și de transport inteligente, modernizate 

și complet interconectate, să utilizeze pe deplin TIC; 

– să asigure implementarea coordonată a proiectelor de infrastructură, în cadrul 

rețelei centrale a UE; 

– să se concentreze asupra dimensiunii urbane a transporturilor, responsabile 

de o mare parte din emisiile generate și din congestiile rețelelor; 

– să utilizeze reglementarea, dezvoltând standarde de performanță energetică      

în construcții și instrumente de piață precum impozitarea, subvențiile și achizițiile 

publice pentru a reduce consumul de energie și de resurse; 

- să utilizeze fondurile structurale pentru a investi în construcția de clădiri 

publice eficiente din punct de vedere energetic și într-o reciclare mai eficientă; 

– să stimuleze instrumente care permit economisirea de energie și care ar putea 

crește eficiența în sectoarele mari consumatoare de energie, precum cele bazate pe 

folosirea TIC. 

 

                           O politică industrială adaptată erei globalizării prin care se                       propune: 

 colaborarea stransă între CE și intreprinderi, sindicate, mediul academic, 

ONG-uri, organizații de consumatori; 
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 elaborarea unui cadru pentru o politică industriala modernă,care să sprijine 

spiritual antreprenorial, să ghideze și să ajute industria; 

 promovarea competitivității sectorului industriei primare, al producției și al 

serviciilor din Europa. 

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- stabilirea politicii industriale apte să mențină și să dezvolte o bază industrială 

puternică,competitivă, diversificată în Europa, să sprijine tranziția sectoarelor 

de producție către o utilizare mai eficientă a energiei și  a resurselor; 

- dezvoltarea abordării orizontale a politicii industriale, care să combine 

diverse instrumente de politică precum reglementarea „inteligentă”, 

modernizarea achizițiilor publice, normele în materie de concurență, 

stabilirea de standarde; 

-   îmbunătățirea mediului de afaceri, în special pentru IMM-uri, inclusiv prin 

reducerea costurilor de tranzacție aferente desfășurării unei activități economice 

în Europa, prin promovarea clusterelor și prin îmbunătățirea accesului convenabil la 

finanțare; 

- restructurarea sectoarelor aflate în dificultate prin orientarea lor către activități 

de viitor, inclusiv prin redistribuirea rapidă a competențelor către sectoarele și 

piețele cu un ritm alert de creștere; 

- promovarea tehnologiilor și a metodelor de producție care reduc utilizarea 

resurselor naturale și sporesc investițiile în patrimoniul natural al UE; 

- promovarea internaționalizării IMM-urilor; 

- asigurarea faptului că rețelele de transport și de logistică permit industriei din 

toată  Uniunea să beneficieze de acces efectiv pe piața unică, pe piața internațională; 

- dezvoltarea unei politici spațiale care să pună la dispoziție instrumentele 

necesare depășirii unor provocări-cheie la nivel mondial; 

- sporirea competitivității sectorului turismului în Europa; 
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- revizuirea reglementărilor în vederea sprijinirii tranziției sectoarelor 

serviciilor și producției către o utilizare mai eficientă a resurselor, inclusiv printr- 

o reciclare mai eficientă; 

- reînnoirea strategiei UE de promovare a responsabilității sociale a 

întreprinderilor,ca element-cheie în asigurarea încrederii pe termen lung a 

angajaților și a consumatorilor. 

La nivel național, statele membre vor trebui: 

- să imbunătățească mediul de afaceri, în special pentru IMM-urile inovatoare, 

inclusiv prin achiziții publice menite să sprijine inițiativele care încurajează 

inovarea; 

- să amelioreze condițiile de asigurare a respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală; 

- să reducă sarcina administrativă a societăților și să amelioreze calitatea 

legislației în domeniul afacerilor; 

- să colaboreze cu parțile interesate din diverse sectoare în vederea identificării 

blocajelor, elaborării de analize comune cu privire la modalitați de menținere a unei 

baze industriale și de cunoaștere solide, de a plasa UE în poziție de lider în ceea ce 

privește dezvoltarea durabilă la nivel mondial. 

 

Creșterea durabilă este necesară în vederea susținerii UE pentru a prospera într-

o lume cu emisii reduse de dioxid de carbon, cu resurse limitate, pentru prevenirea 

degradării mediului, pierderea biodiversității și utilizarea nedurabilă a resurselor. 

Creșterea favorabilă incluziunii înseamnă promovarea unei economii cu o rată 

ridicată a ocupării forței de munca, care să asigure coeziunea socială și teritorială și 

care presupune: 

- asigurarea autonomiei cetățenilor prin rate ridicate ale ocupării forței de  

muncă; 

- investirea în dezvoltarea competențelor; 

- combaterea sărăciei; 
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- modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de formare și de protecție 

socială; 

- consolidarea coeziunii teritoriale prin accesibilizarea beneficiilor creșterii 

economice în toate regiunile UE inclusiv în cele ultra periferice; 

- asigurarea accesului și oportunităților pentru toți cetățenii pe tot parcursul 

vieții; 

- creșterea participării forței de muncă prin asigurarea de politici de promovare 

a egalității de șanse între femei și bărbați. 

 

Se va acționa în vederea rezolvării problemelor din urmatoarele domenii: 

o ocuparea forței de muncă  

o competențele: 

o combaterea sărăciei: 

 

 

Creșterea favorabilă incluziunii va fi stimulată prin două inițiative: 
O agenda pentru noi competențe și noi locuri de muncă prin care se propune: 

 crearea condițiilor necesare modernizării piețelor muncii pentru a crește 

nivelurile de ocupare a forței de muncă și pentru a asigura sustenabilitatea 

modelelor sociale europene; 

 reducerea somajului; 

 sporirea productivității muncii;
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Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- definirea și punerea în aplicare a celei de a doua etape a agendei de 

flexicuritate, în vederea identificării modalităților de îmbunătățire și 

gestionare a tranzițiilor economice, de combatere a somajului, de creștere a 

ratelor de activitate; 

- adaptarea cadrului legislativ, în conformitate cu principiile reglementării 

„inteligente”, la evoluția modelelor de organizare a muncii, la noile riscuri la 

adresa sănătății și securității muncii; 

- facilitarea și promovarea mobilității lucrătorilor în interiorul UE și  asigurarea 

unei corespondențe mai bune între cererea și oferta de locuri de muncă, prin 

intermediul sprijinului  financiar acordat din fondurile structurale, în special 

din Fondul Social European (FSE); 

- consolidarea capacității partenerilor sociali, valorificarea potențialului de 

soluționare a problemelor oferit de dialogul social la toate nivelurile (la  

nivelul UE, la nivel național/ regional, la nivel sectorial și la nivelul 

întreprinderilor); 

- impulsionarea cadrului strategic de cooperare în materie de educație și 

formare în care sa fie implicate toate părțile interesate; 

- asigurarea dobândirii competențelor necesare în vederea continuării studiilor 

și a integrării pe piața muncii, precum și a recunoașterii acestora  pe tot 

parcursul educației generale, profesionale, superioare și din viața adultă. 
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La nivel național, statele membre vor trebui: 

- să pună în aplicare măsurile naționale de flexicuritate, să reducă                                                                                         segmentarea 

pieței muncii, să faciliteze tranzițiile și reconcilierea vieții profesionale cu 

viață privată; 

- să analizeze, să monitorizeze eficiența sistemelor fiscale și de asigurări                                    

sociale pentru a asigura rentabilitatea muncii; 

- să promoveze noi forme de reconciliere a vieții profesionale cu cea privată, 

politici de îmbătrănire activă, să sporească egalitatea de șanse între femei și 

bărbați; 

- să promoveze, să monitorizeze concretizarea eficace a rezultatelor dialogului 

social; 

- să impulsioneze punerea în aplicare a Cadrului european al calificărilor, prin 

instituirea unor cadre naționale ale calificărilor; 

- să asigure dobândirea competențelor necesare în vederea continuării studiilor 

și a integrarii pe piața muncii, recunoașterea acestora pe tot parcursul 

educației generale, profesionale, superioare și din viața adultă, inclusiv în 

cadrul învățării non-formale și informale; 

- să dezvolte parteneriate între mediul educației/ formării și cel al muncii, în 

special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de 

educație și formare.” 
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- să dezvolte parteneriate între mediul educației/ formării și cel al muncii, în 

special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de 

educație și formare.” 

 

O platforma europeana de combatere a sărăciei prin care se propune: 

 asigurarea coeziunii economice, sociale, teritoriale, ca o continuare a anului 

în curs, care reprezintă “Anul european de luptă împotriva sărăciei și 

excluziunii sociale”; 

 sensibilizarea opiniei publice pentru recunoașterea drepturilor fundamentale 

ale persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială.” 

 

Comisia Europeana va depune eforturi pentru: 

- elaborarea unei platforme de cooperare, de schimb de bune practici, în  vederea 

încurajării actorilor din sectorul public și privat de a reduce excluziunea socială prin 

acțiuni concrete, inclusiv prin acordarea finanțări din fondurile structurale, în special 

din FSE; 

- elaborarea și implementarea de programe care vizează promovarea inovării 

sociale în randul grupurilor celor mai vulnerabile, dezvoltarea unei noi agende 

pentru integrarea migranților; 

- evaluarea caracterului adecvat și a sustenabilității sistemelor de protecție 

socială și de pensii și identificarea modalităților de îmbunătățire a accesului la 

sistemele de sănătate. 

 

La nivel național, statele membre vor trebui: 

- să promoveze responsabilitatea colectivă și individuală pe care o împart în 

domeniul combaterii sărăciei și excluziunii sociale; 

- să defineasca și să puna în aplicare măsuri care vizeaza grupurile cu un grad de 

risc ridicat precum familiile monoparentale, femeile în vărstă, minoritățile, romii, 

persoanele cu handicap și personale fără adăpost; 
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- să iși dezvolte sistemele de securitate socială și de pensii pentru a asigura un 

nivel adecvat al ajutorului pentru venit și al accesului la asistență medicală. 

 

Creșterea favorabilă a incluziunii este necesară în vederea: 

- oferirii populației acces la centre de îngrijire a copiilor și la centre destinate 

altor persoane aflate în întreținere; 

- punerii în aplicare a principiilor privind flexicuritatea; 

- oferirii cetățenilor posibilitatea de a dobândi noi competențe care să le 

permită adaptarea la noile condiții și la eventualele schimbări de carieră; 

- combaterea sărăciei și excluziunii sociale; 

- reducerea inegalităților în materie de sănătate; 

- îmbunătățirea capacității de a face față fenomenului de îmbătrănire activă. 

 

Guvernanța economică: Criza economică: 

- a evidențiat deficiențe structurale în economia Europei; 

- a anulat progrese precedente; 

- a identificat evidente probleme fundamentale și soluții neviabile pe termen            

lung; 

- a demonstrat interdependența economiilor europene; 

- a subliniat necesitatea coordonării politicilor economice la nivelul UE în 

vederea rezolvării de probleme, promovării creșterii economice și creării de locuri 

de muncă. 

 

Cei trei piloni ai noii guvernanțe economice: 

1. „Consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atentă din 

partea UE și include: 

- prioritățile politice și obiectivele stabilite în cadrul Strategiei Europa 2030; 
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- angajamentele suplimentare pe care și le-au asumat statele membre 

participante la Pactul euro plus; 

- consolidarea supravegherii de către UE a politicilor economice și fiscale, ca 

parte a Pactului de stabilitate și creștere, dar și prin intermediul noilor instrumente 

menite să stopeze dezechilibrele macroeconomice; 

- adoptarea unei noi metode de lucru numita „semestrul european” care permite 

discutarea priorităților economice și bugetare în aceeași perioadă a fiecărui an. 

 

2. Asigurarea stabilității zonei euro și include: 

- mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre, ca reacție a UE la 

criza datoriei suverane; 

- aplicarea unor programe de reformă și consolidare fiscală, elaborate în stransă 

colaborare cu FMI. 

 

3. Redresarea sectorului financiar” 

Aspecte esențiale ale noii guvernanțe economice a UE  

Semestrul european: reprezintă primele 6 luni ale fiecarui an, perioada în care 

are loc coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice și structurale ale statelor 

membre în baza căreia se ține cont de recomandările UE în luarea deciziilor cu 

privire la bugetul național și la alte aspecte de interes economic. Etape: 

  Ianuarie: 

- analiza anuală a creșterii este prezentată de Comisie, 

- sunt stabilite prioritățile UE pentru anul urmator, în materie de creștere 

economică și locuri de muncă. 

 

Martie: 

- pe baza analizei anuale a creșterii, șefii de stat și de guvern elaborează 

orientările UE pentru politicile naționale. 
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Aprilie: statele membre transmit: 

-planurile naționale privind garantarea finanțelor publice sănătoase (programele     

de stabilitate/convergență); 

                          -programele de reformă; 

    -măsurile propuse pentru promovarea creșterii inteligente, durabile și                    favorabile 

incluziunii (programele naționale de reformă). 

 

Iunie: 

- evalurea programelor de către Comisie; 

- în cazul în care este necesară, formularea de recomandari specifice pentru 

fiecare țară; 

- discutarea și aprobarea în Comisie a recomandărilor; 

- adoptarea oficială a recomandărilor adresate fiecărei țări.” 

Pactul de stabilitate și creștere: constă într-un set de reguli care încurajează 

statele membre să mențină viabilitatea finanțelor publice. 

Componente: 

1. Componența preventivă consta în transmiterea de către statele membre, a 

programului anual de stabilitate (țările din zona euro) sau de convergență (celelalte 

state membre), împreună cu programul național de reformă, program care prezintă 

modul în care statul membru intenționează să asigure și să mențină viabilitatea 

finațelor publice pe termen mediu. Ulterior,Comisia poate oferi recomandări  

politice (în iunie, în cadrul semestrului european) sau, daca este necesar, poate 

înainta o propunere Consiliului pentru ca acesta să transmită un avertisment în cazul 

unui deficit excesiv. 

 

2. Componența corectivă reglementează procedura în caz de deficit excesiv 

(PDE). În baza PDE, dacă deficitul bugetar al unui stat membru depășeste limita 

de 3% (conform Tratatului), Consiliul va transmite recomandări privind redresarea 

situației.Nerespectarea acestor recomandări poate duce la impunerea de sancțiuni 

pentru statele din zona euro.
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Pactul de stabilitate şi creştere este în curs de consolidare, prin introducerea 

unor modificări menite: 

- să permită componenței corective a Pactului să ia mai bine în considerare 

interacţiunea dintre datorie şi deficit, mai ales în ţările puternic îndatorate (unde 

datoria publică depăşeşte 60% din PIB); 

- să accelereze procedura în caz de deficit excesiv şi să facă impunerea 

sancţiunilor semiautomată - în acest sens, în cadrul Consiliului va fi nevoie de o 

majoritate calificată, nu atât pentru a aproba, cât mai ales pentru a respinge o 

propunere de sancţionare înaintată de Comisie; 

- să amelioreze cadrele bugetare naţionale, abordând aspectele contabile şi 

statistice, precum şi practicile în materie de previziuni. 

 

Corectarea dezechilibrelor macroeconomice consta într-un mecanism de 

supraveghere care identifică şi corectează dezechilibrele macroeconomice, încă 

din faza incipientă. 

Alegerile economice divergente făcute în ultimul deceniu de către statele membre, 

au accentuat diferenţele în materie de competitivitate generând dezechilibre macro 

economice la nivelul UE.Economiile statelor membre vor fi monitorizate în vederea 

depistării dezechilibrelor macroeconomice, în cazul în care vor fi înregistrate 

depăşiri ale „nivelurile de alertă”, Comisia urmând să facă recomandări în urma 

rezulatelor analizelor aprofundate. 

    Pactul euro plus constă într-un program suplimentar de reforme, care 

constituie o reflecţie a interdependenţei dintre ele. Printre cele alte şase ţări, care nu 

fac parte din zona euro, dar care au decis să adere la acest pact, se numără şi 

România. Cele patru domenii vizate de Pactul euro plus sunt competitivitate, 

ocuparea forţei de muncă, viabilitatea finanţelor publice şi consolidarea stabilităţii 

financiare.Pactul a fost aprobat de liderii UE în martie 2011.Cele 23 de țări 

semnatare se angajează să implementeze reformele în detaliu. Cele patru state 

membre care nu au semnat pactul sunt libere să facă acest lucru oricând doresc. 
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Angajamentele asumate în virtutea pactului se integrează în noul cadrul de 

guvernanţă economică şi sunt incluse în programele naţionale de reformă ale statelor 

membre. 

 Remedierea sectorului financiar În vederea prevenirii apariţiei problemelor şi 

asigurării că actorii din sectorul financiar sunt supuşi unor monitorizări stricte, UE 

a elaborat reglementări şi a creat agenţii specifice, întreprinzându-se şi alte acţiuni, 

cu scopul de garantare pentru băncile europene a existenţei de suficiente rezerve de 

capital, necesare pentru a face faţă şocurilor din sistem, astfel sistemul bancar  

păstrându-şi funcţionalitatea în domeniul oferirii de credite întreprinderilor şi 

persoanelor fizice. 

 

DEZVOLTAREA DURABILĂ - principii, valori, direcţii de acţiune 

https://sgg.gov.ro/ 

Extrase şi sinteze din document 

Definiţii: 

 „Totalitatea formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economica al căror 

fundament îl reprezintă asigurarea echilibrului între sistemele socio- 

economice şi potenţialul natural.” 

            Dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". 

„Conceptul de „dezvoltare durabilă”, a luat naştere din necesitatea găsirii 

răspunsurilor la întrebări precum: 

- Cum putem concilia progresul economic şi social fără a pune în pericol 

echilibrul natural al planetei? 

- Cum putem repartiza bogăţia între ţările dezvoltate şi cele mai puţin 

dezvoltate? 

- Cum putem asigura un trai decent unui număr însemnat de milioane oameni 

aflaţi în pericol, în regiunile în care planeta suferă în urma exploatărilor excesive 

a resurselor naturale.
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- Cum putem acţiona în vederea asigurării generaţiilor viitoare unui bio sistem  

sănătos?” 

Scurt istoric al dezvoltării durabile 

 “1972 Conferinţa Naţiunilor Unite, la Stockholm are loc: 113 naţiuni 

discuta problemele poluării, distrugerii resurselor, deteriorării mediului, 

pericolul dispariţiilor unor specii, nevoia creşterii nivelului de trai al 

oamenilor; se subliniază legătura indisolubilă între calitatea vieţii şi calitatea 

mediului pentru generaţiile actuale şi viitoare. 

 1986 Comisia mondială de mediu şi dezvoltare, înfiinţată de Naţiunile 

Unite are ca scop studierea dinamicii deteriorării mediului şi oferirea de 

soluţii cu privire la viabilitatea pe termen lung a societăţii umane; sunt 

identificate două probleme majore: 

-dezvoltarea nu înseamnă doar profituri mai mari şi standarde înalte de trăi 

pentru un mic procent din populaţie, ci creşterea nivelului de trai al tuturor; 

    -dezvoltarea nu ar trebui să implice distrugerea sau folosirea nesăbuită a                

resurselor noastre naturale, nici poluarea mediului ambient. 

 1992 Summitul de la Rio “conferinţa secolului”: 

120 naţiuni, au avut ca scop stabilirea unei noi strategii a dezvoltării 

economice, industriale şi sociale în lume, fiind acceptată ideea că dezvoltarea 

durabilă reprezintă "o nouă cale de dezvoltare care să susţină progresul  uman 

pentru întreaga planetă şi pentru un viitor îndelungat". S-a obţinut consensul 

pentru un plan de dezvoltare durabilă numit Agenda 21 şi două seturi de 

principii, Declaraţia de la Rio cu privire la mediu şi dezvoltare şi Principiile 

pădurii. 

 1997 includerea conceptului de “dezvoltare durabilă” în Tratatul de la 

Maastricht, ca obiectiv politic al UE.
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 2002 Summitul de la Johannesburg: 

 

Se  studiază   progresul  făcut spre dezvoltarea  durabilă  şi se reafirmă 

angajamentul ţărilor participante. Aspecte discutate: 

- reducerea numărului locuitorilor planetei care nu au acces la rezerve de apă 

potabilă, de la peste 1 miliard la 500 milioane până în anul 2015; 

- înjumătăţirea numărului celor ce nu au condiţii de salubritate  corespunzătoare, la 

1,2 miliarde; 

 2001 Consiliul European de la Goteborg: 

- adoptarea Strategiei Europene de Dezvoltare Durabilă (SDD); 

- propunerea Setului de Indicatori de Dezvoltare Durabilă, cu scopul monitorizării 

SSD (în iunie 2006 această a fost revizuită şi, adoptat un nou model de guvernare).” 

 

Obiectivele – cheie ale Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii 

Europene: 

 Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii 

economice de impactul negativ asupra mediului; 

 Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, 

diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de 

orice fel; 

 Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi 

competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor 

locuri de muncă abundente şi bine plătite; 

 Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea 

instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi 

practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume. 
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Principiile Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene: 

 Promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale ale omului; 

 Solidaritatea în interiorul generaţiilor şi între generaţii; 

 Cultivarea unei societăţi deschise şi democratice; 

 Implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali; 

 Coerentă politicilor şi calitatea guvernării la nivel local, regional, naţional 

şi global; 

 Integrarea politicilor economice, sociale şi de mediu prin evaluări de 

impact şi consultarea factorilor interesaţi; 

 Utilizarea cunoştinţelor moderne pentru asigurarea eficienţei economice şi 

investiţionale; 

 Aplicarea principiului precauţiunii în cazul informaţiilor ştiinţifice incerte; 

 Aplicarea principiului “poluatorul plăteşte”. 

 

În anul 2008 a fost elaborată Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030 având ca motto ideea “Menţine sănătos 

ceea ce te menţine sănătos”, document aprobat prin H.G. nr. 1460 din 12 

noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 824 din 8 decembrie 2008. 

Strategia recomandă mecanisme specifice la nivelul autorităţilor centrale, locale dar 

şi la nivelul societăţii civile, sub egida Academiei Române, pentru monitorizarea 

implementării obiectivelor stabilite.” Documente programatice şi strategii 

sectoriale elaborate pre- şi post-aderare ca baza de referinţă pentru Strategia 

Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030: 

 - Tratatul de Aderare România – Uniunea Europeană; 

 - Planul Naţional de Dezvoltare 2020 (PND); 

 - Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR); 

 - Programul Naţional de Reformă; 

 - Programul de Convergenţă; 
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 - Strategie post-aderare a României; 

 - Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.” 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă (SDD): teme, domenii, obiective EU, 

obiective RO 

a. Provocări cruciale 

1. Schimbările climatice și energia curată 
Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi a efectelor negative ale acestora 

asupra societăţii şi mediului.” “Orizont 2013. Obiectiv naţional: Satisfacerea 

necesarului de energie pe termen scurt şi mediu şi crearea premiselor pentru 

securitatea energetică a ţării pe termen lung conform cerințelor unei economii 

moderne de piaţă, în condiţii de siguranţă şi competitivitate; îndeplinirea 

obligaţiilor asumate în baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a 

emisiilor de gaze cu efect de seră; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare 

la efectele schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării durabile.” 

“Orizont 2020. Obiectiv naţional: 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 din surse 

regenerabile” şi la nivel internaţional în urma adoptării unui nou acord global în 

domeniu; promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice şi respectarea principiilor dezvoltării durabile.” “Orizont 2030. Obiectiv 

naţional: Alinierea la performanţele medii ale UE privind indicatorii energetici şi de 

schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de 

gaze cu efect de seră în concordanţă cu acordurile internaţionale şi comunitare 

existente şi implementarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice.  

1. Transport durabil Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea că sistemele de 

transport să satisfacă nevoile conomice, sociale şi de mediu ale societăţii, reducând, 

în acelaşi timp, la minimum impactul lor nedorit asupra economiei, societăţii şi 

mediului.  
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 Obiectiv naţional: Promovarea unui sistem de transporturi în România care 

să faciliteze mişcarea în siguranţă, rapidă şi eficientă a persoanelor şi 

mărfurilor la nivel naţional şi internaţional, în conformitate cu standardele 

europene. 

  Orizont 2020. Obiectiv naţional: 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 Orizont 2030. Obiectiv naţional: Apropierea de nivelul mediu al UE 

din acel an la toţi parametrii de bază ai sustenabilităţii în activitatea de 

transporturi. 

 

2. Producţie şi consum durabile Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor 

practici de consum şi producţie sustenabile.  

  Obiectiv naţional: Gestionarea eco-eficienta a consumului de resurse şi 

valorificarea maximală a acestora prin promovarea unui model de consum 

şi producţie care să permită o creştere economică sustenabilă pe termen 

lung şi apropierea treptată      de nivelul mediu de performanţă al ţărilor UE 

Orizont 200.  

 Obiectiv naţional: 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 UE 

privind sustenabilitatea consumului şi producţiei. Orizont 2030. Obiectiv 

naţional: Apropierea de nivelul mediu realizat la aceea dată de ţările 

membre UE din punctul de vedere al producţiei şi consumului durabile. 

3. Conservarea şi gestionarea resurselor naturale Obiectiv general 

SDD/UE: Îmbunătățirea gestionării resurselor naturale şi evitarea exploatării lor 

excesive, recunoaşterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme.  

4. Sănătatea publică Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii 

medicale de calitate în condiţii de egalitate şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva 

ameninţărilor la adresa sănătăţii. Orizont 2013. Obiectiv naţional: Îmbunătăţirea 

structurii 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.” „Orizont 2020. Obiectiv naţional:  
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Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu actual al stării de sănătate a 

populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; 

integrarea aspectelor de sănătate şi demografice în toate politicile publice ale 

României. Orizont 2030. Obiectiv naţional: Alinierea deplină la nivelul mediu de 

performanţă, inclusiv sub aspectul finanţării serviciilor de sănătate, al celorlalte 

state membre ale UE. 

5. Incluziune a demografiei şi migraţiei Obiectiv general SDD/UE: 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 că 

o condiţie a bunăstării individuale durabile. Obiectiv naţional: Crearea unui cadru 

legislativ, instituţional şi participativ modern pentru reducerea riscurilor de sărăcie 

şi excluziune socială, promovarea coeziunii sociale, egalităţii de şanse şi 

diversităţii culturale, precum şi pentru gestionarea responsabilă a fenomenelor 

demografice şi migraţiei. 

 Orizont 2020. Obiectiv naţional: 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. 

 

6. Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării durabile Obiectiv general 

SDD/UE: 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.Obiectiv naţional: 

Implementarea instrumentelor legislative şi instituţionale aferente statutului 

României de ţară donatoare de asistenţă pentru dezvoltare, conform obligaţiilor de 

stat membru al UE; Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei şi 

resurselor disponibile în România în slujba asistentei pentru dezvoltare, şi alocarea 

în acest scop a circa 0,50% din venitul naţional brut.” “Orizont 2030. Obiectiv 

naţional: Alinierea completă a României la politicile   Uniunii Europene în domeniul 

cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al alocărilor bugetare 

ca procent din venitul naţional brut.  

B. Teme inter- şi trans-sectoriale 1. Educaţie şi formare profesională Obiectiv 

naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea 
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educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea 

oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, 

flexibilă şi incluziva. Orizont 2020. Obiectiv naţional:Atingerea nivelului mediu 

de performantal UE în domeniul educației şi formarii profesionale, cu excepția 

serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele 

ale UE pentru 2010. Orizont 2030. Obiectiv naţional: Situarea sistemului de 

învăţat şi formare profesională din România la nivelul performanţelor superioare 

din UE; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor 

educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii 

dezavantajate sau cu dizabilităţi. 

 

2. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea  

Obiectiv naţional general: 

Atingerea mediei UE la indicatorii de bază ce descriu structura şi performanţă 

sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare.Orizont 2020. Obiectiv naţional 

general: Încadrarea cercetării româneşti în fluxul principal al evoluţiilor ştiinţifice 

şi tehnologice din UE; generalizarea activităţilor inovative; apariţia unor centre de 

excelentă cu impact internaţional.” Orizont 2030. Obiectiv naţional general: 

Statornicirea principalelor elemente ale societăţii şi economiei bazate pe 

cunoaştere; contribuţii esenţiale ale cercetării româneşti la realizarea obiectivelor  

complexe ale dezvoltării durabile. 
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PLANUL      NAȚIONAL       DE       DEZVOLTARE  2020 

                      Extrase și sinteze din document 

                      Planul Național de Dezvoltare  
Planul Național de Dezvoltare a României pentru perioada financiară 2021-2027 

reprezintă documentul de planificare strategică și programare financiară 

multianuală, aprobat de Guvern, care orienta dezvoltarea socio-economica a 

României în conformitate cu Politica de Coeziune a UE.PND reprezintă documentul 

pe baza căruia au fost elaborate Cadrul Strategic Național de Referință 2021-2017 

(CSNR), reprezentand strategia convenită cu Comisia Europeana pentru utilizarea 

instrumentelor structurale, precum și Programele Operaționale prin care se vor 

implementa aceste fonduri. 

 Strategia de dezvoltare a PND este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a 

Romaniei, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente față de UE 

și se axează atât pe orientările strategice comunitare privind coeziunea, cât și 

pe prioritățile Agendei Lisabona și obiectivele de la Goteborg. 

 Obiectiv global: Reducerea căt mai rapidă a disparităților de dezvoltare socio-

economică între România și Statele Membre ale Uniunii Europene. 

Obiective specifice: 

 1.Creșterea competitivității pe termen lung a economiei românești. 

 2. Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază. 

 3. Perfecționarea și utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton. 
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     Şase priorităţi naţionale de dezvoltare: limitarea numărului de priorităţi asigurând                             

concentrarea resurselor disponibile pe obiective şi măsuri cu impact maxim asupra reducerii 

decalajelor faţă de UE şi a disparităţilor interne: 

Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe  cunoaştere. 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport. 

Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului. 

     Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea capacităţii 

administrative. 

Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol. 

     Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. În interiorul acestor priorităţi sunt 

abordate numeroase domenii/sectoare de intervenţie specifice, cum ar fi educaţia, sănătatea, 

energia, sectorul comunicaţii şi IT, prevenirea riscurilor naturale etc. Obiectivele strategice ce 

contribuie la realizarea priorităţilor naţionale de dezvoltare îmbină, elementele politicilor 

sectoriale, ale politicii de dezvoltare regională, cu orientările strategice la nivel european şi 

cerinţele specifice legate de accesarea fondurilor comunitare post-aderare. 

 

Prioritatea 1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 

cunoaştere 

     În context teritorial, competitivitatea economică este determinată de: 

 realizarea unui sistem integrat de accesibilitate a potențialului  național şi  de stabilire     

de interconexiuni între elementele sistemului policentric;
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 utilizarea potenţialului de cercetare-inovare, în special al centrelor 

universitare, ca factor de stabilizare a forţei de muncă locale şi de atragere a 

forţei de muncă înalt calificată; 

 dezvoltarea şi promovarea turismului prin valorificarea patrimoniului 

natural şi cultural; 

 realizarea de conexiuni teritoriale prin stimularea apariţiei şi consolidarea 

clusterelor economice. 

Obiectivul general al priorităţii 1: creşterea productivităţii întreprinderilor 

româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul 

Uniunii/Obiectivele specifice ale piorității 1: 

 creşterea contribuţiei ÎMM la PIB cu 24% până în 2030 

 creşterea valorii cheltuieilor totale de C-D până la 5% din PIB  

 creşterea numărului utilizatorilor de Internet - întreprinderi/populaţie  

 reducerea intensităţii energetice primare  

 Sub-prioritățile priorităţii 1: 

 creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţa al 

întreprinderilor, în special al celor mici şi mijlocii (presupune printre altele 

susţinerea investiţiilor productive, adaptarea producţiei la cerinţele pieţei 

unice europene, crearea unui mediu favorabil finanţării afacerilor, 

dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri adecvate, susţinerea acţiunilor 

ÎMM de internaţionalizare, promovarea potenţialului turistic); 

 dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, prin promovarea cercetării şi 

inovării şi accelerarea dezvoltării societăţii informaţionale (presupune 

printre altele aplicarea sistematică a măsurilor stimulative pentru inovare şi 

transfer tehnologic, încurajarea cheltuielilor private de cercetare-dezvoltare, 
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 sprijinirea capacităţii inovative la nivelul firmelor, întărirea cooperării 

firmelor cu universităţile şi cu institutele de cercetare, stimularea utilizării 

tehnologiei informaţiei, dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice 

electronice, dezvoltarea unui mediu sigur şi dinamic de e-business, creşterea 

securităţii reţelelor de comunicaţii electronice); 

 îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile 

de energie (presupune printre altele reducerea intensităţii energetice prin 

creşterea eficienţei energetice pe întregul lanţ - resurse naturale, producere, 

transport, distribuţie şi utilizare finală a energiei electrice şi termice, 

valorificare a resurselor regenerabile).” 

 

Prioritatea 2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport.        

Obiectivul general al priorităţii 2: asigurarea unei infrastructuri de transport 

extinse, moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiţii privind 

dezvoltarea sustenabila a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

“Obiectivele specifice ale pioritatii 2: 

 modernizarea reţelei rutiere de interes naţional; 

 asigurarea inter-operabilitati feroviare; 

 creşterea traficului de mărfuri prin porturile interne şi maritime; 

 modernizarea echipamentelor şi facilitaţilor aeroportuare.” 

 

“Sub-prioritățile priorităţii 2: 

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii trans-europene de transport şi a 

reţelelor de legătură (presupune printre altele modernizarea şi construcţia  

de infrastructuri rutiere trans-europene, modernizarea şi construcţia de 

infrastructuri feroviare trans-europene, modernizarea şi extinderea 

infrastructurii navale trans-europene, modernizarea şi extinderea 
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 Infrastructurii aeroportuare trans-europene, modernizarea şi construcţia 

reţelelor de legătură la TEN – T); 

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional 

şi îmbunătăţirea serviciilor aferente (presupune printre altele modernizarea 

şi construcţia de infrastructuri rutiere de interes naţional, modernizarea şi 

construcţia de infrastructuri feroviare de interes naţional, precum şi 

îmbunătăţirea serviciilor aferente, modernizarea şi extinderea infrastructurii 

navale de interes naţional); 

 

Prioritatea 3. Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului. “Obiectivul general 

al priorităţii 3: protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, în         conformitate cu 

nevoile economice şi sociale ale României, conducând astfel la îmbunătăţirea 

semnificativă a calităţii vieţii prin încurajarea dezvoltării durabile.” 

“Obiectivele specifice ale piorității 3: 

 îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi 

publice în sectoarele apă şi deşeuri, la calitatea şi în cantitatea necesară; 

 îmbunătăţirea calităţii mediului vizând, în special, conformarea cu 

Directivele relevante ale Uniunii Europene; 

 

“Sub-prioritățile priorităţii 3: 

 îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi 

publice la standardele de calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă şi 

deşeuri (presupune printre altele dezvoltarea sistemelor de infrastructură de 

apă şi apa uzată în regiunile mai puţin dezvoltate şi reducerea diferenţelor 

dintre regiuni, construirea sistemelor integrate de deşeuri în regiunile și 

judeţele mai puţin dezvoltate şi punerea în practică a ierarhiei opţiunilor 

pentru gestionarea deşeurilor); 

 îmbunătăţirea sistemelor sectoriale de management de mediu (presupune 

printre altele dezvoltarea sistemelor specifice de management al apelor, 

extinderea sistemelor specifice de management al deşeurilor, 
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managementul îmbunătăţit al resurselor naturale în contextul dezvoltării 

durabile, îmbunătăţirea infrastructurii de protecţie a aerului). 

 

 Prioritatea 4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii    

sociale şi întărirea capacităţii administrative. 

“Obiectivul general al priorităţii 4: dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale  

de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne. 

 

“Obiectivele specifice ale piorității 4: 

 dezvoltarea educaţiei iniţiale şi continue prin promovarea de reforme şi 

furnizarea unor oferte educaţionale de calitate şi relevante pentru piaţa 

muncii, care să asigure oportunităţi egale de învăţare pe tot parcursul vieţii 

şi îmbunătăţirea şanselor de angajare; 

 dezvoltarea resurselor umane din educaţie prin dezvoltarea de noi profesii 

şi diversificarea ofertelor de educaţie iniţială şi continuă pentru un număr de 

60.000 persoane din sistemul de învăţământ; 

 dezvoltarea unor rute flexibile şi personalizate de învăţare şi cariera prin  

furnizarea de servicii integrate de informare, orientare şi consiliere pentru 

un număr de 1.000.000 elevi şi studenți şi un număr de 100.000 resurse umane 

din educaţie; 

 facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea parteneriatului 

în educaţie şi ocupare şi dezvoltarea programelor de tranziţie de la şcoală la 

Locul de muncă pentru un număr de 16.000 de absolvenţi, în vederea 

creşterii şanselor de ocupare; 

 creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a capitalului uman prin 

oferirea de programe de formare profesională continua specifice care         să 

furnizeze competențele şi abilităţile cerute pe piaţa muncii pentru un număr 

de 1.300.000 persoane; 

 dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să 

permită creşterea şanselor de ocupare/integrare durabilă pe piaţa muncii a 

unui număr de 500.000 tineri, 400.000 de persoane din grupurile vulnerabile; 

 promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale; 
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 îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice în scopul dezvoltării socio- 

economice durabile, diminuării disparităţilor şi asigurării unei bune 

guvernări.” 

 

Sub-prioritățile priorităţii 4: 

 dezvoltarea capitalului uman (presupune printre altele promovarea de 

reforme în educaţie în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii, promovarea 

formării profesionale pe tot parcursul vieţii, asigurarea calităţii şi 

managementul calităţii în educaţie şi formare iniţială, dezvoltarea în cadrul 

sistemului naţional de educaţie şi formare a serviciilor integrate de 

informare, orientare şi consiliere privind dezvoltarea personală, dezvoltarea 

resurselor umane din educaţie, dezvoltarea şi modernizarea ofertelor de 

educaţie iniţială şi continuă); 

 promovarea ocupării depline (presupune printre altele creşterea 

adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, promovarea iniţiativelor 

pentru partenerii sociali, îmbunătăţirea tranziţiei de la şcoală la locul de 

muncă şi promovarea culturii antreprenoriale în educaţie şi formare, 

identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor de integrare pe piaţa 

muncii, modernizarea şi întărirea capacităţii administrative a Serviciului 

Public de Ocupare); 

 promovarea incluziunii sociale (presupune printre altele integrarea pe piaţa 

muncii şi combaterea discriminării persoanelor vulnerabile, îmbunătăţirea 

accesului şi participării la educaţie iniţială şi continuă pentru grupurile 

vulnerabile, promovarea egalităţii de gen şi combaterea excluziunii sociale      

a femeilor, iniţiative transnaţionale în educaţia inclusivă şi pe piaţa muncii); 

 dezvoltarea capacităţii administrative şi a bunei guvernări (presupune 

printre altele dezvoltarea ciclului de politici publice, dezvoltarea unei 

administraţii locale descentralizate capabile să furnizeze servicii publice de 

calitate şi eficiente).” 

 

Prioritatea 5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul 

agricol. Obiectivul general al priorităţii 5: dezvoltarea unei agriculturi competitive 

bazată pe cunoaştere şi iniţiativa privată. 
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Obiectivele specifice ale piorității 5: 

 îmbunătăţirea infrastructurii rurale prin construcţia de drumuri şi 

modernizarea de drumuri comunale, aprovizionarea cu apă potabilă prin 

executarea de lucrări de construcţie; 

 creşterea investiţiilor în exploataţiile agricole şi locuri de muncă în activităţi 

de prelucrare şi industrializare; 

 reducerea ponderii populaţiei în vârstă din mediul rural ocupată în 

agricultură 

 creşterea producţiei în acvacultură; 

Sub-prioritățile priorităţii 5: 

 creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin 

adaptarea ofertei la cerinţele pieţei (presupune printre altele crearea şi 

îmbunătăţirea infrastructurii rurale de la nivelul fermei, modernizarea 

fermelor, creşterea valorii adăugate a producţiei agricole şi forestiere, 

creşterea valorii economice a pădurilor, instruirea profesională în 

agricultură, sprijin pentru stabilirea tinerilor fermieri, pensionarea 

anticipată, acordarea de servicii de consultanţă, îmbunătăţirea calităţii 

producţiei şi a participării la schemele de calitate, sprijinirea fermelor de 

semi-subzistenta pentru a deveni viabile, stimularea constituirii şi 

funcţionarii grupurilor de producători); 

 creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea 

activităţilor rurale (presupune printre altele instalarea serviciilor de bază în 

raport cu infrastructura la scară mică, dezvoltarea activităţilor non-agricole, 

crearea şi dezvoltarea de afaceri în spaţiul rural prin crearea şi dezvoltarea 

de micro-intreprinderi, încurajarea activităţilor în domeniul agro-turismului 

şi turismului rural, menţinerea, restaurarea şi îmbunătăţirea patrimoniului 

istoric şi cultural al spaţiului rural, promovarea informaţiilor despre o 

anumită zonă rurală şi despre strategiile de dezvoltare locală, instruirea 

personalului implicat în pregătirea şi dezvoltarea strategiei de dezvoltare 

rurală). 

 dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere 

(presupune printre altele sprijinirea financiară a fermierilor din zonele 

montane, Sprijinirea financiară a fermierilor din zonele cu handicap natural, 
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altele decât cele montane, acordarea de plăţi compensatorii. Sprijinirea prin 

plăți pentru agro-mediu şi bunăstarea animalelor, acordarea de prime de 

împădurire a terenurilor agricole sau neagricole şi de organizare a unor 

sisteme agro-forestiere pe terenuri agricole, refacerea potenţialului producţiei 

forestiere prin introducerea de acţiuni de prevenire împotriva calamitaţilor 

naturale şi incendiilor); 

 promovarea iniţiativelor locale de tip „LEADER” în vederea stimulării 

iniţiativelor locale care să permită creşterea capacităţii comunităţilor rurale 

de a dezvolta iniţiative de afaceri pe bază de parteneriat; 

 asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii (presupune printre 

altele dezvoltarea acvaculturii, pescuitului în apele interioare, procesării şi 

marketingului produselor pescăreşti, modernizarea şi adaptarea flotei de 

pescuit, dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit costiere).” 

 

Prioritatea 6. Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

Obiectivul general al priorităţii 6: creşterea economică mai accelerată a regiunilor 

slab dezvoltate, în vederea diminuării disparităţilor de dezvoltare interregionale şi 

intraregionale. 

Obiectivele specifice ale piorității 6: 

 îmbunătăţirea gradului general de atractivitate şi accesibilitate a regiunilor 

prin construirea şi/sau reabilitarea de drumuri, a unităţilor şcolare şi unităţilor 

spitaliceşti; 

 creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri prin dezvoltarea 

şi îmbunătăţirea infrastructuri de sprijinire a afacerilor şi sprijinirea de micro-

intreprinderi; 

 valorificarea potenţialului turistic şi cultural al regiunilor şi crearea 

contribuţiei acestor domenii la dezvoltarea regiunilor prin reabilitarea de 

situri turistice şi culturale şi creşterea contribuţiei turismului; 

 creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane prin construirea 

reabilitarea de spaţii publice; 

 integrarea socio-economica a zonelor de graniţă şi creşterea atractivităţii şi 

accesibilităţii Regiunilor României în cadrul teritoriului european prin 

întărirea cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale; 
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Sub-prioritățile priorităţii 6: 

 îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale urmăreşte crearea 

unor condiţii apropiate între regiuni, în ceea ce priveşte infrastructura de 

transport, infrastructura socială şi accesul la serviciile de bază, precum şi 

exploatarea potenţialului local de dezvoltare, prin valorificarea resurselor 

materiale, umane şi de mediu existente; 

 consolidarea mediului de afaceri regional şi local (presupune printre altele 

dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor); 

 dezvoltarea turismului regional şi local (presupune printre altele 

valorificarea patrimoniului cultural şi natural, specific fiecăreia din cele opt 

regiuni de dezvoltare); 

 dezvoltarea urbană durabilă (presupune printre altele sprijinirea acţiunilor 

integrate de dezvoltare a comunităţilor, îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei 

urbane, reabilitare a zonelor industriale dezafectate  şi de pregătire a lor în 

vederea unor noi utilizări); 

 promovarea cooperării teritoriale europene va fi realizată prin promovarea 

de acţiuni în domeniul cooperării transfrontaliere (dezvoltarea sistemelor de 

infrastructură fizică, întărirea conexiunilor/relaţiilor economice între 

regiunile învecinate pentru a susţine împreună dezvoltarea economică 

durabilă a zonei, realizarea coeziunii sociale şi culturale între comunităţile 

şi cetăţenii de pe ambele părţi ale graniţei, soluţionarea în comun a unor 

ameninţări similare şi simultane din partea factorilor de mediu), 

transnaţionale (cooperarea integrată în managementul apelor, dezvoltarea 

reţelelor de IMM-uri, C&D şi inovare, acţiuni transnaţionale de prevenire a 

riscurilor naturale şi tehnologice) şi interregionale (încurajarea schimbului 

de experienţa şi de bune practici referitor la dezvoltarea urbană, 

modernizarea serviciilor publice, incluziune socială, antreprenoriat şi 

efectuarea de studii şi colectarea de date în domenii de interes comun).” 

Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Extrase şi sinteze din document Pilonii strategiei de ocupare a forţei de muncă: 

 1. Îmbunătăţirea capacităţii de angajare. 
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 2. Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi crearea de locuri de muncă. 

 3. Promovarea capacităţii de adaptare a întreprinderilor şi a angajaţilor    

acestora. 

 4. Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

 

Obiectivele politicii de ocupare: 

Obiectivul orizontal A – Creşterea ratei de ocupare: măsurile propuse 

vizează stimularea creării de noi locuri de muncă în condiţiile continuării în ritm 

accelerat, a proceselor de privatizare şi restructurare, astfel încât rata şomajului 

să scadă. 

Obiectivul orizontal B - Strategii naţionale pentru “Învăţarea pe parcursul 

întregii vieţi”: măsurile propuse vizează dezvoltarea de strategii naţionale ample 

şi coerente de formare iniţială şi continuă (îmbunătăţirea învăţământului 

profesional şi ethnic, îmbunătăţirea formării profesionale continue). 

Obiectivul orizontal C – Dezvoltarea parteneriatului social: măsurile propuse 

vizează obţinerea unui rol important al parteneriatelor care, prin intermediul 

dialogului social îşi fac simţită prezenţa la nivel european (cooperare 

transnaţionala cu privire la programe de tineret, educaţie şi formare), naţional 

(acorduri tripartite), local (la nivelul comunităţilor), la nivelul întreprinderilor 

(patronat, sindicat/salariaţi). 

Obiectivul orizontal D – Dimensiunea regională: măsurile propuse vizează 

crearea de programe adresate în principal regiunilor, judeţelor sau zonelor care 

au probleme de dezvoltare şi au ca principal obiectiv sprijinirea investiţiilor pentru 

creşterea capacităţii de înfiinţare de locuri de muncă, de dezvoltare a resurselor 

umane prin măsuri de sprijinire a creării sau dezvoltării ÎMM, finanţarea 

dezvoltării infrastructurii, etc. La nivel judeţean se elaborează anual programe de 

dezvoltare economico-socială.Consiliile judeţene şi consiliile locale de la nivelul 

comunelor, oraşelor şi municipiilor, formate din reprezentanţi aleşi de 

colectivităţile locale, au ca atribuţie elaborarea, aprobarea                şi adoptarea de strategii 

şi programe de dezvoltare economico-socială judeţene şi locale. Autorităţile locale 

sunt implicate în fundamentarea şi implementarea programelor anuale de ocupare 

temporară din rândul şomerilor (lucrări de interes comunitar, constând în servicii 

publice şi servicii sociale). 
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Obiectivul orizontal E – Dezvoltarea sistemului de indicatori ai pieţei muncii: 

măsurile propuse vizează armonizarea statisticii sociale româneşti cu statisticile 

europene. Câteva direcţii prioritare de acţiune în vederea creşterii gradului de 

ocupare a forţei de muncă: 

  asigurarea unei creşteri economice susţinute, cu impact direct asupra creşterii 

numărului locurilor de muncă, bazată pe dezvoltarea sectorului întreprinderilor 

mici şi mijlocii; 

  combaterea muncii fără forme legale şi iniţierea unor măsuri care să conducă la 

reducerea costurilor locurilor de muncă, fapt care va stimula angajatorii să respecte 

legislaţia în domeniu; 

  încurajarea substanţială a veniturilor obţinute din munca prin utilizarea unei rate 

de creştere a salariului de bază minim brut pe ţara; 

  promovarea de măsuri destinate prevenirii şi combaterii şomajului în rândul 

tinerilor în vârstă de 15 – 24 ani; 

Disponibilizate, ca metodă de luptă împotriva şomajului de lungă durată; 

  elaborarea de programe speciale adresate grupurilor de persoane care se confruntă 

cu dificultăţi de integrare pe piaţa muncii: tineri proveniţi din centrele de 

plasament, persoane cu handicap, persoane de etnie rromă, persoane eliberate din 

detenţie, etc.; 

  promovarea unor măsuri destinate să conducă la creşterea ratei de participare prin 

prelungirea perioadei de activitate a persoanelor vârstnice, din perspectiva 

ultimelor evoluţii demografice, caracterizate printr-un proces de îmbătrânire a 

populaţiei; 

  atenuarea discrepanțelor dintre cererea şi ofertă pe piaţa forţei de           muncă, cu 

precădere prin adaptarea sistemului de formare iniţială şi continuă, la tendinţele pe 

termen mediu şi lung ale lumii ocupaţionale, într-o societate bazată          pe cunoaştere 

şi pe utilizarea noilor tehnologii informatice.” 
Alte strategii naţionale îşi propun ca prin atingerea obiectivelor stabilite să 

contribuie la protejarea mediului, la îmbunătăţirea calităţii apelor, la creşterea 

atractivităţii zonelor de turism, astfel încât, gradul calităţii vieţii locuitorilor să  

ajungă la nivelul existent în ţările Uniunii Europene. 

STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A 

CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND MINORITĂȚII ROMILOR 
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PENTRU PERIOADA 2021-2027 

  SNIR 2021-2027 pornește de la următoarele premise:  

a) Incluziunea socio-economică a cetățenilor aparținând etniei rome este un 

proces necesar nu doar pentru a asigura justiția și protecția socială, ci și pentru 

a valorifica, sprijini și dezvolta capitalul uman potențial pe care îl reprezintă 

cetățenii români aparținând minorității rome;  

b) Măsurile de intervenție trebuie să aibă caracter integrat și să se adreseze 

diferențiat, în funcție de specific, comunității, familiei și, respectiv, persoanelor 

aflate în situații de vulnerabilitate; “Promovarea personalităților rome în spațiul 

public” (www.ikultura.ro) și broșura „Romi pentru România” realizate de 

Centrul Național de Cultură a Romilor-Romano Kher 51 Raportul societății 

civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare a romilor 

în România. Focalizare pe precondiții structural și orizonatale pentru 

implementarea cu success a strategiei; 

c) Parteneriatul cu societatea civilă se va manifesta în toate etapele de 

implementare, monitorizare, evaluare, revizuire și actualizare ale SNIR 2021-

2027. Pornind de la aceste considerente și bazat pe lecțiile învățate din perioadă 

anterioară, SNIR 2021-2027 urmărește realizarea următorului Obiectiv general: 

Creșterea calității vieții cetățenilor români aparținând minorității rome, 

fundamentată pe cetățenie activă, incluziune socioeconomică și valorizarea 

patrimoniului cultural rrom Acesta este susținut de următoarele cinci obiective 

specifice: 

  1. Îmbunătățirea condițiilor de locuire și a infrastructurii în comunitățile 

vulnerabile cu rromi;  

 2. Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie rromă la educație inclusivă 

de calitate;  

 3. Impulsionarea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele 

pieții, astfel încât să se evite segmentarea competențelor și a oportunităților și 

să se permită evoluția profesională a acestora;  

 4. Îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile de 

rromi; 

 5. Susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rrom și 

al identității rrome.  
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Obiectivele specifice sunt susținute de următoarele două obiective orizontale: 

  Îmbunătățirea cadrului legislativ și normativ existent în materia combaterii 

discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs 

incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură;  

 Asigurarea unui flux financiar sustenabil măsurilor de incluziune a romilor în 

vederea implementării planurilor locale de incluziune socială, precum și a 

măsurilor distincte de incluziune a romilor prevăzute în strategiile de dezvoltare 

locală.  

Direcţii de acţiune ale Strategiei:  

 Educaţie “Obiective specifice:  

1. Asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor romani 

aparţinând minorităţii rome la educaţie de calitate la toate nivelurile în 

sistemul public de învăţământ, pentru a sprijini creşterea economică şi 

dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere.  

2. Promovarea educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv 

prin prevenirea şi eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe baze 

etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii 

proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv rromi.”  

Direcţii de acţiune pentru copiii şi tinerii rromi: crearea de programe pentru    

creşterea accesului la educaţia timpurie a copiilor; continuarea/dezvoltarea                  

programelor tip “Scoala după şcoală” şi “A doua şansă”; continuarea acordării de 

locuri în învăţământul liceal şi universitar; asigurarea predării în limba români la     

toate nivelurile de învăţământ; introducerea în curriculum a temelor de prevenire  şi 

combatere a discriminării; dezvoltarea de activităţi de consiliere şi orientare; 

formarea şi promovarea cadrelor didactice de etnie rromă; formare şi angajare de 

mediatori şcolari; implementarea de programe de educaţie parentală; organizarea 

unor campanii de promovare a diversităţii şi a interculturalităţii, etc. 

  Ocupare Inserția pe piața muncii este poate punctul cel mai nevralgic din 

cercul vicios al sărăciei, condiționând toate celelalte verigi, cu atât mai mult cu 

cât populația de romi are o structură de vârste mult diferită de cea a populației 

majoritare; la nivel național, minoritatea romă este o populație foarte tânără, 

aproximativ o treime având vârsta sub 15 ani, comparative cu populația 

majoritară, în care aproximativ o cincime are sub 15 ani. Așadar, problemele de 
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ocupare cu care se confruntă minoritatea romă nu privesc doar dreptul 

elementar la muncă, ci reprezintă o prioritate economică de valorificare a unui 

potențial social 45 Laura Surdu, Eniko Vincze şi Marius Wamsiedel, (2011). 

"Roma School Participation, Non-Attendence and Discrimination în România, 

" București: UNICEF, Gelu Duminică și Ana Ivasiuc, (2010) "O școală pentru 

toți” Accesul copiilor romi la o educație de calitate, " București: UNICEF, 

Cătălin Augustin Stoica, și Marius Wamsiedel. (2012). "Inequity and 

Inequality. Teacher Absenteism, Romani Pupils and Primary Schools în 

România, " Budapest: Roma Education Fund 46 Cătălin Augustin Stoica şi 

Marius Wamsiedel. (2012). "Inequity and Inequality: Teacher Absenteeism, 

Romani Pupils, and Primary Schools în România, " Budapest: Roma Education 

Fund, p. 59 47 Analiza manualelor de Istorie realizată pentru Centrul de Resurse 

Juridice 2016 24 și economic pe termen lung. Lipsă cronică de calificare a 

tinerilor romi ce încearcă să intre pe piața muncii îi determină să se îndrepte 

spre munci „inferioare” din perspectiva prestigiului social și, implicit, a 

remunerației, care nu are cum să le acoperă nevoile cotidiene. Pilonul european 

al drepturilor sociale, întărit prin obiectivul de politică o Europă mai socială 

specific CFM 2021-2027, statuează abordarea prioritară a drepturilor sociale 

prin sprijinirea calității locurilor de muncă 48, astfel încât să crească 

adresabilitatea măsurilor de incluziune activă, chiar la nivelul tipologiilor dificil 

de plasat pe piața muncii formale. Capitalul social omogen din interiorul 

aceluiași grup de tip familial și capitalul social intergrupal favorizează 

activitățile din sfera activităților economiei non-formale, antreprenoriat și 

economie socială, dificultățile principale întâmpinate fiind legate de diferențele 

dintre mediul urban și cel rural, respectiv accesul redus la piețele de desfacere. 

În comunitățile vulnerabile cu populație romă se resimte acut nevoia unor 

facilități acordate inițiativelor antreprenoriale și agenților economici care 

angajează minoritari romi, oferindu-le perspective de ridicare a nivelului de 

calificare, în special pentru femei și tineri, dar și pentru categorii de populație 

tradițional ignorate și, prin urmare, marginalizate, cum sunt tinerii ieșiți din 

sistemul instituționalizat sau din sistemul penitenciar.  

 Sănătate “Obiectiv specific: În domeniul sănătății, principala problemă care 

trebuie analizată foarte serios este programul de asistență medicală comunitară 

derulat în comunitățile vulnerabile. Din analiza ANR a rezultat faptul că rolul 
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asistentului medical comunitar și cel al mediatorului sanitar este foarte 

important la nivel comunitar în procesul de prevenire a îmbolnăvirilor 

membrilor comunităților vulnerabile. Însă, actualul cadru legal de funcționare 

a acestui program afectează bunul mers al activităților la nivelul comunității. 

Lipsa unui cadru metodologic clar de funcționarea a programului, lipsa resursei 

umane din cadrul DSP care să monitorizez activitatea și să asigure coordonarea 

asistentului medical comunitar cu mediatorul sanitar lipsa unor protocoale 

coerente de aplicarea a programului la nivel local intre DSP și autoritățile 

locale, lipsa sustenabilității financiare a programului de asistență medicală 

comunitară, rolul neclar al MSR în organigramă autorității locale, lipsa unui 

sistem de monitorizare și asistență tehnică oferită MSR, lipsa unui centru de 

pregătire continua a MSR în conformitate cu normele Autorității Naționale 

pentru Calificări, sunt probleme semnalate de societatea civilă romă, de 

practicienii de la nivel local și constatate în analiza ANR, probleme care 

necesita intervenție rapidă. O altă problemă care afectează accesul romilor la 

serviciile de sănătate asigurate prin programele și intervențiile naționale 

gestionate de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

este reprezentată de faptul că unii dintre minoritarii romi nu întrunesc condițiile 

pentru a fi incluși în aceste programe, fie pentru că nu au acte de identitate, fie 

pentru că nu au asigurare de sănătate. Femeile și fetele rrome întâmpină adesea 

prejudecăți rasiale în ceea ce privește accesul la sănătate și alte servicii publice, 

în timp ce lipsesc serviciile direcționate pentru femeile și fetele cu dizabilități 

și alte grupuri de femei și fete aflate în situații vulnerabile.  

 Locuire şi Mica Infrastructura “Obiectiv specific: Principalele provocări cu     

care se confruntă comunitățile marginalizate în domeniul locuirii sunt 

degradarea locuințelor, supraaglomerarea, insuficiența locuințelor sociale și, 

mai ales, a celor destinate tinerilor, precum și evacuarea din locuințele sociale 

din neputința plății utilităților, demolarea locuințelor informale situate pe 

terenuri publice sau private sunt elemente ce conduc la marginalizare și 

excluziune socială pentru largi categorii de populație vulnerabilă, în care 

minoritarii romi au o pondere semnificativă. Acestora li se adaugă segregarea 

spațială, obstacolele întâmpinate în accesul la locuințe în sectorul privat, 

precum și lipsa sprijinului public și al legislației referitoare la accesarea 

locuințelor sociale. Un aspect nu lipsit de însemnătate este lipsa informațiilor 
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privind dimensionarea fenomenului evacuărilor forțate, care ar putea permite 

elaborarea unor soluții preventive, în măsură să evite improvizațiile și situațiile 

de criză. Autoritățile locale nu au o evidență clară a locuințelor ce prezintă 

potențial de evacuare și, drept consecință, nu au pregătite variante.Abordarea 

problemelor legate de locuire este de competența autorităților locale, prin 

urmare este necesară responsabilizarea autorităților locale (Consiliul Județean 

şi Consiliul Local), nivel care are competența legală exclusivă în abordarea 

problemelor identificate la nivel local, a le prioritiza şi soluționa.Strategiile 

locale trebuie să includă nevoile identificate la nivelul comunităților de rromi. 

 Cultura “Obiectiv specific: Asigurarea unui parcurs cât mai lung în sistemul 

educațional pentru copiii rromi este văzută de cele mai multe ori drept esențială 

pentru ruperea cercului vicios inter generațional al sărăciei și pentru incluziunea 

socială a acestora.Cadrul strategic al UE pentru cooperarea europeană în 

domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”) și-a propus printre 

obiectivele sale de referință pentru anul 2027 ca cel puțin 95% dintre copii să 

fie integrați în sistemul de educație preșcolară. În acest sens, este nevoie de 

continuarea sau adoptarea unor măsuri atât integratoare, cât și țintite pe 

reducerea decalajelor, în special în zonele geografice rurale/urbane 

marginalizate. Prin urmare, este nevoie de programe naționale coordonate de 

reducere a abandonului școlar atât prin creșterea calității actului educațional 

(inclusiv în școlile cu copii majoritari rromi), cât și prin îmbunătățirea situației 

socio-economice a gospodăriei, în aspectele care blochează participarea școlară 

(hrană, haine, condiții de locuire). Programul de mediere școlară constituie 

principala intervenție în domeniul educației copiilor romi, dar nu există o 

metodologie de evaluare a impactului pe care mediatorii școlari îl au asupra 

educației copiilor. Programul de măsuri afirmative adresat tinerilor romi (locuri 

distinct alocate în licee și universități) este insuficient susținut prin facilități 

asociate, în mediul rural, după terminarea celor 8 clase, nu-și pot permite 

continuarea studiilor din lipsa resurselor financiare în familie. Pe de altă parte, 

este evidentă nevoia unor programe de îmbunătățire a nivelului educațional și 

reducerea analfabetismului în rândul persoanelor care au depășit vârsta 

corespunzătoare clasei de școlarizare (de tip „A doua șansă”), iar programele ar 

trebui să își propună drept ținte participarea a minim 25% beneficiari cetățeni 

români aparținând minorității rome, în special din mediul rural și comunități 
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urbane/rurale marginalizate. Un alt factor care afectează educația copiilor romi, 

il reprezintă superficialitatea cu care instituțiile deconcentrate în domeniul 

educației și o parte însemnata din unitățile școlare tratează acesta problematică. 

În conformitate cu raportul de monitorizare realizat de ANR în anul 2020, în 

domeniul educației, rolul inspectorului angajat al ISJ pentru minoritatea 

romilor, este perceput diferit de la un județ la altul. În unele județe sunt 

inspectori de etnie romă angajați ai ISJ responsabil de domeniul educației 

copiilor romi iar în alte județene inspectorii pentru minorități au preluat acesta 

sarcina prin cumul de funcții. Și în cazul acestor funcționari, este nevoie de o 

evaluare a competențelor și de o instruire continua în special în domeniul 

promovării diversității și non-discriminării.
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Prezentarea generală a județului Argeș 

 

Localizare 

Judeţul Argeş are o suprafaţă de 6.826,3 kmp, având la 01.01.2021 o populaţie 

de 626.489 locuitori şi o densitate aproximativă de 92,6 locuitori/kmp. Judeţul 

Argeş este situat în partea central-sudica a ţării şi este astfel delimitat: 

 la nord, limita judeţului urmăreşte crestele înalte ale munţilor Făgăraş, 

traversează munţii Piatra Craiului şi culoarul Rucar-Bran ce desparte judeţul 

Argeş de judeţele Sibiu şi Braşov; 

 la est, limita cu judeţul Dâmboviţa este mult mai lungă, traversând munţii 

Leaota, Subcarpații Getici, piemontul Cândeşti şi câmpia Gavanu-Burdea; 

 limita sudică dinspre judeţul Teleorman taie câmpia Gavanu-Burdea; 

 la sud-vest, judeţul Argeş se învecinează cu judeţul Olt, limita străbătând 

câmpia Romană şi piemontul Cotmenei, traversând văile din bazinul 

superior al răului Vedea; 

 limita vestică, dinspre judeţul Vâlcea, traversează valea râului Topolog. 

Judeţul Argeş cuprinde trei zone distincte: 

- Zona de Câmpie (2.190,2 kmp reprezentând 32,1% din teritoriu) se afla în      sudul 

judeţului Argeş; 

- Zona de Deal (2.612,2 kmp reprezentând 38,3% din teritoriu) situată în partea 

centrală a judeţului; 

- Zona de Munte (2.023,9 kmp reprezentând 29,6% din teritoriu) se afla în   nordul 

judeţului. 

 

Zona de Câmpie - partea meridională a teritoriului judeţului şi din punct de  

vedere geografic, se întinde la sud şi se împarte în două părţi: 

- Câmpia înaltă a Piteștilor (în totalitate) are caracter piemontan având  altitudinea 

cea mai ridicată din toată Câmpia Romană; 

- Câmpia Gavanu-Burdea (parţial) este mult mai netedă şi este străbătută de        văi 

largi şi puţin adânci. 
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Zona de câmpie a județului Arges 
 

Din punct de vedere geologic, în Câmpia Română apar formațiuni levantine și mai 

ales cuaternar-pleistocene pe interfluvii (pietrisuri de Candesti) și holocene în lungul 

văilor și în câmpie (pietrisuri, loess). 

Clima din această zonă se caracterizează prin temperaturi ridicate și precipitații 

reduse, avand o influență vitală pentru buna dezvoltare a culturilor agricole. 

In interiorul acestei zone, asa definite, reintra teritoriile a 34 de localități. Suprafața 

teritorială a Zonei de Campie este de 2.190,2 kmp, cu o populație la 01/07/2004, de 

323.331 locuitori (densitate 147,6 locuitori/kmp). 

 

                      Zona de Deal - reprezintă partea centrala a județului Argeș și este formată 

din: 

- dealurile subcarpatice, față de care munții se înalță abrupt la nord, iar la sud 

dealurile scad în înălțime, pierzându-se treptat în câmpie; 

- piemontul Getic, a cărui limită cu subcarpații este marcată de șirul depresiunilor 

intracolinare, spre care se termină prin creste. Pe teritoriul județului Arges se află 

parțial piemonturile Cândești și Cotmeana și în totalitate piemontul Argeșului 

(dealurile Argeșului). 
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Zona de deal a județului Argeș 

 

Zona de nord-est este alcătuită din formaţiuni jurasice (călcare, dolomiţi) şi cretacice 

(călcare, conglomerate, gresii, marne, nisipuri, pietrişuri), iar în piemontul Getic 

apar formaţiuni levantine şi mai ales cuaternare-pleistocene pe interfluvii (pietrişuri 

de Cândeşti) şi holocene în lungul văilor (pietrişuri, loess). 

Climatul de deal este influenţat de poziţia de mijloc în cadrul reliefului judeţului, 

caracterizându-se prin temperaturi medii anuale mai ridicate (7°-10°) şi precipitaţii 

mai scăzute decât în zona montană (700-1000 mm/an). Din această zonă, aşa 

definită, fac parte teritoriile a 56 de localităţi. Suprafaţa teritorială a Zonei de Deal 

este de 2.612,2 kmp, cu o populaţie la 01/07/2004, de 285.767 locuitori (densitate 

109,4 locuitori/kmp). 

 

 

Zona de Munte - situată în partea septentrională a județului Argeș și constituie 

treapta cea mai înalta a reliefului, cu munții Făgăraț,Iezer-Papusa, Piatra Craiului și 

Leaota. Din culmea principală, cu orientare est-vest, se desprind către sud, culmi 

secundare cu altitudini din ce în ce mai mici, constituind treapta joasă a Munților 

Făgăraș. 
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Zona de munte a județului Argeș 

 

Zona de Munte este alcătuită din formaţiuni jurasice (călcare, dolomiţi) şi cretacice 

(călcare, conglomerate, gresii, marne, nisipuri, pietrişuri). Climatul de munte se 

caracterizează prin temperaturi scăzute (media multianuală 0°C), precipitaţii 

bogate, (1.200-1.400 mm/an) şi vânturi puternice care bat tot timpul anului cu 

predominantă din nord-vest şi est. Zonalitatea pe verticală, impune   separarea în 

două subtipuri: subtipul climatului alpin (peste 1.900 m) şi subtipul climatului 

munţilor mijlocii. Din această zonă, aşa definită, fac parte teritoriile a 12 localităţi.  

                     Punctele extreme sunt localizate în comunele: 
 Nucșoara la nord 

 Mirosi la sud 

 Dragoslavele la est 

 Ciomgești la vest 

Judeţele invecinate sunt: 

 Braşov și Sibiu la nord 

 Teleorman la sud 

 Dâmbovița la est 

 Olt si Valcea la vest. 

1.2. Relief și resurse naturale 

                     Caracteristicele pedologice și climatice ale reliefului: 
- nord: treapta cea mai înalta a reliefului este constituita din culmile munților 

Făgăraș, Iezer-Papușa, Piatra Craiului și Leaota. Culmea principală, cu orientare est-

vest, se desfășoară pe o lungime de 70 km, între valea Dâmboviței și 
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valea Oltului. Înălţimile ameţitoare (Vf. Negoiu 2.535 m), pantele repezi, circurile 

şi căldările glaciare (18 lacuri glaciare), conferă un farmec şi o strălucire aparte, 

zonei alpine. Din această culme principală se desprind către sud, culmi secundare 

cu altitudini din ce în ce mai mici, constituind treaptă joasă a Munţilor Făgăraş. 

Culmile sudice puternic ramificate au aspectul unor măguri împădurite până 

aproape de vârf, punând în evidenţă asimetria caracteristică munţilor Făgăraş. 

-   zona centrală a judeţului este ocupată de dealuri subcarpatice, faţă de care 

munţii se înalta abrupt la nord, iar la sud dealurile scad în înălţime, pierzându-se 

treptat în câmpie. Dealurile înalte subcarpatice, acoperite de păduri de foioase, 

domina spre sud un relief larg vălurit, cu spinări netede şi văi largi. 

- Piemontul Getic reprezintă a treia treaptă morfologică a reliefului judeţului, a 

cărui limită cu subcarpații este marcată de şirul depresiunilor intracolinare, spre 

care se termină prin creşte. Pe teritoriul judeţului Argeş se afla parţial piemonturile 

Cândeşti şi Cotmeana şi în totalitate piemontul Argesului (dealurile Argeșului). 

- Câmpia Română constituie treapta cea mai coborâtă a reliefului judeţului Argeş, 

având două subunităţi: 

- Câmpia înaltă a Piteștilor având în totalitate un caracter piemontan cu altitudinea 

cea mai ridicată din toată Câmpia Română, 

- Câmpia Gavanu-Burdea (parţial), care este mult mai netedă şi este străbătută de 

văi largi şi puţin adânci. Toate aceste forme de relief variate cuprind toate unităţile 

geologice carpato-transdanubiene, alcătuite din straturi diferite ca natura şi vârsta. 

- partea nordică a judeţului este ocupată de unităţile muntoase cristaline cu 

excepţia zonei nord-estice alcătuită din formaţiuni jurasice (călcare, dolomite) şi 

cretacice (călcare, conglomerate, greşii). 

În subcarpați apar formaţiuni terţiare (călcare, conglomerate, gresii, marne,    

nisipuri, pietrişuri).În Piemontul Getic şi Câmpia Româna, apar formaţiuni 

levantine şi mai ales cuaternare-pleistocene pe interfluvii (pietrişuri de Cândeşti) 

şi holocene în lungul văilor şi în câmpie (pietrişuri, loess).
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Dispunerea în trepte a reliefului conduce la apariţia următoarelor tipuri de clima: 

climatul de munte, climatul de deal, climatul de câmpie. 

Climatul de munte se caracterizează prin temperaturi scăzute, precipitaţii 

bogate (1.200-1.400 mm/an) şi vânturi puternice ce bat tot timpul anului cu 

predominanță din nord-vest şi est. Zonalitatea pe verticală impune separarea în două 

subtipuri: subtipul climatului alpin, (peste 1.900m), şi subtipul climatului munţilor 

mijlocii. 

Climatul de deal este influenţat de poziţia de mijloc în cadrul reliefului 

judeţului, caracterizându-se prin temperaturi medii anuale mai ridicate (70-100) şi 

precipitaţii mai scăzute decât în zona montană (700-1.000 mm/an). 

Climatul de câmpie se caracterizează prin temperaturi ridicate şi precipitaţii 

reduse, mai ales în ultimii ani când fenomenul de secetă tinde să se acutizeze, 

influenţând vital, bună dezvoltare a culturilor agricole. 

1.2. Resurse de apă 

Întreaga regiune este dominată de fluviul Dunărea iar în general, cursul râurilor este 

de la nord la sud, primind afluenţii principali: Olt, Argeş, Dâmboviţa, Ialomiţa şi 

Prahova, aceasta fiind completată de lacuri naturale şi antropice.Judeţul Argeş, 

face parte din bazinul hidrografic Argeș-Vedea, pentru care resursele de apă sunt: 

- Bazinul Hidrografic Argeş / mil. mc. 

Ape de suprafaţa 1.960 1672,654 

Ape subterane 696 600 

- Bazinul Hidrografic Vedea / mil. mc. 

Ape de suprafaţa 363 40,5 

Ape subterane 172 150 

 

Cel mai mare colector este raul Argeş care preia apele din partea de nord şi nord-

vest a judeţului pe care îl străbate pe direcţia nord-vest – sud-est, pe o lungime de 

140 km. Principalii afluenţi ai râului Argeş sunt: râul Doamnei (110km), râul 

Vâlsan (84 km), râul Dâmboviţa (se varsă în Argeş la Budeşti judeţul Ilfov). Din 

suprafaţa totală a bazinului (2.579 kmp), circa o treime (650 kmp) se află în 

limitele judeţului Argeş. O caracteristică a râului Argeş în judeţ, este dată de 

numeroasele lacuri de acumulare care sunt: Vidraru, Cerbureni, Curtea de Argeş, 
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Zigoneni, Vâlcele, Budeasa, Bascov, Prundu, Goleşti. Pe afluenţi lacurile de 

acumulare sunt: Râuşor (râul Târgului), Pecineagu (râul Dâmboviţa), Mărăcineni 

(de rezervă – Râul Doamnei), Baciu (râul Doamnei), Vâlsan. 

Lacurile naturale glaciare sunt cantonate mai ales în Munţii Făgăraş, unde 

glaciaţiunea a avut o mare extindere în pleistocenul superior. Dintre cele 18 lacuri 

glaciare dispuse pe versantul sudic, în judeţul Argeş, 12 sunt ocrotite în 

conformitate cu Legea 5/2000. 

În partea de nord-vest a judeţului se afla cursul superior al râului Topolog, afluent 

al Oltului, cu obârşia în căldările glaciare de sub Negoiu. 

Partea de sud a judeţului este drenata de sistemul hidrografic al răului         Vedea (15 

km), cu obârşia în Podişul Cotmenei, care are o serie de afluenţi ce-şi aduna apele 

din zona de podiş (râurile Vedita şi Cotmeana) sau care izvorăsc din Câmpia 

piemontană a Vedei ( Burdea, Valea Câinelui, Teleormanul). 

În judeţul Argeş, apele freatice se găsesc în general la mari adâncimi (peste 100 m), 

datorită atât ponderii reliefului, cât şi structurii sale. 

În partea de nord-vest a bazinului hidrografic Argeş, în podişul Cotmeana şi Vedea, 

ca şi la sud de Piteşti, se remarcă o regiune lipsită de straturi acvifere permanente şi 

de debite permanente, alimentările cu apă putându-se face local din puţuri săpate la 

adâncimi de 50-200 m, cu debite reduse ce variază între 0,5-1,0 l/s. În lunca 

Argeșului ca şi în luncile râurilor din sud, apa freatică se găseşte la 10-20 m 

adâncime. 

Din analiza forajelor executate şi a apei din puţuri, din  fântâni, rezultă că există 

două straturi acvifere, din care primul are nivel liber, fiind cantonat la baza stratului 

de pietriş, ocupând numai zonele mai coborâte ale pietrişului şi dând naştere la 

locuri sau braţe de râuri subterane. Al doilea strat acvifer este regăsit în nisipurile 

din fundamentul geologic şi se situează sub cota de 10-25 m adâncime. 
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1.3. Clima și condiții meteorologice 
 

Dealurile cu înălţime medie de 400 m, acoperite cu păduri bogate şi o climă temperat 

– continentală, (temperaturi medii moderate, atât iarna cât şi vara, primăveri destul 

de timpurii şi toamne lungi). Media temperaturii aerului în luna cea mai caldă (iulie) 

este de +20,8 o C, iar în cea mai rece (ianuarie) este de - 2,4 o C. Media anuală a 

temperaturii este de + 9,8 o C, cu maximă absolută de + 35,2 o C şi minimă absolută 

de - 27 o C. Precipitaţiile au o valoare medie anuală de 600 –700 mm. Zilele însorite 

sunt în medie 107 pe an. Frecvenţa vânturilor (medie anuală) este următoarea: 

19,5 % N – V şi 19,2 % V (valori maxime) 2,4%        

N – E şi 3,3 % S (valori minime). 

Precipitaţiile sunt relativ bogate în Munţii Făgăraş, cantitatea lor creşte cu 

altitudinea, ajungând în medie de la 900-1.000 mm, în etajul fagului, până la 

1.400 mm, în zona alpină. Ploile au cea mai mare frecvenţa în lunile de la începutul 

verii şi cea mai mică spre toamna, în septembrie. Ninsorile pot cădea oricând, însă 

ele apar de obicei către sfârşitul lui septembrie. Practic se instalează pe creste din 

septembrie-octombrie şi durează până la sfârşitul lunii mai sau               începutul lunii 

iunie. Datorită persistenței îndelungate a stratului de zăpadă şi a grosimii acestuia, 

există condiţii prielnice pentru practicarea sporturilor de iarnă. 

Vânturile bat cu putere aproape permanent în zona de creastă, predominante fiind 

cele dinspre vest şi nord-vest.Calmul absolut este rar întâlnit pe aceşti munţi. 

Brizele de munte şi de vale sunt însoţite frecvent de fenomene de ceaţă. Norii sunt 

cel mai impresionant şi spectaculos element climatic din Făgăraş. Rareori turistul 

poate cuprinde cu privirea piscurile înalte între vârfurile Negoiului şi Moldoveanu, 

Munţii Făgăraş fiind cunoscuţi ca generatori de nori. Versantul sudic este mai senin, 

în timp ce pe versantul nordic, frecvența acestora este mult mai mare. 

1.2. Populaţie 

Datele preliminare ale recent încheiatului recensământ confirma tendinţa de scădere 

a populaţiei, inclusiv a populaţiei active, înregistrată la nivel naţional şi manifestată 

şi în judeţul Argeş. Există o tendinţă de îmbătrânire a populaţiei, combinată cu 

migrarea populaţiei către zonele pre-orășenesti, datorată în principal deficitului de 

teren şi poluării. În număr de 3,342 mil. locuitori (15,4% din populaţia ţării) 
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populaţia regiunii Sud-Muntenia, cu o densitate de 97 locuitori/km 2, se 

caracterizează din punct de vedere al repartizării pe medii de trăi prin faptul că 

41,4% trăieşte în mediul urban iar 58,6% în mediul rural. În comparaţie cu judeţele 

din sud, judeţele din nordul regiunii concentrează un număr mai mare atât de 

populaţie cât şi de centre urbane. Evoluţia structurii pe vârste a regiunii releva  

apariţia unui proces lent dar constant de îmbătrânire demografică, fenomen 

caracteristic tuturor judeţelor. 

1.3. Reţea de aşezări 

Structura administrativă a judeţului cuprinde: 

3 municipii: - Piteşti (reşedinţa judeţului), Curtea de Argeş, Câmpulung. 

Reşedinţa judeţului, municipiul Piteşti are o populație de peste 171.110 de 

locuitori, români în proporţie de 99,2%. Din anul 1977, municipiul Piteşti a fost 

trecut în categoria marilor oraşe, ceea ce a permis dezvoltarea şi sistematizarea 

de noi cartiere.Noul centru al municipiului Piteşti, pe lângă cartierele 

binecunoscute Craiovei, Petrochimiştilor, Calea Bucureşti, Războieni,  

Exerciţiului, EremiaGrigorescu şi Trivale.Piteşti este un oraş în care există două 

prestigioase     universităţi, Universitatea de Stat din Piteşti şi universitatea 

particulară, printre              puţinele   acreditate din România,   Universitatea  Constantin 

Brancoveanu. 

Municipiul Curtea de Argeş, aflat la 38 de km nord de Piteşti, situat pe 

malurile râului Argeş, are 31,900 de locuitori.Cetate de scaun voievodală a ţării 

Româneşti, perioada din care datează monumente şi vestigii istorice de 

importantă crucială pentru întreg neamul românesc. Basarab I este la loc de cinste 

în istoria Valahiei. Pe harta turistică a ţării, oraşul Basarabilor figurează ca punct 

de reper pentru cetatea Poienari, Cabanele Balea-Lac, Capra, Valea cu Peşti, 

Cumpănă, Barajul Vidraru, drumul Transfagarasan, plus monumentele istorice 

Mănăstirea Curtea de Argeş, Biserica Olari, Biserica Domnească, ruinele Bisericii 

San-Nicoara. 

Municipiul Câmpulung, oraş important, fosta capitală a ţării Româneşti, a  cărui 

nume răspunde exact situării sale geografice, un câmp alungit între dealuri, către 

munte, oraşul este străbătut de răul Târgului, având aproape 34.000 de  locuitori. 

Ambianţa naturală este plină de poezie, monumente istorice deosebite, un 

bulevard central ce dă o notă vie în amintirea începuturilor istoriei medievale 
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româneşti. După 1970, se resimte o amploare deosebită a activităţii de dezvoltare 

a industriei locale muscelene.  

Orasul Mioveni, menționat în acest context datorită rolului însemnat la 

creșterea economic, în județ se află în apropierea platformei auto Dacia-Renault, 

este asezat pe valea râului Argeșel, și are o populație de 33869 de locuitori. Casa 

de cultură, noua primărie, stadionul și construcția unei catedrale sunt doar 

începutul dezvoltării unui oraș care ține pasul cu noutățile din domeniul tehnicii, 

auto. 
 4 oraşe: Costești, Mioveni, Topoloveni, Stefănești. 

 95 comune și 577 sate. 

Albeștii de Căldăraru Godeni Negrași Teiu 

Argeș  Călinești Hârsești Nucșoara Tigveni 

Albeștii de Căteasca Hârtiești Oarja Țițești 

Muscel  Cepari Izvoru Pietroșani Uda 

Albota  Cetățeni Leordeni Poiana Lacului Ungheni 

Aninoasa  Cicănești Lerești Poienarii de Valea 

Arefu  Ciofrângeni Lunca Argeș Danului 

Băbana  Ciomăgești Corbului Poienarii de Valea Iașului 
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Băiculești 

Bălilești 

Bârla 

Bascov 

Beleți- 

Negrești 

Berevoești 

Bogați 

Boteni 

Boțești 

Bradu 

Brăduleț 

Budeasa 

Bughea de 

Jos 

Bughea de 

Sus 

Buzoești 

Cocu 

Corbeni 

Corbi 

Coșești 

Cotmeana 

Cuca 

Davidești 

Dâmbovicioara 

Dârmănești 

Dobrești 

Domnești 

Drăganu 

Dragoslavele 

Mălureni 

Mărăcineni 

Merișani 

Micești 

Mihăești 

Mioarele 

Miroși 

Morărești 

Moșoaia 

Mozăceni 

Mușătești 

Muscel 

Popești 

Priboieni 

Râca 

Rătești 

Recea 

Rociu 

Rucăr 

Sălătrucu 

Săpata 

Schitu Golești 

Slobozia 

Stâlpeni 

Ștefan cel Mare 

Stoenești 

Stolnici 

Șuici 

Suseni 

Valea Mare- 

Pravăț 

Vedea 

Vlădești 

Vulturești 

 

Potrivit prevederilor legale şi în spiritul principiilor autonomiei locale şi al 

descentralizării serviciilor publice, autorităţile administraţiei publice locale au 

deplină competentă, responsabilitate şi libertate de decizie, în ceea ce priveşte 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de gospodărie 

comunală. 

Conform HG nr. 462 din 05 aprilie 2006, privind condiţiile din Anexa I punctul 3: 

„Autorităţile locale îşi menţin proprietatea a cel puţin 95% din acţiuni sau din părţile 

sociale, ale agentului economic (operator), care administrează sistemul centralizat 

de producere şi distribuţie energie termică, de la punerea în funcţiune a ultimei 

investiţii finanţate din acest program de finanţare.”  

De asemenea, având în vedere că în judeţul Argeş există persoane ale căror 

venituri   nu permit realizarea unui trai decent, s-a prevăzut aplicarea Hotărârii de  
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Guvern de implementare a unor programe de protecţie socială ce prevăd distribuirea 

unor anumite ajutoare pentru plata facturilor la energia termică bineânțeles cu 

anumite condiţii. Conform legilor în vigoare, înfiinţarea, organizarea, coordonarea, 

monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie termică 

constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale.Drept urmare 

serviciile publice de alimentare cu energie termică trebuie să aibă continuitate, 

universalitate, egalitate a tratamentului, să fie transparente şi să asigure 

adaptabilitate şi gestiune pe termen lung. 
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COMUNA BOGAȚI 

 
Judet: Argeș 

 

Ţara: România 
 

Cod postal: 117120 
 

Telefon: 0248-655003 
 

Fax: 0248-655003 

 

Persoane din institutie: 
 

Primar: Gîrleanu Ion 

Viceprimar: Zaharia Ion 

Secretar: Ungureanu Gheorghe 

Contabil : Diaconu Maria 
 

Suprafață: 7046 ha 
 

Populație: 4329 
 

Nr. gradinițe: 3 
 

Nr. școli: 1
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Numele satelor  aflate în administrație: Glîmbocelu, Chițeşti, Bogaţi, Bîrloi, 

Bujoi, Suseni, Glîmbocel-Deal, Dumbrava 

 

Asezarea geografică: 
Comuna Bogaţi se află situată în S-E judeţului Argeş, la limita cu judeţul 

Dâmboviţa, de-a lungul văilor Glâmboc, Glâmbocel şi Strâmbului, cât şi parţial în 

zona dealurilor piemontane. 

Se găseşte la o distanţă de 39 km faţă de municipiul Piteşti, capitala judeţului 

Argeş. Având ieşire la drumul naţional DN 7, se pune în legătură cu capitala ţării- 

Bucureşti şi cu municipiul Piteşti. 

 

Activități specifice zonei: 
 

Pomicultură 

Agricultură 

Prelucrarea lemnului 

 

Activități economice principale: 
 

Exploatări forestiere 

Exploatări petrolifere 

Apicultură 

Prelucrarea lemnului 

 

Obiective turistice: 
 

Muzeul satului 

Tabăra de sculptură în lemn 

Monumente istorice - Biserica Sfânta Paraschiva 

Zonă agroturism 
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Evenimente locale: 
 

Târg săptămânal 

Târguri anuale de 6 august, 29 august, 26 octombrie 

Zilele Comunei Bogați 29 august 

 

Facilități oferite investitorilor: 
 

Teren domeniu public pentru dezvoltarea activităţii industriale 

Racord la alimentare cu apă, energie electrică 

Telefonie fixă şi mobilă, internet. 

TV cablu 

Canalizare  
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Repere istorice 

 

Trecutul social istoric al comunei Bogaţi este mai puţin cunoscut din lipsa 

izvoarelor istorice. 

Totuşi din documentele studiate reiese clar ca această aşezare are o existenţă 

milenară. 

În cunoscuta lucrare a celebrului astronom grec Claudii Ptolomaeus care a trăit în 

secolul al II-lea al erei noastre, lucrare intitulată Cosmographia (Neagoe Sasarab - 

volum omagial 1972) se afla o hartă a Daciei Romane în care apare o localitate cu 

numele de Bogata. Localitatea este eronat localizată cum de fapt  sunt majoritatea 

aşezărilor şi apelor cu un amplasament aproximativ Aceasta aşezare pare sa fi 

gravitat în jurul localităţii romane Carcera Nova de la care a derivat toponimul de 

Cârcinov,oraşul Topoloveni de astăzi, cât şi pârâul care îşi menţine numele de 

Carcinov.Daca am adopta aceasta ipoteza atunci am putea afirma ca existența acestei 

aşezări este de peste doua milenii.Fiind o aşezare din mijlocul pădurilor întinse 

străjuite de dealuri, în vremea marilor migrațiuni, localitatea a cunoscut o dezvoltare 

mare. Aceasta este dovedită de faptul ca aşezarea Bogaţi localizată în primele hărți 

ale Țării Româneşti unde nu puteau fi evidenţiate aşezările importante. 

Localitatea Bogați apare sub denumirea de „Bogat” în harta Ţării                       Româneşti 

întocmită de stolnicul Constantin Cantacuzino şi tipărită la Veneţia in anul 1700, 

denumire apropiata de cea pe care o are în prezent. 

Este, de fapt, un caz fericit ca la aceasta data apare pe o asemenea harta 

atat de importanta, localitatea Bogat deoarece, în harta lui Gerard şi Leonarc Valk, 
intitulata „Principatus Walachie Moldaviae et Transilvaniae divinus in singu!ares 
populos cum finifinis regienibus" editata la Amsterdam după anul 1600 deci cu un 
secol mai înainte, nu apar decât foarte puţine localităţi ca Bucharest, Tergevisee, 
Pitest sau Longenon (Neacpe Basarab - Volum omagial 1972). 
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În harta specială a Principatului Valahia, întocmită de CM Roth, ce a apărut în 1771 
la St Petersburg şi care este gravată în cupru, cu zone colorate, zona Argeşului 
este prevăzuta cu un grad de exactitate acceptabilă. 
În această hartă localitatea Bogaţi apare sub denumirea de Wogast (Volum omagial 
Neagoe Basarab 1972). Este evident că harta are nişte erori de transcriere din 
alfabetul chirilic în cel latin: litera "P" scrisă în locul lui "R" sau litera ”W" în locul 
literei "B" şi invers. 
În harta părții septentrionale a Imperiului Otoman, planşa 56, apăruta în Veneţia în 
anul 1777 intitulata "Moldova, Valahia şi Transilvania" cu o parte din  Bulgaria, 
Ungaria şi Polonia, harta desenată de Rizzi-Zannoni, gravată de P. Santini şi 
editată de Remandine, localitatea Bogaţi, alături de alte localităţi           argeşene, apare 
sub denumirea de Bogată (Volum omagial Neagoe Basarab 1972). 
În catagrafia Ungaro-Vlahiei din 1810 numele localităţii apare identic cu cel de 
azi, "Bogaţi", cum şi o parte din satele componente (satul Bogaţi, Glâmbocelu, 
Chiteşti şi Suseni),nu apar în această lucrare satele Glâmbocel- Gadinaci şi 
Dumbravă. Este evident că aceste două sate existau la acea dată, dar lucrarea citată 
punea la baza organizării satului biserica. Ori, în aceste sate nefiind biserici nu au 
fost evidenţiate ca aşezări. 
Din studiul izvoarelor mai sus amintite, se poate trage concluzia că localitatea în 
cauză, Bogaţi, a fost o aşezare veche, dezvoltată economic şi poate chiar din punct 
de vedere strategic militar prin aşezarea sa geografică. 
Legat de numele Bogaţi al comunei, o legendă atesta că localitatea îşi      primeşte 
numele de la un trimis domnesc al lui Radu cel Mare.Legenda spune că, în anul 
1503, pe dealul din vestul satului (Dealul Samailei), s-a găsit cadavrul călugărului 
Petrea. După obiceiul vremii, satul pe al cărui teren era găsit un   cadavru, găseşte 
de cuviinţa să pună sarcina plaţii pe seama satului vecin de peste era supus la o 
dajdie. Trimisul domnesc, însărcinat cu ducerea la îndeplinire a acestui obicei deal 
sat în formare, iar locuitorii acestui sat, neavând cu ce plăti, au cerut un răgaz de 
două zile timp în care au trecut dealul spre est şi s-au împrumutat de bani. Trimisul 
domnesc, în hrisoavele întocmite stabileşte că satul răspunzător de moartea 
misionarului, este mai mult o aşezare ţigăneasca şi, pentru a face față plaţii, s-au 
împrumutat la vecinii din satul de peste deal, unde locuitorii sunt bogaţi. De atunci, 
spune legenda, salul cu pricina, actualmente component al Topoloveni, s-a numit 
Ţigăneşti, iar satul vecin la est, Bogaţi denumire sub care apare şi în documentele 
mai sus enunţate. 
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O altă legendă este legată de existenţa satului Suseni. Ea elucidează un episod din 
adolescenţa domnitorului Mircea Ciobanu. Acest fiu de viţă domnească, fiind 
fugărit de la Târgovişte se stabileşte în partea de nord a aşezării Bogaţi, străjuită de 
păduri, unde se angajează ca cioban la oi la o femeie cu numele Mâneasa. Scăpând 
de urmăritori şi devenind domn (1554-1557) îşi aduce aminte de binefăcătoarea sa 
căreia îi dă o moşie cât putu aceasta ocoli cu oile într- o zi Moşia poartă şi astăzi 
numele de Domnească. În suprafaţa de 1500 ha moşia trece la 1691 în posesia 
comisului Constantin Ştirbei, iar mai apoi este cumpărata de un boier grec pe nume 
Panait. Acesta având trei fete, moşia a fost şi ea împărţita. Prima fată, Matilda, s-a 
căsătorit cu Lerescu, a doua Nuţa, s-a căsătorit cu Muşat, iar a treia, Ţâţa, stabilindu-
se la Sibiu, a vândut partea ei de moşie lui Vanghelescu, care avea ca pârcălab pe 
un oarecare Oprea şi care avea o fată cu numele Suseanca. Prin căsătorie, aceasta 
fată a fost înzestrata   cu   moşia Boaba, iar aşezarea clăcaşilor de pe această moşie 
a primit numele de Suseni. Oamenii au răscumpărat moşia, dar numele satului a 
rămas. Făcând etimologia denumirii de Suseni consider că poate derivă şi de la 
cuvântul ”sus”, ceea ce indica partea de sus a localităţii Bogaţi. 
Nu putem preciza existența în timp a satului Glâmbocel. Acesta a provenit dintr-un 
sălaş. De altfel, cea mai veche familie din acest sat este familia boulenilor, 
probabil aşa s-au numit primii argaţi sau rumâni de pe moşia boierului Micu, care 
erau crescători de boi în acest sălaş boieresc. Din acest sat să desprins o masă de 
ţărani, probabil în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat, care s- au aşezat pe 
moşia grecului Gerassy, în partea de sud a satului Bogaţi, dând          naştere unui sat 
nou dar care îşi păstrează numele satului de baştină de Glâmbocelu (la numele 
vechi al satului apare litera "U").Numele acestui sat apare pentru prima dată în 1820 
într-un act de învoiala între clăcaşi şi boierul Gerassy când acesta, în virtutea 
Codicelui lui Caragea din 1818, fixa dijma pe care trebuiau să o dea ţăranii nou 
veniţi stăpânului de moşie după cum urmează din 20 vedre din vinul său, o vadră 
domnească; din 10 căpiţe de fân, una; din pogonul de porumb, 4 banițe de porumb 
bătut. Din celelalte roduri de la 10, una pentru oi, câte un miel şi un leu. Pentru 
pomi, 1 la 10. La alte produse, după înţelegere în raport cu vremea". 
Glâmbocenii au fost clacaşi pe moşia lui Gerassy şi mai târziu, după 1850, pe moşia 
generalului Constantinescu. 
În satul Bogaţi, singurul boier cunoscut a fost boierul Micu, ce avea moşia  în 
partea de vest dar care, la începutul secolului XVIII dispare, moşia lui fiind 
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cumpărata de ţărani. În partea de est a satului au fost moşnenii pe 7 sfori de moşie 
aparţinând la 7 neamuri: Curceanca, Godineanca, Gogeasca, Popeasca, Bălceasca, 
Chiriaca şi Despeasca. Aceste sfori de moşie, înguste la extrem de 2-3 m lăţime şi 
până la 3-4 km lungime, au existat până în zilele noastre, fiind stăpânite de 
descendenţii acestor neamuri. 
Din cele arătate mai sus se poate desprinde concluzia cum că satul Bogaţi a fost o 
moşnenie aşezata între două clăcaşii: la nord Susenii, iar la sud Glâmbocelu. 
La faptele de amintire şi la vremurile de cumpăna, ori la momentele înălţătoare pe 
care le-a străbătut poporul român, au participat şi fiii comunei Bogaţi. Ca moşneni, 
ei trebuie să fi făcut parte din oastea lui Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu sau Tudor 
Vladimirescu. 
Continuând firul luptei pentru apărarea pământului strămoşesc, pentru libertate şi 
unitate naţională, poporul român a înscris pagini glorioase de istorie, păgâni la care 
şi-au adus aportul şi fiii acestei vechi aşezări, în războiul pentru cucerirea 
independenţei naţionale a României din 1877, sub conducerea maiorului Alexandru 
Candiana Popescu, în luptele de la Plevna au luptat şi au căzut la  datorie patru fii 
ai Bogațiului. 
În miezul nesfârşitului şir al faptelor săvârşite de ostaşii noştri în războiul       din 
1916-1918, la flacăra vie a patriotismului, poate fi găsită şi contribuţia celor de 
pe aceste meleaguri.Cu arma în mână, ca ostaşi la trecătorile Carpaţilor, în 
Dobrogea, în Moldova la Mărăşeşti, Oituz sau Mărăşti, ei nu şi-au dezis o clipă 
mândria şi dragostea de tară. În acest război, comună Bogaţi a plătit un tribut de 227 
vieţi ce purtau gradul de sergenţi, caporali sau soldaţi, căzuţi la Oituz şi la Mărăști. 
Bogățenii au fost prezenţi şi în marele război de integrare a neamului şi de  
înfrângere a fascismului de la 1941-1945, luptând atât pe frontul din est cât şi pe cel 
din vest. La Nistru, Bug sau Don, la Odesa, Volgograd sau Budapesta, în Caucaz, 
Carpaţi sau Tatra, au luptat cu arma în mână, părinţii sau bunicii înscriind 
glorioase pagini. După investigaţiile făcute în ultimul timp, în acest război au căzut 
89 de ostaşi. Cifra ni se pare mică datorită faptului că mulţi şi-au pierdut urma. În 
ultimii ani au lipsit statisticile ce puteau evidenţia eroii din acest război. Singurele 
documente mai viabile au fost pomelnicele din bisericile din Bogaţi. 
Am enumerat aceste cifre de eroi, dar la ele se mai pot adăuga încă mulţi alţii ce-au 
rămas în lagărele siberiene peste care întunericul a şters orice urmă.Intenţia mea 
de a reda aceste cifre este de a arăta aportul pe care l-au adus         fiii acestei comune 
la cele trei războaie, mai sus enunţate, dar şi intenţia de a demonstra încă o dată 
spiritul de sacrificiu al plugarilor atunci când patria le-a cerut-o. 
De la Mircea Ciobanul şi până la detaşamentul Păuliş, bogățenii au fost       
prezenți la marile fapte ale neamului. 
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La continuitatea şi unitatea poporului român se poate alătura ideea că şi calea 
Bogaţilor a fost o zonă a populaţiei unde s-a muncit pe ogoare, s-au jucat hore 
vesele, s-a vorbit acelaşi grăi cu cel de la Dunăre şi Carpaţi, s-au îmbrăcat la fel şi 
au trăit din timpul dacilor şi până astăzi pe acest pământ. 
Aici, în Bogaţi, într-o casă ţărăneasca cu cerdac, a văzut lumina zilei la noiembrie 
1917, Elena Şt. Chiriţă fată mică de statură, sprintenă şi ageră la mişcări, cu cozi 
groase şi ochi negri, luptătoare şi eroină a detaşamentului Păuliş. În cartea «File de 
istorie» - Editura Militară, sunt descrise faptele de arme ale acestei eroine, cu 
regimentul 96 infanterie în munţii Cladovei, mai întâi ca sanitară iar mai apoi ca 
luptătoare îmbrăcată ostăşeşte, Elena Chiriţă nu s-a despărţit nicicum de armă şi 
grenadă. Prezenţa în luptele de la Păuliş, Lipova, Arad, Pecica, fata din Bogaţi a 
simţit că se apropie de Ecaterina Teodoroiu. După eliberarea pământului românesc 
de sub cotropirea fascistă, Elena Chiriţă continuă cu acelaşi regiment lupta pentru 
eliberarea Ungariei. Prezentă acolo unde era mai greu, cu vorbe încurajatoare, 
camarazilor de arme, ea va lupta dincolo de Tisă până la Budapesta. În numai trei 
luni de când era pe front, Elena Chiriţă primise ca recompensă decoraţia "Virtutea 
militară" clasa a ll-a, alături de "Meritul sanitar" clasa a ll-a şi clasa I-a. 
La porţile Budapestei, la vest de ferma Ferras Major, Elena, fata cu ochi mari şi 
cozi groase, cu trusa de sanitar pe umăr şi cu automatul în mâna se prăbuşi. Căzu 
în timp ce se pregătea să facă un nou asalt spre un cuib de  rezistenţă.O mina 
explodă chiar în faţa ei.Era prima zi a anului 1945.În spitalul Arad, în ziua de 8 
martie 1945, inima Elenei a încetat să mai bată. 
Viaţa sa pe care şi-a închinat-o cu dragoste patriei, s-a stins în plină tinereţe. Ca 
un omagiu pentru faptele sale glorioase de arme, Elena Chiriţă a fost înmormântată 
în Cimitirul eroilor de la Radna, lângă ceilalţi viteji ai detaşamentului Păuliş, căzuţi 
în luptele din defileul Mureşului, acolo unde ea primise focul pentru dată. 
Mormântul ei este aşezat într-un loc umbros, cu multă verdeaţă şi flori. 
La căpătâiul ei, pe o lespede de piatră, se poate citi : "Sergent Elena Şt Chiriţă, 
căzută pentru patrie în lupta pentru eliberarea Budapestei.Pentru faptele de arme 
săvârşite împotriva Germaniei fasciste, statul român ia conferit ordinul 
Apărarea patriei post-mortem.Pentru faptele sale eroice, Elena Chiriţă va rămâne 
înscrisă în cartea glorioasă a eroilor patriei şi ai comunei Bogaţi." 

 

FUNCŢIILE ŞI STRUCTURA AŞEZĂRII 

Trăsăturile caracteristice comunei Bogaţi privind funcţiile predominante şi structura 
sa au fost generate îndeosebi de existenţa condicilor naturale prielnice, în strânsa 
interdependenta cu evoluţia istorică şi social-politica, ce se răsfrâng asupra întregii 
regiuni. 
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Astfel, relieful cu dealuri piemontane, acoperite în mare parte de păduri asupra 
cărora acţionează climatul piemontan, au permis dezvoltarea din cele mai vechi 
timpuri a funcţiei agricole, ponderea având-o cultura pomilor fructiferi şi a   viţei de 
vie, cât şi creşterea animalelor. 
De asemenea, exploatarea petrolului a generat şi o funcţie cu profil  industrial. La 
toate acestea se adaugă şi funcţia de servicii. 
Prin urmare, aşezarea rurală Bogaţi se caracterizează prin funcţii complexe. Ea intră 
în sfera de influenţă a oraşelor Topoloveni şi Piteşti, care îi imprima o fizionomie 
proprie. 
Localitatea Bogaţi apare organizata administrativ în anul 1871 (Frundzescu D.) ca 
o comună rurală aşezata în partea de vest a judeţului Dâmboviţa, fiind formată din 
satele Bogaţi, Chiteşti, Glâmbocel şi Dumbravă. 
Satul Glâmbocelu apare la aceeaşi dată organizat administrativ ca o comună 
separată, în judeţul Muscel. 
După câte se observă, localitatea Bogaţi era aşezată la intersecţia nordică a judeţelor 
Dâmboviţa şi Muscel. Se pare că satul Chiteşti a fost sat component al comunei 
Glâmbocelu. Această presupunere se bazează pe faptul că între satul Bogaţi şi 
Chiteşti existe o vale ce poartă numele de Valea Hotarului. Nu poate fi vorba de 
hotarul dintre două sate componente ale aceleiaşi localităţi, ci mai repede despre 
un hotar dintre două judeţe (Muscel şi Dâmboviţa). În orice caz, această situaţie 
putea exista cu mult înaintea anului 1871, deoarece la acea dată satul  Chiteşti apărea 
în componenţa comunei Bogaţi. (Dicţionarul topografic şi statistic, editat de 
Dumitru Frundzescu).În anul 1938, satul Suseni se desparte de localitatea Bogaţi 
şi formează comună separată, având şi satele Bârloi, Bujoi şi Dumbravă. Prin 
împărţirea administrativ- teritorială din anul 1950, comună Glâmbocelu trece ca sat 
component al comunei Budişteni. Aceste aşezări de pe valea Glâmbocului vor face 
parte din raioanele Topoloveni, apoi Găieşti, iar în anul 1968, după ultima 
împărţire administrativ- teritorială, comună Bogaţi apare constituită din satele 
Bogaţi, reşedinţa comunei, Bârloi, Bujoi, Chiteşti, Dumbravă, Glâmbocelu, 
Glâmbocel şi Suseni. 
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EVALUARE SITUAȚIE ACTUALĂ 

 

Capitolul I 

 

EVALUAREA CAPITALULUI NATURAL 

 

 

 

 
I.1. Asezare geografică, relief 

 

Comună Bogaţi se afla situată în partea de sud-est a judeţului Argeş, la acestuia cu 

judeţul Dâmboviţa, de-a lungul văilor Glâmboc, Glâmbocel şi Strâmbului, cât şi 

parţial în zona dealurilor piemontane. 

Acest teritoriu este străbătut de paralelea 44°51' latitudine nordică şi de meridianul 

de 25°12' longitudine estică. 

Suprafaţa pe care o ocupă teritoriul comunei Bogaţi este de 68 km², ceea ce 

reprezintă doar 1% din suprafaţa judeţului. Comparativ cu cele 94 de comune ale 

judeţului Argeş, comună Bogaţi se află ca întindere pe locul 23, situându-se astfel 

printre comunele cu o suprafaţă mijlocie. 

Teritoriul comunei se învecinează la nord cu acela al comunei Dobreşti, la est cu 

cel al comunelor Teleşti şi Scheiu din judeţul Dâmboviţa, la sud cu cel al comunei 

Leordeni (satul Budişteni), iar la vest cu cel al comunelor Beleţi-Negreşti, 

Priboieni şi cu oraşul Topoloveni. 

Din punct de vedere administrativ, în componenţa comunei Bogaţi intră 8 sate şi 

anume : Suseni, Bujoi, Bârloi, Bogaţi, Chiteşti, Glâmbocelu, Glâmbocel şi 

Dumbravă. 

Ca aşezare geografică, în cadrul judeţului Argeş, comună Bogaţi se găseşte la o 

distanță de 39 km fată de municipiul Piteşti, capitala judeţului şi 13 km faţă 
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de oraşul Topoloveni, principalul centru urban din apropierea comunei. Distanța fată 

de centrul comunelor limitrofe este de 4 km pentru Priboieni, 22 km pentru Beleţi-

Negreşti, 9 km pentru Leordeni, 10 km - Scheiu, judeţul Dâmbovița și 12 km pentru 

Teleşti, judeţul Dâmbovița. Distanța satelor componente față de centrul 

administrativ al comunei este de 7 km pentru Dumbrava, de 5 km pentru Glâmbocel, 

de 5 km pentru Suseni, de 4 km pentru Glâmbocelu, de 3 km pentru Bujoi, de 2 km 

centru Bârloi şi de 2 km pentru Chiteşti. 

In ceea ce priveşte cadrul fizico-geografic în care este aşezată comuna  Bogaţi se 

evidenţiază prezenţa ultimelor prelungiri spre sud ale dealurilor piemontane ale 

Podişului Cândeşti şi văile unor ape curgătoare permanente şi temporare de-a lungul 

cărora s-au stabilit aşezările din străvechi timpuri, protejate de codrii de stejar 

(pădure în mare parte defrişata astăzi pe versant şi platou), locul acestora fiind luat 

de plantaţii de pomi fructiferi și de viţă de vie, de fâneţe si păşuni naturale. 

După ultima organizare administrativ-teritorială a țării (1968) teritoriul comunei 

Bogaţi se limitează la nord cu comuna Dobreşti, limită ce urmăreşte liziera pădurii 

Fureasca spre sud-vest si a pădurii Scheianca spre sud-est. Limita răsăriteană 

corespunde versanţilor estici ai dealurilor Scheianca şi Brebenet, traversează valea 

Strâmbului, ce intră în limitele judeţului Dîmboviţa, apoi de-a lungul pădurii din 

dealul Glâmbocata până la borna 107. Spre sud, hotarul comunei corespunde unui 

drum ce traversează dealurile Podişoare si Meiştei, văile Glâmbocelului și 

Glâmbocata iar la vest de acest hotar urmăreşte valea Glâmbocului tăind Dealul 

Viilor. 

Către vest, hotarul corespunde nivelului superior al dealurilor Sămăila și Dealul 

Mare pe care le împarte cu satele vecine : Ţigăneşti, Priboieni şi Beleţi- Negreşti. 

In partea de sud, spre lunca Argeşului, legătura se face printr-un drum asfaltat care 

se continuă către drumul naţional Bucureşti-Piteşti (DN 7) ce străbate comuna 

Leordeni. 



Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

78 

 

 

 
 

Prin intermediul acestuia, comuna Bogaţi se pune în legătura cu capitala ţării, 

Bucureşti, si cu municipiul Piteşti. 

Dintre cele opt sate care constituie comuna Bogaţi, șase (Suseni, Bujoi, Bârloi, 

Bogaţi, Chiţeşti si Glâmbocelu) formează o aşezare continua de-a lungul văii 

Glâmboc. Satul Glâmbocel se află situat pe valea pârâului cu acelaşi nume, în partea 

de sud-est a comunei, iar satul Dumbrava pe valea Strâmbului,fiind totodată cea mai 

estică aşezare a judeţului Argeş. 

Cu toată izolarea celor două sate, comuna Bogaţi constituie o unitate economico-

administrativă unitară. 

Apariţia aşezărilor pe valea Glâmbocului a fost favorizată de condiţii naturale 

favorabile: dealuri joase împădurite, valea Glâmbocului orientată  perpendicular pe 

direcţia vânturilor dominante din vest si est, vecinătatea văii largi a Argeşului ca 

linie de intensa circulaţie din străvechi timpuri, condiţii                      climatice favorabile culturii 

pomilor fructiferi si viței de vie, cât şi creşterii animalelor, valorificarea 

zăcămintelor de petrol și gaze. 

 

 
Suprafața: 

În prezent suprafața totală a localității Bogați este de 7046 ha repartizată pe 

principalele categorii de folosință. 

 
 

                      Relieful 

Teritoriul comunei Bogaţi, cu satele care o alcătuiesc, se desfăşoară de-a lungul 

văilor Glâmboc, Glâmbocel şi Strâmbului şi chiar pe suprafaţa piemontană pe care 

este satul Glâmbocel. Din punct de vedere geomorfologic,teritoriul acestei comune 

se află în cadrul Piemontului Cândeşti, unitate morfologică ce aparţine Podişului 

Getic. 

Piemontul Cândeşti, ca urmare a originii sale acumulative, a vârstei recente, a 

mişcării epirogenetice din cuaternar, manifestată mai ales în adâncime, se prezintă 
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ca o suprafaţă piemontană înclinată de la nord spre sud. Partea sa sudică în care 

este situată şi comuna Bogaţi a fost afectată într-o              mai mică măsură de mişcările 

epirogenetice pozitive, faţă de cea nordică. Ca urmare a mişcărilor tectonice noi, 

suprafaţa piemontană este deformată în sens longitudinal, astfel că sectorul său sudic 

este înclinat de la vest spre est. 

Reactivarea recentă a zonelor anticlinalelor Glâmbocelu, Ludeşti şi Şuta- Seacă din 

partea sudică a Piemontului Cândeşti face ca, în morfologia şi morfometria 

suprafeţei piemontane a acestei zone, să apară ondulări, puse în evidență prin 

deformări pozitive de 10 - 40 m. Toate acestea fac ca şi în morfologia reliefului 

comunei Bogaţi să apară o diferenţiere atât în ceea ce priveşte profilul transversal 

al văilor Glâmboc, Glâmbocata şi Strâmbului şi în extinderea suprafeţelor netede 

ale dealurilor piemontane de o parte şi de alta a văilor, cât şi în ceea ce priveşte 

eroziunea torenţială pe versanţi şi alunecările de teren. 

D.Paraschiv, în cadrul zonării geomorfologice a Piemontului Cândeşti, făcută pe 

baza varietăţii formelor de relief în cadrul văilor, a originii, amplorii şi intensităţii 

mişcărilor neotectonice, a energiei, vârstei şi variaţiei altitudinii absolute a 

suprafeţelor piemontane, încadrează zona în care este situată şi comuna Bogaţi în 

raionul sud-estic. Aceasta se caracterizează prin interfluvii cu altitudini ce coboară 

de la 475 m până la 230 m, prin reducerea adâncimii văilor de la 100 m la 30 m şi 

printr-o manifestare intensa a mişcărilor tectonice noi. In ceea ce priveşte regionarea 

geomorfologică a teritoriului comunei Bogaţi, putem evidenţia două unităţi distincte 

: dealurile piemontane şi văile torenţiale (Glâmboc, Glâmbocel, Glâmbocata, 

Strâmbului şi văile torenţiale afluente acestora). 
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a) Dealurile piemontane constituie treapta înaltă a reliefului, cu o                                                             extindere 

mai mare a interfluviilor pe versantul stâng al văilor amintite, cu o înclinare generală 

de la nord spre sud, după cum le vom caracteriza mai departe. Suprafaţa piemontană 

este puternic fragmentată de cele patru văi torenţiale mai principale cât şi de afluenţii 

acestora, ocupând însă o suprafaţă destul de întinsă în cadrul comunei.Cu toată 

densitatea relativ mare a torenţilor, aceştia nu au reuşit însă să reducă suprafeţele 

interfluviale sub forma unor creste de intersecţie. 

b) Văile care străbat teritoriul comunei Bogaţi în întregime sau numai parţial, 

după cum vom vedea, sunt văi torenţiale autohtone tinere, cu origine în cadrul 

Piemontului Cândeşti, orientate, în general, pe direcţia nord-sud spre valea 

Argeşului, colectate fiind de pârâul Glâmboc. Ele au un regim torenţial, intermitent 

şi sunt adâncite diferenţiat în depozitele sedimentare piemontane friabile. 

Constituţia petrografică a Piemontului Cândeşti favorizează apariţia frecventă a 

numeroase procese de versant, mai frecvente fiind prăbuşirile şi alunecările de teren. 

Eroziunea torenţiala continuă intens acţiunea de fragmentare a reliefului comunei 

Bogaţi, cu deosebire în satele Suseni, Bujoi, Bogaţi, Chiteşti, fragmentarea reliefului 

este mai accentuată pe versantul drept al Glâmbocului şi în zona de obârşie a 

celorlalte văi, cât şi la nivelul frunţilor de terasă. 

Treapta înaltă a reliefului alcătuită din dealuri piemontane coboară ca altitudine de 

ia nord spre sud - de la 392 m, în Dealul Mare, la -350 m, în Dealul Sămăila, Platoul 

Meiştei şi Platoul Sovoriş. Acestea se dezvoltă pe circa 60 % din suprafaţa comunei, 

cu cea mai mare extindere la est de valea Glâmboc şi în partea de sud a comunei. 

Ele aparţin unuia din cele mai extinse piemonturi longitudinale din cadrul Podişului 

Cândeşti, situat la est de valea Cârcinovului, lung de 25 km. 
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Dealurile piemontane prelungi de pe stânga Glâmbocului sunt orientate de către 

torenți pe direcţia nord-sud începând cu dealul Scheianca, 390 m altitudine, deal 

ce continuă spre nord, Platoul Domneasca, dealurile Brebenetului, Podişoare, 

Glâmbocata, terminându-se în cadrul comunei Bogaţi cu Platoul Sovoriş şi Dealul 

Meiştei, care scad la 250 m altitudine. Acestea se prezintă sub forma unor poduri de 

deal, fragmentate de ape şi reprezintă, ca şi dealurile de pe partea dreapta a 

Glâmbocului, suprafaţa iniţială, structurală, a unei câmpii piemontane. Pe partea 

dreaptă a văii Glâmboc, dealurile piemontane se extind şi pe suprafeţele comunelor 

vecine : Dealul Sămăila, Dealul Viilor de 350 m altitudine.Dealul Mare 392 m 

altitudine. 

Ca tip genetic de relief, dealurile piemontane aparţin tipului Cândeşti, caracterizate 

prin dealuri prelungi, dezvoltate pe depozite piemontane, fluvio- lacustre, 

monodinate cu văi consecvente ale Glâmbocului, Glâmbocelului, Glâmbocatei, 

Brebenetului şi Strâmbului şi subsecvente (Zimbrului, Hotarului, Valea Oanei, 

Purcăreaţa şi altele). 

Fragmentarea şi orientarea dealurilor piemontane din cadrul comunei Bogaţi se 

datorează eroziunii fluviatile ale Glâmbocului, Strâmbului, Glâmbocelului și 

Glâmbocatei și a torenţilor lor, eroziune favorizată, în afara compoziţiei litologice a 

Piemontului, de mişcările neotectonice din faza valahă şi de schimbările climatice 

din pleistocen (D. Paraschiv, 1965). In morfologia reliefului comunei Bogaţi se 

afirmă însă văile torenţiale consecvente, cea mai evoluata dintre acestea fiind valea 

Glâmbocului. 

Piemontul Gândeşti este fragmentat diferenţiat în cadrul suprafeţei acestuia de văi 

fluviatile şi torenţiale, unele cu originea în afara suprafeţei piemontane (Argeşul, 

Râul Doamnei şi Dâmbovita), iar altele cu origini în suprafaţa piemontană, toate 

văile torenţiale care străbat suprafaţa comunei Bogaţi încadrându-se în ultima 

grupă. In ceea ce priveşte vechimea acestora, Glâmbocul este încadrat în a treia 

generaţie de văi, după formarea Cârcinovului şi Potopului din vecinătate, socotită a 

fi schiţată în timpul dintre formarea terasei T8 şi terasei T6, în acelaşi timp cu 

formarea văii Râncăciovului din vest.
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Celelalte văi torenţiale (Glâmbocel, Glâmbocata şi Strâmbului) sunt cele mai 

recente, posterioare formării terasei T5. (D. Paraschiv, 1965). 

Eroziunea a continuat şi continuă să fragmenteze suprafeţele interfluviale, creând o 

sumedenie de torent, cu văi adânci şi pante abrupte spre obârşie. 

Valea Glâmbocului străbate teritoriul comunei Bogaţi pe o lungime de 16 km din 

cei 27 ai săi, venind din nord de pe cuprinsul comunei Dobreşti unde îşi are 

obârşiile şi trece mai departe în comuna Leordeni spre sud, spre valea Argeşului. 

Înainte de a se vărsa în râul Argeş, colectează apele torenţilor Glâmbocel şi 

Glâmbocata.Numele văii este frecvent în cadrul comunei Bogaţi şi în judeţul Argeş. 

(Glâmboc, Glâmbocel şi Glâmbocata, torenţi; Glâmbocelu, Glâmbocel-Deal, 

Glâmbocata, Glâmbocata-Deal, sate Valea Glâmbocul şi satul Glâmboc-Deal din 

comuna Bascov de lângă Piteşti). Cuvântul este de origine slavă, "glubochii", 

ceea ce înseamnă adânc, profund, semnificând văi adânci, aşa cum sunt, în general, 

văile ce debuşează în Argeş la ieşirea din Piemontul Getic, în cazul nostru 

Piemontul Cândeşti. (D. Paraschiv - 1965 - pag.81). 

Pârâul Glâmboc a sculptat o vale relativ tânără în depozitele sedimentare ale 

Piemontului Cândeşti, ce îşi are obârşiile în Plaiul Catanei (500 m altitudine) de pe 

cuprinsul comunei Dobreşti şi se varsă în râul Argeş, lângă satul Baloteasca, sat 

ce aparţine de comuna Leordeni. 

Panta medie de scurgere de-a lungul a 27 km de la obârşie si până la vărsare este 

de 11%, ceea ce explică şi puterea mare de eroziune a torentului, alături de ceilalţi 

factori naturali. 

Orientarea generală a văii Glâmboc este nord-sud, ca si a văilor din vecinătate, cu o 

uşoară schimbare de direcţie spre sud-sud-est în dreptul satului Suseni din nordul 

comunei Bogaţi schimbare pusă pe seama existenței în adâncime a anticlinalului 

Piteşti-Şuta-Seacă, ce se afundă de la vest spre est. Ca şi pentru valea Argeşului şi 

alte văi ce străbat Piemontul Cândeşti se apreciază că valea Glâmbocului, în dreptul 

anticlinalelor Bogaţi, Glâmbocelu şi Şuta-Seacă- Leordeni corespunde unor falii de 

adâncime (D. Paraschiv, 1965). 

În profil transversal, valea Glâmbocului se lărgeşte de la câţiva metri până la 1,5 

km, cea mai mare lărgime având-o în zonele de confluență cu torenții 
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dezvoltaţi pe ambii versanţi, în dreptul satelor Suseni, Bogaţi şi Glâmbocelu. Valea 

este asimetrică, cu versantul drept mai abrupt şi cel stâng mai prelung, torenții 

sculptând văi mai adânci şi mai scurte în versantul drept (Văile Dorobanţi, Eii, 

Zimbrului, Valea lui Drăgoi, Hotarului, Oanei, Purcăreaţa),iar podurile de                                                   deal 

corespunzătoare suprafeţei piemontane au o extindere mai redusă în această parte. 

Acest fapt se datorează tendinţei de înălţare treptată către vest a Piemontului 

Cândeşti, la sud de linia Măneşti-Racovita, fapt pentru care bazinele torenţiale din 

această zonă se dezvolta preferenţial pe dreapta şi mai puţin spre interfluviul de pe 

partea stângă. Manifestarea generală a morfodinamicii actuale este reliefată prin 

degradarea cu deosebire pe versantul drept al văii Glâmboc, Glâmbocata şi 

Strâmbului. (Alunecări de teren în spatele şcolii generale de la Bogaţi). 

În morfologia văii Glâmbocului se evidenţiază prezența a trei nivele de terasă 

dezvoltate fragmentar, a unei lunci înguste, a unor forme de acumulare de                       tip 

proluvial şi deluvial, prin alunecări de teren, abrupturi de prăbuşire şi altele. 

În profil longitudinal, talvegul pârâului Glâmboc se afla la altitudinea de 330 m 

la intrarea în comuna Bogaţi, la Suseni şi de 245 m altitudine la ieşirea din comună 

la Glâmbocata.Astfel, pe o distantă de 16 km, cât curge Glâmbocul pe cuprinsul 

comunei, panta albiei minore scade cu 45-85 m, ceea ce înseamnă o înclinare a 

acesteia de 5,3 %e pârâul având tendinţa de adâncire continuă în depozitele 

sedimentare piemontane. Adâncimea văii, rezultat al acţiunii de eroziune a 

Glâmbocului în depozitele fluvio-lacustre ale Piemontului Cândeşti, este de 60 m, 

la intrarea pârâului în comună şi de 85-105 m la ieşire. 

Albia minoră a Glâmbocului variază ca lăţime de la 3-5 m până la 20 m la confluența 

cu văile torenţiale Dorobanţi, Eii, Zimbrului, Oanei şi altele. 

În timpul viiturilor de primăvară sau după ploi torenţiale, apar variaţii ale albiei 

minore în cadrul luncii, aşa cum au fost în anii 1941, 1971-1974, pârâul având 

tendinţa de adâncire continuă în depozitele acumulative ale piemontului. 

Aluviunile din albia minoră sunt constituite din pietrişuri, nisip, argilă, bolovănişuri, 

material sedimentar ce intră în constituţia litologică a Piemontului Cândeşti. 
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Lunca este puţin dezvoltată în cadrul comunei Bogaţi, prin faptul că Glâmbocul are, 

după cum am arătat, tendinţa de adâncire în actualul şes aluvionar, cu deosebire 

de la intrarea pârâului în comună până în apropiere de satul Bujoi. Glâmbocul nu 

are posibilitatea să-şi dezvolte o luncă propriu-zisă în cadrul comunei, aşa cum şi-a 

dezvoltat-o Potopul,Cârcinovul sau chiar Râncăciovul din vecinătate.Pe cuprinsul 

comunei Bogaţi, între Suseni şi satul Glâmbocelu, lunca este în formare. Lunca 

aproape că lipseşte amonte de Suseni. Ea este frecvent parazitată în această zonă 

de conuri de dejecţie şi prezintă denivelări. Lunca se află cu 2 m deasupra albiei 

minore, acolo unde există şi se racordează cu T2 de pe Argeş. La ieşirea din comună 

însă, apare o luncă relativ largă valorificată prin plantaţii de pomi fructiferi. 

Identificarea teraselor Glâmbocului este greu de făcut, datorită degradării 

versanţilor şi a numeroaselor trepte de alunecare cu pietriş provenit din cuvertura 

piemontană, deci şi a unor pseudoterase. 

Amonte de Suseni, valea este tânără, în formare, cu aspect accidentat datorită 

contribuţiei depozitelor torenţiale şi a alunecărilor de teren. 

Au fost identificate totuşi, de-a lungul văii Glâmbocului, pe baza studiului de teren 

şi a bibliografiei studiate, 3 nivele de terasă, exceptând lunca : T3, T4 şi T6, ultima 

dezvoltata însă în partea de sud, în afara comunei Bogaţi. (D.Paraschiv, 1965). 

Terasa inferioară înaltă (T3) pe care o putem numi terasa Chiteşti, are în apropiere 

de Valea Seacă altitudinea de 15 m fată de 11-15 m la sud de Budişteni. Aceasta 

ajunge la 25 m în dreptul satului Chiteşti datorită acumulărilor de depozite 

profluviale şi de alunecări de teren care o parazitează. Terasa Chiteşti este mai 

evidentă pe partea dreaptă a văii acoperită de vii.Terasa de 30-60 m altitudine (T4) 

apare pe partea stângă a văii între satele Bujoi, Chiteşti si Ciulniţa (Leordeni) cu o 

mai evidentă dezvoltare la sud de satul Glâmbocelu, ocupată de asemenea cu 

plantaţii de vii şi livezi. Ţ4 se poate identifica şi la nord de satul Bogaţi prin 3 

fragmente datorită sculpturii acesteia, de văile Morii, Stejarului, Meiştei de pe partea 

stângă a văii Glâmbocului. Lăţimea terasei medii joase T4 variază de ia câţiva metri 

până la 200 m în sudul comunei, cu altitudinea de 45 m 
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la nord de confluența cu Valea Seacă şi se ridică uneori până la 55-60 m datorită 

parazitării acesteia, aşa cum o întâlnim şi în dreptul satului Bogaţi. 

Prezenta anticlinalului Glâmbocel în adâncime este reliefata la suprafaţă printr-o 

deformare a T4, cu 5-6 m la sud de satul Bogaţi, deformarea fiind mai evidentă în 

profilul longitudinal al văii cât şi al interfluviului de pe partea dreapta (D.Paraschiv, 

1965). 

Prezența unor torenti care au sculptat adânc în T4 datorită unei pante accentuate pe 

partea dreaptă a văii dă posibilitatea observării structurii depozitelor de terase. Sub 

stratul de sol ce atinge grosimi între 0,6 m şi 1 m se observă depozite de pietriş cu 

lentile de nisip cu grosimi de 3-4 m iar sub acestea nisipuri grosiere oxidate, care 

stau discordant peste depozitele acumulative din bază. Depozitele de terasă, 

pietrişurile mici şi mijlocii sunt mai mari ca dimensiuni ca cele ce alcătuiesc 

suprafaţa piemontană. 

Terasa medie T6 de 50 m apare numai la sud de satul Glâmbocelu, în afara comunei 

Bogaţi, ridicându-se cu 10 m fata de T4 şi dominată cu 10-15 m de suprafaţa 

piemontană. 

In concluzie, Valea Glâmbocului fiind o vale tânăra, din a treia generaţie de vai ce 

sculptează Piemontul Getic, are un sistem de terase redus, fragmentat puternic de 

torenti şi parazitate de depozite proluviale, deluviale, coluviale. Ele se întâlnesc de-

a lungul văii în suprafaţa comunei Bogaţi mai frecvent T3 şi T4, iar T6 numai la sud 

de satul Glâmbocelu. Totodată, se evidenţiază cu deosebire în profil longitudinal al 

teraselor şi al interfluviilor slabe deformări în dreptul anticlinalului Glâmbocel. (D. 

Paraschiv, 1965). 

Suprafaţa piemontană din comuna Bogaţi în afara văii Glâmboc, este fragmentată 

pe aceeaşi direcţie şi de văile Glâmbocel, Glâmbocata şi Strâmbului, şi de o 

mulţime de torenti afluenţi cu deosebire ai Glâmbocului, Glâmbocatei şi Strâmbului, 

cu o frecventă mare între satele satele Suseni şi Glâmbocel : Dorobanţi unit cu 

Boului, Eii, Zimbrului, Drăgoi, Hotarului, Oanei şi Purcăreaţa pe dreapta 

Glâmbocului, iar pe stânga văile: Morii, Stejarului şi Meiştei; văile Neagului şi 

Braţului unite cu ale Glâmbocelului Lung formând Glâmbocelu, Valea 

Glâmbocata unită cu a Priboianului, iar spre nord-est Valea Stejarului cu 
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Valea Brebenelului. După cum se observă, cei mai mulţi torenți se întâlnesc pe 

partea dreaptă a văii Glâmbocului. 

Torenții din dreptul anticlinalelor Bogaţi si Glâmbocel sunt mai numeroşi şi ajuns, 

într-o fază de maturitate acum, dezvoltându-se regresiv şi lateral, atingând în linii 

mari profilul lor de echilibru.Ei au pereţii prăpăstioşi şi fundul plat, asociindu-se cu 

formele gravitaţionale ce au o larga extindere în cadrul comunei Conurile de dejecţie 

ale torenţilor sunt mai frecvente şi mai înalte pe partea                                                 dreaptă a văii şi mai largi 

pe partea stângă. 

Formele gravitaţionale se întâlnesc frecvent şi sunt reprezentate prin comise de 

desprindere şi alunecări de teren cu cea mai mare extindere, de asemenea pe partea 

dreaptă a văii Glâmboc.În cuprinsul comunei Bogaţi ele au aspectul prăpăstios, cu 

înălţimi ale cornişelor de desprindere de 35 m pe Valea Eii, Valea Zimbrului şi de 

până la 55 m către obârşiile văii Glâmbocata din dreptul satului Bogaţi. 

Apare frecvent fenomenul de alunecare de pantă sub formă de taluri şi monticoli ai 

materialului desprins şi datorită contribuţiei apelor de infiltraţie. 

Taluzul de desprindere îmbracă atât forma circulară în jurul obârşiilor Valea Eii, 

Zimbrului, cât si aspectul liniar către obârşiile văilor Glâmbocata, farului, Morii. 

Treptele ce le întâlnim sub cornişele de prăbuşire sunt fixate prin plantaţii salcâmi 

sau pomi fructiferi şi viţă de vie. 

 

                      Alcătuirea geologică 

 
Dealurile Piemontului Gândeşti, limitate la est de valea Dâmboviței şi la  vest de 

valea Argeşului şi valea Râului Doamnei, aparţin podişului Getic şi sunt 

caracterizate prin dealuri prelungi, rezultat al eroziunii fluviatile asupra depozitelor 

piemontane fluvio-lacustre şi cuaternar interior. Din punct de vedere geologic ele 

aparţin depresiunii Getice, unitate structurală mărginită la  nord cu Carpaţii 

Meridionali iar la sud cu Platforma Prebalcanică. 



Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

87 

 

 

 

Valea Argeşului constituie limita dintre domeniul getic răsăritean, autentic 

scufundat în urma mişcărilor de subsidenta ce au continuat în miocen până în pliocen 

şi mai departe în cuaternar şi domeniul getic apusean în cadrul căruia procesele de 

subsidență au încetat la finele pliocenului, depozitele cuatemare dispuse monoclinal 

cu slabe înclinări spre sud. (Geologia R.S.R., N.Oncescu). 

Depozitele piemontane fluvio-lacustre, sedimentate ritmic în domeniul getic, au 

fost influenţate de mişcările neotectonice din faza valahă şi de schimbările climatice 

cuatemare, putând fi socotite ca depozite corelate ale proceselor de eroziune din 

zona montană din faza de formare a platformei Gomoviţa. Discordanțele întâlnite în 

cadrul depozitelor sedimentare ale Piemontului Cândeşti sunt suprafeţele fosilizate 

care, din punct de vedere genetic, corespund proceselor de eroziune din Carpații 

Meridionali 

D. Paraschiv, în studiul geologic al Piemontului Cândeşti, identifică prezența 

suprafeţelor fosilizate Râu-Şes şi Gornoviţa în această zonă. Astfel, formaţiunile 

geologice pe care se grefează suprafaţa de nivelare Râu-Şes, aparţin în zona 

bazinului pârâului Glâmboc, Oligocevului, iar cele pe care se grefează suprafaţa de 

nivelare Gornoviţa aparţin Nelvetianului. 

Depozitele sedimentare atinse în foraje în zona comunei Bogaţi aparţin paleogenului 

şi neogenului, peste care se suprapun depozitele sedimentare ale cuaternarului. 

Oligocenul, întâlnit în numeroase foraje în zona anticlinalelor Bogaţi şi Glâmbocel, 

este reprezentat prin argile şi marne cu intercalaţii de gresii şi nisipuri depăşind 500 

m grosime. (D. Paraschiv, Piemontul Cândeşti, 1965). 

Miocenul inferior nu a fost identificat în această zonă în foraje, apreciindu-se că 

acvitonianul poate fi inclus în seria depozitelor aligocene, iar Nelvetianul, absent în 

zona anticlinalelor amintite mai sus, se datorează probabil eroziunii post-tartoniene 

presupunându-se că au existat iniţial depozite nelvetiene pe întreaga suprafaţă 

corespunzătoare Piemontului Cândești. 
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Se afirmă, chiar de cei ce au studiat zona respectivă din punct de vedere geologic, 

că s-ar fi putut ca anticlinalele respective să fi existat ca zone emerse. Această 

explicaţie poate fi dată şi pentru absența sormationului din zonă acestor anticlinale. 

Se ajunge chiar la concluzia că s-ar fi putut ca anticlinalele respective să fi funcţionat 

ca zone emerse din miocenul inferior până în pontian. 

Ponfianul este transgresiv în limitele Piemontului Cândesti aşezându-se peste 

termeni mai vechi şi este predominant pelitic, marnos cu grosimi de 250- 300 m. 

Dacianul este alcătuit din o succesiune de marne şi nisipuri cu grosimi de 300-600 

m depăşind transgresiv sedimentele ponfiene. 

Levantinul a fost separat în două pachete, inferior şi respectiv superior. Levantinul 

inferior este reprezentat printr-un facies lacustru şi este alcătuit din argile cu 

intercalaţii de nisip. 

La partea superioară, peste nisipuri, se trece la un facies continental fluviatil 

constituit din nisipuri grosiere şi pietrişuri - levenţianul superior. 

Cuaternarul este reprezentat prin pleistocenul inferior alcătuit din pietrişuri şi 

nisipuri argiloase din Carpatii Meridionali, alcătuite predominant din cuartite, 

gnoise şi micoşisturi dispuse în vaste cornuţi de dejecţie. Faciesul predominant 

psamitic, deosebeşte depozitele villafrondiene de cele din levantinul superior, în 

general pelitice. Pietrişurile de  Cândesti reprezintă depuneri încrucişate, iar timpul 

când s-au depus tine din dacian şi până la mijlocul cuaternarului cu o fază maximă 

de intensitate corespunzătoare villa frondianului. 

Datorită mişcărilor tectonice diferenţiate, în timpul depunerii acestora,face ca în 

zonele corespunzătoare anticlinalelor Bogaţi, Glâmbocelu, Strâmbu, grosimea 

acestora să fie mai mică, de ordinul metrilor, pe când, în zona sinelinalelor, să fie 

de ordinul zecilor de metri şi chiar 100 m.Grosimea pietrişurilor de Cândești scade 

de la 180 m la 35 m în sud, în zona comunei Bogaţi.Seria depozitelor sedimentare 

ale piemontului trebuie completata cu depozitele recente, frecvente şi în zona 

comunei Bogaţi : depozite de terasă, conuri de dejecţie, aluviuni, depozite de pantă. 
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Diferenţierea depozitelor de terasă din zona comunei Bogaţi, ca şi din întreaga zonă 

de sud a piemontului, fată de pietrişurile de Cândesti, se poate face prin faptul că 

pietrişurile din cuvertura piemontanâ sunt mai mărunte şi alcătuite predominant din 

cuartite. In ceea ce priveşte tectonica Piemontului Cândesti,se evidenţiază existența 

a două ridicări majore (anticlinari) ce separa doua zone  depresionare (sinclinări). 

Comuna Bogaţi se încadrează în zona anticlinarie din sud, constituită din 

anticlinalele Bogaţi şi Glâmbocelu, alături de anticlinalele Slătioarele- Piteşti, Şuţa-

Seacă-Leordeni şi Ludeşti-Dragomireşti. 

Depozitele sedimentare ale celor două zone anticlinarii sunt afectate de falii cu 

direcţii şi amplitudini diferite. 

Structura Piemontului Cândeşti, formata din cute şi blocuri, a fost confirmată de 

prospecţiunile geofizice şi prin foraje; cuvertura piemontanâ a Piemontului ascunde, 

în partea de sud a acestuia, particularitatea sa tectonică. Ea se reflecta într-o oarecare 

măsura în morfologia reliefului, prin faptul că traseul principatelor văi care străbat 

Piemontul Cândeşti, cel puţin în parte, corespund                                                           unor linii de falii din adâncime 

Argeşul, Cârcinovul şi valea Glâmbocului la Bogaţi şi Budişteni, ca şi valea 

Potopului şi valea Catiei din est pe anumite                                     sectoare (D Paraschiv, 1965). 

Mişcările neotectonice de ridicare se reflectă în morfologia reliefului, rețeaua 

hidrografică se adânceşte continuu, cu o mai mare putere de eroziune spre versantul 

drept al văii, dupâ cum am văzut din analiza comunei Bogaţi, eroziunea fluvială 

fiind însoţita de eroziunea torenţială şi de alunecările de teren stabilite în parte prin 

împăduriri, plantaţii de pomi fructiferi şi vită de vie. 

Evoluţia geologică deosebit de intensă, concomitent cu acţiunea agenţilor , în urma 

cărora relieful a ajuns la înfăţişarea lui de astăzi, a favorizat formarea şi dezvoltarea 

în zona comunei Bogaţi a unor resurse minerale utile, remarcându-se mai ales 

zăcămintele de hidrocarburi lichide şi gazoase. 

Zăcămintele de petrol din această zonă aparţin miocenului şi pliocenului, cantonate 

în special în capcane de tip structural, reprezentate prin manocline şi anticlinale 

faliate. 
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În cea mai mare parte, zăcămintele de petrol din structurile Bogaţi si Glâmbocel 

sunt zăcăminte secundare ce s-au stabilit în urma migrării ţiteiului de- a lungul 

fracturilor longitudinale sau transversale din zăcămintele primare. 

Încă din 1952, anul înfiinţării trustului 2 foraj Piteşti, au fost puse în valoare 

zăcămintele de ţitei ce aparţin Nelveţianului superior din structura Glâmbocel. În 

anul următor, 1953, sunt puse în exploatare alte zăcăminte la  Budişteni şi Leordeni, 

din structurile ce aparţin meoţianului. 

"Doi ani mai târziu, în 1955, la Bogaţi, încep să producă sondele 309 din cadrul 

satului Glâmbocel (din luna mai) si 354 din satul Bogaţi (în luna august).” (Gh. 

Neagu şi colaboratorii, 1972). 

Astfel, putem evidenţia faptul că sondele de la Glâmbocel şi Bogaţi se număra 

printre primele sonde ce apar pe dealurile Piemontului Cândeşti, în anii următori 

apărând sonde şi pe teritoriul celorlalte sate componente ale comunei Bogați. 

Petrolul exploatat este de foarte bună calitate. 

Zona Bogaţi se bucură şi de prezenta rocilor sedimentare detritice prezente sub 

forma de argile comune, folosite la fabricarea cărămizilor pentru construcţii precum 

si de nisipuri şi pietrişuri în Valea Glâmbocului, folosite ca balastru. 
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HIDROGRAFIA 

Influenţa factorilor fizico-geografici asupra resurselor de apă din orizontul 

local al comunei Bogaţi 

 

Condiţiile fizico-geografice din orizontul local al comunei Bogaţi au o influență 

deosebită asupra apelor subterane si de suprafaţă. 

Constituţia litologică a dealurilor piemontane şi regimul precipitaţiilor 

condiţionează existenţa pânzelor de apă subterană la diferite adâncimi. La acestea 

se mai adaugă originea depozitelor sedimentare şi structura acestora. 

Pe harta raionarii apelor freatice din România (I. Uyvari şi P. Morosi, 1972), zona 

în care este localizata comuna Bogaţi aparţine regiunii apelor freatice din vestul 

Depresiunii Valahe, formate în condiţiile piemontului acumulativ înalt, monoclinal, 

adânc fragmentat. 

În constituţia litologică a acestuia, pachetul de pietrişuri de Cândeşti de vârstă 

Villafrauchiană favorizează o infiltraţie uşoară a apelor meteorice. 

Apele subterane din zona comunei Bogaţi sunt ape descendente, atât cele                                                                 ce 

aparţin primului orizont acvizer, cât şi cele de la baza versanţilor cu resurse 

permanente şi la adâncimi faţa de podul dealurilor de 15-20 m. 

Debitul lor este constant, dar mic. Ele se întâlnesc mai frecvent acolo unde eroziunea 

torenţiala fragmentează stratul acvizer si apoi la suprafaţă, sub zona de izvoare 

folosite de locuitori pentru aprovizionarea cu apă potabilă. Cea mai mica adâncime 

la care este întâlnită pânza de apă freatică este de 0,30-0,50 m la fruntea terasei (T4) 

pe Valea Morii, Valea Zimbrului, la Glâmbocel Deal, Suseni, Bârloi, Bujoi, 

Glâmbocelu, etc. 

În puţurile săpate pentru aprovizionarea cu apă a aşezărilor, nivelul pânzei freatice 

este variabil în funcţie de relief. Astfel, în luncă pânza de apa se află la 1- 1,5 m 

adâncime, iar pe terase la 2-4 m. 

Baza aprovizionării cu apă a populaţiei, a unităţilor agricole şi a parcului                     de foraj 

petrolier din comună, este pânza de apă subterană. 
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Nu s-a întâmplat niciodată ca apa din fântâni să fi secat nici chiar în timpul  

secetei din 1946, dar oscilaţii de nivel ale orizontului puțurilor se semnalează de 

la un an la altul şi chiar de la anotimp la anotimp. 

Apa din fântâni este potabilă, cu gust plăcut, fără exces de săruri minerale                        şi 

gaze, care sa influenţeze gustul acesteia. 

In ceea ce priveşte evoluţia paleogeografica a reţelei hidrografice, aceasta este legată 

de evoluţia geologica şi paleogeografica a Piemontului Cândeşti. După cum am mai 

amintit, pârâul Glâmboc aparţine celei de a treia generaţie de văi în cadrul 

Piemontului Cândești, iar Glâmbocelul si Glâmbocata, vai mai tinere, într- a patra 

generaţie de văi. 

                      Ca vârsta, pârâul Glâmboc corespunde perioadei de formare a teraselor 8 şi 
6 ale Argeşului, în acelaşi timp cu formarea Râncăciovului din vest, iar 

Glâmbocelul, Glâmbocata şi Strâmbul sunt posterioare formării terasei a 5-a a 

Argeşului (D. Paraschiv - Piemontul Cândesti, 1965). 

În Nolocen reţeaua hidrografică continuă sa se completeze printr-o serie de torenți 

cu o densitate mai mare pe versantul drept al văii Glâmbocului şi să inainteze prin 

eroziune regresiva spre obârşii.
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ELEMENTE HIDROGRAFICE 

 

Reţeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Bogaţi aparţine pârâului Glâmboc, 

afluent pe stânga al Argeşului, care colectează, la ieşirea din Piemontul Cândeşti, şi 

apele Glâmbocelului şi Glâmbocatei, organisme torenţiale care îşi au obârşiile pe 

teritoriul comunei. 

Glâmbocul îşi adună apele de pe o suprafaţă de 118 km , având o lungime de 27 

km, mai mare decât Râncăciovul din vest (S=66 km şi L=23 km) şi mai mic decât 

Potopul afluent al Şabărului la Găieşti în est (S=305 km , L—51 km), toate cele trei 

râuri având obârşiile în Piemontul Cândeşti. De-a lungul cursului său panta medie 

este de 11 % iar diferenţa de nivel de 275 m. Glâmbocul intră pe teritoriul comunei 

Bogaţi în dreptul satului Suseni, prima aşezare întâlnită în calea sa, unde 

sculptează şi astăzi adânc în albia minoră până în dreptul satului Bogaţi de unde 

albia minoră se lărgeşte, iar spre ieşire, de la Chiteşti spre sud, reuşeşte să-şi creeze 

şi o luncă. 

Obârşiile Glâmbocului sunt în dealurile piemontane din nordul comunei Bogaţi de 

pe teritoriul comunei Dobreşti. Direcţia de curgere a pârâului este în general nord-

sud, cu o uşoară schimbare de direcţie spre sud-est la intrarea în comună, schimbare 

ce se datoreşte structurii interne a piemontului. 

Pârâul are un curs permanent, dar cu un debit scăzut în timpul verii şi în anii 

secetoşi. În timpul ploilor torenţiale, apele sale curg năvalnic datorită surplusului 

de apă adus de torenţi. Având o pantă accentuată de scurgere se            reduce foarte 

mult infiltrarea apei în sol Astfel,în timpul precipitaţiilor abundente, provoacă 

inundaţii aşa cum au fost cele din 1975 care au favorizat         mari alunecări de teren 

în cătunele Valea Morii şi Valea Hotarului. Aşezările din aceste zone au fost grav 

afectate, ceea ce a impus chiar strămutarea lor. 

Partea de sud-est a comunei este străbătută de torenţi Glâmbocel şi Glâmbocata, 

cu apă temporară, având obârşiile în cadrul teritoriului comunei  Bogaţi, cu tendinţa 

de înaintare regresivă în suprafaţa piemontană şi de adâncire a obârşiilor. 
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Sub regim hidrologic, reţeaua hidrografică a comunei Bogaţi are o alimentare 

pluvio-nivolă şi din pânzele de apă subterană. 

Variaţiile de nivel diferă de la anotimp la anotimp. Pe pârâul Glâmboc nu există nici 

un punct hidrometric care să indice aceste variaţii de nivel. 

În concluzie, influenţa reţelei hidrografice în peisajul geografic al comunei Bogaţi 

este dominantă; Glîmbocul şi ceilalţi afluenţi ai acestuia, cât şi organismele 

torenţiale foarte active, au fragmentat suprafaţa piemontană într-o serie de dealuri 

şi văi orientate în general pe direcţia nord-sud. În timpul viiturilor de pe urma ploilor 

torenţiale, aşezările, cât şi culturile agricole, au de suferit, fapt pentru care se acordă 

o atenţie deosebită culturilor viţei de vie şi a pomilor fructiferi, după cerinţele 

agrotehnice şi în scopul combaterii eroziunii torenţiale prin terasări şi plantaţii de 

salcâmi şi alţi arbori. 
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ASPECTE BIOGEOGRAFICE 

 

Varietatea elementelor biogeografice ale comunei Bogaţi este condiţionată de 

factorii naturali: relief, climă, ape şi soluri, cât şi de intervenţia omului. 

În decursul perioadei geologice, mediul geografic al acestui teritoriu a suferit 

multiple modificări, reflectate de altfel şi în lumea animală şi vegetală. 

Piemontul Cândeşti este încadrat în harta geobotanică a României în subetajul 

gorunetelor. Acesta ocupă cea mai mare parte a Piemontului Cândeşti, unde are cel 

mai extins areal în cadrul Podişului Getic, cuprinzând zona deluroasă,colinară cu 

altitudini între 600-300 m. 

Solurile sărace, formate pe pietrişuri, nisipuri şi argile, favorizează dezvoltarea 

gorunetelor şi mai puţin a speciilor de amestec. Specia caracteristică în etajul amintit 

este stejarul (Puercus petraea) alături de care apar arbuşti ca: alun (Carylus 

avellana), păducel (Crataegus inonagyna), corn (Cornus mas). În afară de stejar, 

întâlnim ulmul (Ulmus foliacea), carpenul (Carpinus betulus), teiul alb (Telia 

tomextasa), plopul (Populus sp.), frasinul (Fraximus excelsus), fugastru (Acer 

campestra). 

Suprafeţele ocupate în trecut fost în parte defrişate, locul lor fiind luat de pajişti 

stepizate secundar şi de terenuri agricole ocupate cu pomi fructiferi şi viţa de vie. 

Dintre speciile ierboase întâlnim iarba vântului (Agrostistenuis), paişuri stepice 

(Festuca Sulcata, F.pseudo-vina), care apar şi la nivelul T4 de pe partea stângă a 

Glâmbocului. 

Pădurile ocupă podurile de deal şi versanţii văilor, cu o extindere mai mare pe 

dealurile Brebenetului, Scheianca, Platoul Domneasca, Podişoare, Fureasca, Dealul 

Mare, Sămăila, etc. 

Vegetaţia arborescentă apare fragmentar şi în vecinătatea albiei minore a 

Glâmbocului, cunoscută sub numele de Zăvoi, cu rol de protecţie a aşezărilor şi 

de stăvilire a apelor pârâului în timpul viiturilor. Aceasta este constituită din arin 

(Aimus giutinosa), plop (Populus Sp.), Salcie (Salix sp.), şi altele. Defrişarea 

acestora în dreptul satelor Suseni, Bujoi, Bârloi, Bogaţi, Chiteşti şi pe Valea   
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Morii, a avut consecinţe negative, pârâul oscilând în voie în urma viiturilor şi a 

inundaţiilor, aşa cum s-a întâmplat în vara anilor 1940, 1972, 1975. 

Vegetaţia ierboasă, spontană, este diferenţiata în funcţie de microrelief şi topoclimat 

sub formă de pajişti naturale stepizate cu diferite alte specii în afara celor amintite : 

ţepoşica (Nardus strieta), laptele cucului (Eupharbis sp.), coada şoricelului 

(Achillea millefolium), păpădia (Taraxacum officinale),măcrişul (Rumex 

acestosella), ghizdei (Lotus camiculatus), trifoi (Trifolium sp.) şi altele. Acestea 

apar cu deosebire În partea de sud a comunei la nivelul T3 şi pe dealurile joase 

Meiştei şi Sovoriş, ca şi pe Dealul Viilor din apropierea satului Chiteşti. Pe 

terenurile cu aciditate ridicată apar frecvent ţepoşica (Nardus sp.), ipcariga 

(Gypsonyila muralis), iar pe terenurile unde apa stagnează temporar apare şi 

pipirigul (Juncus sp.). 

Pe versanţii despăduriţi ai văilor torenţiale Valea Zimbrului, Valea Eii, Valea 

Strâmbului, Valea Brebenetului, Valea Ghimbocului, Valea Morii şi Valea 

Stejarului, covorul vegetal ierbaceu este mai puţin compact datorită şiroirii, 

predominând ca specii pe suprafeţele inerbate pinul (Cynodon dactylon), bărboasă 

(Andrepogpn ischaemum) şi altele. 

Luncă, având o suprafaţă restrânsă în cadrul comunei Bogaţi, ocupată fiind de 

aşezări şi de terenuri agricole acolo unde există, prezintă o vegetaţie ierboasă pe 

suprafeţe izolate, diferenţiată în funcţie de umiditatea solului, de pantă, de textura 

solurilor aluviale, de drenaj şi de alţi factori. Solurile, având o textură grosieră, 

deci cu mult schelet, favorizează apariţia pinului (Cynodon dactylon), troscotului 

(Polyganum aviculare), bărboasei (Andropogon ischaemum), muşeţelului 

(Matricaria chamomilla) şi altele. 
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COMPONENTA TONUISTICĂ 

 

Alături de soluri şi vegetaţie, fauna constituie un element important al cadrului 

natural, care reflectă, prin răspândirea ei diversitatea condiţiilor fizico- geografice. 

Fauna întâlnită pe teritoriul comunei Bogaţi este cea caracteristică pădurii de 

stejar, cuprinzând un număr mare de pasări, mamifere, reptile şi mai puţin            faună 

acvatică. 

Dintre mamifere întâlnim: vulpea mistreţul, căprioara, iepurele, veveriţa, viezurele, 

lupul şi altele. 

Pasările cântătoare care populează pădurea şi crângul din apropirea satelor sunt: 

piţigoiul, cinteza, gaiţa, ciocănitoarea, porumbeii sălbatici şi guguştucii, iar dintre 

răpitoare: uliul, eretele, cucuveaua etc. 

                     Ca reptile amintim: şopârla, guşterul şi şarpele. 

În acest biotop trăiesc şi foarte multe insecte, care au o arie de distribuţie mult mai 

largă. 

Flora şi fauna din comună Bogaţi, protejată în mod deosebit în ultimii ani, prezintă 

o mare valoare economică. Fructele de pădure sunt: fragul, smeura, măceşele, 

murele precum şi o serie de plante medicinale sunătoarea, coada şoricelului, 

muşeţelul, menta, etc. 

                     Fauna constituie un preţios venit pentru carne şi blănuri. 

 

 
 

SOLURILE 

                Tipurile de soi descrierea lor şi repartiţia acestora în  teritoriu 

 

Învelişul de sol din orizontul local al comunei Bogați reprezintă o ilustrare   a 

variabilității condiţiilor naturale, în special de   rocă,   relief,   climă, vegetaţie. 

Complexitatea acestor factori determina apariţia unor soluri deosebite, într- un areal 

relativ restrâns. 

Studiul acestora a fost realizat, ca şi pentru alte comune ale judeţului Argeş de 

laboratorul de agrochimie şi pedologie Piteşti.Pe baza analizei studiului, a hărţii 
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solurilor României (Institutul geologic, 1964) şi a observaţiilor de am putut 

determina prezenta următoarelor tipuri şi subtipuri de soluri în teritoriul comunei 

Bogaţi. 

Pe suprafața spațiilor interfluviale se întâlnesc soluri aufomorfe sau normale 

formate în condiţii de climă şi vegetaţie normală şi soluri hidroautomorfe cu 

umezire capilar freatică) cu următoarele tipuri: 

a) soluri silvestre podzolice stabilite pe argile slab cimentate, ţinând cont de 

textura materialului parental. Acestea se găsesc mai mult în partea de nord şi de est 

a satului   Suseni, în partea de vest a satelor Dumbrava şi Glâmbocelu, precum şi în 

celelalte sate pe suprafețe mai restrânse. 

b) Soluri podzofice pseudogleice, soluri argiloase compacte sub pădurea de 

stejar.Aceste soluri predomină în partea de est şi de vest a comunei Bogaţi, precum 

şi în restul teritoriului. Versanţii văilor Glâmbocului, Glâmbocelului şi 

Glâmbocata, cu deosebire însă versantul drept al văii Glâmbocului, afectaţi 

puternic de eroziune, prezintă soluri slab dezvoltate, de tipul gotosolurilor, soluri 

crude, neevoluate genetic. Baza versanților este caracterizată prin soluri de tip 

aluvial sau deluvo-coluvial, pe alocuri evoluate (Piemontul Getic) (Planul de 

organizare teritorială a C.A.P. Bogaţi şi Suseni). 

Pe fragmentele de terasă ale Glâmbocului, de pe partea stângă a văii, se prezenta 

diferitelor stadii de evoluţie a solului brun, de la solul brun de terasă cu textura luto-

nisipoasă până la brun mediu podzolit cu textură lutoasă sau luto- argiloasă. 

Învelişul de sol din orizontul local al comunei Bogati reprezintă o ilustrare a 

variabilitătii condiţiilor naturale, în special de   rocă,   relief,   climă, vegetaţie. 

Complexitatea acestor factori determina apariţia unor soluri deosebite, într- un areal 

relativ restrâns. 

Studiul acestora a fost realizat, ca şi pentru alte comune ale judeţului Argeş de 

laboratorul de agrochimie şi pedologie Piteşti. Pe baza analizei studiului, a hărţii 

solurilor României (Institutul geologic, 1964) şi a observaţiilor de am putut 

determina prezenta următoarelor tipuri şi subtipuri de soluri în teritoriul comunei 

Bogaţi. 
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Pe suprafața spațiilor interfluviale se întâlnesc soluri aufomorfe sau normale 

formate în condiţii de clima şi vegetaţie normală şi soluri hidroautomorfe cu 

umezire capilar freatică) cu următoarele tipuri: 

c) soluri silvestre podzolice stabilite pe argile slab cimentate, ţinând cont de 

textura materialului parental. Acestea se găsesc mai mult în partea de nord şi de est 

a satului   Suseni, în partea de vest a satelor Dumbrava şi Glâmbocelu, precum şi în 

celelalte sate pe suprafete mai restrânse. 

d) soluri podzoficepseudogleice, soluri argiloase compacte sub pădurea de 

stejar. Aceste soluri predomina în partea de est şi de vest a comunei Bogaţi, 

precum şi în restul teritoriului. Versanţii văilor Glâmbocului, Glâmbocelului şi 

Glâmbocata, cu deosebire însă versantul drept al văii Glâmbocului, afectaţi 

puternic de eroziune, prezintă soluri slab dezvoltate, de tipul gotolurilor, soluri 

crude, neevoluate genetic. Baza versanților este caracterizată prin soluri de tip 

aluvial sau deluvo-coluvial, pe alocuri                                                               evoluate (Piemontul Getic) (Planul de 

organizare teritorială a C.A.P. Bogaţi şi Suseni). 

Pe fragmentele de terasă ale Glâmbocului, de pe partea stângă a văii, se prezenta 

diferitelor stadii de evoluţie a solului brun, de la solul brun de terasă cu textura luto-

nisipoasă până la brun mediu podzolit cu textură lutoasă sau luto- argiloasă. 

În lunca pârâului Glâmboc, în partea de nord a comunei, se remarcă o   uşoară 

evoluţie spre tipul zonal de sol, cel brun, aluvial, gleizat, la care se păstrează 

caracterele solurilor aluviale stratificate în adâncime (gleizare). 

Ţinând cont de faptul ca suprafaţa piemontana ocupa cea mai mare extindere în 

cadrul comunei Bogaţi, ocupată de pădure de stejar şi fânețe naturale, cât şi de 

suprafeţele afectate de eroziunea torenţiala şi alunecări de teren,vom urmări 

îndeaproape caracterizarea tipurilor de soluri din această suprafaţa. 

În zonele ocupate de pădurea de stejar Coada Chindii, Muchia Bălţilor, Dealul 

Floriului, Muchia Strâmbului în partea de est, Dealul Samailei şi Dealul Mare în 

vest, în nord Dealul Boabei şi Dealul Dorobanţilor, în sud Podişoare şi Muchia 

Glâmbocelului, având un relief plan de platformă piemontana cu drenaj extrem de 

redus, precipitaţii în jur de 600 mm, cu roca mamă constituită din luturi grele. 
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Pe platouri în locurile joase, unde apa bălteşte datorita slabului drenaj pe                                                                                care îl 

are solul și chimismul este influențat de vegetaţia arborescenta de stejar, se observa 

o puternică debazeifiere spre podzolire,aceasta datorită faptului că o parte din săruri 

au fost spălate în adâncime. Drenajul slab determina în multe puncte o diferenţiere 

accentuata a profilului de sol, pusa în evidența atât de aspectul morfologic precum 

şi de analizele de laborator. 

Pietrişurile de Cândești constituie materialul porental de culoare ruginie, uneori 

roşiatică, unde compuşii de fier se găsesc în partea superioară ca rezultat al 

procesului de levigare. 

Din punct de vedere morfologic culoarea cenuşie albicioasă de orizont podzolit cu 

silice coloidalâ este tipică, iar orizontul următor este impermeabil, aluvial cu textură 

grea,apa stagnând şi procesul de pseudogleizare.Aluvionarea se poate observa în 

orizontul "B" prin faptul că prezintă o creştere bruscă a  argilozitati (Proiectul de 

organizare a teritoriului CAP. Bogaţi şi Suseni). 

Între platou şi versant, unde înclinarea este slabă sau moderată în această zonă de 

tranzifie, profilul de sol prezintă o eroziune slaba, unde orizontul "A" este mai scurt, 

eroziunea este mai pronunţată de gr. III. 

Pe versanți cu pante accentuate eroziunea este accelerata, gr IV-V, ajungându-se la 

un orizont scheletic sau carbonatat. 

Piciorul bazei sau baza versantilor are un sol provenit dintr-un material amestecat 

pe care s-a format solul deluvocaluvial, conţinutul de schelet şi carbonaţi fiind 

variabil. 

Văile înguste, baza versantilor şi conurile de dejecţie prezintă soluri neevoluate, 

stratificate şi cu schelet, iar în luncă se întâlneşte şi un sol aluvial slab mumifer cu 

tendinţa în evoluţie spre brun, parţial calmatat şi gleizat.
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Din cele prezentate până acum a reieşit că solurile din comuna Bogaţi se pot grupa 

astfel : 

I. Soluri brune de pădure pseudogleizate şi moderat erodate =51% din 

teritoriu (în partea de nord-est şi sud a comunei). 

II. Soluri foarte puternic, excesiv erodate - 33 % din teritoriu (în partea 

de nord-vest vest şi est a comunei) 

III. Soluri deluviale, caluviale şi aluviale = 16 % din teritoriu (aflându-se 

mai mult în partea centrală a comunei) 

Grupa I de soluri prezintă trei unități  componente grupa a ll-a  una singura 

iar  grupa a lll-a trei unităţi componente fiind în funcţie de relief panta și expoziție. 

 

Modul de valorificare al solurilor 

Grupa I cuprinde solurile brune de pădure podzolite pseudogelizate şi 

moderat erodate cuprind partea înalta a teritoriului şi sunt formate din argile care s-

au depus peste pietrişurile de Cândeşti, cu apa freatica la adâncimea de peste 25- 30 

m. Textura este mijlocie în orizontul superior, iar în adâncime textura este grea și 

foarte grea reacţia de profil variind între acid şi slab acid, ajungând la slab alcalina, 

mediocru aprovizionate în humus, bogate în azot şi sărace în fosfor şi potasiu. 

În orizontul „B” acestea prezintă pseudogleizare.Starea de fertilitate este scăzută 

datorită condiţiilor de clima şi a însuşirilor fizice, potenţialul lor depinzând de 

regimul hidric al solului în perioada de vegetaţie. Se recomandă pentru cultura 

pomilor fructiferi şi a viței de vie a unor cereale ca grâu, porumb, 
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dar pentru a da randamentul scontat, solului trebuie să i se aplice îingrăşăminte 

chimice şi organice în funcţie de compoziția lor în elementele nutritive. 

Grupa a ll-a cuprinde o singura unitate de sol, sol brun foarte puternic 

 reunificat frecvent scheletic şi carbonatat pe dealuri. Aceasta grupă cuprinde 

soluri  formate pe versanţii cu pante accentuate, cu eroziune accelerata unde roca 

mama este la zi -   pietrişurile   textura   grea   alternanța lutoargiloasa argila 

lutoasa PH = 5 1-7,2 (Extras din Proiectul de organizare a teritoriului CAP Bogaţi și 

CAP Suseni) 

Reacţia solului este acidă şi slab acida, numai în orizonturile cu carbonaţi 

devenind slab alcalina, slab aprovizionata în elemente nutritive. 

Folosinţa actuală se recomanda pădurea, ea atenuând ritmul avansării procesului de 

eroziune. 

Solurile ce aparţin grupei a llI-a se întâlnesc începând de la piciorul pantei până pe 

firul văilor, trecând deci şi peste luncile înguste şi largi. Acestei grupe i se alătură 

solurile caluviale deluviale şi aluviale, formate din lunci, pe văile înguste calmitate 

şi pe versanții văluriți. Textura variază de la unitate la unitate. 

Se evidenţiază pe profilele inferioare prezenta de schelet stratificat cu adaos de nisip. 

Reacţia solului este acidă şi slab acidă PH = 5,8 - 6,2. 

Starea de fertilitate a acestor soluri este moderată, datorita însuşirilor chimice slabe. 

Se folosesc pentru cultura plantelor raşinoase şi pomi fructiferi, în special mărul și 

părul, piersicul şi prunul. 
Comparativ cu perioada antebelica se observa o mult mai raţională utilizare a 
complexului de soluri din cadrul unităţii studiate urmare firească a noilor condiţii 
social-economice create în țara noastră. 



Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

103 

 

 

 
 

I.2. Clima 

 

Temperaturile şi precipitaţiile sunt elemente determinate în aspectul stărilor           

vremii, adică a situaţiilor concrete ce se succeda zi de zi în tot timpul anului. 

Pentru a defini anumiţi indicatori sintetici cu valabilitate mai îndelungată, se 

folosesc mediile de temperatură, de precipitaţii, ilustrând caracteristicile climei. 

În Bogați temperatura medie anuală este de 9-10 grade C. În iulie – luna cea mai 

caldă din an – temperatura medie este de 20-22 grade C. 

                     Aici zilele cu temperaturi de peste 30 grade sunt în număr de 50-56 anual. 

Iernile sunt în general lungi, înregistrându-se circa 170 zile pe an fără îngheţ. În 

ianuarie – luna cea mai rece din an – media termică este de 3 grade C, 

amplitudinea medie fiind de 23-25 grade. 

   Durata medie de strălucire a soarelui se ridică la 2196 ore anual. 

Zona în care este aşezată comună Bogați dispune de un cadru natural deosebit de 

favorabil, şi o climă temperat-continentală apropiată de cea a unei              staţiuni 

climaterice de deal (temperaturi medii moderate, atât iarna cât şi vara, primăveri 

destul de timpurii şi toamne lungi). 

Precipitaţiile atmosferice depăşesc media pe ţara, atingând cca 700l/mp anual. 

Precipitaţiile au un regim neregulat. Sunt ani ploioşi şi ani secetoşi. Cele mai 

abundente precipitaţii s-au semnalat în anul 1897 (1099,1 l/mp), iar cele mai 

scăzute în anul 1957 (310,9 l/mp). 

Umiditatea atmosferică medie este de 68%, iar indicele de ariditate atinge 

valoarea de 50, ceea ce asigură condiţii optime pentru dezvoltarea pomiculturii, 

aceasta fiind una din ramurile agriculturii preponderente în comună noastră. 

Vânturile predominante bat din direcţiile nord-vest (26%), nord (14%), vest (12%) 

şi est (11%). Viteza medie anuală a vântului este de 2,6 m/s. 
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           În comună Bogați este un climat de câmpie moderat. 

Clima trece prin cele patru anotimpuri distincte, specifice întregului spaţiu 

românesc: iarna, primăvara, vara şi toamna. 

Circulaţia aerului se produce mai ales dinspre nord-est (26%), apoi nord (14%), 

vest (12%) şi est (11%). Calmul atmosferic are o frecvenţă de 15%. 

Viteza medie anuală este 2,6 m/s, variind între 0,9 m/s din sud-vest, în 

decembrie, la 4,7 m/s din est, în martie. Vânturile dinspre nord, nord-est şi est 

poartă denumirea generală de „Crivăț”, vânturile din vest „Austrul”, din sud, sud- 

est „Băltăreţul”, iar din direcţia Carpațiilor Meridionali, primăvară şi vara 

„Munteanul”. 

 

I.3. Flora și fauna 

În comună Bogați se găsesc păduri amestecate de fag şi stejar, fiind zona de pădure a       

Câmpiei Romane aici predomina vegetaţia caracteristică dealurilor din Piemontul Getic. 

În pădurile comunei Bogați se afla numeroase specii de arbori caracteristici   fâşiei 

goruntelor: gorunul, cerul, fagul, frasinul, carpenul, stejarul, ulmul, teiul pădureţ, 

salcâmul, scoruşul, mărul pădureţ, părul pădureţ şi sălbatic, cireşul amar, cireşul 

sălbatic, cireşul pădureţ, măceşul, anumite specii de conifere şi altele. 

Dintre arbuşti amintim: alunul, sângerul şocul, porumbarul, rugul, jugastrul, 

păducelul, murul, rugul de mure, cătina şi altele. 

Stratul ierbos este variat şi cuprinde, mai ales vai, specii cunoscute de geofite şi 

hemicriptofite vernale etc. Se remarca, în special, varietăţi de ciuperci 

comestibile şi necomestibile (unele fiind otrăvitoare) care cresc în pădurile din 

această comună. În toate timpurile ciupercile comestibile şi necomestibile (unele 

fiind otrăvitoare) care cresc în pădurile din această comună. În toate timpurile 
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ciupercile comestibile au fost adunate și folosite ca alimente de către populația 

comunei. 

Flora din aria comunei este bogată în plante medicinale care sunt, prin          tradiţie, 

foarte apreciate şi utilizatate de către cetăţeni. 

În pădurile din perimetrul comunei pot fi întâlnite exemplare obişnuite ale faunei 

din ţara noastră, unele de interes cinegetic. Dintre acestea notam: carnivore din 

familia Canide – lupul, vulpea; carnivore din familia mustelide – viezurele sau 

bursucul, jderul, dihorul comun, nevăstuică; erbivore – căprioară sau căpriorul; 

erbivore din familia Suide (nerumegătoare) – mistreţul; rozătoare din familia 

Leporide – iepurele, diferiţi şoareci şi şobolani (muride şi microtide). 

                      Nu lipsesc animalele insectivore că: ariciul, cârtita, chiţcanii. 

În zonă mai trăiesc: diferite broaşte, inclusiv broasca roşie de pădure, reptile 

(şerpi, şopârle, guşteri), rame, păianjeni, gasteropode şi altele. 

Numeroase păsări, unele cântătoare, se găsesc în pădurile, grădinile, curţile  din 

zona comunei, aşa cum sunt: cucul, pupăză, grangurul, graurul, mierla, 

privighetoarea, ciocârlia, guguştiucul, turturica, etc. Notăm şi prezenţa altor 

păsări: rândunică, vrabia, gaiţa, ciocănitoarea pestriţă, piţigoiul, ciocârlanul, 

codobatura. 

În zilele călduroase de primăvară şi de vară fluturii multicolori sunt văzuţi                         în 

atmosfera sau pe plante. 

Există o strânsă legătură între zone de vegetaţie şi repartiţia teritorială a  faunei. 

Fauna specifică este alcătuită din: mistreţ, viezure, lup, vulpe, iepurele, veveriţă, 

cinteza şi ciocănitoarea. 
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                           I.4. Resursele de apă 
 

Condiţiile fizico-geografice din orizontul local al comunei Bogaţi au       o influență 

deosebită asupra apelor subterane şi de suprafaţă. 

Constituţia litologică a dealurilor piemontane şi regimul precipitaţiilor 

condiţionează existenţa pânzelor de apă subterană la diferite adâncimi. La acestea 

se mai adaugă originea depozitelor sedimentare şi structura acestora. 

Pe harta raionării apelor freatice din România (I. Uyvari şi P. Moroşi, 1972), zona 

în care este localizată comună Bogaţi aparţine regiunii apelor freatice din vestul 

Depresiunii Valahe, formate în condiţiile piemontului acumulativ înalt, monoclinal, 

adânc fragmentat. 

În constituţia litologică a acestuia, pachetul de pietrişuri de Cândeşti de vârstă 

Villafrauchiană favorizează o infiltraţie uşoară a apelor meteorice. 

Apele subterane din zona comunei Bogaţi sunt ape descendente, atât cele ce aparţin 

primului orizont acvizer, cât şi cele de la baza versanţilor cu resurse permanente şi 

la adâncimi faţa de podul dealurilor de 15-20 m. 

Debitul lor este constant, dar mic. Ele se întâlnesc mai frecvent acolo unde eroziunea 

torenţiala fragmentează stratul acvizer şi apoi la suprafaţă, sub zona de izvoare 

folosite de locuitori pentru aprovizionarea cu apă potabilă. Cea mai mică adâncime 

la care este întâlnită pânza de apă freatică este de 0,30-0,50 m la fruntea terasei (T4) 

pe Valea Morii, Valea Zimbrului, la Glâmbocel Deal, Suseni, Bârloi, Bujoi, 

Glâmbocelu, etc. 

În puţurile săpate pentru aprovizionarea cu apă a aşezărilor, nivelul pânzei freatice 

este variabil în funcţie de relief. Astfel, în luncă pânza de apă se află la 1- 1,5 m 

adâncime, iar pe terase la 2-4 m. 

Baza aprovizionării cu apă a populaţiei, a unităţilor agricole şi a parcului          de foraj 

petrolier din comună, este pânza de apă subterană. 

Nu s-a întâmplat niciodată ca apa din fântâni să fi secat nici chiar în timpul 

secetei din 1946, dar oscilaţii de nivel ale orizontului puţurilor se semnalează de 

la un an la altul şi chiar de la anotimp la anotimp. 

Apa din fântâni este potabila, cu gust plăcut, fără exces de săruri minerale         şi 

gaze, care să influenţeze gustul acesteia. 
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In ceea ce priveşte evoluţia paleogeografica a reţelei hidrografice, aceasta este legata 

de evoluţia geologica şi paleogeografică a Piemontului Gândeşti. După cum am mai 

amintit, pârâul Glâmboc aparţine celei de a treia generaţie de vai în cadrul 

Piemontului Cândești, iar Glâmbocelul si Glâmbocata, vai mai tinere, într- a patra 

generaţie de văi. 

                     Ca vârsta, pârâul Glâmboc corespunde perioadei de formare a teraselor 8 şi 

6 ale Argeşului, în acelaşi timp cu formarea Râncăciovului din vest, iar 

Glâmbocelul, Glâmbocata şi Strâmbul sunt posterioare formării terasei a 5-a a 

Argeşului (D. Paraschiv - Piemontul Cândești, 1965). 

În Nolocen reţeaua hidrografică continuă să se completeze printr-o serie de torenți 

cu o densitate mai mare pe versantul drept al văii Glâmbocului şi să înainteze prin 

eroziune regresivă spre obârşii. 

 

ELEMENTE HIDROGRAFICE 

Rețeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Bogați aparţine pârâului Glâmboc, 

afluent pe stânga al Argeşului, care colectează, la ieşirea din Piemontul Cândeşti, şi 

apele Glâmbocelului şi Glâmbocatei, organisme torenţiale care îşi au obârşiile pe 

teritoriul comunei. 

Glâmbocul îşi adună apele de pe o suprafaţă de 118 km , având o lungime de 27 

km, mai mare decât Râncăciovul din vest (S=66 km şi L=23 km) şi mai mic decât 

Potopul afluent al Şabărului la Găieşti în est (S=305 km , L—51 km), toate cele trei 

râuri având obârşiile în Piemontul Cândeşti. De-a lungul cursului său panta medie 

este de 11 % iar diferenţa de nivel de 275 m. Glâmbocul intră pe teritoriul comunei 

Bogaţi în dreptul satului Suseni, prima aşezare întâlnită în calea sa, unde 

sculptează şi astăzi adânc în albia minoră până în dreptul satului Bogaţi de unde 

albia minoră se lărgeşte, iar spre ieşire, de la Chiteşti spre sud, reuşeşte să-şi creeze 

şi o luncă. 

Obârşiile Glâmbocului sunt în dealurile piemontane din nordul comunei Bogaţi de 

pe teritoriul comunei Dobreşti. Direcţia de curgere a pârâului este în general nord-

sud, cu o uşoară schimbare de direcţie spre sud-est la intrarea în comună, schimbare 

ce se datorează  structurii interne a piemontului. 
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Pârâul are un curs permanent, dar cu un debit scăzut în timpul verii şi în anii 

secetoşi. In timpul ploilor torenţiale, apele sale curg năvalnic datorita surplusului de 

apă adus de torenţi. Având o pantă accentuată de scurgere se   reduce foarte mult 

infiltrarea apei în sol Astfel, în timpul precipitaţiilor abundente, provoacă 

inundaţii aşa cum au fost cele din 1975 care au favorizat                                                       mari alunecări de teren 

în cătunele Valea Morii şi Valea Hotarului. Aşezările din aceste zone au fost grav 

afectate, ceea ce a impus chiar strămutarea lor. 

Partea de sud-est a comunei este străbătută de torenți Glâmbocel si Glâmbocata, 

cu apă temporară, având obârşiile în cadrul teritoriului comunei                                                                         Bogaţi, cu 

tendinţa de înaintare regresivă în suprafaţa piemontană şi de adâncire a obârşiilor. 

Sub regim hidrologic, reţeaua hidrografică a comunei Bogați are o alimentare 

pluvio-nivolă şi din pânzele de apă subterană. 

Variaţiile de nivel diferă de la anotimp la anotimp. Pe pârâul Glâmboc nu există nici 

un punct hidrometric care să indice aceste variaţii de nivel. 

În concluzie, influența reţelei hidrografice în peisajul geografic al comunei Bogaţi 

este dominanta; Glâmbocul şi ceilalţi afluenţi ai acestuia, cât şi organismele 

torenţiale foarte active, au fragmentat suprafaţa piemontana într-o serie de dealuri 

şi văi orientate în general pe direcţia nord-sud.În timpul viiturilor de pe urma 

ploilor torenţiale, aşezările, cât şi culturile agricole, au de suferit, fapt pentru care 

se acordă o atenţie deosebită culturilor viței de vie si a pomilor fructiferi, după 

cerințele agrotehnice şi în scopul combaterii eroziunii torenţiale prin terasări şi 

plantaţii de salcâmi şi alţi arbori. 

 

I.5 Gospodărie comunală și managementul deșeurilor comunale 

 

Primăria comunei Bogați monitorizează cantitativ și calitativ desfășurarea 

activității de gospodărie comunală, pentru acest serviciu având angajați persoane 

beneficiare ale Legii nr. 416/2001, stabilind totodată și programul de lucru. 

                      Operațiunile de salubrizare stradală constau în: 
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 Curățat rigole prin răzuire; 

 Deszăpezire; 

 Combatere polei; 

 Degajarea drumurilor comunale de gheață și polei. 

În cadrul Programului „Managementului integrat al deșeurilor solide în județul 

Argeș” finanțat de fonduri I.S.P.A., comuna Bogați este inclusă în etapa I. 

 
 

 

 

Capitolul II 

 

EVALUAREA CAPITALULUI ANTROPIC 

 

II.1. Situația economică 

 

                      Principalele ramuri ale fiecărui domeniu economic sunt: 

                      Agricultura – cultura plantelor, pomicultura si cresterea animalelor;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Industrie –   prelucrarea lemnului; 

                     Servicii – transporturi, comerț, poșta, învățământ, cultură, sănătate. 

Întrucat, teritoriul administrative al comunei Bogați este compus din zona                                               de 

deal și paduri, principalele funcții economice sunt creșterea animalelor și 

cultivarea pământului. 

                     Agricultura este principal ramura economică din localitate. 

În ultima perioadă se constata o scădere a numărului total al populației cât și a 

numărului salariaților datorat faptului că o parte a populației a  plecat spre oraș  

căt și distanța mare față de cele mai apropiate orașe. 

Suprafața Agricolă totală este de 3167 ha, în mare majoritate fiind                                                   proprietate 

particulară. 

Cea mai mare parte din suprafață agricolă este teren arabil care este cultivat                                  în 

general cu porumb, grâu, orz cartof, fasole etc. 
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Cu excepția terenurilor afectate de eroziuni, alunecări de teren, inundații, restul 

suprafețelor agricole sunt expoatate judicios în masura posibilităților proprietarilor. 

Dezvoltarea agriculturii. Agricultura fiind domeniul prioritar economic în  

localitate, se preconizeaza o evolutie ascendenta a acesteia, direcțiile pe care trebuie 

insistat   pentru ca acest lucru sa devina real fiind o prelucrare din ce în ce mai 

intensivă a terenurilor, bazata pe o mecanizare adecvată, pe material seminal 

valoros, pe irigații si lucrări de îmbunătățire funciară toate acestea fiind necesare 

unor producții mari și totodată benefice din punct de vedere financiar pentru 

întreprinzători. 

Zona comunei Bogați este o zona lipsită de inundații beneficiind de un fond  de 

vânătoare bun și posibilități de prelucrare și exploatare a lemnului și ciupercilor 

de padure. 

În domeniul transporturilor locuitorii comunei au asigurat transportul către  

municipiul resedință de județ – Pitești – în regim maxi-taxi la un interval de 30 

minute.Elevii şcolilor de pe raza comunei beneficiază de transport, primăria dând  

spre folosinţă o maşină primită prin Programul Guvernamental demarat de către 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  



Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

111 

 

 

 

 
II.2. Urbanism si amenajarea teritoriului 

 
 

II.2.1. Infrastructura de utilități 

 
 

În prezent localitatea Bogați este alimentată cu energie electrică pentru 

consumul casnic cuprinsă în intravilanul comunei. 

Alimentarea se face din reţeaua naţională, aceasta şi datorită liniei electrice aeriene 

de medie tensiune ce traversează întreaga localitate, prin aceasta legând în bucla 

liniile electrice magistrale. 

Necesarul de consum electric este asigurat prin montarea de posturi de 

transformare aeriene echipate cu transformatori 20/0,4 kv cu puteri cuprinse între 

63 şi 100 kva racordaţi la reţeaua magistrală prin fidere aeriene de 20 kv. 

De la posturile de transformare aeriene montate în special în centrul civic al 

localităţii, prin reţele aeriene de 0,4 hv, sunt racordaţi toţi consumatorii existenţi. 

Distribuţia energiei electrice se asigura de către S.C. Electrică Oltenia. 
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       SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ 

 

1 SURSĂ: 

2 STAŢIE DE TRATARE: 

3 REŢELE DE TRANSPORT + ADUCŢIUNE 

 

                    Pierderi totale în reţele de transport şi distribuţie 30%. 

 

4 STAŢII DE POMPARE – STAŢII DE RIDICARE A PRESIUNII( HIDROFOR): 

 

 Nr. staţii pompare 4 

 Putere totală instalată  25 kw 

 Capacitate totală 40 mc/h 

 Presiuni de lucru     5 bar (atm.) 

 Nr.staţii ridicare presiune(hidrofor) 0 

7 LABORATOARE APĂ: 

 Număr laboratoare contract cu DSP Argeş din care pentru : 

o Analize chimice da 1 la trei luni. 

o Analize microbiologice da 1 la şase luni.
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Capitolul III 

EVALUAREA CAPITALULUI SOCIAL 

III.1. Organizarea administrativă, evoluția și involuția populației localității 

Bogați 

Economia noastră - pastorală, forestieră, pomicolă, viticolă, ca şi avantajele de ordin 
sociologic, au atras şi au menţinut pe teritoriul comunei Bogaţi o populaţie 
numeroasă în ultimele secole. Evoluţia demografică mai accentuată a fost resimţită 
în a doua jumătate a secolului al XlX-lea şi începutul secolului al XX-lea 
corespunzător ritmului de valorificare a resurselor naturale. 
Prima sursă privind numărul locuitorilor din comună Bogaţi este Catagrafia Ungro-
Vlahiei întocmită în anul 1810. În acest document se menţionează că populaţia 
comunei formată din locuitorii satelor Bogaţi- Suseni- Bujoi şi Bârloi era de 819 
locuitori, organizaţi în 207 gospodării, majoritatea fiind români. Satele Glâmbocelu 
şi Chiteşti apar ca fiind în judeţul Muscel, satul Glâmbocelu cu 398 locuitori şi satul 
Chiteşti cu 315 locuitori. În total, la anul 1810 populaţia comunei din limitele 
actuale, era de 1532 locuitori. Documentul consemnează faptul că aşezările erau 
răzleţe, iar populaţia puţin numeroasă.Ambii versanţi ai Glâmbocului fiind 
împăduriţi, casele erau aşezate în poienile acestor păduri, care din când în când erau 
vizitate de zimbri, de unde un cătun din satul Bogaţi şi valea respectivă şi-a luat 
numele de” Valea Zimbrului". Izvorul aminteşte şi de existenţa a două sălaşe, dar 
nenominalizate, care nu pot fi decât cele două sate răzleţe Glâmbocel şi Dumbravă. 
Acestea neavând biserici, nu puteau fi considerate aşezări, ele gravitând în jurul 
altor sate, probabil în jurul satului           Bogaţi. 
În anul 1871, deci la un interval ele 61 de ani, localitatea avea o populaţie de 2915 
locuitori, redată de Dicţionarul Topografic şi Statistic al României al lui Frundzescu 
D. În perioada amintită a fost înregistrat un spor de 79,8%, cu un ritm mediu anual 
de 1,3%. 
În anul 1899 existau deja 4920 locuitori (Lahovari I. G.) repartizaţi pe sate după cum 
urmează: la Bogaţi 1746 locuitori, la Suseni 900 locuitori, la Glâmbocel 
218 locuitori, la Dumbravă 92 locuitori, la Glâmbocelul din Muscel 1001 locuitori. 
Lahovari I.G. face prima atestare documentară a satelor Glâmbocelu şi Dumbravă. 
Comparând datele din cele două izvoare, rezulta că la un interval de 2 ani (1871-
1899) apare un spor de populaţie de 2005. În acest caz, sporul total este 
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De 68,70 %, iar ritmul mediu anual de 2,5 %, fiind cel mai mare ritm mediu anual 
din istoria demografică a localităţii. Este cunoscut faptul că în acele vremuri 
evidenţa populaţiei nu era ţinută în condiţiile celei de astăzi, astfel că un număr mare 
oameni se sustrăgeau de la înregistratrea naşterilor ca şi de la alte evidente ale 
populaţiei. În acest caz dicţionarul topografic al lui Frundzescu D. nu ar reflecta 
realitatea cifrelor privind populaţia. 
Având în vedere însă faptul că Marele dicţionar geografic al lui G.I.Lahovari este 
editat pe baza datelor de la recensământul populaţiei din 1899 aceste date sunt 
reale. Sporul total destul de mare din perioadă mai sus arătată poate fi explicat 
prin dezvoltarea economică a localităţii din ultimele decenii ale sec. XIX prin 
exploatarea produselor şi mărirea suprafeţelor agricole. Faptul că la acea dată (anul 
1899) în comună Bogaţi funcţionau 80 poverne de făcut ţuică, este un indiciu care 
ne duce la concluzia că veniturile populaţiei au crescut, ca rezultat al dezvoltării 
economice. 
În primele trei decenii ale sec. XX, populaţia creşte într-un ritm moderat. La 
recensământul din 1930 populaţia comunei Bogaţi era de 5331 locuitori. Sporul 
de 411 locuitori este foarte mic. Sporul natural al populaţiei a fost diminuat în 
timpul primului război mondial, prin mărirea în primul rând a morbidităţii (între 
1916 -1918 au murit 265 bărbaţi pe câmpurile de bătălie şi 206 locuitori decedaţi în 
timpul ocupaţiei germane). În această perioadă sporul total a fost de numai 8,3 % 
De altfel, în aceste decenii populaţia s-a dezvoltat în mod diferit. În deceniul 1910-
1920, natalitatea este de numai 12,7 %, pentru ca în deceniul 1920-1930 natalitatea 
să înregistreze o evoluţie pozitivă, ajungând la un indice de 29,5 %. 
Următorii 18 ani (1930-1948) marchează din nou o uşoară reducere a sporului 
total, urmare a consecinţelor celui de-al doilea război mondial. Sporul total fiind 
de numai 1,2 %, recensământul din 1948 consemna o populaţie de 5393 locuitori. 
Începând cu anul 1948, până în 1975, populaţia comunei creşte continuu într-un  
ritm anual de 0,6 asigurând un spor de 17,6 %. Populaţia comune Bogaţi a crescut 
în perioada de după cel de-al doilea război mondial. În numai 8 ani, între recensămintele 

          din 1956, populaţia creşte cu 8,58%, ajungând în 1956 la 5837 locuitori.  
În deceniul următor (1956-1966) sporul total este de 6,5% populaţia ajungând în 1966 la 
6151 locuitori.
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Populația totală a localității conform recensământului populației din 2011 

este de 4636 locuitori din care totalul locuitorilor pe sexe este de 2320 M, 2316 F. 
 

 
Grupa de varstă 

Populația conf. recensământ 2011 

TOTAL MASCULIN FEMININ 

TOTAL 4636 2320 2316 

Sub 5 ani 175 105 70 

5-9 ani 210 109 101 

10-14 ani 227 120 107 

15-19 ani 264 143 121 

20-24 ani 286 158 128 

25-29 ani 283 165 118 

30-34 ani 331 169 162 

35-39 ani 356 195 161 

40-44 ani 396 204 192 

45-49 ani 243 118 125 

50-54 ani 296 153 143 

55-59 ani 324 167 157 

60-64 ani 341 161 180 

65-69 ani 257 119 138 

70-74 ani 229 98 131 

75-79 ani 220 66 154 

80-84 ani 123 46 77 
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85ani si peste 75 24 51 

 

 

8. DUMBRAVA 14 3 

10. TOTAL 2169 1631 

*SITUAȚIA LOCUITORILOR ȘI GOSPODĂRIILOR EXISTENTE PE RAZA 

LOCALITĂȚII DETALIATE PE SATE 

 

III.2. Sănătate 
 

 
Asigurarea sanitară şi sanitar-veterinară  

- nr. dispensare medicale 3 cabinete medicale individuale, 1 
Centru de permanenţă medicală 

- nr. cadre medii  7 

- nr. medici  6 

- nr. dispensare sanitar-veterinare 0 

- nr. medici veterinari 0 

- nr. tehnicieni 1 

- nr. laboratoare medicale 0 

- nr. laboratoare sanitar-veterinare 0 

 

III.3. Asistență socială 

Conform datelor primăriei, pe raza comunei Bogați există 44 de persoane 

beneficiare de ajutor social. 

Numărul asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav este de 42. 

În prezent administrația locală furnizează urmatoarele servicii sociale cu  caracter 

primar: 
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 Evidențierea, diagnosticarea și evaluarea nevoilor sociale; 

 Identificarea persoanelor și familiilor aflate în situații de risc; 

 Consiliere pentru persoanele și familiile aflate în situații de risc; 

 Furnizarea de măsuri de urgență în vederea înlăturării situațiilor de 

dificultate în care se poate gasi o familie sau o persoana la un moment dat; 

 Implementarea de programe cu caracter comunitar în scopul promovării 

sociale a indivizilor și colectivităților; 

 Asigurarea transferului și monitorizării beneficiarului atunci când situația 

acestuia o cere, spre serviciile sociale și specializate. 

În cadrul Primăriei comunei Bogați sunt angajate  un numar de 6 persoane 

responsabile cu     serviciile sociale. 

Totodată în comună există și un  Centru de Zi pentru copii „Pheonix”. 

III.4. Educație 

Datorită scăderii natalității și exodului populației de la sat către oraș, aceasta 

implică scăderea numărului de locuitorilor comunei. 

În comuna Bogați funcționează 1 școala  cu clasele I-VIII – Radu cel Mare  în 

Bogați și Suseni și                                                                            3 grădinițe în Glimbocelu, ,Bogați și Suseni. 
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III.5. Cultura și manifestări sociale 

Despre viaţa culturală şi manifestările culturale în comuna Bogați, se poate             

vorbi din cele mai vechi timpuri, începută de către preoţii satului, de dascăli, 

continuata de învăţători, mai târziu de profesori şi alte persoane ci vederi 

culturale. 

Tradiţiile şi obiceiurile din comună s-au transmis din generaţie în generaţie        până 

în zilele noastre, actul de cultură manifestându-se prin cuvântul bisericii, 

şezătorilor, serbărilor şcolare, corurilor, lecturilor în bibliotecă, adunări săteşti şi 

alte acţiuni susţinute de primărie, şcoală, biserica, camin cultural, etc. 

Printr-o analiză retrospectiva se constată că activităţile culturale la cele două 

cămine din comună au început cu mijloace materiale modeste, dar cu mult       suflet 

din partea fiilor satului, sub îndrumarea directorilor de cămin. 

Manifestări cultural artistice – sărbătorirea zilei eroilor, ziua copilului, 

„Sărbătoarea căpşunului”, ziua învăţătorului, ziua comunei, „Focul lui Sumedru”, 

participarea grupului vocal „Pădureanca” la diverse manifestări judeţene şi 

naţionale. 

 
 

III.6. Monumente și biserici 

 

Pe teritoriul comunei Bogați se află un monument istoric: 

 Monumentul istoric Biserica Cuvioasa Paraschiva din Satul Bogați datat 

1862. 

 

Pe teritoriul comunei sunt construite 7 biserici – 3 situate în satul Bogați și căte una 

în satele Glâmbocelu, Chitești, Suseni și Glâmbocel Deal. 
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III.7. Potențialul turistic 

Comuna Bogați nu și-a putut dezvolta capacitatea agroturistică cu toate că  dispune 

de zone împadurite care oferă posibilitatea recreerii în mijlocul naturii. 

Se intenţionează că în anii viitori să se iniţieze diferite activităţi pentru a       expune 

cât mai bine potenţialul agroturistic al localităţii, prin organizarea de manifestări şi 

concursuri în localitate. 

În localitatate au rămas puţini exponenţi ai meseriilor populare (fierărit, dulgherie, 

ţesătorie), însă lucrările deţinute de moştenitorii acestora sunt mărturia  priceperii 

meşteşugarilor din această zonă. 

Produsul specific al localităţii este „prună” (ţuica) pe care locuitorii o 

comercializează în localităţile din jur sau în mari centre comerciale, neajunsul  

fiind preţul mult prea scăzut oferit pentru aceste produse.
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Direcţii strategice de dezvoltare 

 

 

1. Obiectivul general de dezvoltare 

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare: 

 

Dezvoltarea echilibrată şi armonioasă a comunei Bogați, prin crearea şi 

susţinerea unui mediu economico – social competitiv, stabil, sănătos şi 

diversificat, care să asigure creșterea economică în ritm continuu şi creșterea 

calităţii vieţii cetăţenilor, odată finalizate vor îmbunătății condițiile actuale de 

trai  și vor crea un viitor mai bun pentru generațiile ce vin. 

 
 

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea dezvoltării 

socio-economice durabile. 

 Asigurarea protecției şi calității mediului înconjurător în vederea creșterii 

standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Bogați. 

 Îmbunătățirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală şi 

asigurarea echității, egalităţii de şansă şi facilitarea integrării sociale și pe 

piața muncii a grupurilor defavorizate. 

 Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Bogați, prin 

îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru 

desfăşurarea de activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea 

serviciilor educaţionale. 

 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi susținerea ofertei de servicii 

medicale în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la 

serviciile de sănătate de bază. 



Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

 

121 

 

 

 Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural, punerea în valoare a resurselor antropice şi crearea de facilităţi 

pentru petrecerea timpului liber. 

 Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Bogați prin promovarea 

potențialului cultural local şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui 

turism de agrement. 

 Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de calitate 

şi adaptabile nevoilor individuale şi globale ale acestora care să prevină, să 

limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să 

recupereze şi să reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii de risc.  

 Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltării socio- 

economice a comunei Bogați. 

 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri şi 

promovarea antreprenoriatului. 

 Creșterea capacității administrației publice locale de furnizare a serviciilor 

către populație şi de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local. 

 

 

 

 
2. Direcții strategice de dezvoltare 

 

2.1. Direcții de dezvoltare a infrastructurii localității si transportului 

 
 

Justificare 

 

În ultimii ani, preocuparea reprezentanților autorităţii publice locale a fost în  principal 

reabilitarea sau construirea infrastructurii localităților componente. Acest lucru este 

evidențiat de multitudinea proiectelor şi investițiilor în infrastructură realizate, atât 

din fonduri de la bugetul local şi bugetul de stat cât şi din finanțări nerambursabile. 
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Inclusiv strategia de a construire a fost bine aleasă, edilul comunei axându- se mai 

întâi pe rezolvarea problemelor de asigurare cu apă-canal, electricitate şi iluminat 

pentru ca apoi să continue cu infrastructura de transport, peste rețelele subterane de 

utilităţi. 

În acest stadiu se află în momentul de față infrastructura din comuna Bogați, acela 

de reabilitare a drumurilor comunale și construire a unei imagini vizuale unitare a 

localității. 

 

Obiectiv general domeniu: Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru 

sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile. 

 

Obiective operaționale: 

 

 Îmbunătățirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane 

prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea 

asigurării unui acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei, 

atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale; 

 Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei imagini 

unitare a localităților componente (arhitectură, coloristică, spații verzi, alei 

pietonale, parcări, mobilier “urban”); 

 Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de bază 

ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin 

asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei; 

 Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia informației 

pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de 

comunicație de ultimă oră. 
 

Activităţi și operațiuni: 

 

1. Obiectivul operațional :Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii 

cu zonele urbane prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale și 

drumuri agricole în vederea asigurării unui acces mai facil şi rapid pentru toți 

locuitorii comunei, atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale:
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1.1. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale; 

1.2. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor agricole; 
1.3. Reabilitare şi construire poduri şi podețe, 

Pod pe DC 60 peste pârîul Glâmbocu,sat Bogați; 

Pod peste Glâmboc,cătun Ciorchinești, sat Suseni; 

1.4. Realizare șanțuri,trotuare,acces la proprietăți și amenajări intersecții pe DJ 702C; 

1.5. Decolmatarea albiei pârâului Glâmboc și salubrizarea malurilor; 
 

2. Obiectivul operațional :Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin 

crearea unei imagini unitare a localităţilor componente (arhitectură, coloristică, 

spaţii verzi, alei pietonale, parcări, mobilier “urban”). 

2.1. Realizare PUG actualizat şi PUD-uri prin care să se promoveze un 

concept de dezvoltare urbanistică unitară a localității şi peisagistică “urbană”; 

2.2. Amenajarea spaţiilor verzi din comună, inclusiv cele situate lângă 

trotuare, construirea de parcuri pentru recreere, locuri de joacă pentru copii şi 

dotarea cu mobilier “urban” în localitatea Bogați; 

2.3. Achiziționare teren construcție bază sportivă; 

2.4. Construire bază sportivă; 

2.5. Construire/modernizare parcări, trotuare şi alei pietonale; 
3. Obiectivul operațional :Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi 

asigurarea condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii 

Europene, prin asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei: 

3.1. Înființare distribuție de gaze naturale în comuna Bogați; 

3.2. Extinderea rețelei de canalizare menajeră în comuna Bogați ; 

3.3.  Modernizare rețelei  de iluminat public prin surse de energie regenerabilă (panouri 

fotovoltaice); 
3.4. Creșterea eficienței energetice și gestionarae inteligentă a energiei pentru  

clădirile publice. 

4. Obiectivul operaţional :Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la 

tehnologia informaţiei pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în 

sisteme de comunicație de ultimă oră: 
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4.1. Conectarea instituțiilor publice din comună la internet prin conexiuni 

broadband şi promovarea conceptului de e-educație, e-guvernare, e-sănătate; 

4.2. Asigurarea accesului la internet al populației prin crearea de acces point 

internet; 

4.3. Dezvoltarea de proiecte Smart Village; 

4.4. Înființare si dezvoltare rețea publica gratuită de WI-FI; 

4.5. Achiziția de echipamente tehnologice IT-mobile, respective tablete, 

echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevi și cadrele 

didactice din învățământul preuniversitar. 

4.6. Reînoire parc auto Gospodărire Comunală-achziționare de utilaje și 

echipamente pentru curățirea și întreținerea domeniului public; 

Indicatori 
 

 
 

 

Indicator 

 

Unitate de măsura 

Indicatori de rezultat  

-lungimea carosabilului drumurilor 
comunale şi locale nou construite 

Km 

-lungimea carosabilului drumurilor 
comunale şi locale modernizate 

Km 

-suprafaţa drumurilor comunale sau 
locale reparate prin pietruire 

mp 

-numărul de pasaje  rutiere, pasarele 

pietonale,  poduri şi podeţe nou 

construite, modernizate sau reabilitate 

unitate 

-lungimea drumurilor agricole 
modernizate sau amenajate 

Km 

- număr locuri de joacă pentru copii şi 
spaţii de relaxare pentru adulți create 

unitate 

- suprafaţă spaţii verzi amenajate unitate 

- lungime alei şi trotuare Km 
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create/modernizate  

- număr parcări create  

- capacitate sursă de apă potabilă mc/s 

- lungimea reţelei de canalizare create Km 

  - lungime rețea gaz metan creată Km 

- lungime rețea iluminat public 
modernizată 

Km 

- instituții publice din comună conectate 
la internet 

unitate 

- aplicații informatice achiziționate unitate 

- număr access point internet create unitate 

Indicatori de impact  

- numărul locuitorilor deserviți Număr şi % din populație 

- numărul agenților economici deserviți Număr şi % 

- numărul  de IMM-uri, 

microîntreprinderi. şi PFA-uri nou 

infiinţate după 1 an în zona deservită 

Număr şi % 

- creșterea cifrei de afaceri a IMM-uri, 

microîntreprinderilor şi PFA-urilor din 

zonele afectate 

Număr şi % 

-Locuri de muncă în firme sau instituții 

nou - create sau păstrate ca rezultat al 

proiectelor de infrastructură 

Număr şi % 
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2.2. Direcții de dezvoltare domeniu Managementul unui mediu sustenabil 

Justificare 

Administrația publică locală din comuna Bogați a avut ca principală preocupare 

protecția mediului înconjurător şi dezvoltarea serviciilor pentru populație adoptând 

o atitudine de limitare a efectelor poluante ale intervenției omului în natură. Astfel, 

pe parcursul ultimilor ani a întreprins inițiative de conservare şi protejare a 

mediului înconjurător prin proiecte de colectare şi epurare a apelor uzate menajere, 

colectarea şi transportul deșeurilor, limitarea poluării prin implementarea 

sistemelor alternative de încălzire ce utilizează energie nepoluantă. De asemenea, 

s-au realizat investiții în crearea/amenajarea de spaţii verzi în zonele centrale ale 

localităţii. 

Cu toate acestea, investiții suplimentare se impun pentru continuarea activităților 

întreprinse, aşa cum se desprinde din analiza situației socio-economice                                              descrisă în 

primul capitol: 

- educarea populației în spiritul reciclării, protecției mediului şi 

voluntariatului. 

 

Obiectivul general : Asigurarea protecției şi calităţii mediului înconjurător în 

vederea creșterii standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a 

comunei Bogați. 

 

Obiective operaționale: 

 Asigurarea managementului de calitate al apei; 

 Construire Parc Fotovoltaic; 

 Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deșeurilor; 

  Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă 

energetică;
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 Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor naturale şi 

de sănătate a populației; 

 

Activităţi și operațiuni: 
1. Obiectivul operațional „Asigurarea managementului de calitate al apei” 

1.1.Modernizarea rețelei de alimentare cu apă şi creșterea capacităţii de 

furnizare a apei potabile; 

1.2 Obiectivul operațional “Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de 

management al deșeurilor”: 

1.1. Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate prin realizarea 

unei stații de compost. 

2. Obiectivul operațional :Promovarea unor tehnologii alternative de generare a 

energiei şi de eficienţă energetica: 

2.1.  Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătățirea eficienţei 

energetice a clădirilor; 

2.2. Crearea de sisteme centralizate de furnizare a energiei termice utilizând 

sisteme convenționale de încălzire completate de sisteme ce utilizează energii 

nepoluante (solare, eoliene, etc).; 

2.3. Reducerea consumului energetic al comunei prin modernizarea rețelei 

de iluminat public şi înlocuirea lămpilor actuale poluante cu lămpi solare sau alte 

sisteme care reduc consumul de energie electrică. 

2.4. Acordarea de facilități pentru realizarea de infrastructuri de generare şi 

distribuire a surselor de energie alternativă, promovarea culturilor energetice şi a 

proiectelor de energie eoliană, biomasă, energie solară. 

3.Obiectivul operațional “Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea 

riscurilor naturale şi de sănătate a populației”: 

3.1. Ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor agricole 

degradate, menținerea biodiversității şi dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice 

şi sociale ale pădurilor; 
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3.2. Reducerea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva 

eroziunii în zonele afectate de acest fenomen şi acțiuni de împădurire în zonele de 

formare a viiturilor, în zonele inundabile şi în luncile râurilor; 

3.3. Implemetarea prevederilor Sistemului Integrat de Management al 

Deșeurilor;  

3.4. Prevenirea/reducerea efectelor riscurilor naturale prin modernizarea 

sistemului de intervenții în situații de urgenţă (sistemul de avertizare) sirenă 

digitală; 

3.5. Dotare compartiment ISU (ATV, autoturism cu bazin și pompă de 

stins incendii,motopompa,hidranti, materiale pentru pichete). 

3.6. Dezvoltarea activităților de conștientizare a populației asupra necesității 

conservării mediului înconjurător şi de implicare acesteia în activităţi de protejare a 

mediului. 

 

 
Indicatori 

 

 
 

Indicator Unitate de măsură 

Indicatori de rezultat  

-  capacitate sursă de apă potabilă mc/s 

- lungimea reţelei de canalizare create km 

- creștere cantitate deșeuri reciclabile 

valorificate 

Tone şi % 

- scădere cantitate resturi vegetale şi 

gunoi de grajd depozitate 

Tone şi % 
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- numărul clădirilor reabilitate termic unitate 

- clădiri în care s-au implementat sisteme 

centralizate nepoluante de furnizare a 

energiei termice 

unitate 

- lungime rețea de iluminat public creată/ 

modernizată pentru reducerea                 

consumului energetic 

unitate 

- lungime lucrări de apărare a malurilor 

împotriva eroziunii 

km 

- suprafața împădurită mp 

- numărul de cetățeni informați unitate 

- numărul cetăţenilor care participă în 

mod voluntar la acțiuni ecologice 

unitate 

- număr campanii de informare şi 

conştientizare organizate 

unitate 

- suprafețe cultivate cu plante tehnice; hectare 

- număr de proiecte propuse pentru 

valorificarea biomasei 
unitate 

  

- numărul de instalații de panouri solare 

instalate pentru energie calorică şi / sau 

pentru energie electrică fotovoltaică 

unitate 
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- numărul clădirilor reabilitate termic unitate 

- clădiri în care s-au implementat sisteme 

centralizate nepoluante de furnizare a 

energiei termice 

unitate 

- lungime rețea de iluminat public creată/ 

modernizată pentru reducerea  

consumului energetic 

unitate 

- lungime lucrări de apărare a malurilor 

împotriva eroziunii 

km 

- suprafața împădurită mp 

- numărul de cetățeni informați unitate 

- numărul cetăţenilor care participă în 

mod voluntar la acțiuni ecologice 

unitate 

- număr campanii de informare şi 

conştientizare organizate 

unitate 

- suprafețe cultivate cu plante tehnice; hectare 

- număr de proiecte propuse pentru 

valorificarea biomasei 
unitate 

- numărul de instalații de panouri solare 

instalate pentru energie calorică şi / sau 

pentru energie electrică fotovoltaică 

unitate 
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Indicatori de impact  

- numărul locuitorilor deserviți Număr şi % din populație 

- numărul agenților economici deserviți Număr şi % 

- numărul de IMM-uri, microîntreprinderi. 

şi PFA-uri nou înfiinţate după 1 an în zona 

deservită 

Număr şi % 

- creșterea cifrei de afaceri a IMM-uri, 

microîntreprinderilor si PFA-urilor din 

zonele afectate 

Număr şi % 

-locuri de muncă în firme sau instituții 
nou - create sau păstrate ca rezultat al 

proiectelor de infrastructură 

Număr şi % 
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2.3. Direcții de dezvoltare domeniu Incluziune socială şi managementul de 

diminuare a sărăciei 

 

Justificare 

 
Accesul la serviciile de bază: sănătate, educație şi servicii sociale reprezintă una 

dintre condițiile unei dezvoltări echilibrate şi incluzive; identificarea unei priorităţi 

pe această temă este cu atât mai necesară cu cât există întrunite mai multe premise 

pentru apariția şi întreținerea excluziunii sociale, atât la nivel de comună cât şi la 

nivel de județ: 

- în mediul rural, accesul comunităţii la serviciile publice este mai greoi; 

Eliminarea efectelor negative ale acestei stări de fapt se poate realiza prin  câteva 

mari tipuri de intervenții: 

- investiții în infrastructura-suport şi echipamente, menite să generalizeze 

accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor oferite; 

- proiecte vizând creșterea capacităţii instituționale, restructurarea sau 

îmbunătăţirea managementului instituțiilor prestatoare de servicii publice; 

- campanii de informare şi educare a populației, vizând schimbarea 

mentalităților. 

 

În comuna Bogați există inițiative pentru protecția şi asistenţa grupurilor 

dezavantajate, administrația locală implicându-se în acțiunile de incluziune socială 

atât prin Serviciului Public de Asistenţă Socială cât şi prin parteneriatele derulate 

cu ONG-uri (Crucea Roșie). 

 

Recomandări strategice: 

  Dezvoltarea parteneriatelor între autoritatea publică locală şi sectorul ONG, 

furnizor de servicii sociale; 

 Întărirea parteneriatelor dintre comune; 

 Implementarea programelor de voluntariat la nivelul comunităţii, implicând 

atât instituțiile școlare, cât şi persoanele vârstnice pensionare; 
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 Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru grupurile vulnerabile 

prioritare la nivelul comunităţii: persoane vârstnice, persoane cu handicap, 

persoane neocupate, familii monoparentale şi copii aflați în dificultate sau 

situație de risc;  

 Dezvoltarea SPAS Bogați prin lărgirea schemei de personal specializat în 

asistenţă socială comunitară şi accesarea fondurilor de nerambursabile 

europene şi naţionale. 

 
 

Obiectiv general: Îmbunătăţirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea 

locală şi asigurarea echității, egalităţii de șanse şi facilitarea integrării                                      sociale şi pe 

piața muncii a grupurilor defavorizate. 

 

Obiective operaționale: 

 Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale; 

  Dezvoltarea parteneriatelor public private şi a parteneriatelor cu primării 

comunale/ autorităţi publice locale; 

 Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru grupurile vulnerabile din 

comună, în parteneriat cu furnizori acreditați; 

 Dezvoltarea SPAS Bogați prin angajarea de personal calificat în domeniul 

social şi al accesării fondurilor nerambursabile. 

 

Activităţi și operațiuni: 

1. Obiectivul operațional “Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale”: 
1.1. Construirea de locuințe sociale pentru grupurile dezavantajate; 

1.2. Implementarea, împreună cu alte autorităţi publice locale, a unor 

proiecte de dezvoltare regională, pentru dezvoltarea şi îmbunatăţirea infrastructurii 

serviciilor sociale: azil de bătrâni, case de copii, etc. 

1.3. Dotarea unităţilor prestatoare de servicii sociale cu echipament special 

(medical, social, terapie reparatorie); 

1.4. Modernizare,reabilitare și dotare Centru Medical de Permanență;
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2. Obiectivul operațional “Dezvoltarea parteneriatelor public private şi a 

parteneriatelor cu primării comunale/ autorităţi publice locale în vederea 

dezvoltării infrastructurii serviciilor de asistenţă socială”: 

2.1. Încheierea de parteneriate public private cu ONG-uri acreditate în 

domeniile: 

- Servicii specializate pentru persoane vârstnice aflate în nevoie; 

- Servicii specializate pentru persoane cu handicap; 

- Calificare și formare profesională pentru adulți; 

- Servicii specializate pentru copii aflați în dificultate şi familii monoparentale. 

 

2.2. Crearea unei rețele cu alte autorităţi publice locale în vederea finanțării 

unor servicii ultraspecializate destinate acelorași grupuri vulnerabile, la nivelul mai 

multor comunităţi. 

 
3. Obiectiv operațional “Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru 

grupurile vulnerabile din comună, în parteneriat cu furnizori acreditați” 

3.1. Crearea unei rețele de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

dependente de ajutor în traiul de zi cu zi, în parteneriat cu furnizori acreditați în 

domeniu, din sectorul ONG ; 

3.2. Crearea unui serviciu de acompaniere la domiciliu pentru persoane 

vârstnice dependente, care locuiesc singure prin dezvoltarea unei rețele de 

voluntariat în parteneriat cu unitățile școlare din comună; 

3.3. Înființarea de centre de zi de tip after school pentru copii defavorizați în 

parteneriat cu unitățile școlare din comunitate ; 

3.4. Asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizează cursuri 

de calificare/ recalificare profesională pentru persoanele neocupate, în parteneriat  

cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Argeș; 

3.5. Asigurarea spațiului necesar înființării unui centru pentru sprijinirea 

şomerilor pentru a (re)intra pe piaţa forţei de muncă prin scheme speciale de 
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consiliere, tutoriat, mediere şi plasare în muncă, pus la dispoziția prestatorilor de 

servicii în domeniu, în cadrul unui parteneriat; 

3.6. Asigurarea spațiului necesar pentru organizarea de cursuri de 

antreprenoriat pentru angajatorii locali şi persoanele neocupate în vederea 

dezvoltării de noi activităţi economice în comună, pus la dispoziția furnizorilor de 

servicii de instruire în cadrul unui parteneriat; 

3. Crearea unor servicii sociale de tip alternativ pentru persoanele cu 

handicap (centre de zi, cluburi, ateliere protejate, etc.), în parteneriat cu un furnizor 

de servicii acreditat; 

3.8. Crearea unui centru specializat pentru asistenţă şi consilierea copiilor 

aflați în dificultate, familii monoparentale, victime ale violenţei domestice, în 

parteneriat cu un furnizor de servicii acreditat; 

 

4. Obiectiv operațional “Dezvoltarea SPAS Bogați prin angajarea de 

personal calificat în domeniul social şi al accesării fondurilor de finanțare 

nerambursabile ; 

4.1. Angajarea de asistenți sociali specializați în dezvoltare comunitară, 

asistenţă socială a persoanei cu handicap, asistenţa socială a copilului şi familiei; 

4.2. Formarea şi angajarea de asistenți personali profesioniști pentru 

persoanele cu handicap grav, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Arges, Agenţia Județeană de Ocupare a Forţei de 

Muncă Argeș şi Direcţia de Sănătate Publică Argeș 
 

 
 

Indicator Unitate de măsură 

Indicatori de rezultat  

- numărul clădirilor destinate serviciilor 
sociale reabilitate/construite 

unitate 
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- locuințe sociale construite unitate 

- număr servicii cu caracter social nou 

create 

unitate 

Indicatori de impact  

- numărul locuitorilor asistați Număr şi % din populație 

- locuri de muncă în create în 
domeniul asistenţei sociale 

Număr şi % 

 

 

 

2.4. Direcții de dezvoltare domeniu Educaţie 

Justificare 

În accepțiune modernă, în contextul dezvoltării durabile, școala este privită   ca un 

sistem complex, o organizație a învățării, care stimulează noi noi căi de gândire, 

într-un climat în continuă schimbare. 

Școala este din ce în ce mai integrată comunității locale, iar într-o școală care 

funcționează bine competența acesteia depășește suma competențelor personalului 

care o deservește. 

De aceea, și implicarea comunității și a autorității locale în viața școlii se impune a 

fi pe măsură, astfel încât să asigure îmbunătățirea continuă a condițiilor                               în care se 

desfășoară procesul de învățământ, crescând atractivitatea școlii din comunitate și 

diminuând riscul migrației elevilor din ciclul II către mediul urban. 

 

Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul  comunei 

Bogați, prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului 
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pentru desfăşurarea de activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea 

serviciilor educaţionale. 

 

Obiective operaționale: 

 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale; 

 Stimularea creșterii gradului de perfecţionare a personalului didactic; 

 Sprijinirea diversificării serviciilor educaţionale furnizate la nivel local; 

 

Activităţi și operațiuni: 

1. Obiectivul operațional “Dezvoltarea infrastructurii educaţionale”: 
1.1. Înființare școală profesională; 

1.2. Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de învăţământ din comună şi 

îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecilor şcolare; 

1.3. Construirea unei baze sportive; 

1.4. Realizarea website-ului de prezentare a instituţiilor de învăţământ şi a 

activităţii acestora; 

1.5. Modernizare și dotare Cămin Cultural; 

1.6. Construire Centru Cultural Comunitar în comuna Bogați; 

2. Obiectivul operațional “Creşterea gradului de perfecţionare a personalului 

didactic” 

2.1. Asigurarea condițiilor pentru derularea de programe de formare în 

psihopedagogie aplicată; 

2.2. Asigurarea condițiilor pentru instruirea în managementul proiectelor pentru 

persoanele implicate în gestionarea proiectelor europene la nivelul unităţilor de 

învăţământ ; 

2.3. Sprijinirea școlilor din comună pentru inițierea şi derularea de proiecte de 

schimb de experiență şi parteneriate în domeniul învăţământului gen Comenius 

Regio (se pot derula activităţi precum vizite de studiu, schimburi de experienţă şi 

bune practici, şcoli de vară, sesiuni de formare comune, conferinţe, seminarii etc.). 
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3. Obiectivul operațional “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la 

nivel local”: 

3.1. Asigurarea condițiilor pentru formarea profesorilor, a formatorilor şi a altor  

categorii de personal care lucrează cu persoane cu risc de părăsire timpurie a şcolii, 

în parteneriat cu furnizori de servicii de formare; 

3.2. Asigurarea condițiilor pentru furnizarea serviciilor de educaţie remedială 

(validarea învăţării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de recuperare, 

orientare psihologică şi profesională), în parteneriat cu furnizori de servicii 

acreditați; 

3.3. Derularea, în cadrul unităţilor şcolare, a programelor de tip “a doua şansă” 

pentru reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit de timpuriu şcoala (inclusiv 

activităţi de alfabetizare), în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș; 

3.4. Susținerea promovării spiritului antreprenorial şi a cetăţeniei active în 

educaţie, prin intermediului unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean 

Argeș; 
 

 

 

Indicator Unitate de măsură 

Indicatori de rezultat  

- numărul clădirilor destinate serviciilor 

educaționale reabilitate/construite 

unitate 

- numărul programelor de infrăţire, 

schimb de experiența derulate 

unitate 

- numărul programelor de asistenţă în 
domeniul educației derulate 

unitate 
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Indicatori de impact  

- numărul elevilor asistați Număr şi % 

- numărul persoanelor adulte asistate Număr şi % 

- grad de alfabetizare a persoanelor din 

grupurile defavorizate 
Număr şi % 

- rata absolvenților de programe de 

educație de tip „a doua șansă” 

Număr şi % 

 

 

2.5. Direcții de dezvoltare domeniu Sănătate 

Justificare 

Starea de sănătate a populației este determinată de accesul la sănătate, pe de                               o 

parte, și de accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte. 

Accesul la sănătate depinde într-o mare măsură de factori externi sistemului de 

sănătate: factori genetici, factori de mediu, factori de dezvoltare economică, factori 

socio-culturali. 

Accesul la îngrijiri de sănătate este influențat aproape în totalitate de organizarea 

sistemului sanitar.  

Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este determinată de convergența 

dintre oferta și cererea de astfel de servicii, sau altfel spus, disponibilitatea reală a 

facilităților de îngrijiri comparativ cu cererea bazată pe nevoia reală pentru 

sănătate. Disparitățile în accesul la îngrijiri apar din cel puțin patru motive: etnice 

sau rasiale; economice, aici incluzând costurile directe suportate de populație (co- 

plăți, costuri legate de tratamente și spitalizare) precum și cele indirecte (cost 

transport, timpi de așteptare); așezare geografică inadecvată a facilităților de 

îngrijiri; calitatea inegală a serviciilor de același tip. 
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În contextul legislativ actual misiunea autorității locale este aceea de a asigura 

accesul egal al membrilor comunității la serviciile de îngrijiri de sănătate furnizate 

în plan local. 

Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor  medicale 

în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de 

sănătate de bază. 

Obiective operaționale: 

  Realizarea de investiții în infrastructura-suport, echipamente, şi resurse 

umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor 

oferite; 

 Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate; 

 Creșterea responsabilității societăţii pentru sănătatea publică; 

 Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizațiilor 

neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul 

de sănătate; 

 

Activităţi şi operațiuni: 
1. Obiectivul operațional “Realizarea de investiții în infrastructura-suport, 

echipamente, şi resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze 

calitatea serviciilor oferite”: 

1.1 Reabilitatea / construcția de imobile în care să se desfășoare activităţi de 

îngrijiri medicale;  

1.2 Asigurarea unei dotări tehnice corespunzătoare şi implementarea sistemelor 

informatizate în cabinete; 

1.1. Modernizarea si dotarea Centrului de Permanenţă Medical; 
1.2. Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul sănătăţii prin oferirea de 

facilități de cazare în locuințe de serviciu în scopul atragerii de specialiști; 

2. Obiectivul operațional “Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la 

serviciile de sănătate”: 
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2.1. Asigurarea spațiului necesar pentru înființarea de noi servicii de sănătate, în 

parteneriat cu furnizori publici și privați autorizați pentru fiecare domeniu abordat, 

astfel: 

-cabinet de planificare familială; 
-centru consiliere antifumat, antialcool și consilierea minorilor singuri; 

2.2. Implementarea unui sistem de asistare/monitorizare la domiciliu prin buton de 

panică / camere video pentru persoanele ce suferă de afecțiuni medicale grave, în 

parteneriat cu un furnizor de servicii de îngrijire la domiciliu; 

3. Obiectivul operațional :Creșterea responsabilității societăţii pentru societatea 

publică: 

 

 3.1.Realizarea de campanii de informare-educare–comunicare pe probleme de     

sănătate publică (de ex. educație pentru sănătate în școli (clasele I –VIII)), în 

parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Argeș și Inspectoratul Școlar Județean 

Argeș ; 

3.2. Realizarea de campanii în școli împotriva fumatului, consumului de droguri, 

bolilor transmisibile, de planificare familială, de sănătate mintală, pentru un stil de 

viața sănătos, în parteneriat cu Centrul de Consiliere și Prevenire Antidrog Argeș, 

Direcția de Sănătate Publică Argeș și Inspectoratul Școlar Județean Argeș; 

4. Obiectivul operațional:Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, 

organizațiilor neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din 

sectorul de sănătate; 

4.1. Inițierea unui parteneriat cu sectorul ONG care să asigure organizarea unor 

rețele şi grupuri de acțiune pentru promovarea unui stil de viață sănătos 

(alimentație sănătoasă, activitate fizică) ; 

4.2. Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea sănătăţii populației, 

în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică; 

4.3. Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie în acordarea unor stimulente 

pentru comunitatea rromă în scopul prezentării acestora la campaniile de 

vaccinare; 

4.4. Asigurarea sprijinului pentru medicii de familie în acordarea unor stimulente 

pentru gravide, în scopul prezentării acestora la consultația periodică prenatală;
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Indicator Unitate de măsură 

Indicatori de rezultat  

- numărul clădirilor destinate serviciilor 

de sănătate reabilitate/construite 

Unitate 

- număr de unităţi medicale dezvoltate 

sau echipate 

Unitate 

- numărul programelor de promovare a 

sănatăţii derulate 

Unitate 

- număr locuințe de serviciu construite Unitate 

- număr specialiști atrași Unitate 

- număr campanii derulate Unitate 

Indicatori de impact  

- numărul persoanelor asistate Număr şi % 

-locuri de muncă în create în domeniul 

sănatăţii 

Număr şi % 
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2.6. Direcții de dezvoltare domeniu Cultură 

 
 

Justificare 

 
Abordarea acestui domeniu își propune să găsească un răspuns la o întrebare 

esenţială: cum se poate concretiza rolul culturii în ecuaţia dezvoltării durabile a 

comunităţii, în susţinerea creaţiei artistice şi valorificarea patrimoniului din 

perspectiva protecţiei şi promovării diversităţii culturale specifice spaţiului 

european şi a dezvoltării cetăţeniei europene. 

Într-o societate în continuă dinamică, în care ținta generală devine profitul  este de 

cele mai multe ori neglijat aspectul „hrănirii” culturale a populației. 

Prin atributul său legal, însă, autoritatea locală din comuan Bogați își propune să 

redea culturii locul său în dezvoltarea generală durabilă a comunității. 

Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea 

obiectivelor de patrimoniu cultural, punerea în valoare a resurselor antropice şi 

crearea de facilităţi pentru petrecerea timpului liber. 

Obiective operaționale: 

 Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună; 

 Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber. 

 

Activităţi şi operaţiuni: 

1. Obiectivul operațional “Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor 

culturale din comună” ; 

1.1. Construirea  căminului cultural; 

1.2. Realizarea de materiale de promovare a obiectivelor de patrimoniu şi a 

valorilor culturii locale (ex: pliante, album); 

1.3. Montarea de panouri informative pentru localizarea spaţială a obiectivelor 

culturale; 

1.4. Amenajarea spaţiului bibliotecii comunale şi îmbogăţirea fondului de carte; 
1.5. Formarea în management cultural a persoanelor din instituţiile culturale din 

comună; 
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2.Obiectivul operațional “Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere   a  

timpului liber” ; 

2.1 Realizarea Centrului de Tineret Bogați (activităţi de consiliere în domeniul 

educaţiei pentru sănătate, privind cariera şi problemele tinerilor, consultanţă 

pentru înfiinţarea de ONG-uri sau organizaţii de tineret dar şi pentru programe 

europene/guvernamentale adresate tinerilor, informaţii despre structurile 

asociative  naţionale, ateliere de creaţie artistică şi populară, activităţi teatrale), în 

parteneriat cu ONG-uri cu experiență relevantă în domeniu; 

2.2 Elaborarea şi realizarea unui program de manifestări culturale; 
 

 
 

Indicator Unitate de măsură 

Indicatori de rezultat  

- numărul clădirilor destinate culturii 

reabilitate/construite 

unitate 

- numărul programelor de promovare a 

patrimoniului cultural derulate 
unitate 

- materiale de promovare realizate unitate 

- manifestări culturale organizate unitate 

Indicatori de impact  

- numărul persoanelor participante la 

evenimente 

Număr şi % 

- numărul vizitatorilor/turiștilor care Număr şi % 
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vizitează elementele de patrimoniu  

-Locuri de muncă în create în domeniul 

sănatăţii 

Număr şi % 

 

 

 

2. Direcții de dezvoltare domeniu Turism 

Justificare 

Comuna Bogați nu este o localitate turistică şi nu dispune de elemente culturale de 

patrimoniu deosebite. Tradițiile şi meșteșugurile populare nu au fost menținute, 

acestea fiind în prezent slab reprezentate şi menținute în viață de doar  un număr 

foarte mic de meșteri populari. 

Fiind localizată în zona de deal, comuna se bucură de o localizare într-un cadru 

natural deosebit care ar putea reprezenta baza pentru dezvoltarea unui turism 

natural. 

Astfel, singurele posibilităţi de dezvoltare a unui produs turistic în zonă sunt 

următoarele: 

- crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui turism de agrement, categorie 

favorizată de apropierea de municipiul Pitești şi de un număr mare de așezări 

umane situate în imediata apropiere. Turismul de agrement este un turism cu o 

perioadă de ședere de maxim 2 zile/sejur, dar care aduce venituri mari în perioade 

de sezon; 

- promovarea elementelor de patrimoniu cultural existente pe teritoriul comunei şi 

includerea acestora în circuitele turistice județene. 



Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

146 

 

 

 

Obiectiv general domeniu: Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna 

Bogați prin promovarea potențialului cultural local şi crearea condițiilor pentru 

dezvoltarea unui turism de agrement. 

Obiective operaționale: 

 Dezvoltarea infrastructurii turistice; 

 Transformarea obiectivelor culturale din comuna Bogați în obiective 

turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic; 

 Crearea condițiilor pentru dezvoltarea de nișe în domeniul turismului de 

agrement şi agroturism şi transformarea acestora în principala atracție a 

comunei Bogați, fapt ce va determina dezvoltarea economică şi socială a 

comunei; 

 
 

Activităţi şi operaţiuni: 

1. Obiectivul operațional “Dezvoltarea infrastructurii turistice”: 
1.1. Crearea unei baze de agrement; 

1.2. Sprijinirea înființării de facilitați de cazare (pensiuni şi pensiuni 

agroturistice) capabile să asigure un minim de spații de cazare în zona, facilitați 

necesare pentru dezvoltarea oricărui tip de turism; 

1.3. Sprijinirea înființării unor unități de alimentaţie publică; 

 

2. Obiectivul operațional “Transformarea obiectivelor culturale din comuna 

Bogați în obiective turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic”. 

2.1. Promovarea turismului cultural-religios;
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2.2. Derularea de evenimente culturale care să devină tradiţionale; 

2.3. Promovarea obiectivelor şi a evenimentelor culturale prin internet, pliante, 

broşuri şi info-chioşc. 
 

 
 

Indicator Unitate de măsură 

Indicatori de rezultat  

- numărul bazelor 

înființate 

de agreement unitate 

- numărul pensiunilor şi pensiunilor 

agroturistice sprijinite 

unitate 

- numărul unităților 

publica sprijinite 

de alimentație unitate 

- materiale de promovare realizate unitate 

- manifestări culturale organizate unitate 

- număr de turiști atrași unitate 

Indicatori de impact  

- numărul persoanelor participante la 

evenimente 

Număr şi % 

- numărul vizitatorilor/turiștilor care 

vizitează elementele de patrimoniu şi 

facilităţile de agrement 

Număr şi % 
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-locuri de muncă în create în domeniul 

turismului şi alimentației publice în 

comună 

Număr şi % 

 

 

 

2.8. Direcții de dezvoltare domeniu Tineret 

 
 

Justificare 

Între localităţile judeţului există disparităţi socio-economice generate de mărimea 

demografică, structura activităţilor economice, gradul de accesibilitate, nivelul 

dotărilor infrastructurale. 

Revitalizarea comunei Bogați poate fi dinamizată de oportunităţile apărute şi 

accesarea resurselor de finanţare nerambursabilă pentru proiecte, impunându-se o 

„altfel” de abordare a conceptului de dezvoltare locală şi adoptarea unor metode ce 

includ o abordare globală şi trecerea la acţiune pe baza unor proiecte elaborate şi 

convingătoare. 

Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi sociale 

trebuie sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se asigure noi 

investiţii, asistenţă tehnică, servicii în afaceri, infrastructură adecvată, educaţie şi 

dezvoltarea durabilă a localităţii. 

Un specific aparte pentru comuna Bogați poate fi considerat în acest moment 

schimbarea totală a manierei de abordare a managementului sectorului public, de la 

managementul bugetar la managementul pe proiecte, această schimbare fiind 

definitorie şi determinantă pentru managementul strategic comunitar, în condiţii de 

resurse financiare locale insuficiente. 
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Este nevoie de un efort uriaş al locuitorilor de a se adapta la exigenţele şi 

provocările noi şi de a adopta metode şi practici noi pentru valorificarea 

oportunităţilor care apar. 

 

Obiectiv general domeniu: Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, 

accesibile, de calitate şi adaptate nevoilor individuale şi globale ale acestora care 

să prevină, să limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială                   a tinerilor, să 

recupereze şi să reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii de risc. 

 

Obiective operaționale: 

 Acordarea de servicii sociale; 

 Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor; 

  Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării 

profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale; 

 Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive; 

 

 

Activităţi şi operaţiuni: 
1. Obiectivul operațional “Creşterea implicării administraţiei publice în 

apărarea drepturilor tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii 

sociale” ; 

1.1. Realizarea de parteneriate cu instituţii publice (locale, judeţene, regionale) 

în vederea dezvoltării unor acţiuni comune pentru creşterea calităţii serviciilor 

sociale adresate tinerilor din comuna Bogați; 

1.2. Înființarea unui Centru Comunitar de Comunicare, Educație şi Resurse 

pentru Tineri; 
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1.3. Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor din comuna Bogați în 

vederea susținerii unor servicii sociale destinate altor categorii de beneficiari 

(persoane vârstnice, persoane cu dezabilități) ; 

2. Obiectivul operațional „Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor”: 
2.1. Înfiinţarea unui centru multifuncţional destinat tinerilor din comuna Bogați 

care să asigure servicii în procesul de formare continuă a tinerilor, recalificare şi 

reconversie profesionala precum şi facilităţi de recreere, oferite de furnizori 

acreditați; 

2.2. Dezvoltarea de servicii prin care să se sprijine integrarea socială a tinerilor, 

de exemplu ateliere protejate, birouri de consiliere etc., în parteneriat cu furnizori 

de servicii acreditați; 

2.3. Promovarea derulării de activităţi culturale pentru tineri: înființarea de 

echipe de dansuri populare, dansuri moderne, înfiinţarea de publicații locale 

(inclusiv publicații electronice). 

3. Obiectivul operațional „Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în 

domeniul formării profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale”: 

3.1. Crearea unei legături între comunitatea locală şi AJOFM, Primărie şi 

Inspectoratul Școlar Județean în vederea analizării situației şi elaborării unor 

strategii comune şi eficiente în domeniul tinerilor şi formarii profesionale; 

3.2. Realizarea de studii şi sondaje care să evidențieze necesităţile, cerințele şi 

exigentele pieței muncii atât în prezent cât şi pentru următorii 5 ani, dat fiind faptul 

că un ciclu educațional durează între 3 şi 4 ani de studiu; 

3.3. Acordarea de facilități tinerilor care înființează o afacere în comună și 

creează locuri de muncă; 

4. Obiectivul operațional „Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii 

sportive” ; 

4.1. Derularea de evenimente sportive la nivel local şi încurajarea participării 

tinerilor la activităţi cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber, la nivel 

naţional şi internaţional; 

4.2. Construcția, extinderea şi/sau modernizarea de baze sportive, 
4.3. Revigorarea echipei de fotbal a comunei; 

4.4. Înscrierea în circuitul județean a comunei Bogați ca şi organizator de 

competiții sportive; 
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Indicator Unitate de măsură 

Indicatori de rezultat  

- numărul bazelor sportive unitate 

- numărul centrelor de consiliere şi 

formare profesională infiinţate 

unitate 

- numărul locuințelor pentru tineri 

construite 

unitate 

- manifestări culturale şi sportive 

organizate 

unitate 

Indicatori de impact  

- numărul tinerilor asistați număr şi % 

- numărul de firme create de către tineri număr şi % 
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2.9. Direcții de dezvoltare domeniu Dezvoltarea economică a comunităţii 

 
 

Justificare 

 

Viaţa economică a comunei Bogați trebuie revigorată şi dezvoltată în toate  domeniile 

sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ. 

Consiliul local își propune să identifice pârghiile de acțiune pentru stimularea 

revitalizării vieţii economice a comunei, factorul cu cele mai mari efecte benefice 

asupra vieții comunității. 

Demararea de noi afaceri sau dezvoltarea celor existente vor avea ca efecte imediate 

crearea de noi locuri de muncă, creșterea veniturilor pentru localnici şi pentru 

bugetul local. Existenţa unui bun mediu de afaceri va determina creșterea de 

ansamblu a economiei locale. 

În cadrul focus-grupului susținut în etapa de studiere a profilului socio-economic al 

localității, reprezentanții mediului de afaceri local a identificat următoarele 

necesitați: 

Soluții pentru agricultură si zootehnie: 

- Construirea unor facilități pentru producătorii locali: siloz, centru de colectare a 

laptelui, - moară de făină şi mălai, brutărie; 

- Promovarea agriculturii eco; 

- Modernizarea şi amenajarea targului săptămânal; 

- Înființarea unui centru de consultanţă agricolă; 

- Inventarierea potențialului uman al comunei; 

 

Obiectiv general domeniu: Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a 

dezvoltării socio-economice a comunei Bogați. 

 

Obiective specifice: 
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 Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi rentabile în 

agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent 

pe produsele tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi piețe, 

cu precădere europene; 

 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților neagricole din 

mediul rural; 

 Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor. 

 

Activităţi şi operaţiuni: 
1. Obiectivul operațional „Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor 

activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole 

locale, cu accent pe produsele tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului 

la noi piețe, cu precădere europene”: 

1.1. Susținerea inițiativelor asociative pentru creșterea eficienţei economice a 

exploatațiilor agricole, creșterea puterii de negociere pe piețele de desfacere şi a 

capacității de valorificare superioară a producției; 

1.2. Intreţinerea păşunii comunale; 

1.3. Stimularea înființării unor centre de prestări servicii pentru agricultură 

(mecanizare, reparaţii utilaje, furnizare seminţe, îngrăşăminte, insecto-

fungicide  etc.), prin acordarea de facilități; 

2. Obiectivul operațional “Inventarierea terenurilor neutilizate, care vor 

fi puse la dispoziția întreprinzătorilor locali, în vederea dezvoltării propriilor 

afaceri, în agricultură și zootehnie, în baza unui acord avantajos pentru 

ambele părți“ 

3. Obiectivul operațional “Diversificarea economiei locale prin 

sprijinirea  activităților neagricole din mediul rural”: 

 

3.1. Identificarea oportunităților de parteneriat public-privat în vederea 

demarării de activităţii în domeniul industrial; 

    4.    Obiectivul operațional „Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru 

sprijinirea afacerilor”: 
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                      4.1 Informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă; 
             4.2 Sprijinirea cetăţenilor în obţinerea subvenţiilor destinate ........agriculturii; 

        4.3 Realizarea unui studiu asupra situației resurselor umane din comună şi         

furnizarea acestor informații potențialilor investitori; 

        4.4 Elaborarea unei baze de date disponibile pe internet privind 

oportunităţile locale de dezvoltare a afacerilor în comună; 

        4.5 Promovarea IMM-urilor din comună şi a produselor/serviciilor acestora prin 

susținerea participării comune la târguri şi expoziții, elaborarea de materiale de 

prezentare a comunei cu secțiune de economie inclusă, promovarea prin încheierea de 

înfrăţiri şi schimburi de experienţă cu comune din străinătate. 
 

 

 

 

 
Indicator Unitate de măsură 

Indicatori de rezultat  

- număr de asociații înființate 

agricultură 

în unitate 

- număr de parteneriate  public-private                      

în domeniul producției 

unitate 

- număr de persoane sprijinite în 

demararea de afaceri noi în agricultură 

și zootehnie; 

unitate 

-  număr de persoane sprijinite 

obținerea subvențiilor în agricultură 

în unitate 

- număr acțiuni de promovare 
oportunităților de finanțare 

a unitate 
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Indicatori de impact  

- creșterea veniturilor la bugetul local, 

colectate din taxe și impozite datorate de 

mediul de afaceri 

% 

 

 

 

 

4.2 Direcții de dezvoltare domeniul Antreprenoriatul micilor afaceri 

 
 

Obiectiv general domeniu: Diversificarea economiei locale prin sprijinirea 

micilor afaceri şi promovarea antreprenoriatului. 

 

Obiective operaționale: 

 Facilitarea accesului la finanțare al IMM-urilor; 

  Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor afaceri în comuna Bogați, în 

special în domeniul serviciilor şi producției. ; 

 

Activităţi şi operaţiuni: 

4.2.1 Obiectivul operațional „Facilitarea accesului la finanțare al IMM-urilor”: 

4.2.2 Asigurarea de facilități pentru înfiinţarea unui birou de informare şi  consultanţă 

în domeniul economic şi juridic; 

4.2.3 Asigurarea de facilități pentru înfiinţarea unui birou notarial pentru a facilita 

circulaţia liberă a terenurilor; 

4.2.4 Sprijinirea dezvoltării I.M.M.-urilor din domeniul industrial şi al serviciilor 

(creșterea numărului IMM-urilor) prin acordarea de facilități la plata  taxelor și 

impozitelor asupra terenurilor și clădirilor; 
. 
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4.2.5 Obiectivul operațional „Sprijinirea dezvoltării şi 

diversificării micilor afaceri în comuna Bogați, în special în domeniul 

serviciilor şi producției”: 

4.2.6 Identificarea spaţiilor disponibile şi a terenurilor 

aparţinând primăriei, care pot fi concesionate eventualilor investitori; 

4.2.7 Construirea infrastructurii publice necesare desfăşurarii 

activităților economice (utilităţi, construire spaţii de desfacere a 

produselor, spaţii pentru funcționarea firmelor gen incubator de 

afaceri); 

4.2.8 Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM 

pentru  promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor; 

4.2.9 Promovarea programelor derulate de guvern pentru 

stimularea  înfiinţăriii microîntreprinderilor; 
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Indicator Unitate de măsură 

Indicatori de rezultat  

- număr de afaceri noi demarate în 

agricultură 

unitate 

- număr de afaceri noi demarate în 

domeniul producției neagricole şi 

serviciilor 

unitate 

-număr facilități constând în 

infrastructură, spații de desfacere, spații 

de producție 

unitate 

Indicatori de impact  

- creșterea veniturilor la bugetul local, 

colectate din taxe și impozite datorate de 

mediul de afaceri 

% 
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4.3 Direcții de dezvoltare domeniu Aranjamente instituţionale şi servicii de 

relaţii cu publicul 

 

Justificare 

 

Principiile de bază pe care se întemeiază administraţia publică din unităţile 

administrativ-teritoriale sunt: 

- Principiul autonomiei locale 

- Principiul descentralizării 

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor 

administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în 

interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în interesul 

legii. 

Colectivitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ- 

teritorială. 

Descentralizarea serviciilor publice reprezintă transferarea unora din atribuţii din 

competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate către un 

organism determinat, un serviciu public determinat, din unităţile administrativ- 

teritoriale. 

Descentralizarea serviciilor publice implică organizarea unor servicii publice pe 

plan local, dotate cu un anumit patrimoniu şi organe proprii. 

Dar descentralizarea implică o creștere a responsabilității autorității locale în 

satisfacerea nevoilor cetățenilor, în asigurarea unor servicii publice de calitate. 

 

Obiectiv general domeniu: Creșterea capacității administrației publice locale de 

furnizare a serviciilor către populație şi de sprijinire a dezvoltării mediului de 

afaceri local. 

 

Obiective operaționale: 

 Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern; 
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  Eficientizarea comunicării prin realizarea unei Strategii de comunicare 

internă şi externă; 

 

 Modernizarea sistemului  informatic din cadrul Primăriei Bogați. 

 

 Evidență electronică  a drumurilor și adreselor administrative-

RENNES; 

 

 Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru noi investiții; 

  Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi creșterea 

capacității de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană; 

 

Activităţi şi operaţiuni: 

Obiectivul operațional „Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern prin 

eficientizarea utilizării rețelei IT şi creșterea siguranței în funcționare” 

1.1. Achiziţia echipamentelor IT specifice pentru o utilizare eficientă şi sigură a 

reţelei; 

1.2. Contractarea unor servicii de asistenţă tehnică în domeniul IT pentru a suplini 

lipsa personalului calificat de administrare reţea; 

1.3. Achiziţia şi utilizarea unui sistem de back-up, salvări de siguranţă şi utilizarea 

unor surse de alimentare de rezervă; 

1.4. Achiziționarea de aplicații informatice integrate pentru toate serviciile din 

cadrul administrației locale în vederea eficientizării procesului de furnizare a 

serviciilor către populație; 

1.5. Set de date spațiale din teren și integrarea acestora într-o soluție 

geospațială,GIS operațional; 

1.6. Implementarea programelor de cadastru și Carte Funciară a localității 

Obiectivul operațional „Eficientizarea comunicării şi realizarea unei  strategii 

de comunicare internă şi externă” ; 

2.1. Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei Bogați prin standardizarea 

elementelor de identitate vizuală – formulare tip, materiale informative, adrese, 

răspunsuri; 

2.2. Extinderea procedurilor de informare publică – utilizarea de noi metode pentru 

informarea populației asupra activității administrației publice (ex: înființarea de 
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puncte de informare de tip infochiosc, amplasarea de panouri exterioare cu afișaj 

electronic în Bogați, amplasarea pe panouri informative în stațiile de autobuz); 

2.3. Stimularea participării cetăţenilor la procesul decizional prin acțiuni de 

consultare publică, inițierea de proiecte în parteneriat pentru elaborarea de statistici 

şi documente oficiale pentru comună; 

Obiectivul operațional “Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei   locale şi 

creșterea capacității de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană”: 

3.1. Creşterea eficienţei în administrația locală prin facilitarea, urmărirea şi 

documentarea proceselor de lucru utilizând programe informatice de management 

al documentelor; 

3.2.  Implementarea unui Sistem de management al calităţii – certificare ISO 

3.3. Creşterea nivelului de pregătire profesională a salariaţilor din administrația 

locală prin realizarea unui program anual de pregătire profesională şi participarea 

la cursuri de formare profesională continuă; 

3.4. Constituirea în cadrul primăriei a unei Unităţi de Implementare a Proiectelor şi 

instruirea membrilor săi pentru atragerea şi implementarea de proiecte finanțate din 

fonduri de la Uniunea Europeană; 

3.5. Realizarea de parteneriate şi activităţi de înfrăţire cu localităţi din ţară şi din 

străinătate în vederea promovării de proiecte; 

3.6. Realizarea unor studii şi statistici referitoare la potențialul economic, resursele 

umane disponibile în comună, evoluția populației, etc pentru prezentarea 

potențialilor investitori ca sprijin decizional în procesul de studiere a posibilității 

inițierii de activităţi economice în localitate. 
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Indicator Unitate de măsură 

Indicatori de rezultat  

- număr de parteneriate cu ONG-uri 

realizate 

unitate 

- număr de parteneriate cu alte autorităţi 

locale realizate 

unitate 

- număr de acțiuni/proiecte de implicare 

a cetățenilor în procesul decizional 

realizate 

unitate 

- echipamente IT achiziționate unitate 
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- aplicații software achiziționate şi 

instalate 

unitate 

- cursuri pentru perfecționarea 

angajaților din administrația publică 

realizate 

unitate 

- număr de proiecte cu finanțare 

nerambursabilă realizate/aprobate 

unitate 

- Număr de proiecte implementate cu 

succes 

unitate 

- numărul de statistici locale realizate unitate 

Indicatori de impact  

- Valoarea finanțărilor nerambursabile 

obținute 

euro 

- numărul de locuri de muncă noi create Număr şi % 
 

 

3. Teme orizontale 

 
 

3.1. Egalitate de șanse 

 

Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, egalitatea de 

șanse constituie unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor                                                     Structurale. 

Problematica promovării egalităţii de șanse în viaţa socială pentru ambele sexe 

constituie o cerinţă esențială pentru societatea romanească, fiind 
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considerată o componentă de bază a preocuparii pentru respectarea drepturilor 

fundamentale ale oamenilor. 

În elaborarea strategiei s-a urmărit coordonarea programelor şi politicilor 

sectoriale (servicii sociale, educaţie, sănătate) în funcţie de problemele teritoriale 

în vederea eliminării disparităţilor de dezvoltare prezente în zonele rurale şi 

incluziunii grupurilor defavorizate sau expuse riscului. 

În procesul de definire a problemelor prioritare s-a avut în vedere analizarea 

situaţiilor discriminatorii şi promovarea şanselor egale între bărbaţi şi femei, tineri 

şi vârstnici, majoritari şi minorităţi etnice, nevoilor persoanelor cu dizabilităţi şi 

promovarea integrării lor în viaţa socială şi economică. 

Comuna Bogați nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de șanse 
– analiza indicatorilor nu evidenţiază existenţa discrimării de gen pe piaţa muncii, 

în domeniul educaţional sau la nivelul altor indicatori generali de dezvoltare 

umană.  

 

3.2. Dezvoltare 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 definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată de 

Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul 

nostru comun", cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea 

durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a 

compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". 

Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de  mediul 

înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială şi stabilitatea economică a 

societății sunt esențiale în definirea calității vieții. Dezvoltarea economică nu poate fi 

oprită, dar strategiile trebuie schimbate astfel încât să se potrivească cu limitele 

ecologice oferite de mediul înconjurător şi de resursele planetei. 
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Dezvoltarea durabilă a reprezentat punctul de plecare în definirea direcțiilor  de 

dezvoltare ale comunei Bogați prezentate în Strategie, direcții prin care se 

urmărește transformarea comunităţii analizate într-o societate durabilă. 

O societate durabilă este una puternică, sanătoasă şi justă. Îndeplinește nevoile 

tuturor oamenilor, precum şi pe cele ale comunităţilor viitoare, promovând 

bunăstarea personală, coeziunea şi incluziunea socială şi facilitând oportunităţi 

egale pentru toată lumea. Pentru aceasta s-au propus atât măsuri de dezvoltare a 

infrastructurii cât şi măsuri pentru construirea unei societăţi şi economii 

puternice, stabile şi susţinute, capabilă să asigure prosperitate şi oportunităţi 

pentru toți cetățenii, în care costurile sociale şi de mediu sunt suportate de cei care 

le creează, iar consumul eficient de resurse este încurajat. 
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Plan de acțiune 

1. Infrastructura localităţii şi transport 
 

 
Obiectiv 

specific/ 

activitate 

Termen 

de 

realizare 

Costuri 

în Ron 

Surse de 

finanţare 

naţionale 

Surse de 

finanţare 

europene 

Indicatori de 

performanţă 

Obiectiv specific : Îmbunătăţirea infrastructurii fizice a comunei pentru sprijinirea 

dezvoltării socio-economice durabile. 

Obiectiv operaţional 1. Imbunătaţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele 

urbane prin reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri comunale în vederea 

asigurării unui acces mai facil şi rapid pentru toţi locuitorii comunei, atragerii 

investitorilor şi diversificării economiei locale 

 

1.1. Reabilitarea şi 

modernizarea 

drumurilor comunale 

4 ani  n/a Bugetul 

local 

Programul 

Naţional de 

Dezvoltare a 

Infrastructur 

ii (PNDI) 

PNDR 
a"Îmbunătăţir

e a şi 

dezvoltarea 

infrastructurii 

legate de 

dezvoltarea şi 

adaptarea 

agriculturii" 

-drumuri comunale şi 

locale modernizate 

 

1.2. Reabilitare şi 

construire poduri şi 

podețe 

 4ani  n/a Programul 

Naţional de 

Dezvoltare a 

Infrastructur 

ii (PNDI) 

PNDR 
"Îmbunătăţire 

a şi 

dezvoltarea 

infrastructurii 

legate de 

dezvoltarea şi 

adaptarea 

agriculturii 

-pod reabilitat 
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1.4. Reabilitarea  n/a  PNDR -drumuri agricole 

drumurilor agricole    4 ani    modernizate sau 
   "Îmbunătăţire amenajate 
   a şi  

   dezvoltarea  

   infrastructurii  

   legate de  

   dezvoltarea şi  

   adaptarea  

   agriculturii"  

Obiectiv  operațional 2. Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea                         unei 

imagini vizuale unitare a localităţilor componente (arhitectură, coloristică, spaţii verzi, alei 

pietonale, parcări, mobilier “urban”) 

2.1 Realizare PUG 3 ani  n/a Bugetul  Fonduri 

Europene  
POCA 

-realizare PUG 

 şi PUD-uri   local  

prin care să se     

promoveze un     

concept de dezvoltare     

urbanistică unitară a     

localităţii şi     

peisagistica “urbană”     

2.2 Amenajarea 4 ani  n/a Bugetul Fonduri -locuri de joacă 

spaţiilor verzi din   local europene - pentru copii construite 

comună, inclusiv    Fondul de FEADR -spațiu pentru 

   Mediu  recreerea adulților 

construirea de parcuri   (Programul  construit 

pentru recreere, locuri   naţional de  - menajarea  de 

de joacă pentru copii   îmbunătăţire  spații verzi din 
şi dotarea cu mobilier   a calităţii  localitate, inclusiv cele 
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“urban”;   mediului 

prin 

realizarea de 

spaţii verzi 

în localităţi ) 

 adiacente trotuarelor şi 

dotarea cu mobilier 

urban 

2.3 

Construire/moderniza 

re trotuare şi alei 

pietonale 

4 ani  n/a Bugetul 

local 

Fondul de 

Mediu 

Fonduri 

europene - 

FEADR 

-construirea/modernizar 

ea a minim 3 km de 
trotuare şi alei pietonale 
 

 

 

Obiectiv operațional 3. Creșterea standardului de viaţă al cetăţenilor şi asigurarea condiţiilor de 

bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin asigurarea accesului 

la utilităţi pentru toți locuitorii comunei 

3.2  Reţea de 

alimentare cu gaz. 

4 ani  n/a Bugetul local Buget de stat 

prin MLPDA – 

PNDL 

-construire reţea 

alimentare cu gaz 

metan 

3.3. Extindere şi 

modernizare rețea de 

iluminat public 

3ani  n/a Bugetul 

local 

Bugetul de 

stat (Fondul 

de mediu) 

Fonduri 

europene - 

FEADR 

-modernizare reţea 

iluminat public 

(înlocuire lămpi cu 

sisteme de iluminat 

ecologice) 
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3.4. Modernizarea si 

extinderea retelei de 

alimentare cu apă şi 

cresterea capacităţii 

de furnizare a apei 

potabile prin forarea 

de noi puţuri şi 

modernizarea staţiei 

de captare şi a reţelei 

4 ani  n/a Bugetul 

local 

Fonduri 

europene 

– FEADR 

 

-puţuri forate 

3.5.  Construcție Parc 

Fotovoltaic  

4 ani n/a Buget local  

Buget de stat  
Fonduri 

europene 

FEADR 

AFM  

-parc fotovoltaic 

Obiectiv operațional 4. Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia 

informaţiei tuturor locuitorilor comunei prin investiţii în sisteme de comunicaţie de ultimă oră 

4.1. Conectarea 

instituţiilor publice 

din comună la 

internet prin 

conexiuni broadband 

şi promovarea 

conceptului de e- 

educație, e-guvernare, 

e-sănătate 

4 ani  n/a Buget local  

Buget de stat 
POC CCE – 
Axa 3, 

domeniul de 

intervenţie 

3.1.2. Sprijin 

pentru 

realizarea 

reţelelor 

broadband 

3.1.4. 

Susţinerea 

conectării 

unităţilor 

şcolare la 

internet prin 

conexiuni 
broadband 

-conectare la Internet şi 

dotarea cu echipamente 

IT şi software 

4.2. Asigurarea 

accesului la internet 

al populaţiei prin 

4 ani  n/a  POCA 
domeniul de 

intervenţie 

-creare acces point 

internet în centrul 

localităţii 
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crearea de acces point 

internet în zonă Parc 

– Primărie, școli, 

cămin cultural 

   2.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii şi 

eficienţei 

furnizării 

serviciilor 

 

4.3. Asigurarea de 

facilități pentru 

investitorii care 

dezvoltă servicii IT în 

comună 

4 ani n/a    

 

 

 

2. Managementul unui mediu sustenabil 
 

 

 

 

Obiectiv specific/ Termen Costuri Surse de Surse de Indicatori de 

activitate de  în finanțare finanțare performanță 
 realizare Ron naționale europene  

      

Obiectiv specific : Asigurarea protecţiei şi calităţii mediului înconjurător în vederea 

creşterii standardului de viaţă al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Bogați. 

 

Obiectiv operaţional 1. Asigurarea managementului de calitate al apei 

1.1.Modernizarea si 4 ani  n/a Bugetul local Fonduri 

Europene 

-puţuri forate 

extinderea rețelei     

de alimentare cu     

apă şi creșterea     

capacităţii de     

furnizare a apei     

potabile prin     

forarea de noi     

puţuri şi     
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modernizarea 

staţiei de captare şi 

a reţelei 

     

1.2. Extinderea 

rețelei de 

canalizare 

4 ani  n/a Bugetul local 

Bugetul de 

stat (Fondul 

de mediu) 

Fonduri 

europene - 

FEADR 

-extindere  

moderniza re rețelei 

de canalizare 

 

Obiectivul operațional 2. Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al 

deșeurilor 

2.1. Implementarea 

unui sistem integrat 

de colectare 

selectivă a 

deșeurilor la nivel 

de comună sau în 

parteneriat cu alte 

administrații locale 

învecinate; 

4 ani  n/a Consiliul 

Județean 

Fonduri 

europene - 

FEADR 

-1 sistem integrat de 

management al 

deșeurilor realizat 

2.2. Achiziția de 

echipamente pentru 

stația de sortare şi 

de transfer şi 

punerea în 

funcțiune a acesteia 

4 ani  n/a Consiliul 

Județean 

Fonduri 

europene - 

FEADR 

-echipamente pentru 

staţia de sortare 

achiziţionate 

2.3. Reducerea 

cantităţii de deşeuri 

biodegradabile 

depozitate prin 

realizarea unei 

stații de compost 

4 ani  n/a Bugetul local Fonduri 

europene - 

FEADR 

-platformă de 

compost realizată 

-echipamente de 

compost 

achiziţionate 
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Obiectiv operaţional 3. Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă 

energetică 

3.1. Crearea de 

sisteme centralizate 

de furnizare a 

energiei termice 

utilizând sisteme 

convenţionale de 

încălzire completate 

de sisteme ce 

utilizează energii 

nepoluante (solare, 

eoliene, etc) 

 

4 ani  
n/a Fondul de 

mediu 

Bugetul de 

stat 

Fonduri Europene 

AFM  
-sisteme individuale de 

termoficare realizate 

3.2. Reducerea 

consumului 

energetic al comunei 

prin modernizarea 

reţelei de iluminat 

public şi înlocuirea 

lămpilor actuale 

poluante cu lămpi 

solare sau alte 

sisteme care reduc 

consumul de energie 

electrică 

4 ani  n/a Bugetul local Fonduri 

europene – 

FEADR 

 

-modernizare reţea 

iluminat public 

3.3. Acordarea de 

facilități pentru 

realizarea de 

infrastructuri de 

generare şi 

distribuire a surselor 

de energie 

alternativă, 

promovarea 

culturilor energetice 

şi a proiectelor de 
energie eoliană, 
biomasă, energie 
solară 

4 ani  n/a Fondul de 

mediu 

PNDR 

AFM  

-proiect de producere 

a energiei            verzi ; 

-proiecte pentru 

realizare de culturi cu 

plante energetice; 



182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 
Obiectiv operaționaloperațional 4. Imbunătăţirea starii mediului inconjurător si prevenirea 
riscurilor naturale si de sănatate a populaţiei 

4.1 Ameliorarea 

progresivă a 

capacității de 

producție a 

terenurilor agricole 

degradate, 

menținerea 

biodiversității şi 

dezvoltarea 

continuă a 

funcţiilor ecologice 

şi sociale ale 

pădurilor 

4 ANI  n/a Bugetul local 

Fondul de 

mediu  

PNDR 
AFIR  

 

4.2 Reducerea 

eroziunii solului 

prin lucrări de 

apărare a malurilor 

împotriva eroziunii 

în zonele afectate 

de acest fenomen şi 

acţiuni de 

impădurire în 

zonele de formare a 

viiturilor, în zonele 

inundabile şi în 

luncile râurilor 

4 ani  n/a Bugetul local 

Fondul de 

mediu 

PNDR – 
Fonduri 

europene - 

FEADR 

 

4.3. Realizarea de 

perdele de protecţie 

a cailor de 

comunicaţii, 

localităţilor si 
câmpului 

4 ani  n/a Bugetul local 

Fondul de 

mediu 

PNDR – 
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    Fonduri 

europene - 

FEADR 

 

4.4. 
Prevenirea/reducer 

ea efectelor 

riscurilor naturale 

prin modernizarea 

sistemului de 

intervenţii în 

situaţii de urgenţă 

(sistemul de 

avertizare); 

4 ani  n/a Bugetul local 

Fondul de 

mediu 

Fonduri 

europene – 

FEADR 

 

4.5. Dezvoltarea 

activităţilor de 

constientizare a 

populației asupra 

necesităţii 

conservării 

mediului 

înconjurator şi de 

implicare a acesteia 

în activităţi de 

protejare a 

mediului 

4 ani  n/a Bugetul local 

(Programul 

vizând 

educaţia şi 

conștientizare 

a publicului 

privind 

protecţia 

mediului) 

Fonduri 

europene 

FEADR  

Fonduri 

Norvegiene 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

Obiectiv specific/ 

activitate 

Termen 

de 

realizare 

Costuri în 

Ron 

Surse de 

finanțare 

naționale 

Surse de 

finanțare 

europene 

Indicatori de 

performanță 

Obiectiv specific : Imbunătăţirea serviciilor sociale furnizate pentru comunitatea locală şi 

asigurarea echităţii, egalităţii de șansă şi facilitarea integrării sociale şi pe piaţa muncii a 

grupurilor defavorizate. 

 

Obiectiv operaţional 1. Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale 

1.1. 4 ani  n/a n/a Fonduri -nr. 
Implementarea,    europene parteneriate 
împreună cu alte    FEADR si încheiate 
autorităţi publice 
locale,a unor proiecte 
de  dezvoltare 
regională, pentu 
dezvoltate și 
îmbunătățirea 
inrastructurii 
serviciilor 
sociale:azil de 
bătrâni,case de copii, 
etc. 

   FEDR 
FSC  
Fonduri 
Norvegiene 

-nr. proiecte  
dezvoltate. 
-nr. beneficiari 
servicii sociale . 

        
      
      
      
      
      

      

      

      

      
 5 ani  n/a Bugetul local Fonduri - nr. 
1.2. Dotarea 
unităţilor prestatoare 
de servicii sociale cu 
echipament special 
(medical, social, 
terapie reparatorie) 

   Europene 
FEADR și 

FEDR 

FSE 

echipamente 
medicale 
achiziţionate 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 
Obiectiv operaţional 2. Dezvoltarea parteneriatelor public-private şi a parteneriatelor cu 

primării comunale/ autorităţi publice locale în vederea dezvoltării infrastructurii serviciilor de 

asistenţă socială 

2.1 Încheierea de 4 ani  n/a  Fonduri 

europene  

FEADR si 

FEDR 

  FSE 

-nr. acţiuni 

parteneriate public  comune 

private cu ONG-  realizate 

uri acreditate în  -nr. 

domeniile:   parteneriate 

-Servicii  încheiate 

specializate pentru   

persoane vârstnice   

aflate în nevoie;   

-Servicii   

specializate pentru   

persoane cu   

handicap;   

-Calificării şi   

formării   

profesionale a   

adultului;   

-Servicii   

specializate pentru   

copii aflaţi în   

dificultate şi   

familii   

monoparentale.   

2.2 Crearea unei 4 ani  n/a Bugetul local Fonduri Nr. acţiuni 

reţele cu alte    Europene – comune 

autorităţi publice    FEADR şi realizate 

locale în vederea    FEDR Nr. 

finanţării unor     parteneriate 

servicii     încheiate 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

ultraspecializate 

destinate aceloraşi  

grupuri vulnerabile, 

la nivelul mai 

multor  comunităţi 

     

Obiectiv operaţional 3. Dezvoltarea de servicii sociale specializate pentru grupurile vulnerabile                                           din 

comună, în parteneriat cu furnizori acreditaţi 

3.1 Crearea unei  n/a Bugetul local Fonduri Europene  

Fonduri 
norvegiene 

 -parteneriat 
reţele de ingrijire la 4 ani   Subvenţii de cu un ONG 
domiciliu pentru   la serviciu 
persoane vârstnice   Ministerul social 
dependente de   Muncii acreditat 
ajutor în traiul de zi   Contribuţii  

cu zi, în parteneriat   parteneri  

cu furnizori     

acreditaţi în     

domeniu, din     

sectorul ONG –     

pentru un număr de     

100 beneficiari     

3.2 Crearea unui serviciu 

de acompaniere la 

domiciliu pentru 

persoane vârstnice 
dependente,care locuiesc 

singure prin dezvolatarea 

unei rețele de voluntariat 
în parteneriat cu unitățile 

școlare din comună. 

4 ani  n/a Bugetul local Fonduri 
Europene  
Fonduri 
Norvegine 

  -beneficiari, 
voluntari,partener
iat cu 
Inspectoratul 
Scolar Județean -
serviciu social 
acreditat  
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 
3.3. Asigurarea de 
suport pentru 
angajatorii locali care 
organizează cursuri de 
calificare/recalificare 
profesională pentru 
persoanele 
neocupate,în 
parteneriat cu Agenția 
Județeanâ de Ocupare a 
Forței de Muncă. 

 4 ani  n/a Bugetul local Fonduri FSE 
Fonduri 
Norvegine 
POCU 

-cursuri  de 
formare 

     
     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

 

    

3.4Crearea unui centru 
specializat pentru 
asistenţă şi consilierea 
copiilor aflați în 
dificultate, familii 
monoparentale, victime 
ale violenţei domestice, 
în parteneriat cu un 
furnizor de servicii 
acreditate 

4 ani  n/a  Fonduri FSE 

Fonduri 

norvegiene  

POCU 

-1 centru de 
asistenţă pentru 
categorii 
defavorizate 
înfiinţat 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

Obiectiv operaţional 4. Dezvoltarea SPAS Bogați prin angajarea de personal calificat în 

domeniul social şi al accesării fondurilor de finanţare nerambursabile 

 

4.1 Angajarea de 

asistenţi sociali 

specializaţi în 

dezvoltare 

comunitară, 

asistenţă socială a 

persoanei cu 

handicap, asistenţă 

socială a copilului 

şi familiei 

5 ani  n/a Buget local 

Subvenţie 

AJOFM 

Argeș 

Fonduri FSE 

Fonduri 

Norvegiene  

  POCU 

-persoane 

angajate în 

muncă 

locuitori ai 

comunei, 

beneficiari 

de servicii 

primare 

4.2. Formarea şi 

angajarea de 

asistenți personali 

profesioniști pentru 

persoanele cu 
handicap grav, în 
parteneriat cu 

Direcția Generală 

de Asistenţă Socială 

şi Protecţia 

Copilului Arges, 

Agenţia Județeană 

de Ocupare a Forţei 

de Muncă Arges şi 

Direcţia de Sănătate 
Publică Argeș. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ani  n/a Buget local  

Contribuţii  

beneficiari 

Fonduri FSE 

Fonduri 

norvegiene  

POCU 

-beneficiari 

cursuri de 

formare 

persoane cu 

handicap 

beneficiare de 

servicii 

specializate 

-parteneriate 

furnizarea 

unui serviciu 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 
 

 

3. Educație 
 

 
Obiectiv specific/ 

activitate 

Termen 

de 

realizare 

Costuri în 

Ron 

Surse de 

finanțare 

naționale 

Surse de 

finanțare 

europene 

Indicatori de 

performanță 

Obiectiv specific : Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Bogați, prin 

îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru desfăşurarea de 

activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor educaţionale 

Obiectiv operaţional 1. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

1.1. Reabilitarea şi 

dotarea cu 

echipamente 

didactice a școlilor  

3 ani  n/a Bugetul local Fonduri FSE 

Fonduri 

norvegiene  

POCU 

-școală 

reabilitată şi 

dotată cu 

echipamente 

didactice 

1.2. Renovarea 

grădiniţei 

4 ani   n/a Bugetul local Fonduri 

FEADR 

POR  

-o gradiniță 

renovată 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 
1.3. Dotarea cu 

materiale 

didactice a 

unităţilor de 

învăţământ din 

comună şi 

îmbogăţirea 

fondului de carte 

al bibliotecilor 

şcolare 

4 ani  n/a Bugetul local Fonduri FSE  

Fonduri 

Norvegiene 

POCU  

 

-unităţi de 

învaţământ 

dotate cu 

material 

didactic 

1.4. Construirea 

unei baze sportive  

4 ani  n/a Bugetul de 

stat  

Fonduri 

FEADR 

CNI 

-o bază 

sportivă 

construită 

1.5. Realizare 

website de 

prezentare a 

instituţiilor de 

învăţământ şi a 

activităţii acestora 

1 an  n/a Bugetul local Fonduri FSE  

Fonduri 

Norvegiene 

POCU  

 

-1 website 

realizat 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

 

Obiectiv operaţional 2. Creşterea gradului de perfecţionare a personalului didactic 

2.1 Asigurarea 

condițiilor pentru 

instruirea în 

managementul 

proiectelor pentru 

persoanele 

implicate în 

gestionarea 

proiectelor 

europene la 

nivelul unităţilor 

de învăţământ 

2 ani  n/a Bugetul local Fonduri FSE  

Fonduri 

Norvegiene 

POCU  

POCA  

 

-persoane 

instruite în 

project 

management 

2.2. Sprijinirea 

școlilor din 

comună pentru 

inițierea şi 

derularea de 

proiecte de 

schimb de 

experiență şi 

parteneriate în 

domeniul 

învăţământului 

gen Comenius 

Regio (se pot 

derula activităţi 

precum vizite de 

studiu, schimburi 

de experienţă şi 

bune practici, 

şcoli de vară, 
sesiuni de formare 

4 ani  
 

n/a Bugetul local Program 

Operațion

al 

Competiti 

vitate  

-programe de 

schimb de 

experienţă 

implementate 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

comune, 

conferinţe, 

seminarii etc.). 

     

Obiectiv operaţional 3. Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel local 

3.1 Asigurarea 

condițiilor pentru 

formarea 

profesorilor, a 

formatorilor şi a 

altor categorii de 

personal care 

lucrează cu 

persoane cu risc 

de părăsire 

timpurie a şcolii, 

în parteneriat cu 

furnizori de 

servicii de 
formare  

 

4 ani  

n/a Bugetul local Program 

Operational 

Competitivitae 

-persoane 

formate 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 
3.2. Asigurarea 

condițiilor pentru 

furnizarea 

serviciilor de 

educaţie 

remedială 

(validarea 

învăţării 

anterioare, 

detectarea 

lacunelor în 

pregătire, ore de 

recuperare, 

orientare 

psihologică şi 

profesională), în 

parteneriat cu 

furnizori de 

servicii acreditați; 

6 ani  n/a Bugetul local Fonduri 

europene  

 

 

3.3. Derularea, în 

cadrul unităţilor 

şcolare, a 

programelor de tip 

“a doua şansă” 

pentru 

reintegrarea în 

educaţie a celor 

care au părăsit de 

timpuriu şcoala 

(inclusiv activităţi 

de alfabetizare), în 

parteneriat cu 

Inspectoratul 

Școlar Județean 
Argeș; 

2014 - 
2020 

n/a Bugetul local Fonduri FSE  

Fonduri 

Norvegiene 

POCU  

POCA  
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 
      

3.4. Susținerea 

promovării 

spiritului 

antreprenorial şi a 

cetăţeniei active în 

educaţie , prin 

intermediului unui 

parteneriat cu 

Inspectoratul 

Școlar Județean  

6 ani  n/a Bugetul local Fonduri FSE  

Fonduri 

Norvegiene 

POCU  

POCA  

 

 

3.5. Asigurarea 

suportului 

material pentru 

realizarea unei 

publicaţii şcolare 

6 ani  n/a Bugetul local 
Buget de stat 

Fonduri FSE  

Fonduri 

Norvegiene 

POCU  

POCA  

 

 

 

 

 

4. Sanatate 
 

 
Obiectiv specific/ 

activitate 

Termen 

de 

realizare 

Costuri în 

Ron 

Surse de 

finanțare 

naționale 

Surse de 

finanțare 

europene 

Indicatori de 

performanță 

Obiectiv specific : Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale în 

vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sănătate de 

bază 

Obiectiv operaţional 1. Realizarea de invesţitii în infrastructură-suport, echipamente, şi 

resurse umane menite să generalizeze accesul şi sa amelioreze calitatea serviciilor oferite 

 

4.1. Reabilitatea / 5 ani  n/a Bugetul local Fonduri -înfiinţare 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

construcţia de 

imobile în care să se 

desfăsoare activităţi 

de ingrijiri medicale; 

(de ex. laboratoare 

de analize, 

laboratoare de 

imagistică, 

reabilitare spaţii 

existente şi 

construcţia de noi 

cabinete medicale şi 

spaţii pentru primire 

urgențe) 

   Fonduri 

Europene  
FEADR 

laborator 

analize şi 

imagistică 

-înfiinţare 

punct de 

primire 

urgențe 

4.2. Asigurarea unei 

dotări tehnice 

corespunzatoare şi 

implementarea 

sistemelor 

informatizate în 

cabinete 

 

5 ani  

n/a Bugetul local   FEADR 

şi FEDR  

 

4.3. Modernizarea si 

extinderea Centrului 

de Permanenţă 

pentru dezvoltarea 

asistenţei 

ambulatorii 

4 ani  n/a Bugetul local Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor 

membre UE 

şi institutii 
europene 

-înfiinţare 

serviciu tip 

SMURD şi 

dotarea cu 

mașini de 

intervenţie 

4.4. Asigurarea 4 ani  n/a Bugetul local  -nr.specialiști 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

necesarului de 

resurse umane în 

domeniul sănătăţii 

prin oferirea de 

facilități de cazare în 

locuințe de serviciu 

în scopul atragerii 

de specialiști; 

   Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor 

membre UE 

şi institutii 

europene 

noi în 

domeniul 

sănătăţii 

atrași pentru 

a derula 

activitate în 

Bogați 

(minim 1 

laborant, 1 

specialist 

imagistică, 2 

medici) 

4.5. Organizarea 

unui sistem de 

primire a 

reclamaţiilor și 

sugestiilor 

pacienţilor 

6 ani  n/a Bugetul local Buget de stat  

Obiectiv operaţional 2. Cresterea accesibilităţii grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate 

2.1 Asigurarea 

spațiului necesar 

pentru înființarea de 

noi servicii de 

sănătate, în 

parteneriat cu 

furnizori publici și 

privați autorizați 

pentru fiecare 

domeniu abordat, 

astfel: 

-cabinet de 

planificare familială 

-centru consiliere 

antifumat antialcool 

și consilierea 

minorilor singuri 
-centru de 

6 ani 
 

 n/a Bugetul local Fonduri FSE 
Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor 

membre UE 

şi institutii 

europene  

cabinet 

planificare 

familială 

înfiinţat 

centru 

consiliere 

înfiinţat 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

prevenire/consiliere 

pentru populația 

rromă, eventual cu 

personal sanitar de 

etnie roma 

     

2.2. Implementarea 

unui sistem de 

asistare/monitorizare 

la domiciliu prin 

buton de panică / 

camere video pentru 

persoanele ce suferă 

de afecțiuni 

medicale grave, în 

parteneriat cu un 

furnizor de servicii 

de îngrijire la 

domiciliu 

6 ani  n/a Bugetul local Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor 

membre UE 

şi instituţii 

europene 

sistem de 

monitorizare 

la domiciliu 

realizat 

 

Obiectiv operaţional 3. Cresterea responsabilităţii societăţii pentru societatea publică 

3.1 Realizarea de 

campanii de 

informare-educare– 

comunicare pe 

probleme de 

sănătate publică (de 

ex. educație pentru 

sănătate în școli 

(clasele I –IIIV)), în 

parteneriat cu 

Direcția de Sănătate 

Publică Argeș și 

Inspectoratul Școlar 

Județean Argeș 

 

6 ani  

n/a Bugetul local Fonduri FSE 
Fonduri  

Norvegi

ne  

POCU  

 

 

3.2 Realizarea de 
campanii în școli 

 n/a Bugetul local   
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

împotriva fumatului, 

consumului de 

droguri, bolilor 

transmisibile, de 

planificare familială, 

de sănătate mintală, 

pentru un stil de 

viața sănătos, în 

parteneriat cu 

Centrul de 

Consiliere și 

Prevenire Antidrog 

Arges, Direcția de 

Sănătate Publică 

Arges și 

Inspectoratul Școlar 

Județean Argeș 

     

Obiectiv operaţional . Implicarea autoritaţilor publice locale, societăţii civile, organizațiilor 

neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din sectorul de sănătate 

4.1. Inițierea unui 

parteneriat cu 

sectorul ONG care 

să asigure 

organizarea unor 

rețele şi grupuri de 

acțiune pentru 

promovarea unui stil 

de viață sănătos 

(alimentație 

sănătoasă, activitate 

fizică) 

 

 
n/a Bugetul local Fonduri FSE 

Fonduri  

Norvegi

ne  

POCU  
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

parteneriat cu 

Direcția de Sănătate 

Publică 

     

5. Cultura 
 

 
Obiectiv specific/ 

activitate 

Termen 

de 

realizare 

Costuri în 

Ron 

Surse de 

finanțare 

naționale 

Surse de 

finanțare 

europene 

Indicatori de 

performanță 

Obiectiv specific : Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural, punerea în valoare a resurselor antropice şi crearea de facilităţi pentru petrecerea 

timpului liber. 

Obiectiv operațional  1. Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună 

1.1. Construcția 

căminului cultural 

(modernizare 

spaţii, dotare cu 

mobilier şi cu 

aparatură audio- 

video a sălii de 

festivităţi) 

4 ani  n/a Bugetul local 

Bugetul de 

stat – Fonduri 

de la 

Ministerul 

Culturii 

Fonduri 

FEADR 

Fonduri 

ale 

statelor 

membre 

UE  şi 

instituţii 

europen

e 

-cămin 

cultural 

construit 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 
1.2. Construire 

Centrul Cultural 

Comunitar  

6 ani  n/a Bugetul local Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor 

membre UE şi 

instituţii 

europene 

-Centrul 

Cultural 

Comunita

r 

1.3. Realizarea de 

materiale de 

promovare a 

obiectivelor de 

patrimoniu şi a 

valorilor culturii 

locale (ex: pliante, 

album) 

1 an  n/a  

Bugetul loca 

Buget de Stat  

 

Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor 

membre UE şi 

instituţii 

europene 

-Materiale de 

promovare 

realizate: 

pliant, album 

1.4. Montarea de 

panouri 

informative pentru 

localizarea spaţială 

a obiectivelor 

culturale 

 2 ani  n/a Bugetul local 
Buget de Stat 

Fonduri 

FEADR  

 

-Panouri 

informative 

realizate şi 

amplasate 

1.5. Amenajarea 

spaţiului bibliotecii 

comunale şi 

îmbogăţirea 

fondului de carte 

2 ani  n/a Bugetul local 

Buget de Stat 

Fonduri 

FEADR  

 

 

1.6. Campanii de 

marketing cultural 

pentru a creşte 

vizibilitatea 

evenimentelor 

propuse sau 

consacrate 

2 ani  n/a  

Bugetul local 

Buget de Stat 

 

Fonduri 

FEADR  

 

-Campanii 

realizate 
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Obiectiv operaţional 2. Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber 

2.1 Realizarea 

Centrului de 

tineret Bogați 

(activităţi de 

consiliere în 

domeniul educaţiei 

pentru sănătate, 

privind cariera şi 

problemele 

tinerilor, 

consultanţă pentru 

înfiinţarea de 

ONG-uri sau 

organizaţii de 

tineret dar şi 

pentru programe 

europene/ 

guvernamentale 

adresate tinerilor, 

informaţii despre 

structurile 

asociative 
naţionale, ateliere 

2 ani  n/a Bugetul local Fonduri FSE 
Fonduri  

Norvegi

ne  

POCU 
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de creaţie artistică 

şi populară, 

activităţi teatrale) 

     

2.2 Elaborarea şi 

realizarea unui 

program de 

manifestări 

culturale 

- n/a Bugetul local Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor membre 

UE şi instituţii 

europene 

Program de 

manifestări 

realizat 

 

6. Turism 
 

 
Obiectiv specific/ 

activitate 

Termen 

de 

realizare 

Costuri în 

Ron 

Surse de 

finanțare 

naționale 

Surse de 

finanțare 

europene 

Indicatori de 

performanță 

Obiectiv specific : Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Bogați prin 

promovarea potenţialului cultural local şi crearea unui turism de agrement. 

Obiectiv operaţional 1. Dezvoltarea infrastructurii turistice 

1.1. Sprijinirea 

înființării de 

facilitați de cazare 

(pensiuni şi 

pensiuni 

agroturistice) 

capabile să asigure 

un minim de spații 

de cazare în zona, 

facilitați necesare 

pentru dezvoltarea 

oricărui tip de 

turism; 

 

6 ani  

n/a Bugetul local PNDR 

AFIR  
 

-Pensiuni 

înfiinţate 
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1.2. Sprijinirea 

înființării unor 

unități de 

alimentaţie publică 

 6 ani  

 
 

n/a 
Bugetul local PNDR 

AFIR  
 

 

Obiectiv operaţional 2. Transformarea obiectivelor culturale din comuna Bogați în obiective 

turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic 

2.1 Promovarea 

turismului cultural- 

religios 

 

 

n/a Bugetul local 
Buget de stat 

Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor 

membre UE 

şi instituţii 

europene 

-Campanie 

realizată 

2.2 Punerea în 

valoare a colecţiei 

muzeale printr-o 

prezentare 

corespunzătoare a 
exponatelor 

 

 

n/a Bugetul local 
Buget de stat 

Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor 

membre UE 

şi instituţii 

europene 

-Campanie 

realizată 

2.3. Includerea 

obiectivului 

cultural în 

circuitele turistice 
existente la nivel de 
judeţ 
 
 

 

 

 

n/a 

 

Bugetul local 

Buget de stat 
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 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 
2.4. Crearea de 

evenimente 

culturale care să 

devină tradiţionale 

 

 

n/a Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor 

membre UE 

şi instituţii 

europene 

 

2.5. Promovarea 

obiectivelor şi a 

evenimentelor 

culturale prin 

internet, pliante, 

broşuri şi info- 

chioşc 

 

 

n/a Bugetul local 
Bugetul de stat 

Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor 

membre UE 

şi instituţii 

europene 

-1 campanie 

realizată 

 

Tineret 
 

 
Obiectiv specific/ 

activitate 

Termen 

de 

realizare 

Costuri în 

Ron 

Surse de 

finanțare 

naționale 

Surse de 

finanțare 

europene 

Indicatori de 

performanță 

Obiectiv specific : Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, accesibile, de 

calitate şi adaptabile nevoilor individuale şi globale ale acestora care să prevină, să 

limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să recupereze şi să 

reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii de risc. 
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Obiectiv operaţional 1. Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea drepturilor 

tinerilor si întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale 

1.1. Realizarea de 

parteneriate cu 

instituţii publice 

(locale, judeţene, 

regionale) în 

vederea dezvoltării 

unor acţiuni 

comune pentru 

creşterea calităţii 

serviciilor sociale 

adresate tinerior 

din comuna Bogați 

 

 

n/a Bugetul local Fonduri FSE 

 

 

1.2. Promovarea 

voluntariatului în 

rândul tinerilor din 

comuna Bogați în 

vederea susţinerii 

unor servicii 

sociale destinate 

altor categorii de 

beneficiari 

(persoane 

vârstnice, 

persoane cu 
dizabilităţi) 

 n/a  

Bugetul local 
Fonduri FSE 
Fonduri  

Norvegi

ne  

POCU 
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Obiectiv operaţional 2. Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor 

2.2 Dezvoltarea de 

servicii prin care 

să se sprijine 

integrarea socială a 

tinerilor, de 

exemplu ateliere 

protejate, birouri 

de consiliere etc în 

parteneriat cu 

furnizori de 

servicii acreditați 

 

 

n/a Bugetul local Fonduri FSE 
Fonduri  

Norvegi

ne  

POCU 

 

2.3. Promovarea 

derularii de 

activităţi culturale 

pentru tineri: 

înfiinţarea de 

echipe de dansuri 

populare, dansuri 

moderne, 

înfiinaţrea de 

publicaţii locale 

(inclusiv publicaţii 

electronice) 

 n/a Bugetul local Fonduri FSE 
Fonduri  

Norvegi

ne  

POCU  
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Obiectiv operaţional 3. Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării 

profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 

3.1. Crearea unei 

legături între 

comunitatea locală 

şi AJOFM, 

Primarie şi 

Inspectoratul 

Școlar Judeţean în 

vederea analizării 

situaţiei şi 

elaborării unor 

strategii comune şi 

eficiente în 

domeniul tinerilor 

si formării 

profesionale. 

 

4 ani  

n/a Bugetul local Fonduri FSE 

POCA  

POCU  

 



208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 
 

Obiectiv operaţional 4. Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastucturii sportive 

4.1. Construcţie 

bază  sportivă 

6 ani  n/a Bugetul local Fonduri 

FEADR 

Fonduri 

ale 

statelor 

membre 

UE  şi 

instituţii 

europene 

 

4.2. Revigorarea 

echipei de fotbal a 

comunei 

 n/a Bugetul local   

4.3. Înscrierea în 

circuitul judeţean a 

comunei Bogați ca 

şi organizator de 

competiţii sportive 

 

 
n/a Bugetul local   
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9. Dezvoltarea economică a comunităţii 
 

 
Obiectiv specific/ 

activitate 

Termen 

de 

realizare 

Costuri în 

Ron 

Surse de 

finanțare 

naționale 

Surse de 

finanțare 

europene 

Indicatori de 

performanță 

Obiectiv specific : Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a dezvoltarii socio- 

economice a comunei Bogați 

Obiectiv operaţional 1. Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în agricultură 

şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent pe produsele             tradiţionale şi/sau 

ecologice şi sprijinirea accesului la noi pieţe, cu precădere europene 

1.1. Reabilitarea şi  n/a Subvenții   

întreţinerea păşunii   APIA 

comunale   Bugetul 
   local 

1.2. Stimularea      

înființării unor centre  n/a PNDR  
Fonduri 
FEADR 

  de prestări servicii    

pentru agricultură    

(mecanizare,    

reparaţii utilaje,    

furnizare seminţe,    

îngrăşăminte,    

insectofungicide    

etc.), prin acordarea    

de facilități    
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1.1. Reabilitarea şi  n/a Subvenții   

întreţinerea păşunii   APIA 

comunale   Bugetul 
   local 

1.2. Stimularea      

înființării unor centre  n/a PNDR  
Fonduri 
FEADR 

de prestări servicii    

pentru agricultură    

(mecanizare,    

reparaţii utilaje,    

furnizare seminţe,    

îngrăşăminte,    

insectofungicide    

etc.), prin acordarea    

de facilități.    
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Obiectiv operaţional 2. Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităţilor neagricole 

din mediul rural 

2.1 Identificarea  n/a Bugetul Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 

statelor membre 

UE şi instituţii 

europene 

 

oportunităților 4 ani   local 

departeneriat public-   Credite 

privat în vederea   pentru 

demarării de   investiții 

activităţi în domeniul   Contributii 

industrial   private 

2.2 Revigorarea      

industriei locale prin 4 ani  n/a Bugetul 

facilități acordate   local 

investitorilor pentru    

reînceperea    

activității    

 

Obiectiv operaţional 3. Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor 

3.1. Informarea  4 ani  n/a Bugetul Fonduri  
Europene  

 

  cetățenilor asupra   local  

programelor de     

finanțare     

nerambursabilă     

3.2. Sprijinirea  n/a Bugetul Fonduri  

Europene 

 

cetăţenilor în 4 ani   local 

obţinerea    

subvenţiilor destinate    

dezvoltării    

agriculturii    

3.3. Realizarea unui  n/a Bugetul Fonduri FSE –  

studiu asupra 4 ani   local  

situaţiei resurselor     
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umane din comună şi 

furnizarea acestor 

informaţii 

potenţialilor 

învestitori 

     

3.4. Elaborarea unei 

baze de date 

disponibile pe 

internet privind 

oportunităţile locale 

de dezvoltare a 

afacerilor în comună 

4 ani 
 

n/a Bugetul 

local 

Fonduri FSE – 

POCA  

 

3.5. Promovarea  n/a Bugetul   

IMM-urilor din 4 ani   local 
comună şi a   Contribuţii 

produselor/serviciilor   private 

acestora prin    

susținerea    

participării comune    

la târguri şi expoziții,    

elaborarea de    

materiale de    

prezentare a comunei    

cu secțiune de    

economie inclusă,    

promovarea prin    

încheierea de înfrăţiri    

şi schimburi de    

experienţă cu    

comune din    

străinătate    
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10. Antreprenoriatul micilor afaceri 
 

Obiectiv specific/ 

activitate 

Termen 

de 

realizare 

Costuri în 

Ron 

Surse de 

finanțare 

naționale 

Surse de 

finanțare 

europene 

Indicatori de 

performanță 

Obiectiv specific : Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor afaceri şi 

promovarea antreprenoriatului. 

Obiectiv operaţional 1. Facilitarea accesului la finanţare al IMM-urilor 

1.1. Asigurarea de 

facilități pentru 

înfiinţarea unui 

birou de informare şi 

consultanţă în 

domeniul economic 

şi juridic. 

 

 4 ani  

n/a Bugetul local 

Fonduri 

private 

  

1.2. Asigurarea de 

facilități pentru 

înfiinţarea unui 

birou notarial pentru 

a facilita circulaţia 

liberă a terenurilor 

 

4 ani  

n/a Bugetul local 

Fonduri 

private 

  

 

1.3. Sprijinirea 

dezvoltării I.M.M.- 

urilor din domeniul 

industrial şi al 

serviciilor (creșterea 

numărului IMM- 

urilor) prin 

acordarea de 

facilități la plata 

taxelor și 

impozitelor asupra 

terenurilor și 

clădirilor 

 

4 ani  

 

n/a  

Bugetul local 
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Obiectiv operaţional 2. Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor afaceri în comuna 

Bogați, în special în domeniul serviciilor şi producţiei 

2.1 Identificarea 

spaţiilor disponibile 

şi a terenurilor 

aparţinând Primăriei, 

care pot fi 

concesionate 

eventualilor 

investitori 

 

6 ani  
n/a Bugetul local   

2.2 Construirea 

infrastructurii 

publice necesare 

desfăsurării 

activităţilor 

economice (utilităţi, 

construire spaţii de 

desfacere a 

produselor, spaţii 

pentru funcţionarea 

firmelor gen 

incubator de 

afaceri); 

4 ani  
 

n/a Bugetul local 

Fondul de 

Mediu 

Programul 

Naţional de 

Dezvoltare a 

Infrastructurii 

(PNDI). 

Fonduri 

europene - 

FEADR 

 

2.3. Organizarea de 

evenimente, în 

parteneriat cu 

AJOFM pentru 

promovarea culturii 

antreprenoriale în 

rândul tinerilor 

 

4 ani  

n/a Bugetul local Fonduri FSE 
 

 

2.4. Promovarea 

programelor derulate 

de guvern pentru 

stimularea înfiinţării 
microîntreprinderilor 

 6 ani  n/a Fonduri 

private 

HG 

1164/2007 

PNDR 
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11. Aranjamente instituţionale şi servicii de relaţii cu publicul 
 

 
Obiectiv specific/ 

activitate 

Termen 

de 

realizare 

Costuri în 

Ron 

Surse de 

finanțare 

naționale 

Surse de 

finanțare 

europene 

Indicatori de 

performanță 

Obiectiv specific : Creșterea capacităţii administraţiei publice locale de furnizare a 

serviciilor către populaţie şi de sprijinire a dezvoltării mediului de afaceri local 

Obiectiv operaţional 1. Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern prin eficientizarea 

utilizării reţelei IT şi creșterea siguranţei în funcţionare 

1.1. Achiziţia 

echipamentelor IT 

specifice pentru o 

utilizare eficientă 

şi sigură a reţelei; 

4 ani   Bugetul local Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 
statelor membre 

UE şi instituţii 

europene 

 

1.2. Contractarea 

unor servicii de 

asistenţă tehnică în 

domeniul IT pentru 

a suplini lipsa 

personalului 

calificat de 

administrare reţea 

4 ani  n/a Bugetul local POCA   

1.3. Achiziţia şi 

utilizarea unui 

sistem de back-up, 

 2 ani   

n/a 
 

Bugetul local 
POCA   
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salvări de siguranţă 

şi utilizarea unor 

surse de alimentare 

de rezervă 

     

1.4. Achiziţionarea 

de aplicaţii 

informatice 

integrate pentru 

toate serviciile din 

cadrul 

administraţiei 

locale în vederea 

eficientizării 

procesului de 

furnizare a 

serviciilor către 

populaţie 

4 ani  n/a Bugetul local POCA  

Obiectiv operaţional 2. Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii de comunicare 

internă şi externă 

2.1 Crearea unei 

identităţi vizuale a 

Primăriei Bogați 

prin standardizarea 

elementelor de 

identitate vizuală – 

formulare tip, 

materiale 

informative, 

adrese, răspunsuri 

4 ani  n/a Bugetul local POCA  

2.2 Extinderea 

procedurilor de 

informare publică 

– utilizarea de noi 

metode pentru 

informarea 

populaţiei asupra 

4 ani  n/a Bugetul local POCA  
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activităţii 

administraţiei 

publice (ex: 

înfiinţarea de 

puncte de 

informare de tip 

info chioșc, 

amplasarea de 

panouri exterioare 

cu afișaj electronic 

în Bogați, 

amplasarea pe 

panouri 

informative în 

stațiile de autobuz) 

     

Obiectiv operaţional 3. Imbunătăţirea activităţii curente a administraţiei locale şi creșterea 

capacităţii de atragere de finanţări de la Uniunea Europeană 

3.1. Creşterea 

eficienţei în 

administrația 

locală prin 

facilitarea, 
urmărirea şi 

 

4 ani  
n/a Bugetul local Fonduri 

FEADR 

Fonduri ale 
statelor 
membre UE  şi 
instituţii 
europene 
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documentarea 

proceselor de lucru 

utilizând programe 

informatice de 

management al 

documentelor 

     

3.2. Implementarea 

unui Sistem de 

management al 

calităţii – 

certificare ISO 

4 ani  n/a Bugetul local   

3.3. Creşterea 

nivelului de 

pregătire 

profesională a 

salariaţilor din 

administraţia 

locală prin 

realizarea unui 

program anual de 

pregătire 

profesională şi 

participarea la 

cursuri de formare 

profesională 

continuă 

 

4 ani 
n/a Bugetul local   

3.4. Constituirea în 

cadrul primăriei a 

unei Unităţi de 

Implementare a 

Proiectelor şi 

instruirea 

membrilor săi 

pentru atragerea şi 

implementarea de 

proiecte finanţate 
din fonduri de la 

4 ani  n/a Bugetul local   
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Uniunea 
Europeană 

     

3.5. Realizarea de 

parteneriate şi 

activităţi de 

înfraţire cu 

localităţi din ţară şi 

din străinatate în 

vederea 

promovării de 

proiecte 

4 ani  n/a Bugetul local   

3.6. Realizarea 

unor studii şi 

statistici referitoare 

la potenţialul 

economic, 

resursele umane 

disponibile în 

comună, evoluţia 

populaţiei, etc 

pentru prezentarea 

potenţialilor 

investitori ca 

sprijin decizional 

în procesul de 

studiere a 

posibilităţii iniţierii 

de activităţi 

economice în 

localitate 

4 ani  n/a  Bugetul local    
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9. Implementarea si monitorizarea strategiei 

Implementarea efectiva a strategiei de dezvoltare propusă depinde in mod 

fundamental de  capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile europene 

pentru a finanța acțiunile selectate şi de a gestiona judicios fondurile de la bugetul 

local. Măsurile propuse în strategie sunt coerente cu Programele Operaționale și 

PNDR pentru perioada 2014 - 2020, precum şi cu finanţările ce vor face obiectul 

Memorandumului pentru perioada 2021-2027. 

Absorbţia fondurilor disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acțiunilor, 

de   capacitatea instituţională de a iniţia proiecte şi de a lucra în parteneriat pentru 

atingerea scopurilor strategice. 

Strategia de dezvoltare a comunei Bogați 2021-2027 reprezintă un document legal 

de lucru al Consiliului Local Bogați. Documentul are un caracter normativ şi 

prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare şi optimizare a opţiunilor de 

dezvoltare a comunei pentru a le adecva evoluţiei realităţilor economice şi sociale. 

 

       Etapele implementării strategiei de dezvoltare sunt: 

 

1. Adoptarea strategiei prin hotărâre de consiliul local. 

2. Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi  

proiectelor concrete de dezvoltare. 
3. Monitorizarea strategiei de către primar şi angajaţii primăriei. 
4. Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie. 

5. Analiza impactului prin care se apreciază daca proiectul răspunde 

politicilor formulate şi cum influenţează criteriile de performanță privind 

dezvoltarea eficientă a localităţii. 

Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea Consiliului Local de 

a       aborda integrat fenomenul economic, social şi de protecţie a mediului şi de a se 

deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi cu comunitatea actorilor 

economici. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care necesită 

un   management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică, un proces 

unitar de implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute. 
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Pentru a implementa Strategia, se va constitui un Grup de Lucru al cărui funcţii constau 
în: 

- urmărirea şi conducerea procesului de implementare. 

- analizarea şi aprobarea planurilor anuale de implementare. 

- propuneri de completare şi amendare periodică a strategiei. 

- analizează şi aprobă bugetul anual de implementare. 

 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă etapa de realizare a 

proiectelor, a programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi 

raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi 

impactului acestora relativ la dezvoltarea localităţii. 

 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării Strategiei este: 

- evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul local. 

- constatarea dacă proiectele implementate sunt durabile. 

Succesul realizării Strategiei depinde, în mare măsură, de participarea tuturor 

locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. 

În procesul implementării prezentei Strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare 

respectând responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de implementator sau 

de control al     proiectelor planificate. 
       În plan instituţional principalii actori ai implementării strategiei vor fi: 

- Administraţia publică locală –Primarul, Consiliul Local, Primăria 

- Locuitorii comunei. 

- Agenţii economici. 

- Investitorii Străini. 

- Societatea civilă.
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ANALIZA S.W.O.T. 
 

FACTORI 
INTERNI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 

 

 

 
1.POZIȚIA 

GEOPOLITICĂ 

• Situată în partea de sud-est 

a județului Argeș, la o 

distanța de 39 km de 

Pitești; 

• Distanțe: 

-15 km fata de Topoloveni 

– orașul cel mai apropiat; 

• Gara cea mai apropiată 

este la Leordeni 12,5 km; 

•Dispunerea localităților în 

teritoriu favorizează 

organizarea programelor și 

demersurilor în sensul 

relansării economice, 

inclusive cooperarea cu 

localitățile din jur; 

• Alternanța de ani secetoși și 

umezi; 

• Precipitații reduse; 

• Temperaturi scăzute, climat 

continental, de stepă; 

• Ape curgatoare (pârâie) cu 

debite reduse, fară însemnatate 

economică; 

• Apele subterane constituie 

rezerve limitate; 

 
2. ECONOMIA 

 
2.1. ACTIVITĂȚI 

LE 

PRODUCTIVE 

(sectorul 

• Predominarea proprietății 

private asupra proprietăților 

de stat; 

• Posibilități de dezvoltare 

prin mărirea intravilanului; 

• Fond de terenuri cu 

indicator de calitate ridicat 

pentru practicarea 

agriculturii, nepoluate sau 

degradate; 

• Posibilitatea relansării 

economiei în principal prin 

• Numar mic de IMM-uri și 

nivel redus al dezvoltării 

acestora; 

• Indice de dezvoltare scazut al 

întregii zone; 

• Slaba dezvoltare a serviciilor; 
• Insuficiență utilităților 

necesare realizării unei zone 

industrial în mediul rural; 

• Infrastructura de circulație 

parțial dezvoltată; 

• Inexistența unui sistem 
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industrial, IMM) practicarea agriculturii, 

pentru care comuna are 

condiții natural deosebite; 

• Prezența IMM-urilor 

• Existența unei piețe de 

desfacere pentru produsele 

realizate pe plan local; 

stimulativ pentru înființarea 

IMM-urilor în ramurile 

economiei deficitare și cu mare 

potențial de dezvoltare viitoare; 

2.2. SPAȚIUL 

RURAL 

Activități agricole, 

agricultură 

tradițională 

• Economia comunei este 

majoritar agrară; 

• Calitatea solurilor pe care 

se practică agricultura, 

nedegradate și nepoluate; 

• Tradiție în practicarea 

agriculturii și zootehniei; 

• Efective de animale peste 

media de țară, raportate la 

terenul agricol; 

• Soluri bogate în humus, cu 

grad de fertilitate peste 

media la nivelul județului; 

• Terenuri neproductive  

folosite ca pașuni; 

• Suprafete mari de teren 

arabil si pasuni si fanete; 

• Fondul forestier; 
• Condiții agro-pedo- 

climatice favorabile 

culturilor de cartof, grâu, 

porumb, etc. 

• Natura în mare parte bine 

conservată și nepoluată; 

• Uzura fizică și morală a 

utilajelor agricole; 

• Număr redus de utilaje 

agricole deținute de locuitori; 

• Pondere redusă a activităților 

complementare agriculturii 

(servicii, prelucrarea 

produselor agricole si animale) 

care conduce și la depoluarea 

satelor; 

• Sistemul de irigatii inexistent; 

Slaba tendință de asociere; 

constituirea unor grupuri de 

producatori este private și 

reticența; 

• Lipsa filierelor de depozitare- 

valorificare a produselor 

obtinuțe; 

• Productivitatea redusă cauzată 

de fărâmițarea terenurilor aflate 

în proprietate privată, irigari 

necorespunzatoare, unitați 

de producție mici; 

• Existența unor suprafețe 

agricole necultivate și 
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 • Obiceiuri si tradiții bine 
conservate; 

• Cadru natural specific, 

forme variate de relief, 

peisaj pitoresc, vegetație 

forestieră de foioase; 

nevalorificate; 
• Drumuri agricole și forestiere 

insuficiente și nemodernizate; 

• Nivel scazut de modernizare a 

lucrărilor agricole; 

• Prețuri mici pentru produsele 

agricole; 

• Nu există infrastructura de 

prelucrare și depozitare a 

produselor agricole; 

2.3. TURISM • Dezvoltarea sectorului 

privat în comerț și servicii  

îin detrimental activităților  

industrial; 

 

• Lipsa obiectivelor turistice; 
• Insuficiență promovare a 

atracțiilor locale; 

• Oferta serviciilor turistice este 

inexistentă; 

• Lipsa parcurilor și a zonelor 
de agrement; 

2.4. COMERȚUL 

SI SERVICIILE 

• Servicii îmbunătățite; • Lipsa infrastructurii tehnico- 

edilitare pentru a putea oferi 

servicii de calitate; 

3. RESURSE 

UMANE 

 

FORȚA DE 

MUNCA ȘI 

ȘOMAJUL 

• Dinamica pieței forței 

determinate de dinamica 

economică a județului; 

• Existența unităților de 

învățământ; 

• Rezerva de forță de 

muncă numeroasă; 

• Gradul ridicat de 

alfabetizare al populației; 

• Forța de muncă calificată 

în agricultură; 

• Distribuția inegală în teritoriu 

a populației; 

• Relevanța slabă a evidenței și 

statisticilor privind utilizarea 

forței de muncă; 

• Calificări reduse specific 

specializărilor de înaltă 

calificare și tehnologii înalte; 

• Rată scazută de ocupare în 

activități mesteșugărești; 

• Rată ridicata de ocupare a 
forței de muncă în agricultură; 
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  • Lipsa unei corelari între 

cererea și oferta de forța de 

muncă și investiții reduse în 

resursele umane; 

• Lipsa acută de locuri de 

muncă, tendința de creștere a 

ratei șomajului; 

•Putere financiară scazută a 

populației; 

4.INFRASTUCT

U RĂ ȘI 

TELECOMUNI

CAȚII 

• Infrastructura de 

alimentare cu energie 

electrică, dezvoltată; 

• Ponderea ridicată de 

drumuri pietruite față de 

drumuri de pământ; 

• Transport public existent; 
• Sistem de alimentare cu apă 

rețea de iluminat public  

stradal; 

• Telefonie mobilă cu 

semnal bun; 

• Acces internet și 

televiziune; 

• Lipsa sistemelor de irigatii; 
• Sistemul de alimentare cu apă 

nu face față consumului; 

• Inexistența unui sistem 

alternativ de alimentare cu 

energie electrică; 

• Lipsa sistemului de furnizare 

și distribuție a gazelor naturale; 

 

5. EDUCAȚIE 

 

5.1. 

ÎNVĂTĂMÂ

NT ȘI SPORT 

• Rețea de învățământ școlar 

adaptata cerințelor zonei: 

învătământ preșcolar, primar și 

gimnazial; 

• Procent de școlarizare 

primară și medie ridicat; 

• Populație școlară stabilă; 
• Personal didactic stabil, 

• Insuficienta racordare la 

tehnicile de vârf; 

• Dotări laboratoare școli 

insuficiente; 

• Lipsa spațiilor verzi; 
• Reducerea populației  

de                                     vârstă școlară; 

• Necesitate modernizare 



Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI 

 

226  

 

 calificat și titular pe posturi; 
• Existența a doua terenuri 

de sport în incinta școlilor; 

facilitate sport 

5.2. CULTURĂ • Tradiții culturale, istorice, 

folclorice; 

• Existența bibliotecii 

comunale și doua biblioteci 

școlare; 

• Număr mare de la case 

de                                cult: 7 biserici; 

• Instituții culturale 

insuficiente; 

• Accesibilitate redusă a 

populației la activități culturale; 

 

5.3. SĂNATATE 

ȘI ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ 

• Cabinet stomatologic în 

parteneriat public-privat în 

localitatea Bogați; 

• Existențaa   doua farmacii 

în  Bogați; 

• Administrația publică 

locală asigură fonduri și 

servicii pentru protecție 

socială; 

• Serviciul de Intervenție 

pentru Situații de Urgență 

organizat; 

• Existența cabinetelor 
medicale; 

 

• Servicii insuficient 

diversificate pentru diferite 

categorii de personae 

defavorizate; 

• Număr mare de 

pacienți/medic; 

• Subfinanțarea unitătților 

medicale – buget insuficient; 

6. PROTECȚIA 

MEDIULUI SI 

SPAȚIULUI DE 

TRAI 

• Pe teritoriul comunei nu 

există surse de poluare 

majoră, lipsind obiectivele 

cu emisii de noxe sau cu 

deversări de lichide 

poluante; 

• Au fost semnalate de-a lungul 

timpului riscuri naturale cu 

efect asupra elementelor 

naturale sau cu efect asupra 

locuitorilor și a cadrului 

construit; 
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 • Comuna nu are terenuri 

care necesită reconstrucție 

ecologică (terenuri 

degradate sau poluate); 

• Nu se afla în evidența 

Agenția Județeană pentru 

Protecția Mediului Argeș ca 

fiind zona critică din punct 

de vedere al poluarii 

aerului, apelor de suprafață 

sau subterane; 

• Existența unei 

infrastructuri 

corespunzatoare pentru 

exploatarea resurselor de 

apă subterana și asigurarea 

rețelelor de alimentare cu 

apă; 

• Există serviciu de 

gospodărire 

comunală; 

• Problemele care privesc 

protecția mediului decurg din 

condițiile natural, evacuarea 

deșeurilor menajere, a 

dejecțiilor umane și animaliere; 

Lipsa politicilor privind 

economisirea și conservarea 

energiei neconventionale 

(energie eoliana si solara); 

• Lipsa perdelelor de protecție; 

• Starea de degradare a 

fondului construit, în satele 

comunei dominând materialele 

nedurabile; 
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FACTORI EXTERNI OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 

 

1. POZIȚIA 

GEO-POLITICĂ 

• Aderarea României la 

Uniunea Europeană la 1 

Ianuarie 2007; 

• Îmbunătățirea legislației 

și a cadrului instituțional 

în  România; 

• Extinderea autonomiei 

decizionale și financiare 

în toate sectoarele de 

activitate; 

• Stabilitate și coerență în 
politică internă; 

• Revenirea la un sistem 

administrativ centralizat; 

• Controlarea economiei de 

către politic; 
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 • Reorientarea băncilor în 

sprijinul dezvoltării 

sectorului IMM; 

negru; 
• Concurență neloială; 

 
 

2.2. SPAȚIUL RURAL 

 

(activități agricole, 

agricultură tradițională) 

• Fonduri nerambursabile 

pentru agricultura și 

spațiul rural; 

• Sistemul de subventii si 

stimulente pentru 

activitati agricole; 

• Stimularea stabilirii 

tinerilor specialiști în 

spațiul rural prin 

îmbunătățirea condițiilor 

de trai, de învățământ și a 

sistemului sanitar; 

• Diversificarea 

serviciilor în spațiul rural; 

• Condiții pentru 

realizarea de produse 

agricole ecologice; 

• Creșterea dimensiunii 

exploatațiilor prin 

concentrarea suprafețelor 

mari de teren; 

• Promovarea și 

stimularea asociațiilor 

agricole în scopul 

exploatării intensive a 

terenurilor; 

• Schimbarea destinației 

terenurilor agricole poate 

crea noi locuri de muncă; 

• Rezerve de forță de 

• Scaderea suprafețelor 

cultivate și a efectivelor de 

animale; 

• Depopularea satelor și 

îmbătrânirea populației; 

• Migrarea tineretului cu 

studii superioare; 

• Lipsa unei rețele 

informaționale în 

agricultură; 

• Modificări climatice cu 

perioade de secetă și ploi 

abundente; 

• Valorificarea 

necorespunzatoare a 

producției agricole; 

• Practicarea unei agriculturi 

tradiționale, cu 

productivitate scazută; 

Intrarea pe piață a produselor 

din import; 

• Sistem de stimulare și 

subvenționarea agriculturii 

sub nivelul celor acordate în 

alte țări; 

• Degradarea solurilor; 

• Concurența cu produsele 

agricole din import; 
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 muncă ocupată în 

agricultură, care se poate 

reorienta spre alte 

activități economice; 

 

 

 

2.3. TURISMUL 

• Fonduri nerambursabile 

ale UE destinate 

dezvoltării turismului 

rural; 

• Realizarea unor zone de 

agreement; 

• Promovarea sărbătorilor 

locale ca evenimente 

turistice; 

• Lipsa ofertelor turistice; 
• Lipsa serviciilor în sectorul 

de turism; 

• Pierderea obiceiurilor, 

tradițiilor, a mesteșugurilor 

tradiționale; 

2.4.COMERȚUL ȘI 

SERVICIILE 

• Oportunități de 

finanțare a unor proiecte 

care creează 

infrastructură necesară 

pentru dezvoltarea 

comerțului și a 

serviciilor; 

• Dezvoltarea comerțului 

electronic; 

• Dezvoltarea comerțului 

cu cereale și animale; 

• Creștrea cererii pentru 

servicii profesionale; 

• Creșterea standardelor 

calitative în domeniu; 

• Înființarea unor 

programe de formare și 

perfecționare 

profesională în domeniu; 

• Puterea de cumparare 

redusă a populației; 

• Creșterea  excesivă a 

costurilor serviciilor, în 

cazul aderării la UE; 

• Dificultăți de adaptare la 

standardele de calitate; 

3. RESURSE UMANE • Dezvoltarea altor • Fluctuațiile pe piața forței 
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FORȚA DE MUNCĂ 

ȘI ȘOMAJUL 

sectoare de activitate, 

conexe agriculturii va 

conduce la crearea de noi 

locuri de muncă; 

• Îmbătrânirea populației 

ca urmare a ratei de 

natalitate scazută și a 

migrației populației; 

• Creșterea cererii pentru 

forța de muncă cu grad 

mai ridicat de calificare; 

• Organizarea de cursuri 

de formare și 

perfecționare 

profesională finanțate din 

fonduri nerambursabile; 

de munca; 
• Migrarea forței de muncă, 

în special a celei tinere și 

calificate în afara granițelor 

tării; 

• Flexibilitatea scazută a 

pieței forței de muncă în 

adaptarea la modificările 

apărute la nivelul cererii; 

4.INFRASTRUCTURÂ 

ȘI 

TELECOMUNICAȚII 

• Creșterea sumelor 

alocate prin instrumentele 

financiare și prin 

fondurile structurale 

destinate dezvoltării și 

reabilitării infrastructurii; 

• Dezvoltarea relațiilor de 

cooperare 

transfrontalieră; 

Creșterea cererii pentru 

servicii de 

telecomunicații de 

calitate ridicată; 

• Lipsa unei corelari a 

politicilor macroeconomice 

(bugetare, monetare, fiscale) 

cu realitățile și nevoile 

existente; 

• Creșterea prețurilor la 

serviciile de telecomunicații 

și transport; 

• Costul ridicat al 

carburanților în transportul 

public; 

Degradarea infrastructurilor 

existente; 

5. EDUCAȚIA 

5.1.ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI 

SPORT 

• Existența programelor 

de finantare din partea 

UE și programe naționale 

pentru educație și 

• Insuficiența resurselor 

financiare pentru educație și 

sport; 

• Lipsa unei corelari între 
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 învățământ; 
• Cadre legislative 

flexibile, corelate cu 

cele Europeane în 

domeniul calificăriii 

profesionale               prin 

sistemul de învățământ 

(formare inițială); 

• Sprijinul administrației 

locale și atragerea unor 

fonduri pentru dezvoltare 

regională în diversificarea 

activităților sportive; 

cererea și oferta de forța de 

muncă și investiții reduse în 

resursele umane; 

• Nivelul scăzut al salariilor 

din învățământ; 

• Migrarea profesorilor și a 

altor cadre implicate în 

procesul formării 

profesionale din învățământ 

către alte domenii sau în alte 

țări; 

5.2.CULTURA • Sprijinul administrației 

locale și atragerea unor 

fonduri pentru 

dezvoltarea și 

diversificarea activităților 

culturale; 

• Insuficiența resurselor 

financiare pentru cultură; 

• Reducerea interesului 

pentru spectacole și activități 

culturale din partea tinerilor; 

5.3. SĂNĂTATE ȘI 

ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ 

• Alocari bugetare pentru 

susținerea sistemului 

medical; 

• Personal calificat; 

• Posibilitatea de 

modernizare Centru de 

Permanență Medicală 

prin Programul Național 

de Dezvoltare a 

Infrastructurii Rurale; 

• Subfinanțarea domeniului 

sanitar; 

• Migrarea specialiștilor 

peste hotare; 

5.4. PROTECȚIA 

MEDIULUI ȘI 

SPAȚIULUI DE TRAI 

• Existența Fondurilor 

structurale pentru 

protecția mediului; 

• Programe 

• Compromiterea rezervei 

de apă subterană prin 

nerespectarea principiului 

exploatării durabile a 
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 guvernamentale bilaterale 

între Romania și diverse 

țări UE; 

• Problemele de mediu 

reprezintă priorități 

pentru autoritatea publică 

locală; 

resurselor de apă 

 

 

 


	“Gândește global, acționează local”
	PRIMĂRIA COMUNEI BOGAȚI
	1. Introducere
	2. Scop
	3. Viziune
	4. Misiunea
	5. Principii si valori
	6.Conceptul de dezvoltare durabilă
	Capitolul I. Analiza reglementărilor europene, naționale, regionale, locale
	EUROPA 2020 – principii, valori, direcții de actiune
	DEZVOLTAREA DURABILĂ - principii, valori, direcţii de acţiune
	Scurt istoric al dezvoltării durabile
	2001 Consiliul European de la Goteborg:
	a. Provocări cruciale
	PLANUL      NAȚIONAL       DE       DEZVOLTARE  2020
	Planul Național de Dezvoltare
	Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă
	STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A CETĂȚENILOR ROMÂNI APARȚINÂND MINORITĂȚII ROMILOR PENTRU PERIOADA 2021-2027
	Prezentarea generală a județului Argeș
	Localizare
	Zona de câmpie a județului Arges
	Zona de deal a județului Argeș
	Zona de munte a județului Argeș
	1.2. Relief și resurse naturale
	1.2. Resurse de apă

	- Bazinul Hidrografic Argeş / mil. mc.
	- Bazinul Hidrografic Vedea / mil. mc.
	1.3. Clima și condiții meteorologice
	1.2. Populaţie
	1.3. Reţea de aşezări



	COMUNA BOGAȚI
	Persoane din institutie:
	Nr. gradinițe: 3
	Asezarea geografică:
	Activități specifice zonei:
	Activități economice principale:
	Obiective turistice:
	Evenimente locale:
	Facilități oferite investitorilor:
	Repere istorice
	EVALUARE SITUAȚIE ACTUALĂ
	EVALUAREA CAPITALULUI NATURAL
	Suprafața:
	Relieful
	Alcătuirea geologică
	I.2. Clima
	EVALUAREA CAPITALULUI ANTROPIC
	III.1. Organizarea administrativă, evoluția și involuția populației localității Bogați
	Direcţii strategice de dezvoltare
	Obiectivul general al strategiei de dezvoltare:
	Obiective specifice:
	2. Direcții strategice de dezvoltare
	Justificare
	Obiective operaționale:
	Activităţi și operațiuni:
	Indicatori
	2.2. Direcții de dezvoltare domeniu Managementul unui mediu sustenabil Justificare
	Obiective operaționale: (1)
	Activităţi și operațiuni: (1)
	Indicatori (1)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI
	Justificare (1)
	Obiective operaționale: (2)
	Activităţi și operațiuni: (2)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (1)
	Obiective operaționale: (3)
	Activităţi și operațiuni: (3)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (2)
	Obiective operaționale: (4)
	Activităţi şi operațiuni:
	2.6. Direcții de dezvoltare domeniu Cultură
	Obiective operaționale: (5)
	Activităţi şi operaţiuni:
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (3)
	Obiective operaționale: (6)
	Activităţi şi operaţiuni: (1)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (4)
	Justificare (2)
	Obiective operaționale: (7)
	Activităţi şi operaţiuni: (2)
	2.9. Direcții de dezvoltare domeniu Dezvoltarea economică a comunităţii
	Obiective specifice: (1)
	Activităţi şi operaţiuni: (3)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (5)
	Obiective operaționale: (8)
	Activităţi şi operaţiuni: (4)
	4.3 Direcții de dezvoltare domeniu Aranjamente instituţionale şi servicii de relaţii cu publicul
	Obiective operaționale: (9)
	Activităţi şi operaţiuni: (5)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (6)
	3.1. Egalitate de șanse
	3.2. Dezvoltare durabilă

	Plan de acțiune
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (1)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (2)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (3)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (4)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (5)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (6)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (7)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (8)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (9)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (10)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (11)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (12)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (13)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (14)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (15)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (16)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (17)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (18)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (19)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (20)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (21)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (22)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (23)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (24)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (25)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (26)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (27)
	Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a localității BOGAȚI (28)


