
CONSILIUL LOCAL COSERENI                                                     

        JUDETUL IALOMITA

H O T A R A R E

privind  aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru

perioada 2014-2020 a comunei Cosereni, judetul Ialomita

        Consiliul  local al comunei Cosereni,judetul Ialomita;

        Avand in vedere:

- raportul compartimentului cadastru urbanism nr.2276/03.09.2014; 

- expunerea de motive a  primarului comunei Cosereni nr.2310/05.09.2014;

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate 

- In temeiul art.36(2), lit”b”, alin(4) lit.”e” si art.45(1) din Legea nr.215/2001®

privind  administratia  publica  locala  cu  modificarile  si  completarile

ulterioare;

H O T A R A S T E

Art.l.- Se aproba  Strategia de Dezvoltare Locala pentru perioada 2014-2020 a

comunei Cosereni, judetul Ialomita, conform anexei care face parte integranta din

prezenta hotarare;

Art.2  –  Primarul  comunei  Cosereni  si  compartimentele  de  specialitate  vor

aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3  –  Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  Institutiei  Prefectului  judetul

Ialomita si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii

                                               Presedinte sedinta

                                                                                          Contrasemneaza              

                                                                                                                    Secretar     

Nr.  ___________                                                                                                                                          

Adoptata la Cosereni

Astazi ___________________



UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ 
COMUNA COȘERENI 
JUDEȚUL IALOMIȚA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

3 

CUPRINS 
 
 

 Cuvânt înainte  7 
   
I INTRODUCERE 9 
   
   

II CONTEXT DE DEZVOLTARE 13 
 2.1 Contextul european 13 
 2.2 Contextul național 28 
   
   

III REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD MUNTENIA 47 
 3.1 Caracteristicile geografice și organizarea administrativă 47 
 3.2 Cadrul natural 48 
 3.2.1 Relieful 48 
 3.2.2 Clima 50 
 3.2.3 Rețeaua hidrografică 51 
 3.2.4 Resurse naturale 53 
 3.2.5 Biodiversitatea 54 
 3.3 Profilul social al Regiunii Sud Muntenia 55 
 3.3.1 Demografia 55 
 3.3.2 Învățământ 56 
 3.3.3 Sănătate 57 
 3.3.4 Asistență socială 58 
 3.4 Profilul economic al Regiunii Sud Muntenia 58 
 3.4.1 Infrastructura edilitară 58 
 3.4.1.1 Rețeaua de apă 58 
 3.4.1.2 Rețeaua de canalizare 58 
 3.4.1.3 Rețeaua de gaze naturale 58 
 3.4.1.4 Infrastructura de transport 59 
 3.4.1.4.1 Transportul rutier 59 
 3.4.1.4.2 Transportul feroviar 60 
 3.4.1.4.3 Transportul aerian 61 
 3.4.1.4.4. Transportul naval 61 
 3.5 Economia 62 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

4 

 3.6 Turism 65 
 3.6.1 Atracții turistice 66 
   
   

IV PREZENTAREA JUDEŢULUI IALOMIȚA 71 
 4.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă 71 
 4.2 Istoric 73 
 4.3 Cadrul natural 75 
 4.3.1 Relieful 75 
 4.3.2 Hidrografia 75 
 4.3.3 Clima 76 
 4.3.4 Resursele naturale 77 
 4.3.5 Vegetația și fauna 77 
 4.4 Fond funciar 78 
 4.5 Demografia 79 
 4.6 Repere economice și ocuparea forței de muncă 82 
 4.7 Sănătate 85 
 4.8 Învățământ 87 
 4.9 Turism 89 
 4.10 Elemente de patrimoniu 91 
 4.11 Arii protejate în județul Ialomița 91 
   
   

V PREZENTAREA COMUNEI COȘERENI 93 
 5.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă 93 
 5.2 Cadrul natural 94 
 5.2.1 Relieful 94 
 5.2.2 Hidrografia 95 
 5.2.3 Clima 97 
 5.2.4 Resursele naturale 98 
 5.2.5 Flora și fauna 99 
 5.3 Originea comunei Coșereni 100 
 5.4 Descoperiri arheologice 101 
   
   

VI ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 105 
 6.1 Economie 105 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

5 

 6.1.1 Agricultura 105 
 6.1.1.1 Cultivarea plantelor 107 
 6.1.1.2 Creşterea animalelor 109 
 6.1.1.3 Legumicultură 110 
 6.1.1.4 Viticultură 113 
 6.1.1.5 Pomicultură 114 
 6.1.1.6 Piscicultură 114 
 6.1.1.7 Silvicultură 115 
 6.1.2 Mediul de afaceri 115 
 6.2 Turismul 117 
 6.3 Infrastructura 117 
 6.3.1 Utilităţi publice 117 
 6.3.1.1 Alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea 117 
 6.3.1.2 Alimentarea cu gaze naturale 117 
 6.3.1.3 Alimentarea cu energie termică 118 
 6.3.1.4 Alimentarea cu energie electrică 118 
 6.3.1.5 Iluminatul public 118 
 6.3.1.6 Gestionarea deșeurilor 119 
 6.3.1.7  Transportul în comun 120 
 6.3.1.8 Rețeaua de drumuri locale 120 
 6.4 Populaţia 121 
 6.5 Educaţie, cultură şi culte 123 
 6.5.1 Învățământ 123 
 6.5.2 Cultură 130 
 6.5.3 Culte 132 
 6.5.4 Activitatea O.N.G – urilor 133 
 6.5.5 Activități sportive 135 
 6.6 Sănătate și asistenţă socială 135 
 6.6.1 Sănătate  135 
 6.6.2 Asistență socială 135 
 6.7 Administraţia publică 136 
 6.7.1 Venituri şi buget preconizat 140 
 6.8 Coșereni în imagini 141 
   
   

VII ANALIZA SWOT 145 
 7.1 Agricultură și dezvoltare rurală 150 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

6 

 7.2 Infrastructură și mediu 153 
 7.3 Economie și mediul de afaceri 155 
 7.4 Turism 157 
 7.5 Educație, cultură și culte 158 
 7.6 Sănătate și asistență socială 161 
 7.7 Resurse umane – piața muncii 163 
 7.8 Siguranță publică 165 
 7.9 Administrație publică 167 
   
   

VIII POLITICI PUBLICE ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 169 
   
   

IX PORTOFOLIUL DE PROIECTE DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2014 - 
2020 

173 

   
   

X PARTENERIATE OPORTUNE 217 
   
   

XI MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE 221 
   
   

XII CONCLUZII 225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

7 

Cuvânt înainte 
 
Stimaţi cetăţeni, 
 

Am fost conștient încă de la început și sunt conștient și astăzi că 
administrația publică are obligația să gândească și să propună 
comunității proiecte de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, care 
să respecte principiile unei dezvoltări durabile ținând cont de resursele 
aflate la dispozitia acesteia. 
 

Proiectele care au fost implementate, cele care sunt în 
implementare, precum și cele viitoare au menirea de a îmbunătății viața 
dumneavoastră și de a oferi o perspectivă favorabilă dezvoltării 
economico - sociale si culturale a localității noastre. 
 
 Pe lângă proiectele prioritare pentru perioada 2014 - 2020, 
administrația locală, conștientizează importanța dezvoltării economice, 
sociale și culturale a comunei Coșereni, sprijinind în acest sens inițiative 

economice, sociale și culturale. Atragerea investitorilor, care prin capitalul financiar investit, crează 
noi locuri de muncă, devine din acest moment prioritatea agendei de lucru a administrației locale. 
 
 Strategia este un document care structurează liniile directoare strategice ale dezvoltării 
comunei Coșereni pe o perioadă de 7 ani, potrivit problemelor identificate, a potențialului local, activ 
și pasiv, cât și a oportunităților de dezvoltare în viitorul apropiat. 
  
 Strategia de dezvoltare locală a comunei Coșereni va ține cont de toate aceste deziderate dar 
ea trebuie să fie implementată, urmărită și revizuită în conformitate cu obiectivele fiecărie etape 
parcurse. 
 
 Strategia își propune îmbunătățirea continuă a calității vieții și creșterea bunăstării atât pentru 
generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare. 
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Sper ca prin această lucrare fiecare cetățean să-și facă o imagine clară asupra direcțiilor de 
dezvoltare a comunei Coșereni și să participe activ la aducerea acestei zone în rândul comunelor 
prospere. 
 
 Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și îmi doresc să ne bucurăm în continuare de fiecare 
proiect realizat. Sper ca și locuitorii comunei Coșereni să nu rămână impasibili și să contribuie 
constant la procesul de dezvoltare al comunei noastre, astfel să ne putem îndeplini gândurile și 
aspirațiile. 
 
 
 

Cu respect, 
Primarul Comunei Coșereni, Județul Ialomița 

Ion RADU 
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CAPITOLUL I 
 

INTRODUCERE 
 
 

 Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi 
lung şi presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi 
măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente. 
 
 Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi finalizând cerinţele 
actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de 
dezvoltare. 
 
 Strategia de dezvoltare a comunei Coșereni este un document de planificare strategică 
pentru perioada 2014 - 2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi 
reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei Coșereni cu rol în 
orientarea dezvoltării economico - sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune 
ale Uniunii Europene. 
 
 Strategia, prin obiectivele propuse, respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei 
Coșereni şi se încadrează în documentele programatice naţionale. 
 
 Scopul acestei strategii este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de 
noi locuri de muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea 
infrastructurii, dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, 
dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea 
mediului de afaceri.  
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 Se doreşte ca localitatea Coșereni să devină o comună animată, curată, cu o 
infrastructură modernă, cu activităţi educaţional – culturale intense, o activitate economică 
ascendentă şi cu deschidere spre dezvoltarea agroturismului şi a zonelor de agrement. 
  

Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale 
corecte şi coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a comunei în deplin 
acord cu voinţa cetăţenilor. 
 
 Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare 
dobândite la nivel local, regional şi naţional pentru a implementa toate măsurile şi proiectele 
propuse în cadrul prezentei strategii, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni 
realitate. 
 
 Se doreşte crearea prin procese de reinventare şi reconectare a unui comune noi, 
vibrantă, în care comunitatea va beneficia de un nou mod de a trăi ca urmare a măsurilor luate 
pentru acoperirea nevoilor populaţiei şi calităţii mediului. 
 
 Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, 
consultare publică, planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut. 
 
 Acest proces, dacă urmează paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la 
transformarea comunei Coșereni într-o comunitate modernă, europeană, dinamică şi prosperă. 
 
 Este de datoria celor implicaţi să fie ferm angajaţi în asigurarea eficienţei fiecărui 
instrument procedural de implementare, urmărind îmbunătăţirea continuă a activităţii şi 
evaluând permanent stadiul atins, pentru a avea posibilitatea eliminării în timp util a 
deficienţelor apărute. 
 
 Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, precum 
şi de activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi 
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parteneriatele dezvoltate la nivel local. Acestea, printr-un efort conjugat şi orientat către 
susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei. 
 
 Scopul proiectului este de a urmări: 
• reconsiderarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a localităţii, în concordanţă cu obiectivele 
de dezvoltare ale judeţului şi ţinând cont de noile condiţii socio - economice şi priorităţi 
înscrise pe agenda publică; 
 
• o mai bună planificare, gestionare şi direcţionare a resurselor existente de către administraţia 
publică locală; 
 
• crearea condiţiilor necesare identificării şi accesării de noi surse de finanţare care să susţină 
atingerea obiectivelor de dezvoltare stabilite; 
 
• creşterea predictibilităţii acţiunilor administraţiei comunei pe termen mediu şi lung şi 
susţinerea acestora din punct de vedere financiar prin bugetarea multianuală bazată pe 
programe, toate acestea contribuind, în final, la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor comunei 
Coșereni, în condiţiile unei dezvoltări socio - economice durabile.  
 
 Obiectivele strategiei sunt: 
◙ Dezvoltarea infrastructurii: reabilitarea rețelei de alimentare cu apă, înființarea rețelei de 
canalizare, selecţionarea deşeurilor menajere, modernizarea drumurilor comunale și locale, 
modernizarea rețelei de iluminat public, modernizarea stațiilor de autobuz, reabilitarea 
sistemului de irigații, amenajarea de alei pietonale, definitivarea platformei de gunoi; 
◙ Dezvoltarea mediului economic prin înființarea unui centru de colectare a laptelui, 
înființarea unui centru de depozitare și prelucrare a legumelor, modernizarea pieței 
agroalimentare, înființarea unui obor pentru animale; 
◙ Dezvoltarea spaţiilor verzi şi a locurilor de joacă pentru copii; 
◙ Dezvoltarea programelor de conştientizare şi motivare ocupaţională; 
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◙ Dezvoltarea serviciilor de asistență social prin înfiinarea unui centru de zi pentru copii, 
înființarea unui centru pentru persoane vârstnice, înființarea unei cantine sociale pentru toate 
categoriile sociale. 
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CAPITOLUL II 
 

CONTEXT DE DEZVOLTARE 
 
 
2.1 Contextul european 

Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii Europene într-
o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al 
ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi 
teritorială.  

 
Priorități stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020”: 
► Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 

(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor existente 
conduc la creşterea productivităţii); 
 

► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, poate conduce la furnizarea 
de „bunuri publice” societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea 
patrimoniului rural), care pot conduce în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin 
extensivizarea agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale; 
 

► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată 
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială prin 
deblocarea potenţialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă 
la nivel local, prin furnizarea de asistenţă în vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea 
veniturilor agricultorilor, în vederea menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga 
Europă. 
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Strategia „Europa 2020” prevede atingerea următoarelor scopuri: 
● rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%; 
● nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene; 
● obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice: 

   -emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 
1900; 
   -20% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 
   -creşterea cu 20% a eficienţei energetice; 

● rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%; 
● ponderea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 

terţiar, de cel puţin 40%; 
● scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 milioane. 

 
Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru șapte 

iniţiative: 
1. „O Uniune a inovării”- îmbunătăţirea condiţiilor - cadru şi accesul la finanţările 

pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor 
inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă; 
 

2. „Tineretul în mişcare”- consolidarea performanţei sistemelor de educaţie şi 
facilitarea intrării tinerilor pe piaţa muncii; 
 

3. „O agendă digitală pentru Europa”-  accelerarea dezvoltării serviciilor de internet 
de mare viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor 
şi întreprinderilor; 

 
4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” - decuplarea 

creşterii economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o economie cu emisii 
scăzute de carbon, creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, modernizarea 
sectorului transporturilor şi  promovarea eficienţei energetice; 
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5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - îmbunătăţirea mediului de 
afaceri, în special pentru IMM -uri, şi sprijinirea dezvoltării unei baze industriale solide şi 
durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

 
6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” - modernizarea pieţei 

muncii şi acordarea autonomiei cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot 
parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune 
corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea 
profesională; 
 

7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garantarea coeziunii sociale şi 
teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii economice şi locurile de muncă să fie distribuite 
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde 
posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate. 
 

Strategia răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul propunerilor de 
regulamente pentru perioada 2014 - 2020: 

  1. întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării; 
  2. îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor, informaţiilor şi 

comunicării; 
  3. creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; 
  4. sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate 

sectoarele; 
  5. promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor; 
  6. protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
  7. promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie; 
  8. promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 
  9. investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continuă; 
10. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 
11. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia publică; 
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Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”, 
PAC-ul de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună, puternică, formată din doi 
piloni: ajutoare plătite anual tuturor agricultorilor şi un instrument de sprijin dedicat 
obiectivelor comunitare.  

 
Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv (Obiectivul 1. 

Producţia alimentară viabilă ) se referă în mod expres la sectorul agricol, iar celelalte două 
sunt legate mai ales de dezvoltarea rurală – (Obiectivul 2. Managementul durabil al 
resurselor naturale şi Obiectivul 3. Dezvoltarea teritorială echilibrată) însă, la nivelul 
măsurilor nu se face o diferenţiere clară între cele două domenii (agricultură şi dezvoltare 
rurală). Obiectivul propus este generarea unei creşteri durabile, inteligente şi favorabile 
incluziunii pentru Europa rurală. 
 

În politicile europene se pune accent pe menţinerea potenţialului de producţie 
sustenabilă de alimente în întreaga U.E., pentru a garanta securitatea alimentară pe termen 
lung a cetăţenilor europeni şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente 
la nivel mondial. De asemenea, se doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care oferă 
cetăţenilor europeni alimente de calitate, valoroase şi diverse, produse în mod sustenabil, cu 
respectarea cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă, sănătatea şi bunăstarea animalelor, 
sănătatea plantelor şi sănătatea publică. Se recunoaşte importanţa comunităţilor rurale agricole 
viabile, care creează locuri de muncă la nivel local şi generează numeroase beneficii 
economice, sociale, de mediu şi teritoriale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru fermele 
mici, deoarece în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie contribuie la 
atractivitatea şi identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificativă a producţiei locale ar 
avea consecinţe în privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale 
caracteristice, ducând totodată la opţiuni mai limitate pentru consumatori. 
 

Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel 
teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective: 

1. amenajarea policentrică a teritoriului; 
2. o nouă relaţie urban-rural; 
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3. accesul egal la infrastructură şi cunoaştere; 
4. administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural. 

 
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului Strategic: regională, 

transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă. 
 
Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008) dă o perspectivă teritorială 

asupra coeziunii economice şi sociale, prin următoarele obiective: 
- diversitatea teritorială ca valoare; 
- coordonarea politicilor pentru zone vaste; 
- promovarea oraşelor competitive; 
- abordarea excluziunii sociale; 
- accesul la educaţie, servicii medicale, energie; 
- concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate; 
- conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă; 
- cooperare: depăşirea factorului divizare. 

 
Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines) 

indică faptul că Politica de Coeziune are trei priorităţi: 
 

- îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor, prin 
îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi 
protejarea mediului înconjurător; 

- încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere, prin promovarea capacităţii de cercetare - inovare, inclusiv a noilor instrumente 
TIC; 

- crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane 
în procesul de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii 
lucrătorilor, a firmelor şi investiţiile în capitalul uman. 
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Aceleaşi linii directoare specifică faptul că programele care se adresează zonelor 
urbane pot lua diferite forme: 

- acţiuni care promovează oraşele ca motoare ale dezvoltării regionale, prin 
îmbunătăţirea competitivităţii lor, promovarea antreprenoriatului, a inovării, dezvoltarea 
serviciilor, aceasta conducând la creşterea atractivităţii oraşelor din U.E.; 

- acţiuni care promovează coeziunea internă a arealelor urbane, prin revitalizarea 
cartierelor în declin, reabilitarea mediului fizic şi ambiental, reconversia sit -urilor 
brownfield, protejarea şi valorificarea patrimoniului lor istoric şi cultural; 

- promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, policentrice a Uniunii Europene, prin 
crearea unei reţele de oraşe, la nivel naţional şi comunitar. Dezvoltarea acestei reţele 
presupune măsuri care să le lege fizic (infrastructură, tehnologia informaţiei etc.), dar şi uman 
(promovarea cooperării etc.). O atenţie deosebită se va acorda şi relaţiilor rural - urban. 
 

În plus, un mediu urban superior calitativ contribuie la a face Europa un „loc mai 
atractiv pentru a lucra şi investi”. Din această perspectivă, Planurile Integrate de Dezvoltare 
Urbană pe termen lung permit asigurarea coerenţei tuturor acţiunilor sus-menţionate şi 
asigură limitarea impactului negativ al acestora asupra mediului înconjurător. 
 

Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de Coeziune şi a oraşelor –COM 
(2006) – 385/13.07.2006 propune o întărire a dimensiunii urbane a politicilor U.E. şi 
concentrare a resurselor investite de Comisie în stimularea creşterii economice şi a ocupării 
în mediul urban, oferind 50 de recomandări concrete pentru actorii implicaţi în dezvoltarea 
urbană, grupate în următoarele priorităţi: 
 - creşterea atractivităţii oraşelor în ceea ce priveşte transportul, serviciile, calitatea 
mediului înconjurător şi cultura; 
 - promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşelor şi întărirea relaţiei lor cu 
mediul rural şi zonele periurbane; 
 - stimularea rolului de poli de creştere al oraşelor, prin promovarea inovării, 
antreprenoriatului şi sprijinirea sectorului IMM; 
 - creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor dintre cartiere, pe de o parte, şi 
grupuri sociale, pe de altă parte; 
 - combaterea delicvenţei şi a sentimentului de nesiguranţă; 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

19 

 - îmbunătăţirea guvernanţei oraşelor, prin implicarea tuturor actorilor interesaţi în 
procesul decizional şi prin eficienţa planificării; 
 - promovarea reţelelor de schimb de experienţă şi bune-practici; 
 - maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate mediului urban. 
 

În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile rămân 
discrepanţele majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul urban şi cel rural, 
zonele izolate şi cele uşor accesibile, agravate de problemele de conectare a teritoriilor, pe 
fondul stării proaste a infrastructurii de transport. 

 
Organizaţia Mondială a Turismului încurajează implementarea Codului global de 

etică pentru turism, cu scopul de a asigura ţările membre, destinaţiile turistice, precum şi 
afacerile din turism să-şi maximizeze efectele economice, sociale şi culturale pozitive, 
totodată minimizând impacturile negative sociale şi de mediu.  

 
Principiile din acest cod, prezentate în 10 articole, trebuie cunoscute şi adoptate de 

statele membre, de companiile de turism, precum şi de diferite instituţii, comunităţi 
interesate direct sau indirect în turism, după cum urmează: 
 

1. contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul între popoare şi societăţi; 
2. turismul ca vehicul pentru împlinirea individuală şi colectivă; 
3. turismul, factor al dezvoltării durabile; 
4. turismul, utilizator al moştenirii naturale a omenirii şi contribuabil la îmbogăţirea ei; 
5. turismul, activitate avantajoasă pentru comunităţile şi ţările gazdă; 
6. obligaţiile participanţilor la actul de turism; 
7. dreptul la turism; 
8. libertatea mişcărilor turistice; 
9. drepturile lucrătorilor şi antreprenorilor în industria turismului; 
10. implementarea principiilor Codului global de etică pentru turism. 
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În contextul implementării principiilor Codului se accentuează cooperarea dintre 
participanţii publici şi privaţi, care trebuie să recunoască rolul instituţiilor internaţionale, 
printre care şi OMT, apoi ai organizaţiilor neguvernamentale cu competenţe în dezvoltarea şi 
promovarea turismului, protecţiei drepturilor omului, mediului înconjurător și a sănătăţii, cu 
respectarea principiilor dreptului internaţional. 
 

Activităţile Comisiei pentru Europa a OMT sunt orientate spre asistarea statelor 
membre în dezvoltarea strategiilor în contextul unor pieţe turbulente, utilizarea unor 
instrumente adresate problemelor calităţii şi satisfacţiei consumatorilor, pregătirea şi 
implementarea programelor referitoare la crearea de valori, la inovarea în tehnologii, în 
dezvoltarea resurselor umane şi în conducere, dezvoltarea capacităţilor pentru oficialităţile 
publice, reproiectarea proceselor în sectorul public, produse noi etc. 
 

Cadrul strategic formulat de Consiliul Mondial al Turismului şi al Călătoriilor, care 
asigură funcţionarea turismului în interesul tuturor, este publicat sub titlul Blueprint for new 
tourism, document care promovează turismul şi călătoriile ca un parteneriat pentru integrarea 
eforturilor publice şi private, având ca și rezultat întâmpinarea nevoilor economiilor, 
autorităţilor şi comunităţilor locale, ale căror afaceri se bazează pe recunoaşterea turismului şi 
călătoriilor ca o prioritate de vârf de către guverne, afaceri care echilibrează economiile 
cu oamenii, cultura şi mediul, preocuparea comună pentru prosperitate şi o creştere pe termen 
lung. 
 

Propunerile pentru guverne de a facilita dezvoltarea sectorului sunt următoarele: 
-  planificare turistică pe termen lung la nivel naţional şi regional/local;  
- crearea unui mediu de afaceri competitiv care ocoleşte fiscalitatea generatoare de 

inflaţie, garantează transparenţa şi oferă reguli de proprietate corporativă mai atractivă; 
-  asigurarea fundamentării politicii şi a procesului decizional cu statistici şi informaţii 

de calitate - ducerea unui nou profesionalism, finanţare şi coordonare în promovare şi 
marketing, ocupare şi nevoi de perfecţionare, infrastructură şi politică regională/locală; 
dezvoltarea capitalului uman cerut de sectorul T&C (Turism şi Călătorii).  
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Guvernarea ar trebui să îndrume investiţiile în resurse umane prin educaţie şi prin 
apropierea autorităţilor cu industria, pentru a facilita planificarea dinainte pentru nevoile 
viitoare. O reţea online şi uşor accesibilă de monitorizare a pieţei poate relaţiona informaţii de 
încredere despre piaţă cu datele despre ocupare; liberalizarea comerţului, transporturilor, 
comunicaţiilor, uşurarea barierelor din faţa călătoriilor şi investiţiilor; edificarea încrederii 
consumatorilor şi investitorilor faţă de siguranţă şi securitate; promovarea diversificării 
produselor ce extind cererea; planificarea expansiunii turismului durabil în acord cu 
caracterul culturilor; investiţii în progrese tehnologice pentru facilitarea dezvoltării T&C 
sigure şi eficiente, precum sisteme de navigaţie cu sateliţi. 
 

O asemenea agendă permite (în opinia autorilor Blueprint for new tourism), 
exploatarea şi suportul oportunităţilor într-un spectru mai larg al afacerilor T&C, dezvoltând o 
gamă de produse de calitate dar, totodată, asigură ca fluxurile turistice să respecte patrimoniul 
natural şi construit, ca şi interesele locale. 

 
Pentru sarcinile sectorului privat Blueprint expune următoarele:  
- extinderea pieţelor în timp ce promovează protecţia resurselor naturale, a 

patrimoniului local şi a stilurilor de viaţă; 
- dezvoltarea carierelor profesionale, a educaţiei, a relaţiilor de ocupare, promovarea 

firmelor mai mici, creşterea conştiinţei de mediu, contribuţia într-o manieră proprie la 
reducerea distanţei dintre bogaţi şi săraci; 

- o prestare sensibilă de produse turistice tradiţionale şi diversificare a produselor care 
reduc sezonalitatea şi cresc veniturile; 

- îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor turistice şi raportului preţ - calitate 
crescând opţiunile consumatorilor; 

- convenirea asupra standardelor de calitate şi implementarea lor la toate nivelele şi în 
toate domeniile, inclusiv în formarea personalului; 

- transferul abilităţilor din industrie şi de bune practici care extind beneficiile în cerc 
larg şi în mod eficient; 

- măsurarea din ce în ce mai sofisticată şi precisă a activităţii proprii a sectorului 
pentru a fundamenta deciziile strategice în afaceri; 
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-  comunicare efectivă între T&C şi guvernământ, la nivel strategic şi local. 
 
Alături de cele prezentate pentru sectorul guvernamental şi cel privat se conturează şi 

o serie de sarcini specifice care impun o cooperare mai largă, dintre acestea putând fi reţinute: 
- cuplarea bunelor practici din dezvoltarea turismului cu politicile de afaceri regionale, 

transporturi, resurse umane, mediu, infrastructură şi dezvoltare rurală; 
- parteneriate public- privat pentru pregătirea în comun a unor master-planuri durabile 

pentru destinaţii sau regiuni de vacanță întregi, sarcină prea pretenţioasă pentru o singură 
companie sau autoritate de stat; 

- crearea proceselor propulsate local pentru consultarea, participarea şi beneficiile 
continue ale interesaţilor; 

- restructurarea administraţiilor naţionale pentru turism ca parteneriate public- privat; 
evitarea pericolelor dezvoltării excesive, neplanificate şi constituirea obiectivelor politicii de 
mediu; 

- dezvoltarea resurselor umane şi instalarea efectivă a abilităţilor prin planificare şi 
legislaţie care evită limitele bazate pe reşedinţă sau alte cerinţe; 

- colaborarea în exigenţele de informaţii pentru analiza sectorului public şi formarea 
politicilor; 

- muncă în comun pentru securitate cu completarea mecanismelor din sectorul privat 
cu acţiuni din partea autorităţilor; dezvoltarea încrederii în toate aspectele, eforturilor care se 
întăresc reciproc. 
 

Reformularea Strategiei Lisabona în februarie 2005 a condus la concentrarea 
eforturilor U.E. asupra găsirii soluţiilor în vederea unei creşteri economice mai puternice şi 
mai durabile şi crearea mai multor locuri de muncă de calitate. 

 
În acest context, Comisia Europeană a publicat un nou comunicat în 2006, denumit O 

politică înnoită de turism a U.E.: înainte pentru un parteneriat mai puternic pentru turismul 
european (A renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European 
Tourism. — COM (2006) 134 final / 17.03.2006), în care s-a anunţat elaborarea unui 
document, Agenda 21 Europeană pentru turism. 
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Ulterior, pe baza raportului din februarie 2007 a Grupului pentru Turism Durabil, 
aceeaşi instituţie a lansat un nou comunicat denumit Agendă pentru un turism european 
durabil şi competitiv (Agenda for a sustainable and competitive European tourism. - COM 
(2007) 621 final / 19.10.2007), în care s-au formulat obiectivele pentru asigurarea durabilităţii 
turismului european şi provocările legate de atingerea acestui deziderat, cadrul de acţiune, 
principiile pentru realizarea unui turism competitiv şi durabil, rolul şi modul de implicare a 
celor interesaţi în sectorul turistic şi al Comisiei Europene etc. 
 

Principiile stabilite sunt:  
- abordare integrată şi holistică - luarea în seamă a tuturor impacturilor turismului pe 

parcursul planificării dezvoltării lui; 
- planificare pe termen lung - luarea în seamă a nevoilor generaţiilor viitoare, 

durabilitatea dezvoltării;  
- viteză şi ritm al dezvoltării adaptate la caracterul, resursele şi nevoile comunităţilor 

gazdă şi destinaţiilor; 
- implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de luare a deciziilor; 
- utilizarea celor mai bune cunoştinţe accesibile - împărţirea informaţiilor referitoare 

la tendinţele, impacturile, abilităţile necesare turismului în toată Europa; 
- minimalizarea şi gestiunea riscurilor - principiile precauţiei, prevenirea unor efecte 

nedorite prin evaluare preliminară; 
- reflectarea impacturilor în costuri - principiul poluatorul plăteşte, preţurile trebuie să 

reflecte costurile reale a consumului şi producţiei;  
- stabilirea şi respectarea unor limite privind solicitarea capacităţii de suport a 

locurilor, destinaţiilor de primire evitând supraaglomerarea şi suprasolicitarea; 
- a întreprinde o monitorizare continuă a dezvoltării, bazându-se pe indicatori de 

durabilitate şi intervenţie în caz de neconformare.  
 
Aceste principii sunt preluate şi integrate în politica turismului U.E., Comisia stabilind 

rolul propriu şi al celor care au interese în sectorul turistic în vederea unirii acţiunilor acestora 
pentru dezvoltarea turismului. 
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Agenda ghidează activităţile viitoare ale Comisiei în domeniul turismului şi în alte 
domenii politice care exercită impact asupra turismului şi a durabilităţii lui. Documentul 
stipulează patru aspecte importante ale rolului C.E. în domeniul turismului: 

1. mobilizarea actorilor pentru producerea şi diseminarea cunoştinţelor din domeniu; 
2. promovarea destinaţiilor de excelenţă; 
3. mobilizarea instrumentelor financiare ale U.E.; 
4. aducerea în prim-plan a durabilităţii şi competitivităţii în politicile Comisiei 

Europene. 
 
Un alt aspect al politicii de turism la nivel european este existenţa şi activitatea 

Comisiei Europene pentru Călătorii – C.E.C. (European Travel Commission), o organizaţie 
internaţională în responsabilitatea căreia intră promovarea Europei ca și destinaţie turistică pe 
pieţele extraeuropene (America de Nord şi Latină, Asia), dezvoltarea sectorului turistic pentru 
toate ţările europene prin cooperarea în domeniul diseminării bunelor practici, a cercetării de 
piaţă şi promovării turistice. Principalele obiective ale C.E.C. sunt promovarea Europei ca o 
destinaţie turistică atractivă, sprijinirea ONT -urilor membri în schimbul de cunoştinţe şi 
încurajarea colaborărilor pe multiple planuri, dotarea partenerilor din industrie şi alte domenii 
interesate cu materiale informative şi statistici uşor accesibile despre turismul receptor din 
Europa. 
 

Comitetul regiunilor, prin Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE), elaborează 
studii şi publicaţii, inclusiv în domeniul turismului (ex. „Turismul durabil - factor de coeziune 
între regiunile europene - Sustainable Tourism as a Factor Among European Regions. CoR 
Studies e-6/2006, Brussels), care cuprind o serie de recomandări privind formularea politicilor 
de turism la diferite nivele teritoriale pe baza cerinţelor de durabilitate şi competitivitate. 
 

Iniţiativa „Capitalele Culturale ale Europei” este menită să valorifice şi să promoveze 
diversitatea culturală a oraşelor Europei, precum şi caracteristicile lor comune, în vederea 
dezvoltării unei identităţi europene comune. Beneficiile directe ale statutului de capitală 
europeană sunt investiţiile semnificative în infrastructura urbană, regenerare, reabilitarea 
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patrimoniului construit şi atragerea unui număr semnificativ de turişti, toate cu efecte pe 
termen lung. 
 

În anul 2011, Comisia Europeană a publicat Carta Albă intitulată ”Foaie de 
parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de 
transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor”. Aceasta prezintă 40 de 
iniţiative concrete privind infrastructura şi serviciile de transport de implementat în următorul 
deceniu. Iniţiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până în anul 2050: 

- eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe; 
- reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim; 
- trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane de 

distanţă medie de pe modul rutier pe modul feroviar şi naval. 
- reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport. 

 
Se poate observa că, în dimensiunea europeană, la baza direcţiilor de dezvoltare a 

infrastructurii stau aproape exclusiv concepte legate de protecția mediului. Această abordare 
este probabil potrivită pentru țări cu o infrastructură de transporturi foarte bine dezvoltată, 
însă este posibil să nu fie potrivită pentru țări cu o infrastructură în general slabă, precum 
România. 
 

În contextul Reţelelor Trans Europene de Transport, Agenţia Executivă pentru 
Dezvoltarea Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea şi 
implementarea proiectelor aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr. 
884/2004/EC.  
 

Inundaţiile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o reacţie 
promptă din partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre adoptare către 
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, în cadrul Directivei Cadru privind Apa 
(2000/60/EC), a legislaţiei de management al riscului de inundare (12.07.2004 
/COM/2004/472). Anul 2007 a adus modificări în ceea ce priveşte politica viitoare de 
gestiune a situaţiilor de risc de inundare, prin adoptarea unei noi directive - Directiva 
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2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii. 
 

Aceasta se va implementa în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în 
2015: 

- etapa I – evaluarea preliminară a riscului de inundare în bazinele hidrografice şi 
zonele litorale (până în 2011); 

- etapa II – realizarea hărţilor de hazard şi risc de inundare acolo unde, în urma 
desfăşurării activităţilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existenţa unei probabilităţi ridicate 
de apariţie a inundaţiilor;  

- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare pentru 
locaţiile considerate problematice, care vor include măsuri de reducere a probabilităţii de 
inundare şi a posibilelor efecte negative asociate viiturilor şi revărsărilor (până în 2015). 
 

Politica de coeziune urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi socială a 
Uniunii Europene extinse pentru promovarea dezvoltării durabile, armonioase şi echilibrate a 
comunităţii. Implementarea politicii de coeziune este realizată prin intermediul a trei 
obiective:  

- convergenţă; 
- competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă; 
- cooperarea teritorială europeană. Aceasta din urmă vizează consolidarea cooperării 

transfrontaliere prin iniţiative comune locale şi regionale, consolidarea cooperării 
transnaţionale prin acţiuni care facilitează dezvoltarea teritorială integrată conform 
priorităţilor Comunităţii Europene, precum şi consolidarea cooperării interregionale şi a 
schimbului de experienţă. 
 

Obiectivul general al Programului INTERREG IVC este să îmbunătăţească eficacitatea 
politicilor de dezvoltare regională în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi 
prevenirii riscurilor şi să contribuie la modernizarea economiei şi creşterea competitivităţii 
Europei. 
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Obiectivul general al Programului de cooperare transnaţională Sud Estul Europei 
este să îmbunătăţească procesul integrării teritoriale, economice şi sociale şi să contribuie  la 
coeziune, stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni 
comune în domenii de importanţă strategică. 
 

Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel european este un deziderat important 
în ceea ce priveşte implementarea Strategiei de la Lisabona, care propune obiective concrete 
legate de îmbunătăţirea procesului de legiferare şi a politicilor publice cu impact direct 
asupra dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă. La nivel programatic şi 
declarativ se observă o corelaţie directă între îmbunătăţirea capacităţii administrative şi 
creşterea calităţii vieţii la nivelul cetăţenilor Uniunii Europene. 

 
Guvernarea democratică şi eficientă este scopul major al tuturor încercărilor de 

reformă a administraţiei publice.  
 
Administraţia publică reprezintă un domeniu vast, caracterizat de probleme şi 

abordări diverse, dar şi de teme ce prezintă o valabilitate perpetuă.  
 
Alături de imaginile “clasice” ale sistemelor administrative şi ale modului lor de 

operare, problema inovaţiei şi reformei în domeniul administraţiei publice a suscitat 
întotdeauna o dezbatere teoretică şi o preocupare practică semnificativă axată în primul rând 
pe compatibilitatea conceptelor de inovaţie şi administraţie publică.  

 
Deseori, administraţia este prezentată ca fiind imobilă prin natura sa şi incapabilă, în 

esenţă, să se adapteze evoluţiilor cerute. Diversele abordări ale reformelor administrative se 
plasează pe o scală largă, între o percepţie pozitivă şi o imagine profund negativă a 
aparatului birocratic. 
 

Un alt element important care trezeşte interes la nivel european vizează cooperarea 
teritorială între autorităţile locale, crearea de noi forme de organizare instituţională şi de 
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administraţie cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice şi de a întări capacitatea 
acestora pentru a face faţă concurenţei. 
 
2.2 Contextul național 

La nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată  prin intermediul  
Programelor Naţionale de Reformă (PNR).  

 
Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt: 

 
- rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%; 
- nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României; 
- obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice; 
  - emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900; 
  -24% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 
  - creşterea cu 19% a eficienţei energetice; 
- rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%; 
- ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar, 
de cel puţin 26,7%; 
- scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000. 
 

Poziţia României la viitoarea PAC este prezentată detaliat în documentul: 
 

„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind 
Comunicarea Comisiei “PAC în perspectiva anului 2020: Cum 
răspundem provocărilor viitorului legat de alimentaţie, resurse 
naturale şi teritorii”. 

 
România susţine menţinerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru agricultură în 

configuraţia celor 2 piloni complementari. 
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Referitor la pilonul I – sistemul de plăţi directe şi măsurile de piaţă, România salută 
comunicarea comisiei şi consideră că aceasta vine în întâmpinarea problemelor economice, 
sociale şi de mediu, cu care se confruntă agricultura şi spaţiul rural din Uniunea Europeană. 
 

Susţinerea fermierilor activi va conduce la diminuarea disparităţilor dintre statele 
membre şi o alocare corectă a resurselor financiare. În acest sens, este deosebit de important 
să reconsiderăm definirea fermierului ca „fermier activ”. 
 

România susţine ferm ideea unei distribuiri echitabile a plăţilor directe între statele 
membre. De altfel, România susţine ca în viitoarea PAC să nu mai fie menţinute actualele 
discrepanţe, în aşa fel încât PAC să nu mai fie o politică cu două viteze. Procesul de phasing-
in pentru România şi Bulgaria trebuie să se încheie în 2014. 
 

România consideră oportună deschiderea arătată de Comisie pentru susţinerea 
agriculturii la scală mică, prin introducerea unei scheme de sprijin dedicată fermelor mici, 
aceasta contribuind la consolidarea competitivităţii şi menţinerea vitalităţii zonelor rurale. În 
acest sens vom susţine definirea unor noi criterii de eligibilitate mai simplu de gestionat şi 
mai uşor de implementat. 
 

România nu consideră oportună propunerea Comisiei de introducere a unei limite 
superioare (plafonare) a nivelului plăţilor directe alocate fermelor mari. O astfel de măsură nu 
ar face decât să determine exploataţiile mari să se divizeze în ferme mai mici, eligibile, cu 
efecte asupra competitivităţii şi viabilităţii lor economice pe termen mediu şi lung. 
 

România sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri să 
obţină un venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult in sectorul 
agricol şi pentru întinerirea acestuia, având în vedere actualul context de îmbătrânire a 
populaţiei active din agricultură. 
 

România susţine menţinerea instrumentelor actuale de intervenţie pe piaţă pentru a 
acţiona ca plasă de siguranţă în situaţiile de criză, precum şi căutarea de noi instrumente care 
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să permită menţinerea agriculturii U.E. la un nivel competitiv în raport cu ţările terţe; 
continuarea, după 2013, a programelor sectoriale cu un impact deosebit pentru România, 
precum şi a ajutorului specific acordat în prezent conform art. 68 din Regulamentul nr. 
73/2009. 

 
Comunicarea CE privind funcţionarea lanţului alimentar, puterea de negociere a 

producătorilor agricoli, relaţiile contractuale, necesitatea restructurării şi consolidării 
sectorului de producţie, transparenţa şi funcţionarea pieţelor de produse agricole, vine în 
întâmpinarea problemelor existente şi în România. 

 
Agricultura este vizată şi de Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală. România propune 

ca agricultura să fie recunoscută ca sector comunitar strategic integrant şi activ, cu impact 
nu doar în asigurarea / furnizarea alimentelor, ci şi asupra societăţii, prin crearea locurilor de 
muncă şi intensificarea activităţilor non-agricole în mediul rural. Dimensiunea socială a 
agriculturii este importantă, deoarece acest sector contribuie semnificativ la angajarea 
forţei de muncă în zonele rurale şi asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor. 
 

Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al 
agriculturii româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor de animale 
pentru carne şi lapte. Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice 
pentru îmbunătăţirea producţiilor animaliere menite, la rândul lor, să încurajeze dezvoltarea 
de unităţi de procesare agroalimentară. 
 

Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală contribuie la dezvoltarea economică şi socială 
prin dezvoltarea mediului rural, menţinerea moştenirii culturale, utilizarea corectă a resurselor 
naturale şi, mai ales, prin crearea locurilor de muncă în spaţiul rural.  În ceea ce 
priveşte acţiunile de revizuire a PAC, România susţine importanţa menţinerii unui nivel 
consistent al bugetului alocat Pilonului II. 
 

Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, managementul durabil al 
resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să 
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răspundă nevoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea unei flexibilităţi mai 
mari. 
 

România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua perioadă de programare 
pachete de măsuri, prin interconectarea celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone 
sau grupuri specifice. 
 

România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în vederea 
evitării unor fenomene prezente în România, ca: depopularea, abandonul terenurilor agricole 
şi creşterea capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri publice.  

 
Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet adresat micilor fermieri 

trebuie să vizeze aspecte privind: 
- mărirea sprijinului financiar acordat acestora; 
- simplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor; 
- stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea produselor; 
- măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională şi 

creditarea acestei categorii de fermieri; 
- dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea facilitării accesului direct 

al consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultură  ecologică,  produse tradiţionale 
sau locale ) şi sprijinirea pieţelor locale; 

- stabilirea unor condiţii și cerinţe privind standardele minime de realizare a 
producţiei şi comercializare, adaptate capacităţii financiare a micilor fermieri. 
 

În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea riscului, România susţine 
continuarea şi dezvoltarea măsurilor de inginerii financiare, prin instrumente de asigurare, 
accesul la credite, garanţii, capital social ş.a.m.d, acestea reprezentând aspecte esenţiale 
pentru creşterea competitivităţii sectorului agricol, având în vedere particularităţile acestui 
sector. 
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Alte măsuri considerate importante de România: 
- susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole prietenoase faţă de mediu, precum 

şi a mijloacelor alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori eficienţa energetică, 
productivitatea şi capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările climatice; 

- dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii modernizării infrastructurii şi 
a serviciilor non-agricole pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai; 

- diversificarea acţiunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER şi creşterea 
sprijinului financiar. 
 

Potrivit Planului Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013, obiectivul global este 
Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România și 
statele membre ale U.E. Pentru atingerea obiectivului general al Planului Naţional de 
Dezvoltare au fost stabilite 5 obiective, printre care menţionăm:  

- creşterea productivităţii companiilor româneşti, astfel încât să se apropie de rata 
medie a productivităţii în U.E. şi încurajarea dezvoltării durabile în conformitate cu nevoile 
economice şi sociale ale României; 

- dezvoltarea capitalului uman prin dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, moderne 
şi incluzive, a cărei competitivitate creşte prin oferirea oportunităţilor egale privind învăţarea 
de-a lungul vieţii; 

- dezvoltarea economiei rurale a României bazată pe cunoaştere şi antreprenoriat 
privat, care respectă moştenirea naturală, culturală şi istorică; 

- accelerarea creşterii economice în acele regiuni rămase în urmă faţă de media U.E. 
 

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013 şi-a propus ca obiectiv general 
Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele 
membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB 
până în anul 2015, iar ca obiective specifice:  

- dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene; 
- creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;  
- dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România;  
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- consolidarea unei capacităţi administrative eficiente și promovarea dezvoltării 
teritoriale echilibrate. 

 
În cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru 

orizontul de timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru 
orizontul de timp 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 
principalii indicatori ai dezvoltării durabile. În ceea ce priveşte ţinta de atins pentru 
orizontul de timp 2030, Strategia urmăreşte apropierea semnificativă a României de nivelul 
mediu din acel an al ţărilor membre ale U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării 
durabile. 

 
Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei 

dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, 
corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de 
creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face 
din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le 
vizita, a investi şi a munci. Cele cinci axe prioritare stabilite în cadrul POR sunt:  

- sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere; 
- îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport; 
- îmbunătăţirea infrastructurii sociale; 
- sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local; 
- dezvoltarea durabilă,  promovarea turismului şi asistenţă tehnică. 

 
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti 
pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile 
întreprinse vor genera până în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi 
vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media U.E. Pentru atingerea 
acestui obiectiv general s-au propus următoarele obiective specifice:  

- consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;  
- crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;  
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- creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între 
instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea 
accesului întreprinderilor la CDI;  

- valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea 
acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni)  

- creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin 
promovarea surselor regenerabile de energie. 
 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea 
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi 
sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 
1.650.000 de persoane. În cadrul acestui program au fost stabilite următoarele obiective 
specifice:  

- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi 
continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;  

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii 
muncii;  

- facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;  
- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;  
- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele 

rurale; îmbunătăţirea serviciilor  publice de ocupare;    
- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 

 
Programul Naţional de Reformă are ca priorităţi pentru această perioadă: 
- dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor; 
-  asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate; 
- r eabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea dotărilor unităţilor de învăţământ din 

mediul rural şi zonele dezavantajate; 
- elaborarea şi implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea părăsirii 

timpurii a şcolii; 
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- elaborarea planurilor de şcolarizare şi elaborarea curriculei în învăţământul 
profesional şi tehnic pe baza cerinţelor pieţei muncii; 

- formarea cadrelor didactice şi a directorilor/directorilor adjuncţi de unităţi de 
învăţământ preuniversitar; 

- finalizarea informatizării sistemului de învăţământ; 
- elaborarea strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii. 

 
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu constă în reducerea 

decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu 
atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în 
servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a 
principiului „poluatorul plăteşte”.  

Ca şi obiective specifice au fost definite următoarele:  
- îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin 

asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 
2015; 

- dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea 
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de 
judeţe până în 2015; 

- reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai 
poluate localităţi până în 2015; 

- protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea 
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;  

-  reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, 
prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. 
 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport constă în 
promovarea în România a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, 
eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor și bunurilor, la servicii de un nivel 
corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul 
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regiunilor României. În cadrul acestui program au fost definite următoarele obiective 
specifice: 

- modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare 
pentru protecţia mediului înconjurător; 

- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu 
principiile dezvoltării durabile; 

- promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal; 
- sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale 

transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane. 
 

Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi 
mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Ca şi obiective specifice se 
menţionează: 

- obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului 
de politici publice; 

- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe 
procesul de descentralizare. 
 

Strategia Naţională de Export a României 2010 - 2014 stabileşte o multitudine de 
obiective specifice: 
▪  Susţinerea la export a producătorilor care sunt asociaţi şi exportă folosind indicaţiile 
geografice şi denumirile de origine. 
 
▪  Consultanţă pentru elaborarea unei strategii de susţinere a formării şi dezvoltării de 
clustere în sectoare cu potenţial de creştere a exporturilor, conform Strategiei Naţionale de 
Export 2010-2014 şi a Strategiilor Regionale de Export la nivelul tuturor regiunilor de 
dezvoltare. 
 
▪  Managementul strategiilor de branding regional. 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

37 

▪  Dezvoltarea de centre promoţionale şi expoziţionale interne cu grad înalt de 
internaţionalizare şi specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile să promoveze 
oferta de export românească la nivelul de impact al expoziţiilor internaţionale.  
▪  Dezvoltarea structurilor regionale în parteneriat public - privat capabile să asigure 
managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de 
promovare la nivel regional. 
 
▪  Susţinerea sectoarelor prioritare la nivel regional. 
 
▪  Dezvoltarea potenţialului de export al regiunilor şi a capacităţii acestora de ofertare la 
export pe pieţele externe. 
 
▪  Dezvoltarea exporturilor bazat pe design şi inovaţie şi active intangibile. 
 
▪  Promovarea activă a brandurilor sectoriale pentru sectoarele exportatoare. 
 
▪  Prezenţa echilibrată a tuturor sectoarelor exportatoare în forme de susţinere cu finanţare de 
la buget. 
 
▪  Dezvoltarea şi alinierea exportatorilor la standarde de certificare avansate cerute de 
pieţele externe. 
 
▪  Creşterea capacităţii exportatorilor români de a adăuga, reţine şi capta valoare.  
 
▪  Dezvoltarea de servicii şi produse inovative, dar şi a unei culturi a inovaţiei în ceea ce 
priveşte organizarea şi managementul în reţea. 

 
Obiectivul general al Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 

2030 (CSDTR 2030) este integrarea României în structurile teritoriale europene, prin: 
 •afirmarea identităţii regional-continentale; 
 •dezvoltarea competitivităţii; 
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 •creşterea coeziunii teritoriale; 
 •dezvoltarea teritorială durabilă. 
 

Obiectivele specifice ale CSDTR 2030 sunt: 
- racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi intercontinentală a polilor şi 
coridoarelor de dezvoltare; 
- structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane; 
- stimularea solidarităţii funcţionale urban - rural şi dezvoltarea rurală adecvată diferitelor 
categorii de teritorii; 
-  consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregional; 
-  protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural. 
 

În acord cu Legea 351/2001 cu modificări şi completări ulterioare, Conceptul strategic 
de dezvoltare teritorială România 2030 (CSDTR 2030) integrează reţeaua de localităţi din 
România în structura policentrică a U.E., în conexiune cu reţeaua de poli majori în sud-estul 
Europei (potrivit clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.): 

• Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie 
internaţională: Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi - peste 300 000 de 
locuitori; 

• Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii 
Funcţionale Urbane şi potenţial MEGA - peste 250 000 de locuitori; 

• Poli supraregionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de 
Arii Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori; 

• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii 
Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori; 

• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii 
Funcţionale Urbane şi cu specificitate funcţională, de exemplu: Alba Iulia, Baia Mare, 
Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea; 

• Poli subregionali - între 30 000 – 50 000 de locuitori; 
• Poli locali – sub 20 000 de locuitori. 
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Legătura dintre dezvoltarea teritorială policentrică propusă şi prioritatea de 
competitivitate regională şi coeziune teritorială se asigură prin: 
 
A. Reţeaua de poli majori: 
– deţine şi exercită competenţe la nivel naţional, transfrontalier, transnaţional (reţeaua de 
zone metropolitane, poli competitivi); 
– dezvoltă clustere economice pe baza avantajelor competitive; 
– contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economică; 
– stimulează relaţia urban-rural; 
– contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economică; 
– asigură conectarea reţelei de poli majori la nivel intern, transfrontalier şi transnaţional. 
 
B. Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate: 
– asigură dezvoltarea funcţiunilor specializate; 
– asigură valorificarea diversificată şi competitivă a capitalului teritorial; 
– asigură preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin deconcentrarea 
funcţiunilor la nivel teritorial; 
– susţine dezvoltarea structurii teritoriale a urbanizării. 

Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului (PATN) este suportul dezvoltării 
complexe și durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă contribuţia 
specifică a ţării noastre la dezvoltarea spaţiului european și premisa înscrierii în dinamica 
dezvoltării economico-sociale europene.  
 

Acesta are următoarele roluri: 
● stabilește principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării și structurării rețelei de 
localităţi, criteriile de definire a localităţilor urbane şi rurale, precum şi cele pe baza 
cărora se poate atribui statutul de municipiu sau oraş; 
 
● ierarhizează localităţile existente pe ranguri (0 - III, pentru localităţile urbane şi IV - V 
pentru localităţile rurale) definite ca expresie a importanţei actuale şi în perspectiva imediată 
a fiecărei localităţi în cadrul reţelei din punct de vedere administrativ, social, economic, 
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cultural etc. în raport cu dimensiunile ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de decizie pe 
care îl implică în alocarea de resurse; 
 
● reglementează posibilitatea de promovare a acestor localităţi în rangurile ierarhiei 
funcţionale, stimulându-se competitivitatea între localităţi, prin crearea posibilităţilor de 
trecere a unor localităţi de la statutul rural la cel urban, de la oraş la municipiu, precum şi de 
la un rang inferior la unul superior, în condiţiile satisfacerii indicatorilor stabiliţi; 
 
● instituie obligativitatea pentru Guvern şi autorităţile publice centrale şi locale de a 
acţiona prioritar pentru crearea de dotări cu rol de servire teritorială în zonele lipsite de oraşe, 
pentru sprijinirea şi revitalizarea unor zone rurale în care s-au produs scăderi accentuate de 
populaţie în perioada 1966 - 1997 şi pentru stimularea dezvoltării unor localităţi din zone 
care prezintă disfuncţionalităţi de ordin economic, social şi de mediu; 
 
● oferă cadrul legal de înfiinţare a zonelor metropolitane constituite prin asociere pe baza 
parteneriatului voluntar între marile centre urbane (capitala României şi municipiile de 
rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată la distanţa de până la 30 km 
între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri, în vederea stimulării 
cooperării intercomunale şi a dezvoltării armonioase şi echilibrate a acestor teritorii; 
 
● legiferează obligativitatea ca planurile de dezvoltare naţională, regionale, inclusiv cele 
transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrare în spaţiul european, precum şi cele 
sectoriale să fie elaborate pe baza prevederilor secţiunilor planului de amenajare a teritoriului 
naţional. 
 

Chiar dacă Guvernul a adoptat (la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului), Legea turismului în luna martie a acestui an (clarificând responsabilităţile 
autorităţilor publice centrale şi ale celor locale implicate în acest domeniu, precum şi unele 
cerinţe obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite turiştilor, la care se adaugă 
stabilirea atribuţiilor principale în elaborarea strategiilor şi programelor în domeniul 
turismului, asigurând astfel fluenţa în derularea măsurilor, programelor şi proiectelor de 
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dezvoltare pe termen mediu şi lung în turism), România nu deţine nici în prezent o strategie 
naţională pentru dezvoltarea turismului (legiferată ca atare prin aprobarea guvernului şi a 
Parlamentului României) care să ofere un cadru legal şi concret politicii din domeniul 
turismului la toate nivelurile (de la cel guvernamental până la cel al autorităţilor 
publice locale, ONG-uri şi actorilor privaţi). În absenţa unui asemenea document naţional, 
orice iniţiativă din domeniu trebuie să se alinieze deocamdată legislaţiei turistice în vigoare. 
 

O serie de repere sunt furnizate în schimb prin intermediul unor studii de 
specialitate, precum: 

 
→ Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007 - 

2026, în cadrul căruia sunt prezentate principalele obiective care contribuie la realizarea 
viziunii propuse în domeniul turismului pentru România, şi anume: transformarea României 
într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural care să 
corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor şi serviciilor, 
realizarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului sectorului turistic într-un 
ritm de dezvoltare superior altor destinaţii turistice din Europa. Prin strategia propusă se 
doreşte dublarea contribuţiei turismului la PIB şi creşterea de trei ori a veniturilor din turism 
obţinute de autorităţile locale.  

 
Pe plan investiţional s-a prevăzut o creştere de 5% a locurilor de cazare pe perioada 

2011 - 2016 şi de 17% pe perioada 2016 - 2021. De asemenea, sunt prezentate modalităţile în 
care sunt/pot fi cuprinse într-un proces de interconexiune şi interdependenţă toate 
componentele planificării turismului, incluzând proiecţiile pieţei, formarea profesională, 
impactul economic și social, asigurarea standardelor și direcţiile de proiectare. 

 
Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007 - 2026 are ca și ţintă 

transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural 
şi cultural, care să corespundă standardelor U.E. privind furnizarea produselor şi serviciilor 
până în 2013. Printre obiectivele specifice ale Master Planului se numără şi cele care se 
adresează, direct sau indirect, zonele urbane: 
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•asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale 
de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate 
pentru generaţiile viitoare; 

•dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice, 
prin colaborarea mediului public cu cel privat; 

•elaborarea permanentă de studii de piaţă în domeniul turismului; 
•crearea unei reţele de centre de informare turistică; 
•realizarea unei baze de date a produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor 

turistice; 
•mecanisme şi subvenţii pentru facilitarea investiţiilor în turism; 
•dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului; 
•dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul 

hotelier; 
•dezvoltarea staţiunilor de cercetare turistică; 
•extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice şi introducerea de rute 

turistice tematice; 
•instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea 

facilităţilor oferite oaspeţilor; 
•crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea 

artelor vizuale şi auditive, în special festivaluri tradiţionale şi evenimente folclorice. 
 

→ O serie de studii sectoriale elaborate de către Institutul Naţional pentru 
Dezvoltare şi Cercetare în Turism: Studiu privind amenajarea turistică a peşterilor, Strategia 
de dezvoltare a turismului balnear, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în 
Romania. 
 

Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional are la bază ideea că 
patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi 
naţionale, de dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât 
România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Priorităţile generale ale Ministerului 
Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul Cultural Naţional: 
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 Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional prin 
Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor publice în 
domeniul patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi creşterea gradului de 
protecţie al patrimoniului. 
 

 Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei de 
aproape cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice şi a 
siturilor arheologice, a patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului imaterial, 
perioade în care legislaţia existentă a fost modificată şi completată, au pus în evidenţă unele 
necorelări în definirea unor termeni, denumiri de acte sau documente pe care Ministerul 
Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. Corelarea Codului Patrimoniului Cultural 
naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul protejării patrimoniului imobil (monumentelor 
istorice). 

 Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent deosebit 
pe categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi cel imaterial) şi 
europene. 
 

Liniile directoare la nivel naţional în domeniul ariilor protejate au fost trasate prin 
Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020 
(SNPACB).  
 

Strategia naţională ia în considerare cele mai noi documente directive la nivel 
european cum ar fi "Opţiunile pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de 
biodiversitate la nivelul U.E." prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor nr. 4 
final/19.01.2010. Analiza implementării Strategiei U.E. privind conservarea biodiversităţii a 
reliefat o serie de rezultate pozitive, dar şi o serie de deficienţe. 

 
Biodiversitatea trebuie să fie integrată în toate politicile sectoriale - planificarea 

exploatării resurselor naturale, exploatarea pădurilor, planificarea dezvoltării agricole şi 
rurale. Trebuie acordată o atenţie deosebită şi modului de integrare a conservării în acţiunile 
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de dezvoltare şi integrarea problematicii biodiversităţii, trebuie să pornească de la nivel 
national, dar să se reflecte şi la nivel judeţean şi local. 
 

Prin SNPACB, România îşi propune pe termen mediu 2010 - 2020, următoarele 
direcţii de acţiune generale: 

Direcţia de acţiune 1: Stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de 
resursele genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020. 

Direcţia de acţiune 2: Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în 
toate politicile sectoriale până în 2020. 

Direcţia de acţiune 3: Promovarea cunoștinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare 
tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca 
suport al dezvoltării durabile până în 2020. 

Direcţia de acţiune 4: Îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul 
biodiversităţii până în 2020. 
 

Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii şi utilizarea 
durabilă a componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel naţional şi 
a ameninţărilor la adresa biodiversităţii, pentru asigurarea conservării „in-situ” şi „ex-situ” 
şi pentru împărţirea echitabilă a beneficiilor utilizării resurselor genetice, au fost stabilite 
următoarele 10 obiective strategice: 
 

A. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general; 
B. Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale de arii 

natural protejate; 
C. Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate; 
D.Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice;  
E. Conservarea ex-situ; 
F. Controlul speciilor invasive; 
G. Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor care decurg din 

utilizarea acestor resurse; 
H. Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor tradiţionale; 
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I. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de tehnologie; 
J. Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului. 

 
Deziderate de la nivel european privind administraţia publică au fost traduse la nivel 

naţional prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privind spaţiul administrativ din 
România a unor obiective vizând procesul de descentralizare şi îmbunătăţire a calităţii 
serviciilor publice. 
 

Una din principalele carenţe ale administraţiei publice româneşti a constat în 
managementul deficitar al instituţiilor publice care a fost în principal unul politic neglijându-
se importanţa planificării şi managementului strategic ca instrumente manageriale. 

 
Provocările perioadei următoare cu privire la reforma continuă şi eficientă a 

administraţiei publice se leagă de crearea unui serviciu public mai transparent, eficient şi 
eficace, de existenţa unor iniţiative de promovare a unei guvernări deschise şi de implicarea 
societăţii civile în dezvoltarea unei strategii pentru investiţiile locale în vederea creşterii 
economice şi a creării de noi locuri de muncă. Totodată, se poate sublinia necesitatea 
reformării continue şi eficiente a administraţiei publice din România ţinând cont de crearea 
unui cadru normativ cuprinzând principiile pentru o reglementare eficientă. 
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CAPITOLUL III 
 

PREZENTARE REGIUNEA SUD MUNTENIA 
 
 
3.1 Carateristicile geografice și organizare administrativă 

Regiunea Sud - Muntenia, cu 
o suprafață de 34.453 km² 
reprezentând 14,45 % din suprafața 
României, este situată în partea de 
sud - sud est a acesteia, învecinându-
se la nord cu Regiunea Centru, la est 
cu Regiunea Sud - Est, la sud cu 
Bulgaria, limita fiind dată de granița 
naturala - fluviul Dunărea, iar la vest 
cu Regiunea Sud - Vest. Regiunea 
Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea 
ca mărime din cele 8 regiuni de 
dezvoltare. 
 

Prezența în sudul regiunii a 
fluviului Dunărea îi conferă acesteia 
posibilitatea de a avea comunicații cu cele 8 țări riverane, iar prin intermediul canalului 
Dunăre - Marea Neagră de a avea ieșire la Marea Neagră și deci acces la Portul Constanța - 
principala poartă maritimă a țării. 

 
Existența în centrul regiunii dar nefăcând parte din aceasta a capitalei țării, București, 

parte componentă a Regiunii București - Ilfov, constituie prin infrastructura socială și 
instituțională existentă și prin Aeroportul Internațional Otopeni, un real avantaj. 
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Din punct de vedere administrativ, Regiunea Sud - Muntenia este formată din: 7 județe 
(Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Giurgiu, Prahova și Teleorman), 16 municipii, 32 
orașe și 519 comune cu 2019 sate. În ceea ce privește suprafața regiunii, se poate observa 
că cele mai mari ponderi sunt deținute de județele Argeș (19,8%), Teleorman (16,8%) și 
Călărași (14,8 %), iar cea mai mică de județul Giurgiu (10,2 %). 

 
Organizarea administrativ teritorială a Regiunii Sud Muntenia, la 31 decembrie 2011 

 
 Suprafața 

totală 
-km2- 

Ponderea 
în regiune 

% 

Număr 
municipii 

Număr 
orașe 

Număr 
comune 

Număr 
sate 

Regiunea Sud Muntenia 34453 - 16 32 519 2019 
Argeș 6826 19,8 3 4 95 576 
Călărași 5088 14,8 2 3 50 160 
Dâmbovița 4054 11,8 2 5 82 353 
Giurgiu 3526 10,2 1 2 51 167 
Ialomița 4453 12,9 3 4 59 127 
Prahova 4716 13,7 2 12 90 405 
Teleorman 5790 16,8 3 2 92 231 

Sursa: Direcția Regională de Statistică Călărași 
 

3.2 Cadrul natural  
3.2.1 Relieful  

Relieful regiunii caracterizat prin varietate și dispunere în amfiteatru cuprinde trei 
forme majore de relief: munte 9,5 %, deal 19,8%, câmpie și luncă 70,7%. Dacă pentru cele 4 
județe din sud (Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman) forma caracteristică de relief este 
câmpia, celelalte 3 județe  din nord  (Argeș, Dâmbovița, Prahova) cuprind atât câmpia cât și 
dealurile și munții. 
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Altitudinile scad dinspre nord, dinspre culmile Carpaților Meridionali și grupei sudice 
a Carpaților Orientali, către sud, în zona de câmpie (Câmpia Română). Contactul dintre aceste 
două unități se realizează prin intermediul unei zone subcarpatice ce aparține Subcarpaților de 
Curbură și Getici și a unei zone de podiș: Piemontul Getic. Aici se întâlnesc două din cele 
patru grupe ale Carpaților Meridionali: Grupa Bucegi și Grupa Făgăraș. În Munții Făgăraș se 
întâlnesc cele mai mari altitudini din țara noastră: Vf. Moldoveanu cu 2.544 m, Vf. Negoiu cu 
2.535 m. Altitudini de peste 2.500 m se întâlnesc și în grupa munților Bucegi - Leaota (Vf. 
Omu cu 2.505 m). Alte masive interesante mai sunt: Piatra Craiului, Ciucaș (cu stânci cu 
forme bizare), Cozia, Iezer - Păpușa etc. În sud se întinde Câmpia Română, cea mai întinsă 
unitate de câmpie de pe teritoriul țării noastre.  

 
Relieful regiunii este dispus în fâșii paralele, orientate pe direcția vest - est, coborând 

în trepte de la nord spre sud și cuprinde trei trepte principale de relief: 
● treapta înaltă a munților, cu o mare diversitate morfologică și cu o energie de relief 
accentuată; 
● treapta dealurilor subcarpatice și a podișurilor piemontane, cu relief specific de eroziune; 
● treapta joasă, de câmpie, cu relief de acumulare. 
 

Munții. Culmile montane se desfășoară pe două direcții paralele ce corespund axelor 
majore de cutare a formațiunilor geologice, cu o direcție vest - est specifică, în general, 
munților de la vest de Dâmbovița și o direcție perpendiculară de la nord - sud la est de 
această vale. În partea nordică a regiunii, de la vest la est, se întinde lanțul muntos al 
Carpaților Meridionali cu masivele Munții Făgăraș, Munții Bucegi și Leaota, Munții 
Gârbovei, Munții Grohotișu și Ciucaș. În masivul Făgăraș se găsesc cele mai înalte vârfuri 
muntoase din România și anume, Vf. Moldoveanu (2.544 m) și Vf. Negoiu (2.535 m). 

 
Dealurile subcarpatice și podișurile piemontane reprezintă treapta intermediară între 

munți și câmpie, desfășurată la marginea Carpaților Meridionali și Orientali. Au altitudini care 
scad de la 800 - 900 m la contactul cu muntele la 200 - 300 m la contactul cu câmpia. 
Unitățile deluroase din cadrul Regiunii Sud Muntenia aparțin Subcarpaților Getici și de 
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Curbură. În cuprinsul lor, la contactul cu Carpații, se evidențiază o unitate mai înaltă, de  
dealuri submontane, ce alternează cu mici depresiuni intercalate. Spre sud, la vest de  
județul Argeș, se dezvoltă o unitate piemontană la contactul cu câmpia reprezentând partea 
estică a Podișului Getic. 

 
Câmpia ocupă cea mai mare parte a Regiunii Sud Muntenia, fiind situată în partea de 

sud a acesteia și corespunzând părții centrale și estice a Câmpiei Române. Aici se remarcă 
altitudinile coborâte, interfluviile plane și largi, văile puțin adâncite în suprafața inițială, 
flancate de terase și de lunci bine dezvoltate. Din punct de vedere geologic, la suprafață 
predomină depozitele loessoide, dispuse peste o cuvertură de pietrișuri și nisipuri. De la 
vest la est se succed Câmpia Piteștilor, Câmpia Târgoviștei și Câmpia Ploieștilor, acestea 
reprezentând unitățile de câmpie înaltă. 

 
Câmpia Gavanu - Burdea reprezintă o prelungire a Piemontului Getic pe dreapta 

Argeșului, extinzându-se de la Vedea la Argeș. Câmpia Burnasului se desfășoară între Dunăre 
la sud, Câlniștea la nord, Teleorman cu Vedea la vest și Argeș la est, în cadrul regiunii 
găsindu-se extremitatea sa vestică. 

 
Tot în cadrul Regiunii Sud Muntenia se găsește și jumătatea sudică a Câmpiei 

Boianului, ce scade în altitudine de la nord - vest spre sud - est. Morfogenetic, câmpia este 
constituită din nivelul propriu-zis de câmp și terasele Dunării, în partea sudică. Partea sudică 
și sud - estică revine Câmpiei Bărăganului, cu unitățile componente: Câmpia Mostiștei, 
Bărăganul de Sud și Central. În partea sud - estică a regiunii se individualizează foarte bine 
lunca Dunării, o unitate mai joasă cu o lărgime apreciabilă (6 - 15 km), remarcându-se 
existența următoarelor sectoare: Mostiștea - Călărași, Călărași - Vadu Oii (Balta Borcea) și 
Vadu Oii - Giurgeni. 

3.2.2 Clima 
Integrată climatului temperat - continental, cu nuanțe de excesivitate mai pronunțată 

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



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

51 

climatice dezvoltate altitudinal, de la clima de lunca joasă din câmpie, la cea de dealuri și 
podișuri, până la cea de munte. Totodată, suprapus acestor tipuri climatice, Regiunea Sud 
Muntenia primește și influențe climatice de tranziție umede (oceanice și submediteraneene) 
în vest și de ariditate (continental - excesive) din est și sud-est. Pe piscurile cele mai înalte 
ale munților, temperaturile scad iarna până la sub 00C la peste 2.000 m altitudine. În zona de 
câmpie verile sunt foarte calde, cu puține precipitații și ierni relativ reci cu viscole puternice. 
Aici, temperatura medie anuală este de 10 - 110C. În luna ianuarie temperatura medie variază 
între -30C în câmpie și -80C în zona de munte, iar în iulie între 10 și 230C. Crestele Munților 
Făgăraș sunt acoperite cu zăpadă circa 8 - 9 luni pe an.  

 
 Etajarea latitudinală a reliefului și expoziția treptelor majore ale acestuia (de la 
altitudini de 10 m prezente în Balta Ialomiței, până la cele de peste 2.500 m aparținând 
Carpaților Românești) determină o multitudine de trăsături climatice secundare și de 
topoclimate, bine evidențiate în regiunea de interes. Printre acestea amintim efectele de foehn 
resimțite pe versanții sudici și sud - estici ai Carpaților Meridionali, adăpostul orografic 
prezent tot timpul anului în ariile depresionare subcarpatice sau prezența și acutizarea 
contrastelor termice și hidrice, favorizate de adecvațiile de aer fierbinte tropical (generator al 
fenomenelor de secetă și uscăciune) sau rece polar și arctic (care determină producerea 
fenomenelor periculoase de iarnă: îngheț, brumă, viscol, polei). 
 
 Particularitățile climatice ale regiunii analizate, determinate de cele ale suprafeței 
subiacente și de radiația solară specifică, se dezvoltă pe fondul etajelor climatice. 
 
3.2.3 Rețeaua hidrografică 

Resursele de apă din Regiunea Sud Muntenia sunt constituite din ape de suprafață 
(râuri, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate, fluviul Dunărea) și ape subterane. 
Rețeaua hidrografică a Regiunii Sud Muntenia aparține bazinelor hidrografice Olt, Vedea, 
Argeș, Ialomița, Siret și a unor bazine secundare aferente Dunării (Mostiștea). 
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Regimul hidric prezintă mari contraste în cuprinsul Regiunii Sud Muntenia, atât în 
ceea ce privește variabilitatea cantitativă, cât și repartiția teritorială a parametrilor aferenți. 
Astfel, procesele pluvio - genetice acoperă o gamă deosebit de neuniformă în cuprinsul 
teritoriului, dependența de multitudinea caracteristicilor locale ale suprafeței subiacente, 
influențate activ de circulația generală atmosferică. 

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

pluviometric este bine evidențiat în luna iunie. De altfel, cele mai bogate cantități de 
precipitații se cumulează în semestrul cald al anului (aproximativ 60% din cantitatea medie 
anuală), când se totalizează și cele mai mari cantități căzute în secvențe temporale scurte (24, 
48 si 72 de ore), dar și intensități maxime pluviale. 

 
Rețeaua hidrografică destul de bogată este dominată de fluviul Dunărea în care se 

varsă principalele râuri ale regiunii (Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița și Prahova). În vest - 
Argeșul cu afluenții Valșan, Râul Doamnei, Râul Târgului, Dâmbovița, Sabar, Neajlov, 
Teleormanul, Vedea, în est - Ialomița cu afluentul Prahova cu Doftana, Teleajen și Cricov. În 
sud curge Dunărea, iar în sud - vest Oltul. Aceasta este completată de o serie de lacuri 
naturale și antropice cu folosință complexă. Varietatea formelor de relief și complexitatea 
geologică a acestora fac ca resursele naturale ale regiunii să fie destul de diversificate. 

 
Condițiile de formare a lacurilor din arealul regiunii țin de carateristicile geologice 

(loessuri), de relief (câmpuri, arii subsidente), de morfohidrografia luncilor, de ariditatea 
climei, de regimul hidric și de activitățile antropice. În funcție de aceste elemente, în arealul 
regiunii, lacurile pot fi grupate în lacuri naturale cu mai multe tipuri genetice și lacuri 
antropice. Regimul hidrologic și hidrochimic al lacurilor depinde foarte mult de condițiile 
climatice și de mărimea bazinelor care prin debit asigură sau nu aportul de apă. Majoritatea 
lacurilor din aria metropolitană au bazine de scurgere în ape dulci, în timp ce limanele și 
lacurile de crov au mineralizări care pot oscila între 1 și 24 g/l.  
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Astfel, lacurile din Regiunea Sud Muntenia se pot grupa în felul următor:  
- lacuri de albie – lacurile Amara și Fundata din Câmpia Bărăganului; 
- lacuri de luncă – lacurile Comana, Herăști, Gruiu,  Mitreni, balta Zagaz, Piersica, 

Bentu, Bataluri, Marsilieni, Bărbătescu din lunca Argeșului; 
- lacurile antropice – Vidraru în jud. Argeș, Văcărești, Dridu în jud. Ialomița și 

Pecineagu în jud. Dâmbovița; Ezerul Mostiștei, cel mai mare liman fluviatil (întins 
pe o suprafața de 23,64 km²) situat la gura de vărsare a râului Mostiștea în 
Dunăre); 

- apele subterane – sunt cantonate în partea de nord a regiunii, în masivele Ciucaș și 
Bucegi. 

 
3.2.4 Resurse naturale 

Varietatea formelor de relief și complexitatea geologică a acestora fac ca resursele 
naturale ale regiunii să fie destul de diversificate. 

 
Zona montană și de deal concentrează resurse naturale ale subsolului (petrol, gaze 

naturale, cărbune, minereuri radioactive și metalifere, sare, marne calcaroase, sulf, acumulări 
de gips și izvoare minerale) importante pentru industria energetică, chimică și a materialelor 
de construcții. 

 
Condițiile diverse de sedimentare au condiționat existența unor variate resurse de 

subsol, cantonate cu precădere în zona subcarpatică, dintre care cele mai importante sunt 
zăcămintele de țiței și gaze.  

 
Sarea, folosită cu precădere în industria chimică este extrasă din multe locuri, cele mai 

cunoscute și bogate rezerve găsindu-se la Slănic Prahova. 
 
Rezerve importante de lignit se găsesc la Șotânga – Mărgineanc, zăcăminte 

nemetalifere de sulf la Pucioasa, gips la Pucioasa, Cucuteni – Fieni, Lăculețe în județul 
Dâmbovița. Rocile utile și materialele de construcții, în cantități însemnate, sunt reprezentate 
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prin: argile comune în arealele Crângurile, Doicești – Glodeni, Pucioasa, Șotânga; calcare la 
Lespezi – Dobrești și Valea Brăteiului; gresii la Buciumeni și Moroeni; marme în rezerve 
calculate, mari, la Sima – Fieni și nisipuri și pietrișuri la Pucheni – Moroeni, în județul 
Dâmbovița și în zona Hagieni și albia râurilor județului Ialomița. 

 
În județul Ialomița se regăsesc resurse de loess cu o textură foarte fină la Urziceni, 

Țăndărei, Slobozia și Manasia, precum și nămolul terapeutic sapropelic la Amara și Fundata. 
 
Acestor resurse de subsol li se adaugă izvoarele sărate și apele minerale sulfuroase –

sodice, sulfurate sau bicarbonatate la Pucioasa; sărate – iodurate – bromurate la Vulcana Băi 
și sărate la Bezdead, Glodeni, Lăculețe. De asemenea, au fost identificate resurse de apă 
termală în zonele Amara și Giurgeni, cu o temperatura de 40°C, precum și izvoare sulfuroase 
la Ciulnița, Perieți, Amara, Valea Ciorii. 

 
3.2.5 Biodiversitatea  

Reprezentând condiția primordială a existenței civilizației umane, biodiversitatea 
asigură suport al vieții și al dezvoltării sistemelor socio - economice. Valoarea economică 
a biodiversității devine evidentă prin utilizarea directă a componentelor sale: resurse naturale 
neregenerabile – combustibili fosili, minerale etc. și resurse naturale regenerabile – specii 
de plante și animale utilizate ca hrană, pentru producerea de energie sau pentru extragerea 
unor substanțe. Costurile pierderii sau degradării biodiversității sunt foarte greu de stabilit, 
dar studiile realizate până în prezent la nivel mondial arată că acestea sunt substanțiale și în 
creștere. Fiecare componentă a biodiversității are o valoare intrinsecă inestimabilă, iar 
societatea umană are obligația de a asigura conservarea și utilizarea durabilă a acestora. 

 
În Regiunea Sud Muntenia, suprafața ocupată de ariile naturale protejate reprezintă 

16,28% din suprafața regiunii. Astfel, pe teritoriul regiunii se găsesc 137 arii naturale 
protejate de interes local, 3 parcuri naționale, 3 parcuri naturale, 72 de arii naturale protejate 
de interes național, 39 de situri de importanță comunitară și 32 de situri de protecție 
avifaunistică.  
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În Regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes național 
(Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural Comana, Rezervația 
Manafu, Rezervația Teșila, Pădurea Troianu, Rezervația Naturală Cama Dinu Păsărica, lacul 
Suhaia, APSA Iezer Călărași etc.). 
 

Rezervațiile naturale și monumentele naturii din regiune cuprind o mare varietate de 
ecosisteme, plante și animale rare, forme de relief deosebite, puncte fosilifere și diferite 
obiective geologice. În județele Teleorman, Ialomița și Călărași ariile protejate nu depășesc 
0,5% din suprafața acestora. Cele mai extinse rezervații au suprafețe de 100 - 250 ha, cum 
este rezervația Oloaga - Grădinari din județul Giurgiu, care ocupă o suprafață de 248 ha. 
 
 Multe rezervații și monumente ale naturii au importanță fitogeografică. Astfel, sunt 
protejate în diferite rezervații: arinul (Pădurea Sinaia), un amestec interesant de specii 
caracteristice silvostepei și pădurilor de fag în Pădurea Ciomuleasa (jud. Călărași) etc. Alte 
rezervații s-au constituit pentru protecția unor plante meridionale. De exemplu, în pădurea 
Comana (jud. Giurgiu), din cele 1.201 specii de plante identificate, aproape 20 % au origini 
meridionale: submediteraneene (146 specii), pontice și pontico-mediteraneene (66 specii), 
balcanice și balcano - mediteraneene (23 specii). Dintre rezervațiile geologice și 
geomorfologice, importantă este Rezervația Muntele de Sare de la Slănic – Prahova. 
 
3.3 Profilul social al Regiunii Sud Muntenia 
3.3.1 Demografia 

Numărul populației indică numărul de locuitori de pe un anumit teritoriu la un moment 
dat. La 1 iulie 2011, populația Regiunii Sud Muntenia era de 3.243.268 locuitori, 
reprezentând din punct de vedere procentual 15,4 % din populația României, fiind a doua 
regiune ca mărime din punct de vedere demografic. În urma unei analize a distribuției 
populației s-a putut observa faptul că, la mijlocul anului 2011, 25% din populația Regiunii 
Sud Muntenia era concentrată în jud. Prahova, în timp ce în jud. Giurgiu era concentrată doar 
9% din populația regiunii. 
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La nivel regional, populația din mediul urban este preponderent feminină (52,3%), la 
fel și în mediul rural (50,6%). În toate cele 7 județe ale Regiunii Sud Muntenia, atât populația 
din mediul urban cât și populația din mediul rural este preponderent feminină. 

 
La nivelul anului 2011, peste jumătate dintre orașele din Regiunea Sud Muntenia 

aveau sub 20.000 locuitori. Mărimea medie a unui oraș din Regiunea Sud Muntenia a scăzut 
de la 28.852 locuitori, în 2004, la 27.959 locuitori, în anul 2011. Cauzele acestei evoluții 
constau din scăderea populației urbane și intrarea unor comune în categoria orașelor foarte 
mici. 
  
 Analiza componentei etnice a populației relevă faptul că populația Regiunii Sud 
Muntenia este relativ omogenă. Astfel, în anul 2011, conform datelor provizorii ale 
Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, cea mai mare pondere în structura 
etnică a regiunii o dețineau românii cu 95,47% (2.862.966 persoane), urmați de populația 
de etnie romă 4,11% (123.363 persoane), de maghiari cu 0,05% (1.655 persoane), turci 
0,03% (996 persoane), ruși – lipoveni 0,02% (490 persoane) și alte etnii declarate cu 0,32% 
(9.168 persoane). Procentul populației de etnie romă este mai ridicat în Regiunea Sud 
Muntenia (4,1%), comparativ cu media națională (3,2%). 

 
Cu toate acestea, răspândirea teritorială a celorlalte etnii este neuniformă pe 

teritoriul Regiunii Sud Muntenia, remarcându-se zone de concentrare a populației de etnie 
romă în județele Dâmbovița și Călărași, a maghiarilor în județul Prahova, a turcilor în județul 
Călărași, iar a rușilor - lipoveni în județul Ialomița. De asemenea, se constată faptul că în 
județul Teleorman este concentrată cea mai scăzută pondere a populației de etnie romă, numai 
9%. 
 
3.3.2 Învățământ 
 În anul 2011, numărul total de unități școlare a fost de 1.056 (din care 45,27% erau 
localizate în mediul urban și 54,73% în mediul rural). Cele mai multe dintre acestea au fost 
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înregistrate în jud. Arges (202) și Prahova (240), la polul opus situându-se jud. Călărași (99) 
și Giurgiu (86). 
 
 Numărul cadrelor didactice în mediul urban era de 32.638 (54,5% în mediul urban și 
45,5% în mediul rural), cele mai multe regăsindu-se în jud. Argeș și Prahova, la polul opus 
fiind jud. Giurgiu. 
 
 Numărul populației școlare din Regiunea Sud Muntenia în anul școlar 2010/2011 avea 
o pondere de 13,22% din totalul național, clasând regiunea pe locul 3 la nivel național cu 
505.704 persoane (57,62% în mediul urban și 42,38% în mediul rural), cea mai mare 
populație școlară înregistrându-se în jud. Argeș și Prahova, iar cea mai scăzută în jud. 
Giurgiu. 
 
3.3.3 Sănătate 
 Potrivit datelor statistice, în anul 2011, Regiunea Sud Muntenia dispunea de o rețea de 
unități sanitare compusă dintr-un număr de 57 spitale (46 în mediul urban și 11 în mediul 
rural), 2 policlinici, 37 dispensare, 1.687 cabinete de medicină generală și de familie, 1.087 
cabinete stomatologice, 902 cabinete medicale de specialitate, 1.131 farmacii și puncte 
farmaceutice, 336 laboratoare medicale. La nivel de județ cele mai multe unități sanitare erau 
în Argeș și Prahova, iar cele mai puține în Giurgiu și Ialomița. 
 
 În anul 2011, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, serviciile medicale erau asigurate de 
un număr de 4.499 de medici, dintre aceștia 1.585 erau medici de familie. De asemenea, în 
anul 2011 își desfășurau activitatea 1.156 medici stomatologi, 1.202 farmaciști și 15.634 
cadre sanitare medii. La nivelul celor 7 județe componente, se constată faptul că, personalul 
medico - sanitar își desfășoară activitatea cu precădere în județele din nordul regiunii (Argeș 
și Prahova), în timp ce în județele din sudul regiunii serviciile medicale sunt asigurate de un 
număr insuficient de cadre medicale. Astfel, în județele din partea de nord a regiunii își 
desfășoară activitatea aproximativ 55% din totalul medicilor înregistrați la nivel regional, în 
timp ce în județele din sud numărul medicilor este foarte scăzut. 
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3.3.4 Asistență socială 
 În ceea ce privește infrastructura socială, în Regiunea Sud Muntenia funcționează un 
număr de 13 cămine pentru persoane vârstnice, numărul mediu lunar de beneficiari fiind de 
467 persoane, cei mai mulți dintre aceștia regăsindu-se în jud. Ialomița (246 beneficiari), 
urmat de județele Călărași (83 beneficiari), Dâmbovița (64 beneficiari), Giurgiu (50 
beneficiari) și Teleorman (24 beneficiari), iar ultimul loc este ocupat de jud. Argeș și Prahova 
cu nici un beneficiar datorită inexistenței căminelor pentru persoane vârstnice. 
  
 Regiunea Sud Muntenia numără 11.372 asistenți personali pentru persoane cu 
handicap grav, reprezentând 14,66% din total la nivel național. 
 
3.4 Profilul economic al Regiunii Sud Muntenia 
3.4.1 Infrastructura edilitară  
3.4.1.1 Rețeaua de apă 
 În anul 2011, numărul unităților administrativ - teritoriale din Regiunea Sud Muntenia 
conectate la rețeaua publică de alimentare cu apă era de 385, ceea ce reprezintă doar 67,9% 
din totalul de 567 existente în regiune. 
 
3.4.1.2 Rețeaua de canalizare 
 La nivelul anului 2011, doar 96 dintre cele 567 de unități administrativ - teritoriale 
(16.9%) din Regiunea Sud Muntenia dispuneau de rețea de canalizare, dintre care 44 din 
mediul urban (91,7% din total orașe) și 52 din mediul rural (10% din total comune). Cele mai 
multe localități conectate la rețeaua de canalizare se regăsesc în jud. Prahova (36), iar cele mai 
puține în jud. Giurgiu (3). Lungimea conductelor de canalizare din Regiunea Sud Muntenia 
era, în anul 2011, de 2.386,1 km, respectiv 10,31% din totalul celei existente la nivel național. 
 
3.4.1.3 Rețeaua de gaze naturale 
 În anul 2011, numărul localităților în care se distribuiau gaze naturale era de 158, 
atingând o pondere de 27,87% depășind astfel ponderea înregistrată la nivel național de 
27,57%. 
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 În mediul urban, distribuția gazelor naturale era prezentă în 91,67% localități, 
deficitare fiind jud. Călărași cu o pondere de 80% a localităților în care se distribuiau gaze 
naturale, Ialomița cu o pondere de 71,43%, respectiv Prahova cu 92,86%. 
  

Spre deosebire de mediul urban, în mediul rural, în anul 2011, doar 21,97% dintre 
localități beneficiau de acest serviciu, valori peste media națională (22,20%) regăsindu-se 
doar în județele din nordul regiunii: Argeș cu 28,42%, Dâmbovița cu 48,78% și Prahova cu 
42,22%. 
 
3.4.1.4 Infrastructura de transport  
3.4.1.4.1 Transportul rutier 
 În cadrul Regiunii Sud Muntenia, transportul rutier, aflat în ultimii ani într-o continuă 
dezvoltare, tinde să devină lider pe fondul declinului înregistrat de transportul feroviar. 
Rețeaua de drumuri măsura, la sfârșitul anului 2011, 12.707 km, situând regiunea pe locul 2 
din țară, cu un procent de 15,18% din total. Din totalul drumurilor publice din regiune, 
21,96% erau drumuri naționale, iar 78,04% drumuri județene și comunale. 
  

În urma analizei distribuției teritoriale a densității drumurilor publice, în Regiunea Sud 
Muntenia, se constată că valorile cele mai mari s-au înregistrat în jud. Arges (50,9 km/100 
km²), Prahova (46,8 km/100 km²) și Dâmbovița (46,1 km/100 km²), iar cele mai mici valori în 
jud. Călărași (25,9 km/100 km²) și Ialomița (25,9 km/100km²), acestea înregistrând aceeași 
valoare. 

 
Principalele căi rutiere internaționale care străbat regiunea și care facilitează accesul 

din și înspre aceasta la nivel național și internațional sunt următoarele: 
• E 60: (Franța, Elveția, Austria, Ungaria) – Borș - Oradea – Cluj-Napoca – Turda – 

Târgu- Mureș - Brașov – Ploiești –București – Urziceni –Slobozia – Constanța; 
• E 70:  (Spania, Franța, Italia, Slovenia, Croația, Serbia) – Timișoara – Drobeta 

Turnu Severin –Craiova – Alexandria – București – Giurgiu – (Bulgaria, Turcia, Georgia); 
• E 81: (Ucraina) – Halmeu – Livada –Satu Mare – Zală – Cluj-Napoca – Turda – 
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Sebeș - Miercurea Sibiului – Sibiu – Pitești – București – Constanța; 
• E 85: (Lituania, Belarus, Ucraina) – Siret – Suceava – Roman – Bacău – Buzău – 

Urziceni – București – Giurgiu – (Bulgaria, Grecia); 
• E 574: Bacău – Onești – Târgu Secuiesc – Brașov – Pitești – Craiova; 
• E 577: Slobozia – Brăila – Galați – (Republica Moldova, Ucraina); 
• E 584: (Ucraina, Republica Moldova) – Galați – Slobozia. 

 
Regiunea beneficiază de avantajele oferite de autostrăzile A 1 (București – Pitești), A 

2 (București – Constanța), A 3 (București – Ploiești) și în viitor de Autostrada Sudului 
(București - Alexandria – Roșiori de Vede - Slatina - Craiova - Lugoj). Un alt drum 
important care străbate regiunea este DN 5, fiind drumul național din România, care leagă 
capitala București de orașul Giurgiu, aflat pe malul Dunării, la granița cu Bulgaria, fiind 
continuat dincolo de Giurgiu prin intermediul Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse și pe 
teritoriul Bulgariei. 

 
În același timp, regiunea este un punct de intersecție a mai multor coridoare pan-

europene care leagă centrul și nordul Europei de zona Mediteraneană și Asia, respectiv: 
 - Coridorul Pan - European IV – coridor intermodal (feroviar și rutier), care leagă 
zona centrală a Europei (orașele Dresden și Nürenberg) de Porturile Constanța, Salonic și 
Istanbul (prin 3 ramificații), via Praga – Viena – Budapesta – București - Sofia; 
 - Coridorul Pan - European  VII  (Fluviul  Dunărea) – coridor  fluvial, care leagă 
Portul Roterdam de Portul Constanța, fiind cel mai important traseu navigabil din Uniunea 
Europeană, din perspectivă strategică și a traficului de mărfuri și persoane; 
 - Coridorul Pan - European IX – coridor intermodal (feroviar și rutier), care leagă 
nordul Europei (orașele Helsinki și Kaliningrad) de porturile Odessa și Alexandroupolis, 
via Sankt – Petersburg – Moscova – Kiev – București. 
 
3.4.1.4.2 Transportul feroviar 

Traversată și de principalele magistrale feroviare ale țării, regiunea are un real 
avantaj datorită facilitării de către acestea a legăturii cu importante zone și centre urbane ale 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

61 

țării și asigurării unui transport rapid. Magistrala cu lungimea cea mai mare care traversează 
regiunea este și cea care asigură legătura cu principala poartă maritimă a țării - portul 
Constanța. 

 
Rețeaua de căi ferate a regiunii este bine dezvoltată, liniile aflate în exploatare 

însumând, la sfârșitul anului 2011, o lungime de 1.251 km, regiunea deținând din acest punct 
de vedere, 11,6 % din totalul pe țară. 

 
Liniile de cale ferată electrificate din cadrul regiunii au o lungime de 439 km 

(10,92 % din totalul la nivelul țării), ponderea acestora de 35,09 % din totalul liniilor de cale 
ferată fiind superioară mediei pe țară. De remarcat este faptul că în jud. Argeș rețeaua 
feroviară este complet neelectrificată. 

 
În raport cu suprafața regiunii, liniile de cale ferată au o densitate de 36,3 km/1000 

km², fiind inferioară mediei pe țară de 45,2 km/1000 km². Cea mai densă rețea de cale ferată 
există în județele Ialomița (65,8 km/1000 km²), urmat de Teleorman (39,9 km/1000 km²), 
Călărași (36,9 km/1000 km²), în timp ce județul Giurgiu înregistra cea mai scăzută valoare 
(13,3 km/1000 km²). 
 
3.4.1.4.3 Transportul aerian 

În ceea ce privește accesibilitatea la rețeaua de transport aerian, în regiune nu 
funcționează nici un aeroport civil pentru transport aerian de marfă și călători, dar aceasta 
beneficiază de serviciile celui mai mare aeroport internațional din România (Aeroportul 
Otopeni), amplasat la min. 60 km și max.120 km de capitalele județelor regiunii. 
 
3.4.1.4.4 Transportul naval 

Rețeaua hidrografică a regiunii nu permite transportul naval în interiorul acesteia 
dar la limita de sud beneficiază de principala arteră de  navigație europeană, Dunărea, 
care asigură și facilitează, prin intermediul porturilor fluviale Turnu Măgurele, Zimnicea, 
Giurgiu, Oltenița și Călărași, schimburile comerciale cu țările europene riverane. 
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Infrastructura nesatisfăcătoare a porturilor fluviale și reducerea treptată a activității acestora, 
sunt factori care au contribuit la scăderea gradului de utilizare a potențialului existent. 
  

Accesibilitatea la căile fluviale este asigurată direct doar pentru localitățile din partea 
de sud a Regiunii Sud Muntenia, prin cele 5 porturi (Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, 
Oltenița și Călărași). Toate aceste porturi dispun de acces rutier și feroviar, dar nu există 
centre moderne de transport intermodal, iar unele dintre ele nu beneficiază de legături rutiere 
sau  feroviare rapide (Turnu - Măgurele, Zimnicea, Oltenița) cu celelalte centre din regiune. 
 
3.5 Economia 
 Vechea structură a economiei regiunii, care a cunoscut o dezvoltare industrială masivă 
în anii 70 și-a pus amprenta pe profilul regiunii, încă dominat de industrie și agricultură și cu 
un sector terțiar cu o evoluție ascendentă. O parte dintre activitățile industriale au supraviețuit 
și sunt motorul creșterii economice, o altă parte nu a avut șanse de restructurare și a lăsat fără 
viitor mai multe orașe mici. Extracția și prelucrarea petrolului și a gazelor naturale, fabricarea 
de mașini, echipamente și mijloace de transport, producția de utilaj petrolier și chimic, 
producția de frigidere și congelatoare și producția de automobile sunt industriile care s-au 
restructurat și care au beneficiat de investiții străine. 
 
 Industria Regiunii Sud Muntenia, cu un profil diversificat și complex, se bazează în 
mare parte pe activități tradiționale orientate spațial în funcție de localizarea resurselor 
naturale. Astfel, industria chimică și petrochimică (în județele Prahova și Argeș), industria 
construcției de mașini, echipamente și mijloace de transport (în județele Prahova, Argeș și 
Dâmbovița), industria textilă, a confecțiilor și industria alimentară (specifică județelor din 
sudul regiunii). 

 
Județul Argeș dispune de o economie bine dezvoltată și diversificată, rezultat al 

eforturilor depuse de autoritățile locale pentru modernizare și performanță, inclusiv pentru 
asigurarea unui climat de afaceri atractiv. A fost astfel atras un flux substanțial de investiții, 
atât din sectorul privat intern, cât și din cel extern, care a vizat deopotrivă industria, 
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agricultura și serviciile. Agricultura constituie o componentă importantă a economiei 
argeșene, în sectorul rural fiind introduse constant măsuri de reformare, inclusiv prin aplicarea 
legislației actuale în domeniu și a programelor Uniunii Europene. Una din principalele zone 
agricole ale țării, județul Argeș este bine cunoscut pentru culturile sale de cereale, plante 
industriale și fructe. Un domeniu cu o îndelungată tradiție în județ este cel al viticulturii, 
podgoriile argeșene fiind menționate în documente istorice încă din secolul XIV. 

 
Fiind un județ de câmpie, agricultura este activitatea economică principală a județului 

Călărași. Circa două treimi din producția agricolă a județului o reprezintă aportul sectorului 
vegetal. Producția vegetală este orientată cu precădere spre culturile de cereale boabe, plantele 
uleioase și plante de nutreț. 

 
În județul Călărași există un adevărat „pilon” al cercetării agricole românești – 

Institutul de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Fundulea – care a realizat de-a lungul 
anilor sute de soiuri de hibrizi de cereale, plante tehnice furajere cu calități productive 
superioare. Pe lângă acesta își îndeplinesc activitatea de cercetare încă două unități de profil: 
Stațiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice Fundulea și Stațiunea de 
Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești. 

 
Industria județului este profilată, în cea mai mare parte, pe activități prelucrătoare. 

Sunt prezente ramuri ale industriei alimentare, industriei confecțiilor din textile, industriei 
celulozei, hârtiei și cartonului, industriei materialelor de construcții, construcțiilor navale, 
metalurgice, construcțiilor metalice. 

 
Economia județului Dâmbovița este complexă, predominantă fiind industria ce 

prezintă un grad ridicat de diversificare. Industria prelucrătoare deține ponderea predominantă 
(80%) în producția industrială a județului cu activități preponderente în industria metalurgică 
(40%), industria de mașini și echipamente, fabricarea materialelor de construcție și a altor 
produse din minerale nemetalice, industria de mașini și aparate electrice, industria chimică, 
industria textilă și de confecții, industria alimentară. Industria extractivă se concretizează în 
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exploatarea de țiței, gaze naturale, cărbune și agregate minerale pentru construcții. Județul 
Dâmbovița produce energie electrică pe cărbune (Electrocentrala Doicești) și hidro 
(Complexul de microhidrocentrale de la Dobrești și Scropoasa). 

 
Industria județului Ialomița are ca principale ramuri: producerea îngrășămintelor 

chimice, a zahărului, a uleiurilor comestibile, preparatelor din carne și a conservelor de 
legume, fructe și carne, laptelui și produselor lactate, pâine și produse de panificație, în 
industria confecțiilor, tricotajelor și materialelor de construcții, producerea de aparate 
electronice, mobilă și prelucrarea lemnului, producerea alcoolului și a băuturilor alcoolice, 
lacuri și vopseluri, producție tipografică etc.  

 
Județul oferă posibilitatea practicării agriculturii de mare randament datorită 

amplasării județului într-o zonă agricolă cu potențial agropedoclimatic și de fertilitate 
maximă, tradiției agrare a zonei, care a acceptat însă și a aplicat permanent noutățile tehnice, 
tehnologice și organizatorice promovate în Europa și în lume. 

 
În economia județului Giurgiu se disting ca activități cu pondere semnificativă, 

agricultura, industria și comerțul. În cadrul industriei județului reprezentative sunt: industria 
alimentară și a băuturilor, extracția petrolului și gazelor naturale, industria textilă și a 
confecțiilor din textile. În județ există două parcuri industriale – Parcul Tehnologic și 
Industrial Giurgiu Nord și Parcul Industrial Bolintin - Deal. 

 
Structura economică a județului Prahova este caracterizată de dominarea industriei. 

Ponderea cea mai mare în producția industrială o deține ramura prelucrării țițeiului, urmată de 
cea a industriei alimentare, a băuturilor și tutunului, mașini și echipamente, chimică și 
prelucrarea cauciucului, extractivă, textile și produse textile, metalurgie, construcții metalice 
și produse din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații), prelucrarea lemnului (inclusiv 
mobilier), alte produse din minerale nemetalice, celuloză, hârtie, carton și poligrafie și alte 
activități industriale. 
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Ca structură, industria județului Teleorman este împărțită pe ramuri ale industriei grele 
și ale industriei ușoare, centrele industriale fiind distribuite relativ omogen în cele 5 localități 
urbane din județ. Județul Teleorman dispune de premise favorabile pentru realizarea unei 
agriculturi productive. Apicultura este, de asemenea, o arie importantă a agriculturii în județul 
Teleorman, pentru care s-a dezvoltat un interes aparte, producția agricolă de miere extrasă 
înregistrând performanțe deosebite, după producția de carne și lapte. 

 
Nord - estul județului Teleorman este bogat în rezerve de țiței și gaze naturale. Aici au 

fost instalate multe sonde petroliere pe teritoriul mai multor localități – Blejești, Siliștea, 
Trivalea – Moșteni, Ciolănești, Poeni, Talpa, Videle. Având o suprafață mare arabilă, județul 
dispune de un sol cu grad ridicat de fertilitate de cernoziom, brun – roșcat de pădure, fapt ce 
permite posibilitatea unor investiții deosebit de avantajoase. 
 
3.6 Turismul 
 Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidă expansiune 
în ultimele decenii. Beneficiile economice ale industriei turistice sunt multiple. Industria 
turistică generează un număr semnificativ de locuri de muncă, iar investițiile în acest domeniu 
au o durată de amortizare relativ scurtă. Economia locală, în ansamblu, beneficiază ca urmare 
a dezvoltării turismului. Turiștii creează o cerere suplimentară de servicii și bunuri de 
consum, stimulând astfel sectorul terțiar al economiei (serviciile, comerțul, industriile 
artizanale etc.). În același timp, localitățile turistice tind să aibă o infrastructură edilitară și de 
servicii mai dezvoltată. Sectorul transporturilor și sectorul imobiliar sunt alte două ramuri 
economice ce au de câștigat prin dezvoltarea turismului. Trebuie avute în vedere, de 
asemenea, avantajele indirecte obținute prin creșterea vizibilității și a interesului pentru acele 
regiuni care înregistrează un mare aflux de turiști. 
 
 Dacă în prezent ponderea turismului în produsul intern brut este redusă atât la nivel 
național cât și la nivel regional (cca 2-3%), pe termen mediu aceasta se poate dubla cu 
ușurință, chiar și fără extinderea structurii de primire turistică.  
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 România a reprezentat, înainte de 1990 o destinație turistică importantă pentru piața 
est - europeană, însă în condițiile în care oferta turistică nu s-a schimbat de-a lungul timpului, 
turismul practicat devine necompetitiv în raport cu exigențele cererii și produselor turistice 
de pe piața internațională. 
 
3.6.1 Atracții turistice 

Valorificarea atracțiilor turistice din Regiunea Sud Muntenia, creează oportunități și 
creștere economică regională și locală, iar investițiile în turism și cultură vor permite regiunii 
să folosească avantajele potențialului său turistic și a patrimoniului cultural, pentru a-și 
îmbunătății avantajele competitive în sectoare cu valoare adaugată mare și conținut calitativ și 
cognitiv ridicat, atât pe piețe tradiționale, cât și pe cele în formare. 
 
 Parcuri naturale naționale și regionale 

Regiunea Sud Muntenia deține în patrimoniul său 3 parcuri naționale și naturale din 
totalul de 13 de pe toată suprafața României. 

 
În categoria parcurilor naționale se încadrează Parcul Național Piatra Craiului ce se 

află pe teritoriile județelor Argeș din Regiunea Sud Muntenia și Brașov din Regiunea Centru. 
Parcul este arie protejată de interes național ce are drept scop protecția și conservarea 
elementelor naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico - geografic, floristic, faunistic, 
hidrologic, geologic, paleontologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri 
șțiintifice, educative, recreative și turistice. 

 
Parcul Natural Bucegi se împarte pe trei teritorii administrative, două situate în 

Regiunea Sud Muntenia (județele Prahova și Dâmbovița) și unul situat în Regiunea Centru, în 
județul Brașov. Astfel, suprafața totală a Parcului Natural Bucegi, este de 32.496,8 ha, din 
care sectorului dâmbovițean îi revine o suprafața de 16.634,5 ha. Parcul Natural Bucegi a 
fost creat odată cu promovarea și dezvoltarea turismului, ca măsură de prevenire a procesului 
de exploatare irațională a resurselor naturale și distrugere a diversității biologice. Acesta 
cuprinde o mare diversitate biologică, geologică, geomorfologică, inclusiv carstul care 
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prezintă o importanță deosebită prin frumusețea peisajului și prin interesul științific. 
 
Parcul Natural Comana din județul Giurgiu, cu o suprafață de 24.963 ha, 

reprezintă unul dintre cele 4 situri Ramsar ale României, în cadrul căruia se desfășoară 
turismul controlat în conformitate cu activitățile permise din zona de conservare specială. 
 
 Rezervații naturale 
 În Regiunea Sud Muntenia, în anul 2011 se înregistrau un număr de 68 de rezervații 
naturale, dintre care 31 în județul Argeș, acoperind circa 46% din suprafața regiunii. La 
cealaltă extremă se găsește județul Ialomița care nu deține decât 3 rezervații naturale pe întreg 
teritoriul său. 

 
Detalierea situației pentru fiecare județ în parte este reprezentativă pentru 

determinarea modului în care s-au conservat aceste rezervații pentru fiecare formă de relief. 
 
Ariile protejate din județul Argeș însumează 31 de rezervații naturale. Dintre acestea 

cele mai multe se găsesc în Munții Făgăraș - 14 zone naturale, fiind în cea mai mare parte 
reprezentate de lacuri, un număr de 11 din totalul de 14 al județului. Printre rezervațiile 
naturale se mai numără 6 peșteri, dintre care 5 situate în Parcul Național Piatra Craiului, 3 
zone carstice și câte o zona din cele de granit, calcar, aven, loc fosilier, rezervație și gol alpin. 
  
 Rezervațiile naturale din județul Călărași adună 3 ostroave, ce fac parte din cele 8 
ostroave protejate ale Dunării, o pădure acoperită cu vegetație forestieră și un iezer, 
rezervație avifaunistică ce se află în Lunca Dunării și se împarte în terenuri agricole, cea mai 
mare parte (2.347 ha) și luciu de apa (530 ha). 

 
Parcul Natural Bucegi de pe teritoriul județului Dâmbovița asigură 9 rezervații 

naturale din cele 12 ale județului și se găsesc sub formă de peșteri, plaiuri, chei, o mlaștină și 
o vale. Alte trei arii naturale protejate de acest tip sunt Plaiul Domnesc de pe teritoriul 
comunei Moroeni, Izvoarele de la Corbii Ciungi în comuna Corbii Mari și una dintre 
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poienile cu narcise ale României din Vișina și Petrești. Județul Dâmbovița ocupă a  doua 
poziție din regiune, după Argeș, având ca și criteriu numărul rezervațiilor naturale. 

 
Pădurile Manafu, Oloaga - Grădinari, Padina Tătarului, rezervația Teșila, ce are ca 

scop protejarea bujorului românesc și Rezervația Naturală Cama – Dinu - Păsărica, care 
reprezintă un eșantion tipic de luncă inundabilă, sunt cele 5 arii naturale protejate ale județului 
Giurgiu. 

 
Cele mai puține rezervații din Regiunea Sud Muntenia aparțin județului Ialomița, 

astfel că în acest teritoriu, două lacuri și două păduri sunt încadrate la acest tip de arii 
protejate. 

 
În judetul Prahova, Muntele de Sare Slănic, una dintre cele 6 rezervații naturale, 

are și calitate de monument al naturii, iar alte 4, Abruptul Prahovean, Locul fosilier Plaiul 
Hoților, Munții Colții lui Barbeș, Arinișul de la Sinaia aparțin Parcului Natural Bucegi. 
Acestor rezervații naturale li se adaugă și Tigăile Mari din Ciucaș, un ansamblu de forme de 
relief cu caracter ruiniform și stâncos. 

 
Lacul Suhaia, pădurile Troianu și Pojorâtele, ostrovul Gâsca, cu o suprafață de 58 

ha și ostrovul Mare cu o suprafață aproape triplă de 140 ha, sunt cele 5 rezervații naturale din 
județul Teleorman. Aria protejată Lacul Suhaia, aflată pe teritoriul administrativ al comunei 
cu același nume, reprezintă o zonă din Lunca Dunării, cu luciu de apă, pajiști, turbării și 
mlaștini și constituie o zonă cu mare potențial turistic – turism de agrement, vânătoare și 
pescuit. Pădurea Troianu a fost declarată rezervație naturală, pentru protejarea bujorului 
românesc, iar pădurea Pojorâtele pentru protejarea arboretului natural cu vârste de până la 120 
de ani. 
 
 Monumente ale naturii 

Monumentele naturii sunt acele zone cu elemente naturale valoroase și o deosebită 
semnificație ecologică, științifică sau peisagistică, considerate bunuri naționale, ocrotite prin 
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lege și conservate pentru posteritate. 
 
Conform datelor înregistrate în Raportul din 2011 privind starea mediului, în 

Regiunea Sud Muntenia, s-au conservat 18 astfel de formațiuni de elemente naturale, în doar 
3 județe și anume: Ialomița, Giurgiu și Teleorman. 

 
În județul Ialomița, pădurea de stejari seculari Alexeni reprezintă unul dintre cele mai 

bine conservate monumente ale naturii din județ. Toate cele 9 exemplare încadrate în 
categoria de monumente ale naturii din județul Ialomița fac parte din familia arborelui și sunt 
întâlnite sub diferite specii de stejar brumăriu, arbore de lalele, platan secular, salcâm japonez, 
stejar secular sau arborele Ginkgo biloba, cea mai batrână specie de arbore de pe planetă. În 
comuna Bulbucata se află singurul monument al naturii din județul Giurgiu, reprezentat de 
stejarul secular “Muma Pădurii”, cu o circumferință de 8,30 m și o vârstă de peste 600 de 
ani. 

 
Monumentele naturale valoroase din județul Teleorman însumează 8 arbori cu 

înălțimi de peste 17 m până la 25 m, reprezentați de 4 stejari, 3 salcâmi japonezi și un castan 
porcesc. 
 
 Arii de protecție specială avifaunistică 

Regiunea Sud Muntenia deține pe teritoriul său 23 de arii de protecție specială 
avifaunistică ce se regăsesc în 5 județe din cele 7 componente. Extremele ce se conturează din 
punct de vedere numeric al ariilor avifaunistice protejate în cadrul regiunii sunt: Argeș cu o 
singură astfel de arie și județele Ialomița și Călărași, fiecare cu câte 7 zone avifaunistice 
protejate. În schimb, județele Giurgiu și Teleorman dețin pe teritoriul lor, 4 zone de 
protecție specială avifaunistică. 
 

Edificii culturale, monumente şi statui 
Muzee: Complexul Muzeal Goleşti, Muzeul Pomiculturii şi Viticulturii Goleşti 

(judeţul Argeş), Muzeul Tiparului şi Muzeul Scriitorilor Târgovişteni din Târgovişte, Muzeul 
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de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Naţional al Petrolului, Muzeul Ceasului „Nicolae 
Simache”, Muzeul Memorial „I.L Caragiale”, toate în municipiul Ploieşti, Muzeul de 
Etnografie a Văii Teleajenului de la Vălenii de Munte (judeţul Prahova), Muzeul „Răscoalei 
Ţăranilor din 1907” - Roşiori de Vede etc.  

 
Case memoriale: Marin Preda, Zaharia Stancu (judeţul Teleorman), Liviu Rebreanu 

(jud. Argeş) etc. Monumente şi statui: Monumentul de la Călugăreni (judeţul Giurgiu), 
Monumentul Eroilor de la Mateiaş, Monumentul 1907 din Piteşti, statuile lui Nicolae 
Bălcescu din Piteşti, D. Bolintineanu din Bolintin-Vale.  

Etnografie 
În Regiunea Sud Muntenia se remarcă păstrarea portului şi obiceiurilor populare în 

zona de munte a judeţelor Argeş şi Dâmboviţa în unele localităţi ca: Dragoslavele (arhitectură 
populară musceleană), Lereşti (ţesături populare), Muşăteşti (centru de ceramică roşie), 
Tătărani (cu porţi monumentale), Runcu, Odobeşti etc. 
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CAPITOLUL IV 
 

PREZENTAREA JUDEŢULUI IALOMIȚA 
 
 

4.1 Localizare, accesibilitate şi structură administrativă 
Județul Ialomița se află în partea de sud - est a țării, în Câmpia Bărăganului, diviziune 

estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiței și la interferența unor vechi și 
importante drumuri comerciale, prin care capitala țării este legată cu Moldova și cu litoralul 
Mării Negre. 

 
Județul Ialomița 

 

 
Judeţul Ialomița se întinde pe o suprafaţă de 445.289 ha din care: 

- suprafața agricolă – 373.690 ha (83,92); 
- păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră - 25.855 (5,8%); 
- terenuri sub ape - 19.360 ( 4,27%); 
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- terenuri cu altă destinație : drumuri și construcții - 19.352 (4,4%); 
- terenuri neproductive – 6.852 ha (1,6%) 

Modul de folosință a suprafeței agricole este următorul: 
- teren arabil - 348.767 ( 93,33% din totalul suprafeței agricole); 
- pășuni și fânețe – 18.230 (4,87%); 
- livezi – 386 ha (0,1%); 
- vii și pepiniere viticole (1,68%). 
 

 În județul Ialomița 204.293 ha sunt amenajate pentru irigat (54,67% din supafața 
arabilă ), iar 182.527 ha pentru desecare (41% din suprafața totală). 
 

Componenţa administrativă a judeţului Ialomița cuprinde: 
● 3 municipii: Slobozia – reședința județului, Urziceni și Fetești; 
● 4 oraşe: Țăndărei, Amara, Căzănești, Fierbinți-Tîrg; 
● 59 de comune 
● 121 de sate 

Structura administrativă a județului Ialomița 
Anii 

/ la 31 decembrie 
Numărul oraşelor 

şi municipiilor 
din care: 
municipii 

Numărul 
comunelor Numărul satelor 

2002 4 3 49 130 
2003 4 3 50 130 
2004 7 3 52 127 
2005 7 3 58 127 
2006 7 3 59 127 
2007 7 3 59 127 
2008 7 3 59 127 
2009 7 3 59 127 
2010 7 3 59 127 
2011 7 3 59 127 

Sursa: www.ialomita.insse.ro 
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Vecinii județului Ialomița sunt: 
► la Nord – județele Brăila și Buzău;  
► la Nord –Vest – județul Prahova; 
► la Vest – județul Ilfov; 
► la Sud – județul Călărași; 
► la Est – județul Constanța. 
 

4.2 Istoric 
Descoperirile arheologice atestă că acest teritoriu este locuit continuu încă din 

paleolitic, uneltele şi obiectele găsite la Coşereni, Borduşani, Săveni si Dridu demonstrând 
acest lucru. Urme materiale specifice culturii neolitice s-au găsit în 15 localităţi ialomiţene. 

  
Epoca bronzului arată că purtătorii acestei culturi, care au trăit pe teritoriul actual al 

judeţului lalomiţa, practicau agricultura, olăritul, prelucrarea pietrei şi cromului, aveau 
legături semnificative, inclusiv culturale, cu lumea heladică si miceniană. Mai târziu, prezenţa 
sciţilor este dovedită de descoperirile făcute la Hagieni si Ograda. Populaţia geto - dacă, 
superioară numeric şi cultural, i-a anihilat. Triburile geto - dace din această zonă au avut 
legături strânse cu tracii din dreapta Dunării, cu grecii, dar mai ales cu cetăţile de pe malul 
Mării Negre: Histria, Calatis, Tomis.  

 
Cercetările arheologice efectuate în lalomiţa au pus în evidenţă existenta a 48 de 

aşezări getice, situate pe principalele cursuri de ape curgătoare: lalomiţa, Braţul Borcea şi 
Prahova, precum și în jurul lacurilor Dridu, Fundata, Amara şi Strachina. 

 
 Ca unitate administrativ - teritorială, județul Ialomița este menționat în anul 1470, 
când era condus de un pârcălab din Orașul de Floci. 
 

Reperele istoriei administrației județului Ialomița se pot sintetiza astfel: 
 1470 – 1831 – Ispravnicatul Județului Ialomița, cu prima capitală la Orașul de Floci, 
condus de un ispravnic ce avea în subordine zapcii de plasa, capitanii de margine, funcționarii 
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isprăvniciei și judecătorii.La începutul secolului al XVIII-lea, capitala județului a fost mutată 
la Urziceni. 
 
 1833 – 1863 – Ocârmuirea Județului Ialomița, cu capitala la Urziceni până în anul 
1833 și apoi la Călărași. Conducerea administrativă era asigurată de un ocârmuitor, un sameș 
și un ajutor de sameș, 2 secretari, registrator și polițaiul capitalei de județ. În perioada 1848-
1851 denumirea de ocârmuitor este înlocuită cu cea de administrator de județ. 
 

1864 – 1949 – Prefectura Judetului Ialomita, aparută ca urmare a Legii organizării 
administrativ - teritoriale a țării din aprilie 1864, dată în timpul domniei lui Alexandru Ioan 
Cuza. Instituția era condusă de un prefect și avea un aparat de lucru format din: directorul 
prefecturii, biroul administrativ, serviciul tehnic si serviciul sanitar în perioada 1864-1940, și 
din cabinetul prefecturii, serviciul administrativ, serviciul financiar și serviciul tehnic în 
perioada1940-1949. 

 
1949 - 1952– Comitetul Provizoriu și Sfatul Popular al Regiunii Ialomița, conduse de 

un președinte. 
 
septembrie 1952 - februarie1968 – județul este desființat și înglobat regiunilor 

București, Ploiești, Constanța. 
 
februarie 1968 - decembrie 1989 – Consiliul Popular al Județului Ialomița, condus de 

Comitetul executiv și de un președinte , un prim - vicepreședinte, vicepreședinți și de un 
secretar. Aparatul de lucru era format din secții, servicii și birouri. Reședința județului a fost 
stabilită la Slobozia. 

 
decembrie 1989 – martie 1990 – Primăria Județului Ialomița, condusă de un primar, 

viceprimar și secretar. Aparatul de specialitate era format din direcții, servicii, birouri și 
compartimente. 
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martie 1990 - aprilie 1992 – Prefectura Județului Ialomița, condusă de un prefect și 2 
subprefecți, numiți de Guvernul României. 

 
aprilie 1992 - pâna în prezent – Consiliul Județean Ialomița, condus de un președinte 

și doi vicepreședinți, aleși de către consilieri județeni din rândul acestora. Consilierii județeni 
sunt aleși de cetățenii cu drept de vot din județul Ialomița. 

 
4.3 Cadrul natural 
4.3.1 Relieful 

Relieful județului Ialomița poartă amprenta situării sale în diviziunea estică a Câmpiei 
Române - Bărăganul, fiind dominat de câmpuri tabulare întinse și lunci. Circa 65% din 
suprafața județului aparține Câmpiei Bărăganului, 15% Luncii Dunării, 9% Câmpiei Vlăsiei și 
11% luncii Ialomiței și câmpiei de divagare Argeș - Buzău. 

 
Din punct de vedere geologic, zona Ialomiței este un bazin de sedimentare maritimă, 

lacustră. 
 
Altitudinal, relieful în județ se desfășoară în trepte de la nord la sud și de la vest spre 

est. Zona cea mai înaltă - 91 m se află pe Platoul Hagienilor, lângă satul Platonești, ei 
alăturându-i-se Piscul Crăsani - 81 m și Câmpul Grindu - 71 m. Altitudinea minimă este de 
8m, în nordul incintei îndiguite a Brațului Borcea. 

 
4.3.2 Hidrografia 

Rețeaua hidrografică a județului Ialomița cuprinde : 
- ape curgătoare: Dunărea veche (75 km.), Brațul Borcea (48 km.), Ialomița (175 

km.), Prahova (30 km.), Cricovu Sărat, Livezile (7 km.), Bisericii (10 km.); 
- limane fluviatile : Strachina (5,75 km2), Fundata (3,91 km2), Iezerul (2,16 km2), 

Șcheauca (1,07 km2), Cotorca (0,72 km2), Jilavele (0,59 km2), Sărățuica (0,52 km2), 
Comana (0,43 km2), Maia (0,29 km2), Rogozu (0,26 km2), Ratca, Murgeanca, Valea 
Ciorii, Cătrunești, Hagiești, și altele; 
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- lacuri de luncă: Piersica, Bentu, Bataluri, Marsilieni, Bărbătescu; 
- lacuri de albie: Amara (1,68 km2); 
- lacuri artificiale: Dridu (9,69 km2). 

 
Rețeaua hidrologică este formată din ape freatice potabile, aflate la adâncimi de 2 - 7 

m în lunci și 5 - 30 m în cea mai mare parte a județului. Au fost identificate resurse de apă 
termală în zonele Amara și Giurgeni, cu o temperatură de 4000 C. 

 
4.3.3 Clima 

Clima județului Ialomița este temperat - continentală caracterizându-se prin veri foarte 
calde și ierni foarte reci, printr-o amplitudine termică anuală, diurnă relativ mare și prin 
precipitații în cantități reduse. Durata medie anuală de strălucire a soarelui este cuprinsă între 
21.00 și 23.00 ore, numărul anual de zile cu cer senin este de 110; cu cer noros de 123, iar cu 
cer acoperit 130 de zile. 

 
Temperatura medie anuală a aerului crește de la Nord-Vest (10,40 C la Armășești), 

către Sud - Est (11,10 C la Fetești). Minima absolută a ajuns până la - 32,50C la Armășești 
(25 ian.1942), iar maxima absolută până la +440 C la Amara (august 1951), fapt ce determină 
o amplitudine termică maximă de 76,50C. 

 
Precipitațiile atmosferice, variază între 400 și 520 mm/an, cele mai mici fiind 

repartizate în Lunca Dunării, iar cele mai mari fiind în restul județului. Vânturile au ca direcții 
dominante nord-est, nord, sud-vest și sud, dominante fiind crivățul, austrul, băltărețul și 
suhoveiul. 

 
Umezeala relativă a cerului variază între 74 și 76%. Dintre fenomenele climatice 

caracteristice se remarcă înghețul, bruma și viscolul, în perioada rece, seceta, roua și grindina, 
în perioadele calde ale anului. 
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4.3.4 Resursele naturale 
Solurile județului Ialomița sunt cernoziomuri (193.000 ha.), cambice (25.000 ha) și 

brun - roșcat (1.000 ha), solurile aluviale (36.000 ha.) și solurile sărăturate - solonceacuri și 
solonețuri (800 ha) și altele. Majoritatea solurilor sunt favorabile agriculturii constituind una 
dintre bogățiile județului Ialomița. 

 
Resursele subsolului județului Ialomița sunt reprezentate de: 
- petrol și gaze naturale în perimetrul Urziceni – Colilia - Grindu; 
- loessul cu o textură foarte fină - Urziceni, Țăndărei, Slobozia, Manasia; 
- nisipul, în zona Hagieni și albia râurilor; 
- nămolul terapeutic sapropelic la Amara și Fundata; 
- izvoare sulfuroase la Ciulnița , Perieți, Amara, Valea Ciorii; 
- izvoare termale - Giurgeni, Amara. 

 
4.3.5 Vegetația și fauna 

Vegetația județului Ialomița are caracter de stepă. Pe 65% din suprafața sa se întâlnesc 
următoarele tipuri: 

• stepă primară la Cocora, Sălcioara, Movila, formată din graminee lipsite de valoare 
furajeră; 

• silvostepă, în sud - vestul județului, cu păduri mari la Groasa, Odaia Călugărului, 
Sinești, Deleanca, Morăreanca, unde se înregistrează arborele de stejar pufos și brumăriu, cer, 
gârniță, salcâm; 

• stepă, cu arbori și arboret de pădure, regăsiți în pădurile de la Redea (com. Ion 
Roată), Cornatele (com. Cosâmbești), Beslești - Popești (com. Sudiți), Ciunga (com. Movila) 
și care cuprind frasinul, părul și mărul pădureț, ulmul, jugastrul, păducelul, porumbarul, 
lemnul câinesc, măceșul, cornul, sângerul; 

• luncă: stuf, papură, rogoz, salcie, plop, stejar în Lunca Ialomiței (Bărcănești, Speteni, 
Alexeni, Slobozia, Bueasca, Andrășești) și în Lunca Dunării (Bordușani, Săltava, Balaban); 

• lacustră - orzoaica de baltă, brădișul, lintița, coada calului, limba broaștei, săgeata 
apei, cucuta de apă, piciorul cocorului; 
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• alte tipuri: urzica, troscot, pălămida, mohor, mușețel, coada șoricelului, păpădie, 
ceapa ciorii, ghiocel, brebenel etc. 
 

Fauna existentă în județul Ialomița se poate clasifica astfel: 
• animale de stepă și de pădure : popândăul, hârciog, orbete, șoarecele de câmp, dihor 

de stepă, iepure de câmp, prepeliță, potârniche, șoarecele de câmp, nevăstuica, căpriorul, 
mistrețul, vulpea, șoarecele de pădure, viezurele, iar dintre reptile menționăm: șarpele rău, 
șopârla de stepă, șopârla de câmp. S-au mai semnalat: bizamul, câinele enot, vrabia spaniolă. 
Până în 1940 (în vestul județului) și 1967 (în estul său) a existat dropia, azi dispărută, la fel și 
spurcaciul dispărut după 1945. 

• păsări: prigoria, fluierarul, dumbrăveanca, ciocârlia, cioara, vrabia, graurul, turturica, 
guguștiucul, fazanul colorizat, prepelița, potârnichea, vrabia, sitarul, lișița, rața sălbatică, 
șoimul dunărean etc. 

• ihtiofauna este alcătuită din: bibanul, plătică, crap, caracudă, babușcă, știucă, somn, 
nisetru, morun etc. 

 
O parte importantă din fauna județului Ialomița este de valoare și interes cinegetic, 

constituind o resursă pentru dezvoltare locală durabilă. 
 

4.4 Fond funciar 
Patrimoniul funciar al judeţului Ialomița se prezintă astfel: 

Anii Suprafaţa 
totală 

Suprafaţa 
agricolă 

din care, pe categorii de folosinţă: 

Arabilă Păşuni Fâneţe Vii Livezi 
2002 445289 373839 348936 18125 85 6307 386 
2003 445289 373777 348969 18064 - 6306 438 
2004 445289 374305 351512 18110 - 4307 376 
2005 445289 374401 351508 18031 - 4477 385 
2006 445289 374614 351669 18001 - 4551 393 
2007 445289 374477 351838 18135 - 4185 319 
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2008 445289 347178 351840 17951 - 4075 312 
2009 445289 374356 351846 18131 - 4070 309 
2010 445289 375023 351830 18795 - 4069 329 
2011 445289 374885 351892 18634 - 4030 329 
2012 445289 374812 352049 18568 - 3947 248 

Sursa: www.ialomita.insse.ro 
 
4.5 Demografia 

Conform datelor finale ale recensământului populației efectuat în anul 2011, judetul 
Ialomița a înregistrat o populație de 274.148 locuitori, din care 134.647 populație de sex 
masculin și 139.501 populație de sex feminin. 

 
Populația pe grupe de vârstă la 1 iulie în perioada 2000 - 2011 

Anii Total 
Pe grupe de vârstă 

0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste 

2002 294757 53842 179636 61279 
2003 293969 51628 181164 61177 
2004 293102 49573 182632 61167 
2005 292666 47663 183892 61111 
2006 291178 47550 182682 60946 
2007 290563 47500 182153 61525 
2008 288725 47312 180901 60512 
2009 287780 47008 179750 61022 
2010 286980 47017 162886 77077 
2011 285733 46914 176612 62207 

Sursa: www.ialomita.insse.ro, date previzionate 
 
 

http://www.ialomita.insse.ro/
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Populaţia pe sexe şi medii, la 1 ianuarie, număr persoane 
Anii URBAN (număr persoane) RURAL (număr persoane) Locui-

tori 
(km2) 

Ambele 
sexe 

Masculin Feminin Ambele 
sexe 

Masculin Feminin 

2002 118026 57641 60385 176731 87521 89210 66.2 
2003 117947 57454 60493 176022 87254 88768 66 
2004 133432 65033 68399 159670 79112 80558 65.8 
2005 133578 64989 68589 159088 78783 80305 65,7 
2006 133143 64695 68448 158035 78274 79761 65,4 
2007 133188 64687 68501 157375 77845 79530 65,3 
2008 132279 64088 68191 156446 77376 79070 65,6 
2009 132339 64050 68289 155441 76920 78521 64,6 
2010 132265 63991 68274 154715 76474 78241 64,6 
2011 131842 63722 68120 153891 76109 77782 64,1 

Sursa: www.ialomita.insse.ro, date previzionate 
 

Populaţia pe grupe de vârstă, la 1 iulie, număr persoane 
 

Anii 
 

Total 
Pe grupe de vârstă 

0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste 
2002 294757 53842 179636 61279 
2003 293969 51628 181164 61177 
2004 293102 49573 182632 61167 
2005 292666 47663 183892 61111 
2006 291178 47550 182682 60946 
2007 290563 47500 182153 61525 
2008 288725 47312 180901 60512 
2009 287780 47008 179750 61022 
2010 286980 47017 162886 77077 
2011 285733 46914 176612 62207 

Sursa: www.ialomita.insse.ro, date previzionate 

http://www.ialomita.insse.ro/
http://www.ialomita.insse.ro/
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Mişcarea naturală a populaţiei în 2010 
Județul Ialomiţa  Total Urban Rural 

Născuţi-vii 2917 1335 1582 

Decese 3864 1243 2621 

Sporul natural -947 92 -1039 

Căsătorii 1156 663 493 

Divorţuri 411 230 181 

Născuţi-morţi 21 10 11 

Decese la o vârstă sub 1 an 35 13 22 
*) Date absolute 

Sursa: www.ialomita.insse.ro 
 

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă, în 2010 
Județul Ialomiţa Număr 

Rata generală de fertilitate 43,2 

Grupa de vârstă (ani) 

15-19 57,6 

20-24 81,3 

25-29 87,5 

30-34 52,9 

35-39 21,8 

40-44 4,1 

45-49 0,4 
Sursa: www.ialomita.insse.ro 
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4.6 Repere economice şi ocuparea forţei de muncă 
Economia județului Ialomița reflectă caracteristica resurselor de care dispune, pe 

suportul producției agricole dezvoltându-se, în special, industria alimentară. 
 
Industria județului Ialomița are ca principale ramuri: producerea îngrășămintelor 

chimice, a zahărului, a uleiurilor comestibile, preparatelor din carne și a conservelor de 
legume, fructe și carne, laptelui și produselor lactate, pâine și produse de panificație, în 
industria confecțiilor, tricotajelor și materialelor de construcții, producerea de aparate 
electronice, mobilă și prelucrarea lemnului, producerea alcoolului și a băuturilor alcoolice, 
lacuri și vopseluri, producție tipografică etc. 

 
Agricultura în județul Ialomița este reprezentată de un sector preponderent privat care 

deține, ca urmare a aplicării legilor fondului funciar, peste 331.000 ha, adică 95% din 
suprafața agricolă a județului. 

 
Județul Ialomița produce anual, în medie, aproape 900.000 to cereale, 140.000 to 

plante tehnice, 90.000 to legume etc. 
 
Dispunând de o largă bază cerealieră și furajeră județul Ialomița are condiții și pentru 

creșterea animalelor, efectivele însumând aproximativ 46 mii capete bovine, 140 mii capete 
porcine, 125 mii capete ovine și caprine, 20 mii capete cabaline, 2,4 milioane păsări și altele. 

 
Comerțul este preponderent în activitatea agenților economici privați din județ și el 

cuprinde întreaga gamă de produse: industriale, alimentare, nealimentare, comercializate en-
gros sau en-detail. 

 
Serviciile prestate în județul Ialomița au crescut ca pondere, s-au diversificat ca 

domenii și au atras forță de muncă disponibilă. Principalele servicii aferente consumatorilor se 
referă la: hoteluri și restaurante, transporturi, intermedieri financiare, închirieri de bunuri 
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mobile și imobile, asistență medicală, servicii informatice, servicii personale sau pentru 
întreprinderi, activități recreative etc. 

 
Sfera serviciilor publice este asigurată în județul Ialomița de societăți comerciale și 

companii /societăți naționale care prestează servicii de interes general. 

Numărul mediu al salariaților, pe activități ale economiei naționale 
Judeţul Ialomița 2009 2010 2011 2012 

Total economie: 47783 41018 40722 41901 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 5805 4470 4337 4685 
Industrie - total,din care: 11601 8791 9283 9857 

Industrie extractivă 168 163 166 146 
Industrie prelucrătoare 10268 7349 7729 7879 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

 
442 

 
402 

 
394 

 
393 

Construcţii 3070 2191 2519 2833 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

 
9237 

 
8288 

 
7413 

 
7624 

Hoteluri și restaurante 1009 813 1006 1032 
Transport şi depozitare 2836 2565 2629 2565 
Informaţii şi comunicaţii 231 195 374 419 
Intermedieri financiare şi asigurări 618 612 588 568 
Tranzacţii imobiliare 96 139 105 112 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 679 598 574 585 
Activit. de servicii administrative şi activităţi de serv. suport 1601 1681 1905 1937 
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 
sistemul public 

 
3295 

 
2935 

 
2596 

 
2574 

Învăţământ 3508 3508 3420 3325 
Sănătate și asistență socială 3526 3547 3345 3110 
Activități de spectacole, culturale și recreative 293 341 341 303 
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Alte activităţi de servicii 346 344 337 372 
Serii de date pentru anii 2000 - 2007 

sursa: www.ialomita.insse.ro 
 

Populaţia ocupată, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului) CAEN Rev. 2 
mii persoane 

Judeţul Ialomița 2008 2009 2010 2011 
Total economie: 100,1 97,4 95,5 96,0 
Agricultură, silvicultură şi pescuit 44,4 44,3 43,6 44,2 
Industrie - total,din care: 16,0 14,8 15,2 15,0 

Industrie extractivă 0,2 0,2 0,2 0,2 
Industrie prelucrătoare 14,2 12,7 13,1 13,0 
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi 
de decontaminare 

 
1,2 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,4 

Construcţii 6,2 5,0 4,7 4,7 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor 

 
12,1 

 
11,1 

 
11,1 

 
11,2 

Transport şi depozitare 3,9 4,2 4,1 4,3 
Hoteluri şi restaurante 1,0 1,0 0,8 1,0 
Informaţii şi comunicaţii 0,4 0,3 0,2 0,4 
Intermedieri financiare şi asigurări 0,7 0,7 0,7 0,7 
Tranzacţii imobiliare 0,2 0,3 0,1 0,1 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1,2 1,0 0,9 1,0 
Activit. de servicii administrative şi activit. de servicii suport 1,6 1,7 1,7 2,1 
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 
sistemul public 

 
3,2 

 
3,4 

 
2,8 

 
2,6 

Învăţământ 4,1 3,9 3,6 3,5 
Sănătate și asistență socială 3,7 3,7 3,6 3,5 

http://www.ialomita.insse.ro/
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Activități de spectacole, culturale și recreative 0,3 0,3 0,4 0,4 
Alte activităţi de servicii 1,1 1,7 2,0 1,5 

Serii de date pentru anii 2000-2007 
Sursa: www.ialomita.insse.ro 

Şomerii înregistraţi şi rata şomajului (număr persoane) 

Anii 
 

Şomerii înregistraţi la 
Agenţiile pentru 

ocuparea forţei de 
muncă  

din care: femei 
(număr persoane) 

Rata şomajului 
total (%) 

Rata şomajului 
femei (%) 

2002 13624 5458 12 10,1 
2003 12228 3619 11,1 10,6 
2004 11198 4752 10,4 8,9 
2005 13262 5537 12,3 10,3 
2006 9495 3644 8,9 7,0 
2007 7435 3217 6,9 6,2 
2008 5204 2260 4,8 4,3 
2009 12256 4829 11,6 9,7 
2010 10480 3916 9,9 7,7 
2011 7865 3115 7,6 6,1 
2012 8231 3112 7,9 6,1 

SURSA: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 
4.7 Sănătate 
 Activitatea de ocrotire a sănătății populației din județul Ialomița se desfășoară în 3 
spitale cu 789 de paturi, precum și Serviciul județean de Ambulanță și Centrul de Transfuzii 
Ialomița. Principalele unităţi sanitare, cu proprietate majoritară de stat, număr unităţi: 
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Anii 
 Spitale Policlinici Dispensare medicale Centre de 

sănătate Creşe Farmacii 1) 
Total Teritoriale 

2002 5 2 7 0 0 2 6 
2003 4 1 5 0 0 2 5 
2004 4 1 4 0 0 2 5 
2005 4 1 9 0 0 2 5 
2006 4 1 9 0 0 2 5 
2007 4 1 11 0 0 2 5 
2008 4 1 14 0 0 2 5 
2009 4 - 15 0 0 2 5 
2010 4 - 15 0 0 2 5 
2011 3 - 12 0 0 2 4 
2012 3 - 12 0 0 2 4 

1) Inclusiv puncte farmaceutice 
Sursa: www.ialomita.insse.ro/ 

 
Principalele unități sanitare, cu proprietate privată în anul 2012 

Unitate sanitară Număr 
Spitale - 
Policlinici - 
Cabinete medicale de specialitate 30 
Cabinete stomatologice 22 
Laboratoare medicale 7 
Laboratoare de tehnică dentară 6 
Farmacii 61 
Depozite farmaceutice 1 
Centre medicale 1 
Cabinete medicale de familie 1 
Cabinete medicale de med. generală 2 
Alte tipuri de cabinete medicale 1 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

87 

Paturile în spitale şi personalul medico-sanitar 1), la 31 decembrie – public, număr 
Anii  

 
Paturi în 
spitale1) Medici 2) Stomatologi Farmacişti Personal sanitar 

mediu 
2002 1157 279 53 45 1333 
2003 883 288 50 47 1325 
2004 898 283 52 48 1348 
2005 898 274 57 50 1402 
2006 888 252 59 52 1326 
2007 881 246 58 58 1315 
2008 891 274 57 68 1315 
2009 891 283 60 75 1320 
2010 891 290 62 80 1296 
2011 789 289 67 90 1227 
2012 789 299 73 89 1261 

1) Inclusiv paturile din centrele de sănătate 
.2) Exclusiv stomatologi 

Sursa: www.ialomita.insse.ro 
4.8 Învăţământ  

 
Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele (inclusiv particular), număr 

Judeţul Ialomița 
Anii 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

Total 51042 50623 48987 48195 46859 46334 45350 44413 43860 
Preşcolar 6823 7587 8099 8497 8489 8658 8721 8809 7466 
Primar şi gimnazial: 
- Total 28438 27432 26756 26068 25114 24580 23999 22894 24502 

- Primar 
(cl.I-IV) 14424 14034 13607 12792 12474 12237 11882 22894 13090 

- Gimnazial (cl.V-
VIII) 13882 13275 13062 13276 12640 12343 12117 11516 11412 
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- Învăţământul special 
(cl.I-VIII) 132 123 87 82 88 90 118 119 106 

Liceal 9948 10108 9739 9871 9765 10636 11153 11690 10728 
Profesional şi de 
ucenici 4765 4728 3887 3275 3011 1730 801 28 244 

Postliceal şi de maiştri 449 422 356 418 480 415 386 604 702 
Superior 619 346 150 66 - 315 290 388 218 

Sursa: www.ialomita.insse.ro 
 

Numărul şi activitatea bibliotecilor 

Anii  
 

Biblioteci (total) din care: biblioteci publice 

Unităţi 
(număr) 

Volume 
existente 

(mii) 

Volume 
eliberate 

(mii) 

Unităţi 
(număr) 

Volume 
existente (mii) 

Volume 
eliberate (mii) 

2002 173 1408 863 53 724 582 
2003 166 1396 776 53 730 511 
2004 175 1491 962 54 738 628 
2005 167 1516 936 54 752 586 
2006 164 1507 928 53 757 633 
2007 170 1606 993 54 751 610 
2008 171 1687 1009 55 768 582 
2009 169 1674 1035 57 768 722 
2010 158 1613 868 51 735 519 
2011 157 1649 828 57 789 478 
2012 153 1596 754 51 746 425 

SURSA: Biblioteca Naţională a României 
 
 Învățământul universitar este reprezentat de Universitatea Bioterra Bucureși prin 
Facultatea de Management Agroturistic cu specializarea Inginerie și Management în 
Alimentație Publică și Agroturism.  
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4.9 Turism 
Turismul în județul Ialomița are următoarele componente: turism balnear, agroturism, 

turism cultural și turism pentru vânătoare și pescuit. 
 
Baza turistică a județului Ialomița însumează o capacitate de cazare de peste 6.000 

locuri, din care aproape 3.000 de locuri în hoteluri (Select, Paradis, Columbia din Slobozia, 
Compet și Miorița din Fetești, Turist din Țăndărei), peste 600 locuri în vile și la motelurile 
Sinești, Malu și Perla din Amara, 2.430 locuri în unitățile de tratament balnear din Amara și 
300 locuri în vilele Taberei școlare din Amara. 

 
Valorificarea turistică a zonei a pornit de la caracteristicile peisajelor sale geografice, 

legate îndeosebi de rețeaua hidrografică, cu salba de lacuri și limane fluviatile, dar și la poziția 
de „tranzit” a județului Ialomița spre litoralul românesc al Mării Negre. 

 
Cel mai important obiectiv turistic al județului este stațiunea balneoclimaterică 

AMARA, situată la 7 km de Slobozia și 126 km de București, vestită prin nămolul sapropelic 
și apele minerale sulfatate, clorurale și bromurate folosite în tratamentul bolilor reumatismale 
cronice, ale sistemului nervos periferic, în afecțiuni posttraumatice ale aparatului locomotor și 
în boli ginecologice. 

 

Stațiunea Amara 
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Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, la 31 iulie 2012 
Judeţul Ialomița Număr 

Total 3106 
Hoteluri 2297 
Hosteluri - 
Moteluri 178 
Vile turistice  50 
Campinguri 342 
Căsuțe turistice 105 
Tabere de elevi și preșcolari 90 
Pensiuni agroturistice 26 

Sursa: www.ialomita.insse.ro 
 

Capacitatea şi activitatea de cazare turistică existentă la 31 iulie 

Anii  
Capacitate de cazare 

Sosiri 
(mii) 

Înnoptări 
(mii) 

Indicii de utilizare 
netă a capacităţii 
în funcţiune (%) 

Existentă 
(locuri) 

În funcţiune 
(mii locuri-zile) 

2002 3208 622,6 29,7 211,3 33,9 
2003 2951 661,0 36,0 255,0 38,6 
2004 2902 625 38,0 267 42,7 
2005 2630 550 34,1 238 43,3 
2006 2539 609 41,6 289 43,3 
2007 2432 578 54,2 331 57,2 
2008 2528 597 52,4 304 51 
2009 2612 577 42,8 274 47,4 
2010 2807 573 36,4 199 34,8 
2011 3021 579 40,3 218 37,6 
2012 3106 595 38,4 213 35,9 

Sursa: www.ialomita.insse.ro 
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4.10 Elemente de patrimoniu 
Monumente și ansambluri arhitecturale și de artă plastică: 
-Mănăstirea „Sf. Voievozi” sec. XVII - XIX, Biserica „Sf. Voievozi” - zidul din 

incintă (ruine); 
-Școala Agricolă „Iordache Zossima” (1887); 
-Ansamblul conacului și cavoului familiei Zappa - 1857 - Primăria Ion Roată; 
-Conacul Bolomey (1898) - Primăria Cosîmbești; 
-Schitul Balaciu Piteșteanu (1821- 1841) - Mănăstirea Balaciu; 
-Podurile dintre Fetești și Cernavodă (1890 - 1895) - inginer Saligny Anghel;  
-Conacul Marghiloman (1869 - 1874); 
-Conacul Bizu Cantacuzino (jumătatea sec XIX); 
-Cavoul lui Barbu Catargiu, sat Malu, comuna Sf. Gheorghe; 
-Conacul Hagianoff (1899), comuna Manasia; 
-Casa memorială Ionel Perlea, sat Ograda, comuna Bucu; 
-Monumentul și Cimitirul Eroilor în municipiul Slobozia; 
-Bustul lui Matei Basarab (1932), municipiul Slobozia. 
 

4.11 Arii protejate în județul Ialomița 
 a) Aria Lacului Fundata cu o suprafață de 391 ha; 
 b) Aria Lacului Amara cu o suprafață de 162 ha; 
 c) Aria Lacului Natural Strachina cu o suprafață totală- 1000 ha; 
 d) Aria lacurilor naturale: Bentu Mic (19,87 ha), Bentu Mic Cotoi (18,30 ha) și Bentu 
Mare (92,33 ha); 
 e) Situl arheologic Popina Bordușani – 1,62 ha, care conservă resturi de cultură 
materială și spirituală geto-dacică, pe o grosime de 12 m. 
 f) „Pădurea de Stejari Seculari – Canton Hățiș”, amplasată în localitatea Stelnica, care 
are o suprafață de 6,4 ha și unde aproape 90% din arbori sunt din specia Stejarul Brumăriu cu 
vârsta de circa 300 ani.  
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CAPITOLUL V 
 

PREZENTAREA COMUNEI COȘERENI 
 
 

5.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă 

 
 Comuna Coșereni este situată în partea de vest a județului Ialomița, în câmpia Vlăsiei, 
pe malul drept al râului Ialomița, pe drumul național DN 2 și are o suprafață de 3.767 ha. 
 
 Comuna se învecinează la sud cu comunele Movilița și Drăgoești, la est cu Borănești, 
la vest cu comuna Dridu și la nord cu comuna Armășești și municipiul Urziceni. 
 
 Distanța către municipiile și orașele din județ: 

- Urziceni – 9 km; 
- Slobozia – 72 km; 
- Fetești – 135 km; 
- Amara – 77 km; 
- Țăndărei – 99 km. 
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 Distanța către principalele orașe ale țării:  
- București – 50 km; 
- Ploiești – 68 km; 
- Buzău – 60 km; 
- Galați –  184 km; 
- Tulcea – 230 km; 
- Iași – 338 km; 
- Suceava – 388 km; 
- Sibiu – 330 km; 
- Oradea – 651 km; 
- Arad – 606 km; 
- Botoșani – 398 km. 

 
Până în anul 2004, comuna a fost formată din trei sate: Coșereni (reședință 

administrativă), satul Sintești și satul Borănești. În anul 2004, în urma unui referendum 
organizat la nivel local, s-a decis ca satele Sintești și satul Borănești să se scindeze de 
Coșereni și să formeze o nouă comună, Borănești. 

 
5.2 Cadrul natural 
5.2.1 Relieful 
 Relieful aparține Câmpiei Snagovului și Luncii Ialomița, fiind tabular și fragmentat de 
valea râului Ialomița. Toate cele trei sate, care formau până în octombrie 2004 comuna 
Coșereni (Borănești, Coșereni, Sintești), prezentau aspecte geomorfologice similare, fiind 
amplasate paralel cu cursul râului Ialomița, pe malul său drept. 
 
 Aria geografică a comunei cuprinde o zonă de luncă ce aparține râului Ialomița, iar 
zonele construite ale comunei Coșereni se situează în această zonă de luncă. Râul Ialomița are 
un curs meandriform și o vale asimetrică pe lățime, variabilă între 1,5 km și 4,5 km. 
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 Lunca prezintă numeroase brațe moarte și privaluri, dar și câteva zone cu exces de 
umiditate. La începutul anilor 1970, în urma inundațiilor, pe malul drept al râului Ialomița, în 
partea de nord a comunei, a fost construit un dig menit să asigure scurgerea viiturilor, fără ca 
acestea să afecteze zonele locuite. 
 
 O altă zonă de relief o reprezintă zona de versant, coasta. Acest versant abrupt, taluzat 
mărginește la sud lunca Ialomiței. Taluzul ate înălțimi în jur de 20 m, iar panta sa (15% - 
20%) îl face dificil pentru construire. La baza acestui versant se oprește terenul intravilan al 
satelor, deoarece prezintă un grad crescut de periculozitate, existând riscul unor alunecări de 
teren. 
 
 În vestul comunei se întinde valea Comana, ocupată de un lac cu o lungime de 3,5 km 
și o adâncime de 2 – 3 m.  
 

Cea de-a treia zonă specifică reliefului comunei Coșereni este zona de câmpie înaltă. 
Aceasta se află în partea de sud a comunei, platoul variind între 70 m și 87,5 m altitudine. 
Zona prezintă, sub solul subțire de la suprafață, nisipuri eoliene și este destinată culturilor 
agricole. Tot aici funcționează, din perioada comunistă, un sistem de irigații care este încă în 
folosință. Această zonă de câmpie înaltă este utilizată pentru cultivarea grâului, porumbului, 
viei și legumelor. 
 
5.2.2 Hidrografia 
 Comuna Coșereni se află situată în bazinele hidrografice ale râurilor Ialomița și 
Dunăre. În partea de nord a comunei se află râul Ialomița care, la trecerea pe lângă Coșereni 
are un debit de 44,2 m³/s. 
 
 Pe raza comunei Coșereni funcționează, încă din 1914, un post hidrometric. Acesta 
face observații asupra nivelului apei (1914), debitelor (1928), înghețului (1942) și asupra 
temperaturii (1953). 
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Lacul Comana, situat foarte aproape de comuna Coșereni, ocupă o vale îngustă de cca. 
100 – 150 m. În trecut, 
lacul avea o scurgere 
neorganizată, spre râul 
Ialomița, însă, din 1970, 
s-a construit un dig de 
cca. 7 m și un canal de 
legătură între lac și râu. 
Apa lacului Comana se 
aduce de la canalul 
Dridu – Fierbinți, tot 
acest canal ajutând la 
irigarea zonei de câmpie 
înaltă. 
 În sudul comunei 
se află un lac mic, cu 
caracter temporar, numit 
Lacul Peri. În timp, 
izvoarele sale au 
dispărut treptat, iar în 
prezent a rămas doar o 
urmă de apă ce amintește 
de Lacul Peri. 
 
 Apele freatice 
situate la 3 – 4 m 
adâncime în lunca 
Ialomiței au un caracter 
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bicarbonatat – clorurat, iar cele situate la valori de peste 4 m și până la 18 m adâncime au un 
caracter bicarbonatat. Primul foraj hidrogeologic din zonă a fost făcut în satul Borănești, în 
anul 1964. 
 

Comuna Coșereni se află deasupra următoarelor corpuri de apă subterană: Câmpia 
Vlăsiei, Fetești, Nisipurile de dune Ialomița și Lunca Ialomiței. 
 
5.2.3 Clima 
 Clima este temperat – continentală, cu caracter de ariditate. Aceste caracteristici sunt 
generate de poziția pe glob, radiația solară globală și masele de aer. 
 
 Valorile extreme de temperatură sunt vara de 37˚C - 40˚C și iarna -15˚C până la -
20˚C. Precipitațiile prezintă un caracter insular, local. Frecvența anilor secetoși și a 
perioadelor secetoase este mai mare comparativ cu cea a anilor ploioși și perioadelor ploioase. 
Fenomenele de secetă se pot produce pe tot parcursul anului. Astfel, în cursul unui an mediu, 
pot avea loc cca. 7 perioade de secetă cu o durată medie de 16 zile. Aceste perioade sunt cele 
mai frecvente la sfârșitul verii – începutul toamnei. 
 
 Vânturile caracteristice zonei sunt crivățul (foarte puternic, rece și uscat, determinând 
geruri, înghețuri, polei și viscol) și suhoveiul (uscat și fierbinte). 
 
 Potențialul energetic eolian al zonei este ridicat (între 4000 – 5000 ore/an vânt cu 
viteză de 3 m/s). 
 
 Radiația solară globală variază între 125 și 127,5 kcal/cm² an, iar microclimatul 
generat de culoarul râului Ialomița este de cca 400 m în stânga și 500 m în dreapta albiei 
râului. 
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5.2.4 Resursele naturale 
Din punct de vedere geologic, în Lunca Ialomiței apar depozite aluviale halogene, iar 

în restul teritoriului depozite loesoide și nisipuri pleistocene. La adâncimi de 3000 – 5000 m, 
se întâlnesc depozite ale ciclului de sedimentare permian – triasic, iar între 2500 – 3000 m, 
depozite calcaro – marnoase și de dolomite. Între 1000 – 2000 m, găsim depozite sarmațiene 
de marne, argile și nisipuri, meoționalui și ponțianului. 
  
 Pe teritoriul comunei Coșereni principalele tipuri de sol sunt:  

- cernoziomuri (cu o textură lutoargiloasă),  
- cernoziomuri cambice freatic – umede,  
- cernoziomuri cambice și cernoziomuri argiloiluviale (în crovuri și padini),  
- cernoziomuri cambice tipice,  
- cernoziomuri cambice vermice, regradate,  
- cernoziomuri carbonatice, freatic – umede,  
- cernoziomuri gleizate, pe depozite fluviatile și fluvio – lacustre recente,  
- cernoziomuri semicarbonatice freatic – umede,  
- cernoziomuri tipice și cernoziomuri cambie tipice, pe depozite nisipoase,  
- protosoluri aluviale,  
- solonețuri tipice și solonețuri luvice,  
- soluri aluviale (inclusiv protosoluri aluviale),  
- soluri aluviale (inclusiv protosoluri aluviale),  
- soluri aluviale salinizate. 
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5.2.5 Flora și fauna 
 Vegetația acestei zone geografice este de stepă și luncă. Tot pe teritoriul comunei 
Coșereni se află pădurile Strangea, Bălăceanu și Coșereni, iar acestea se învecinează cu râul 
Ialomița. Pe teritoriul acestor păduri, aflate pe raza comunei Coșereni, întâlnim animale 
specifice câmpiei române: căprioara, mistrețul, fazanul, iepurele, găinuța de stepă etc. 
Pădurile sunt formate, în mare parte, din salcâm, tufă, plop sau stejar, iar pe alocuri, se 
întâlnesc poieni de cătină.  
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  Căprioare pe câmp     Arbust de cătină 
 
5.3 Originea comunei Coșereni 
 Teritoriul actual al comunei Coșereni, situat la 6 km de Urziceni, reprezintă una dintre 
cele mai vechi zone locuite de pe întreg Bărăganul ialomițean. În acest spațiu, cuprins între 
coastă și terasa râului Ialomița, au fost descoperite vestigii arheologice foarte vechi, datând de 
circa șase milenii, din perioada neoliticului. Scrierile istorice relevă faptul că zona a fost 
locuită în epoca bronzului, dar și în cea a fierului. 
 
 Așezarea de pe teresa stângă a lacului Comana, adică pe moșia Coșerenilor, a fost 
descoperită între secolele VIII – XI, perioada de încheiere a etnogenezei românești și de 
constituire a formațiunilor prestatale. Această așezare a fost numită generic, dar impropriu 
Dridu, de aici venind și numele de „cultura Dridu”, extins de sprecialiști asupra tuturor 
vestigiilor culturii materiale și spirituale ce caracterizează perioada prefeudală la noi. 
Așezarea a fost locuită și de-a lungul Evului Mediu, datorită condițiilor de viață favorabile, 
într-un Bărăgan în general ostil. 
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 La sfârșitul secolului al XVIII-lea, la baza coastei, existau două așezări mici, Coșereni 
și Giurești. Începuturile lor sunt legate, asemănător altor sate ialomițene, de păstorii ardeleni 
și de procesul transhumanței. Istoricul Constantin C.Giurescu menționează în cartea sa, 
„Principatele Române la începutul secolului XIX” că, Coșereni a apărut ca un cătun (sat 
format din câteva case), cu numele provenind de la termenul coșerele. Acest termen desemna 
un fel de staule sau grajduri de vite, lângă care apăreau de regulă locuințe. Ele erau similare 
stânelor, târlelor și odăilor ce se întâlneau, de regulă, în toată Muntenia răsăriteană, până la 
Dunăre. 
 
 La începutul secolului XIX, alături de Coșereni, mai erau atestate, cu aceeași origine a 
numelui, cătunele Coșar din Buzău și Coșeri din Ilfov. Al doilea sat din vatra comunei 
Coșereni de astăzi, numit Giurești după numele proprietarului pe moșia căruia fusese 
întemeiat, și anume serdarul Nicolae Giurescu, a apărut cam în aceeași perioadă. Acest din 
urmă sat era unul de clăcași, iar la începutul secolului XIX a devenit cea mai populată așezare 
din partea nord – vestică a județului Ialomița. Cifrele arată că, în anul 1831, satul Giurești 
avea 168 familii, iar în anul 1837 avea 259 de familii, cu 1117 locuitori. 
 
 Serdarul Nicolae Giurescu, a unit cele două sate apropiate, Coșereni și Giurești, iar la 
jumătatea secolului XIX acestea au intrat în posesia parharnicului Nicole Costacopol și au 
primit numele de Coșăreni sau Coșereni, păstrat până astăzi. La sfârșitul aceluiași secol și la 
începutul secolului XX, cei mai importanți proprietari pe moșia Coșerenilor erau familiile 
Constantinescu, Condeescu și Sava. 
 
5.4 Descoperiri arheologice 

Pe raza comunei se află situri arheologice, având rang de monumente istorice: 
 
Poziția din Lista 
monumentelor 
istorice - 2010 

Cod LMI Denumire Localitate Adresa Datare 

23 IL-I-s-A-14035 Tell Sat 
Coșereni, 

„Măgura de 
la Comana” 

Neolitic 
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comuna 
Coșereni 

24 IL-I-s-A-14036 Așezare Sat 
Coșereni, 
comuna 
Coșereni 

lângă 
„Măgura de 
la Comana” 

Sec. IX – XI 
 

25 IL-I-s-B-14037 Situl arheologic 
de la Coșereni  
 

Sat 
Coșereni, 
comuna 
Coșereni 

  

26 IL-I-m-B-
14037.01 

Necropolă 
 

Sat 
Coșereni, 
comuna 
Coșereni 

„Turceasca” Hallstatt 
 

27 IL-I-m-B-
14037.02 

Așezare Sat 
Coșereni, 
comuna 
Coșereni 

„Turceasca” Neolitic 
 

Sursa:www.cultura.ro 
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național 

Institutul Național al Patrimoniului 
 
Așezarea de tip tell de la Coșereni „Măgura de la Comana” este o așezare medievală 

timpurie de la Dridu și are dimensiunile de aproximativ 62 x 64 m (partea vizibilă la baza lui) 
și o înălțime de cca. 3. Așezarea se află pe un promontoriu de terasă, de care a fost separată 
cel mai probabil printr-un șanț. 
 
 Cercetările din așezarea medievală au scos la iveală și un grup de nouă morminte 
atribuite culturii Gumelnița. Încă de la început mormintele au fost puse în legătură cu tell-ul 
mai sus amintit, mai ales că distanțele dintre cele două situri nu este mai mare de 200 m.  
 
 Revenind la așezarea de tip tell, există o singură mențiune foarte scurtă referitoare la 
sondajul întreprins aici în 1958. Au fost stabilite cinci niveluri de locuire, toate aparținând 
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culturii Gumelnița. În arhiva Institutului de Arheologie din București nu a fost indentificat 
până acum vreun profil al așezării care să fi fost realizat cu ocazia sondării ei în 1958 dar pe 
baza mostrelor de materiale au putut fi reconstituite cele cinci niveluri amintite anterior, după 
cum urmează: 

- între 0 și 0,80 m se află nivelurile I (descris ca fiind „negru cu chirpic”) și II 
(descris drept „cenușos”); 

- între 0,80 și 1,00 m se află nivelul III; 
- între 1,00 și 1,25 – 1,30 m se află „un strat cu văgi de lut și cenușă” (nivelul IV);  
- între 1,25 – 1,30 m și 1,70 – 1,71 m se află „un strat de cenușă și foarte mult 

cărbune” (nivelul V), 
- solul viu. 
 
În ceea ce privește vasele de ceramică descoperite la așezarea de la Coșereni, 

specialiștii au putut observa faptul că tehnicile de decor folosite au fost:  
- barbotina,  
- brâurile oblice dispuse paralel cu corpul vaselor,  
- canelurile orizontale sau oblice, 
-  incizia, scrijelarea și, foarte rar, pictura cu grafit. 
 
Dintre uneltele identificate la așezarea de la Coșereni s-au putut identifica în special 

piese din silex:  
- lame,  
- așchii de debitaj,  
- un topor trapezoidal 
- unelte din os și corn. 
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Planșa 1. Poziția topografică a așezării 
de tip tell de la Coșereni „Măgura de la 
Comana” și zona probabilă a necropolei 
aferente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planșa 2. Așezarea și necropola văzute 
de pe Google Earth 
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CAPITOLUL VI 
 

ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE 
 
 

6.1 Economie 
Economia comunei Coșereni are un carater preponderent agrar. Specificul activităților  

zonei sunt cultivarea cerealelor, legumicultura și creșterea animalelor.  
 
6.1.1 Agricultura 
 Prin potențialul productiv mare al solurilor și resurselor heliotermice bogate ale 
climatului local, în arealul comunei Coșereni se întâlnesc condiții naturale favorabile pentru 
dezvoltarea agriculturii. 
 

Fondul funciar agricol constituie principala resursă naturală a teritoriului localității, 
valorificarea acestuia conducând la dezvoltarea agriculturii ca funcțiune dominantă în profilul 
său social - economic. 
 
 Din analiza structurii fondului funciar, pe categorii de folosință se constată că din 
totalul suprafeței comunei, ponderea cea mai mare o deține terenul agricol 3.437 ha, pădurile 
ocupă 512 ha, iar pășunile ocupă 180 ha. 
 

Modul de utilizare a terenului agricol: 
Teren agricol 3154 

Pășuni 180 
Păduri 512 

Vii 103 
Luciu de apă (bălți) 45,5 
Teren neproductiv 40 
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Grafic privind modul de utilizare a terenului în comuna Coșereni 
 

 
 
 Pe raza comunei Coșereni există sistem de irigații în terasă ce deservește aproximativ 
2.500 ha. La ora actuală acesta necesită reabilitare pentru a funcționa în parametrii optimi. În 
prezent necesarul de apă este asigurat din Barajul Dridu prin stația de pompare Roșiori. 
Sistemul de irigații deservește în principal 4 localități: Coșereni, Movilița, Roșiori, Borănești, 
ajungând până la Axintele. 
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6.1.1.1 Cultivarea plantelor 
 

 
Plante cultivate 

Suprafața cultivată 
2011 2012 2013 

Porumb 920 ha 940 ha 940 ha 
Grâu 560 ha 540 ha 525 ha 
Orz 20 ha 35 ha 40 ha 
Orzoaică 80 ha 80 ha 75 ha 
Rapiță 175 ha 150 ha 155 ha 
Floarea soarelui 380 ha 400 ha 452 ha 
Suprafaţă totală cultivată (ha) 2135 ha 2145 ha 2187 ha 
 

Grafic privind suprafața cultivată cu cereale în comuna Coșereni 
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Așa cum rezultă din graficul de mai sus, pe teritoriul comunei Coșereni, cele mai mari 
suprafețe sunt cultivate cu porumb, urmat de grâu și floarea soarelui. 

 

 
 

Teren agricol comuna Coșereni 
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6.1.1.2 Creşterea animalelor 
 Una din ocupaţiile principale ale locuitorilor este creşterea animalelor. În perioada 
2011 – 2013 efectivul de animale înregistrat în gospodării a fost următorul: 

Animale Număr capete animale 
2011 2012 2013 

Bovine 950 970 1100 
Ovine 3650 3800 4100 

Caprine 350 400 500 
Cabaline 230 510 150 
Porcine 1850 1800 1700 
Păsări 20000 22300 25000 

Familii de albine 450 450 500 
Iepuri de casă 2800 2900 3000 

 
Grafic privind efectivul de animale din perioada 2011 -2013 
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 Pe teritoriul comunei Coșereni nu există asociații cu personalitate juridică pentru 
creșterea animalelor. 
 
6.1.1.3 Legumicultura 
 Culturile de legume specifice comunei Coșereni sunt cele de ardei, vinete, pepeni verzi 
și roșii. 

Plante cultivate Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 
Tomate 45 15 11 
Varză 10 10 18 
Ardei 150 150 134 
Vinete 71 71 94 

Conopidă 40 30 72 
Suprafața totală (hectare) 316 276 329 

 
Grafic privind suprafața de legume cultivată în comuna Coșereni (ha) 
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Suprafața de pepeni cultivată în perioada 2011 - 2013 
 

 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 
Pepeni verzi 50 40 140 

Pepeni galbeni 15 20 8 
Suprafața totală 

(hectare) 
65 60 148 

 
Grafic privind suprafața de pepeni cultivată în comuna Coșereni (ha) 
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6.1.1.4 Viticultura 
 În prezent, pe raza comunei Coșereni sunt cultivate 103 ha de viță de vie hibridă. 
Aceasta se cultivă în gospodării și pe câmp doar pentru consumul propriu. 
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6.1.1.5 Pomicultură 
În comuna Coșereni sectorul pomicol nu este dezvoltat, existând doar în gospodăriile 

localnicilor pentru consumul propriu. 
 
6.1.1.6 Piscicultură 
 Suprafața totală de luciu de apă aflată pe teritoriul comunei Coșereni este de 45,5 ha. 
Dintre acestea 36,5 ha reprezintă suprafața de luciu de apă închiriată, iar 9 ha este suprafața 
concesionată. 
 
 Bălțile de renume din zonă sunt Comana și Peri unde se întâlnesc specii precum: caras, 
biban, șalău și crap. 

 
Balta Comana 
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În prezent la Balta Peri se fac o serie de amenajări care constau în: bazine pentru 
creșterea tineretului, locuri speciale pentru pescuit sportiv, drumuri de acces, iluminat, precum 
și pontoane de pescuit. 
  
6.1.1.7 Silvicultură 
 Comuna Coșereni dispune de 512 ha de pădure care sunt în proprietatea Ocolului 
Silvic Urziceni. Cele 512 ha sunt formate din specii de stejar, salcâm, plop, molid și ulm. 
 
6.1.2 Mediu de afaceri 
 Pe raza comunei Coșereni își desfășoară activitatea numeroase societăți comerciale cu 
un profil divers de activitate. 
 

Lista întreprinzătorilor economici 
Nr. Crt. Denumire 

 
Domeniu de activitate 

1 S.C COMANA S.RL. Agricol 
2 S.C. ELYTRANS S.R.L. Agricol 
3 S.C. MONSAN AGROTURISM S.R.L. Agricol 
4 S.C. SILVEX – MINU S.R.L. Agricol 
5 S.C. AGROMATIC S.R.L. Agricol 
6 S.C. AGROCIPRIAN S.R.L. Agricol 
7 S.C. AGROGIORGIOAN S.R.L. Agricol 
8 S.C. GIOCOM S.R.L. Agricol 
9 S.C. PROD A&M S.R.L. Agricol 
10 S.C. SUPERSAN S.R.L. Agricol 
11 S.C. NECULA SEM S.R.L. Agricol 
12 S.C. SUPERMARKET BUCUREȘTI (punct 

de lucru Moldoveni) 
Agricol 

13 S.C. MIATRIMEX S.R.L. Comerț și alimentație publică 
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14 S.C. FLORILEX S.R.L. Comerț și alimentație publică 
15 S.C. BACSIM S.R.L. Comerț și alimentație publică 
16 S.C. SANYO COM S.R.L. Comerț și alimentație publică 
17 S.C. TRICOTAJE AM S.R.L. Comerț și alimentație publică 
18 S.C. MONSTERA S.R.L. Comerț și alimentație publică 
19 S.C. GRUIA NBS S.R.L. Comerț și alimentație publică 
20 S.C. LUKON IMPEX S.R.L. Comerț și alimentație publică 
21 S.C. MxG Tanase S.R.L. Comerț și alimentație publică 
22 S.C. BMT IMPEX S.R.L. Transporturi 
23 S.C. SAN BIC S.R.L. Transporturi 
24 S.C. ȘERBAN COSTE S.R.L. Comerț produse petroliere 
25 S.C. VITAL FORCE S.R.L. Farmacie 
26 S.C. AKTA TV S.R.L. Societate de cablu tv 
27 S.C. DxL AUTO S.R.L. Dezmembrări auto 

 
 Pe raza comunei a fost înființat un parc fotovoltaic, situat în Tarlaua T 333 (Movila) 
pe DN 2 la km 47. Acesta a fost realizat în exclusivitate cu fonduri private. 
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6.2. Turismul 
Turismul în comuna Coșereni este slab dezvoltat, pe de o parte datorită lipsei 

investitorilor, dar și slabei promovări a resurselor locale. Cu toate acestea, comuna se poate 
mândri cu câteva atracții precum:  
 

- Lacul Comana Mică situat în Câmpia Moviliței, în bazinul hidrografic Ialomița. Este 
un lac de luncă care are o suprafață de 16 ha, iar adâncimea variază între 1,5 – 4 m. 

- Vestigii pe malul lacului Comana aparținând culturii Dridu. 
 
6.3 Infrastructura 
6.3.1. Utilități publice 
6.3.1.1 Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea 
 Localitatea dispune de rețea de apă potabilă, în lungime de 18 km. Aceasta a fost 
construită în anul 1976, în prezent fiind depășită din punct de vedere tehnic și nefuncțională. 
Pe lângă rețeaua de apă distribuită în sistem centralizat, locuitorii comunei folosesc fântâni 
săpate de tip rural, care captează apa din straturile de mică adâncime. 
 
 În prezent comuna Coșereni nu dispune de o rețea de canalizare care să asigure 
colectarea apelor uzate și epurarea lor. În acest moment o parte din locuințele individuale sunt 
dotate cu closete de tip rural cu pereți necăptușiți, care constituie un pericol permanent de 
infestare a pânzei freatice, iar altele sunt dotate cu toalete moderne, colectarea apelor uzate 
făcându-se în fose septice individuale. 
 
6.3.1.2 Alimentarea cu gaze naturale 
 Pe teritoriul comunei Coșereni trec două dintre cele mai importante conducte de 
transport gaze naturale de pe teritoriul țării noastre, de importanță strategică, care fac legătura 
între România și Ucraina (traversând Dunărea la Isaccea). Aceste conducte sunt: Isaccea – 
Jugureanu – Urziceni – București cu DN 800 mm (Ø 32”) și Isaccea – Siliștea – Ghergheasa – 
Urziceni – București cu DN 500 mm (Ø 20”). 
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Pe raza comunei au fost executate lucrări la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, în 
prezent fiind recepționată stația de reducere a presiunii, inclusiv racordarea la magistrală, pe 
viitor urmând a fi racordați și locuitorii comunei. 
 
6.3.1.3 Alimentarea cu energie termică 

În prezent alimentarea cu căldură a locuințelor și a instituțiilor publice se realizează cu 
sobe, centrale termice pe combustibil solid, radiatoare electrice. Combustibilul utilizat este 
constituit din lemne de foc, cărbuni, G.P.L., curent electric. 
 
6.3.1.4 Alimentarea cu energie electrică  
 Pe raza comunei Coșereni rețeaua de alimentare cu energie electică este în lungime de 
43,36 km asigurând necesarul de energie electrică pentru întreg teritoriul comunei. 
  
6.3.1.5 Iluminatul public 
 Rețeaua de iluminat public este în lungime de 43,36 km fiind fiind acoperită toată 
suprafața comunei. 
 
6.3.1.6 Gestionarea deșeurilor 
 Deșeurile menajere rezultate atât de la populație, cât și de la întreprinzătorii economici 
din localitate sunt colectate de societatea S.C. ECO EURO CAB S.R.L. prin A.D.I. Eco Euro 
Cab. La nivelul comunei sunt înregistrate un număr de 510 contracte de salubrizare. 
  

Cu ajutorul fondurilor europene în comuna Coșereni s-a înființat o platformă de gunoi 
care poate depozita până la 1.000 tone de deșeuri. Aceasta este amplasată în Tarlaua T 468. 
  

Comuna Coșereni a implementat, încă din anul 2010, Sistemul de Management 
Integrat al Deșeurilor în parteneriat cu alte două comune, Bărcănești și Axintele. Proiectul 
urmărește reducerea volumului de deșeuri menajere, prin colectarea selectivă a acestora, 
reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile, prin compostarea lor, precum și 
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conștientizarea în rândul locuitorilor celor 3 localități asupra beneficiilor aduse de colectarea 
selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora. 

 
În urma implementării acestui proiect au fost construite 4 platforme de compostare 

pentru un volum de compost de 50 m3 și au fost amenajate 15 puncte de precolectare slectivă 
pe domeniul public al celor 3 localități (Coșereni, Bărcănești, Axintele). 

 
În cadrul proiectului au fost achiziționate următoarele bunuri și utilaje: 1 autogunoieră 

de 12 mc, 3 încărcătoare frontale, 1 cap tractor (pentru transportul containerelor de deșeuri 
presate), 3 prese pentru plastic, 3 tocătoare, 3 utilaje de întors brazda (pentru aerarea 
materialului de compost), 1.100 de europubele de 240 l și 3 containere de 10 mc. 
  

 
 
Cu toate acestea, pe lângă gospodării sunt amplasate și în prezent depozite de gunoi 

provenit din activitatea zootehnică, fără a respecta reglementările în domeniu pentru evitarea 
poluării solului și a pânzei freatice. 
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6.3.1.7 Transportul în comun 
 Transportul în comun se realizează pe ruta Urziceni –  București și retur cu microbuze 
asigurate de o societate de transport persoane care deține licență pentru desfășurarea unor 
astfel de activități. Pe raza comunei sunt amenajate 5 stații de autobuz, pe viitor urmărindu-se 
alocarea de fonduri din bugetul propriu pentru amenajarea acestora. 
 
6.3.1.8 Rețeaua de drumuri locale 
 Principalele drumuri care traversează comuna Coșereni sunt: 

- Drumuri locale în suprafață totală de 43,36 km. Dintre acestea 11,53 km sunt 
drumuri pietruite, 2,085 km sunt drumuri de pământ, iar 5,180 km sunt drumuri asfaltate; 

- Drumuri de exploatare în extravilan ocupă o suprafață totală de 60 ha. 
 

În prezent, pe raza comunei Coșereni, drumurile asfaltate se prezintă astfel: 
- Str. Calea Unirii – 1.920 m 
- Str. Grădiniței – 1.260 m; 
- Str. Unirii – 2.000 m. 
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Comuna este traversată de DN 2A care leagă orașele Urziceni și Constanța și de 
drumurile județene DJ 234, DJ 201 și DJ 621. 
 

 
 
6.4 Populația 

Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Coșereni se ridică 
la 4.570 locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002 când se înregistraseră 
4.671 locuitori. Majoritatea acestora sunt români (97,86%), iar pentru restul locuitorilor 
apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 
sunt ortodocși (97,79%), iar pentru restul populației nu este cunoscută apartenența 
confesională. 
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Populația comunei Coșereni 
Ambele sexe 4.570 

Masculin 2.281 
Feminin 2.289 

 
Structura populației pe grupe de vârstă 

Comuna Coșereni 
Recensământ populație 2011 

Ambele sexe Masculin Feminin 

0-4 ani 209 114 95 
5-9 ani 225 114 111 

10-14 ani 259 138 121 
15-19 ani 256 121 135 
20-24 ani 233 127 106 
25-29 ani 233 113 120 
30-34 ani 346 170 176 
35-39 ani 361 189 172 
40-44 ani 389 229 160 
45-49 ani 216 115 101 
50-54 ani 194 101 93 
55-59 ani 255 123 132 
60-64 ani 242 106 136 
65-69 ani 284 128 156 
70-74 ani 324 153 171 
75-79 ani 288 134 154 
80-84 ani 165 71 94 

85 ani și peste 91 35 56 
 
 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

123 

Evoluția construcțiilor de locuințe în perioada 2009 – 2014 
Evoluţia 
construcţiilor de 
locuinţe /  
Autorizații 
emise 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
59 50 16 40 25 12  

(până la 01.07.) 

 
 
Numărul gospodăriilor și locuințelor din comuna Coșereni este următorul: 
Denumirea localității Număr gospodării Număr locuințe 

Coșereni 1814 familii cu 4491 
locuitori 

1563 

 
6.5 Educație, cultură și culte 
6.5.1 Învățământ 
 Infrastructura de învățământ a comunei Coșereni cuprinde: 

- Școala Gimnazială Coșereni; 
- Grădinița Coșereni; 
- Grădinița Pătrime. 

 
Școala Gimnazială Coșereni este amplasată într-o poziție favorabilă, în apropierea 

drumului european E60, având în apropiere instituții importante cum ar fi Dispensarul Uman, 
Biserica, Stadionul.  

 
Prima clădire a școlii a fost construită în anul 1905 și avea inscripția „Școala Primară 

Rurală clădită în anul 1905 de Dobre Ionescu ajutat de tatăl său Ioniță Radu Sava”. Această 
clădire a fost demolată în 2003, pe locul ei construindu-se actuala grădiniță ca urmare a 
progamului de reabilitare. 
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Actuala clădire a școlii a fost construită între anii 1965 – 1975 și a beneficiat de lucrări 
de renovare în anul școlar 2003 – 2004.  

 
În aprilie 2011 s-a înființat Asociația „Ioniță Radu Sava” în memoria întemeietorului 

școlii din Coșereni. 
 

Școala Gimnazială Coșereni dispune de 10 săli de clasă (din care 1 cabinet de 
geografie, 1 de istorie, 1 laborator de biologie, 1 laborator de fizică, 1 cabinet de informatică 
cu 10 caculatoare și 1 Centru de Documentare și Informare – dotat cu calculatoare, 
imprimantă, copiator, TV, cărți) și 1 clasă care funcționează ca sală de sport. Școala dispune 
de instalație de apă curentă în interiorul școlii. Școala dispune și de o bibliotecă care are un 
fond de carte de 4500 volume structurate de diverse teme. 

 

    
 
Grădinița Coșereni a fost construită în anul 2004 și are 3 săli de clasă, iar Grădinița 

Pătrime dispune de 2 săli de clasă și a fost reabilitată prin proiectul „Viitorul copiilor noștri”. 
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La instituțiile de învățământ din comuna Coșereni sunt înregistrați 480 școlari și 120 
preșcolari nefiind înregistrate cazuri de abandon școlar. În aceste instituții își desfășoară 
activitatea un număr de 21 cadre didactice. Marea majoritate a cadrelor didactice sunt 
navetiste. 
 

Unitățile de învățământ de pe raza comunei sunt încadrate cu personal didactic cu 
studii corespunzătoare disciplinelor predate, cu deschidere spre formarea și perfecționarea 
continuă, cât și cu personal de întreținere angajat conform normelor în vigoare. 
 
 Cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere profesional, fapt care-l 
confirmă și rezultatele la concursurile și olimpiadele desfășurate la diverse discipline, cât și 
rezultatele la evaluările naționale sau la tezele cu subiect unic și la înscrierea absolvenților în 
licee și alte profile. 
 

Astfel, Grădinița Coșereni și Grădinița Pătrime au participat la o serie de concursuri 
unde au primit numeroase premii: 

- Concursul „Piciul” – 13 premiul I, 4 premiul II; 
- Concursul „Paștele – sărbătoarea creștinilor” Săveni – 4 premii I, 4 premii II și 7 

premii III; 
- Concursul „O primăvară minunată” Săveni – 3 premii I, 2 premii II și 5 premii III; 
- Concursul „Sărbătoarea Paștelui – simbol al luminii, sacrificiului și purificării” 

Coșereni – 10 premii I, 10 premii II și 7 premii III; 
- Concursul „Cântecul și dansul tradițional 

intercultural” Coșereni – 1 premiul I și 1 premiul II; 
- Concursul „Fii fericit, copile!” Coșereni – 11 premii I. 

 
Școala Gimnazială Coșereni s-a făcut remarcată datorită rezultatelor 
foarte bune obținute de elevi la diverse competiții școlare, concursuri 
județene sau naționale. Astfel: 

- Concursul național „Olimpiadele cunoașterii”, ediția a 
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IX-a: 
a) Faza județeană: 37 mențiuni, 25 locuri III și 22 locuri II; 
b) Faza națională: 12 locuri III, 11 locuri II și 18 locuri I. 

- Locul I la Concursul județean al Consiliului Școlar Județean al Elevilor „Euro 
elevii”; 

- Locul II la faza zonală și locul III la faza județeană a Concursului național 
„Sanitarii pricepuți”; 

- Locul I la Festivalul „Grâușor din Bărăgan”, ediția I; 
- Premiul II la Concursul județean „Științe, științe”; 
- 5 premii I la Festivalul județean „Fii fericit, copile!”; 
- 5 premii I la Festivalul județean „Cântecul și dansul tradițional intercultural” 

Coșereni 2014; 
- Mențiune la Concursul „Iulian Mazilu” - Școala I.L.Rădulescu Urziceni – iunie 

2014; 
- Premiul II la Festivalul florilor „Un zâmbet, o floare, o rază de spoare”, ediția a V-

a organizat de LT „Iordache Zossima” Armășești; 
- 20 premii I, 14 premii II ș 25 premii III la Concursul „Sărbătoarea Paștelui – 

simbol al luminii, sacrificiului și purificării” Coșereni, 2014; 
- 25 premii I, 10 premii II și 10 premii III la concursul „Primăvara în ochi de copil”; 
- Calificarea la faza județeană a Olimpiadei de limba și literatura română”; 
- Concursul județean Școala Gimnazială Săveni, Ialomița – secțiunea „Mama 

seamănă iubire” – 2 premii I, 2 premii I și 1 premiu III, iar la secțiunea „Paștele – 
sărbătoarea creștinilor” – 2 premii I, 1 premiu II și 2 premii III; 

- Concursul „Zâmbet de copil” – 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III și 2 mențiuni; 
- Participare la Concursul „Amintiri din copilărie”; 
- Concursul național „Fii inteligent la matematică„ – 10 premii I; 
- Concursul național „Călător prin anotimpuri” – 10 premii I și 12 premii II; 
- Concursul regional „Primăvara – culoare și cuvânt” – 5 premii II și 2 mențiuni; 
- Concursul național „Toamna – fantezie și culoare” – 13 premii II; 
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- Concursul regional „Timp și anotimp – Armonii de toamnă” – 9 premii I, 10 
premii II, 3 premii III și 1 mențiune; 

- Proiectul „Sărbători creștine la români” – 6 premii I, 7 premii II și 6 premii III; 
- Concursul „Primăvara, culoare și cuvânt” Călărași – 2 premii II, 1 premiu III; 
- Locul I la Cupa Primăverii, ediția a III-a, Bărcănești 2014 – fotbal pentru copii; 
- Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Slobozia: 

a) Locul IV șah – etapa județeană; 
b) Participare handal fete – etapa județeană; 
c) Fotbal băieți gimnaziu – etapa locală Urziceni; 

- Locul II fotbal, gimnaziu – parteneriat cu Școala Țăndărei; 
- Locul II fotbal, învățământul primar – parteneriat cu Școala Țăndărei; 
- Olimpic day – cros – gimnaziu – Locul I -1 premiu, locul II – 1 premiu și locul III 

– 1 premiu; 
- Diplomă de participare la Concursul național „Școala Zero Waste”; 
- Diplomă de onoare la Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” cu 

prilejul Zilei Naționale a României; 
- Diplomă pentru proiectul „EDSANO – educație pentru sănătate”; 
- Diplomă de participare la Concursul cultural „Lada de zestre”, colțul muzeistic, 

LT Bordușani. 
 
Cu sprijinul World Vision România se desfășoară activități de modernizare a școlii, 

excursii, dotarea cu mijloace și materiale didactice, concursuri, cadouri pentru preșcolari și 
elevi, editarea de broșuri, Revista școala – comunitate „Farmecul școlii”. 
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6.5.2 Cultura 
 Comuna Coșereni beneficiază de un Cămin Cultural, iar în cadrul acestuia se 
desfășoară diverse activități cultural - artistice organizate cu prilejul unor zile festive (8 
Martie, 1 Iunie, Ziua Națională a României etc.). 
 

 
Sală Cămin Cultural 

 
 Totodată, în cadrul Căminului Cultural își desfășoară activitatea formații de dansuri pe 
categorii de vârstă, astfel: 

- Formația nr. 1 (cls. VI – X) – mixtă; 
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- Formația nr. 2 (cls. VI – VIII) – fete; 
- Formația nr. 3 (cls. IV – V) – mixtă; 
- Formația nr. 5 (cls. III – IV) – mixtă; 
- Formația nr. 6 (cls. II) – mixtă. 
 
În total sunt 80 de copii care au participat la fazele locale și județene a unor concursuri 

și festivaluri unde au obținut premii și diplome: 
- Locul I, formația nr. 1 la Festivalul de folclor județean „Grâușor de Bărăgan”; 
- Locul I, formația nr. 1 la Festivalul „Fii fericit, copile!”; 
- Locul I, formația 2 și 3; 
- Locul II, formația 3 și 4. 

 

 
 

Grupul vocal de preșcolari al Clubului Copiilor Coșereni 
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În incinta Căminului Cultural a luat ființă în anul 1959 Biblioteca Comunală Coșereni. 
Fondul de carte la înființare a fost de 3500 volume, achiziționate din veniturile comunei. În 
anul 1968 a fost desființată Biblioteca Comunală Borănești, fondul de carte fiind preluat de 
Biblioteca Coșereni. În prezent biblioteca numără 10.500 volume. 

 
Biblioteca deține în colecțiile sale manuscrisul „Mărturisile unui om de rând” scris de 

Marin Virgil, născut la 25 septembrie 1931 în comuna Coșereni. Inginer, cercetător științific, 
conferențiar asociat la Institutul Politehnic București, Marian Virgil a fost fiul cel mic al 
învățătorilor Marin Irina și Scarlat, care timp de aproape 40 de ani au pregătit și format mai 
multe generații de copii ai comunității locale. 

 
Biblioteca funcționează înr-un spațiu format din 3 încăperi: depozit, sală de lectură, 

sala calculatorului – 60 mp și dispune de un sistem de încălzire pe bază de curent electric. În 
cadrul programului Biblionet – lumea în biblioteca mea, Biblioteca Coșereni a primit 4 
calculatoare.  

 
Totodată, Biblioteca Comunală pune la dispoziția cititorilor o serie de servicii și dotări 

care constau în: calculator, multifuncțională, împrumut la domiciliu, ludotecă, acces gratuit la 
internet, precum și imprimarea gratuită a informațiilor dorite. 

 
În prezent, comuna Coșereni nu beneficiază de un eveniment local, cum ar fi „Ziua 

Comunei”, pe viitor dorindu-se înființarea unui astfel de eveniment. 
 
6.5.3 Culte 
 Pe raza comunei se află 3 biserici distribuite astfel: 

- Parohia Pătrime cu hramul „Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”; 
- Parohia Coșereni I cu hramul „Sf. Nicolae”; 
- Parohia Coșereni II cu hramul „Sf. Gheorghe și Sf. Dimitrie Basarabov”. 
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Parohia Coșereni I 
 
6.5.4 Activitatea O.N.G-urilor 
 World Vision România este o organizație creștină, care desfășoară programe de 
intervenție umanitară de urgență, de dezvoltare și advocacy punând în centrul  activității 
bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și 
comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății. Inspirați de valorile creștine 
organizația lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, 
etnie sau gen. World Vision România este o organizație parteneră a World Vision 
International, prezentă în peste 100 de țări din întreaga lume. 
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 Sub genericul „Vacanță activă și aventuroasă”, World Vision România – Biroul Zonal 
Ialomița a organizat începând cu vacanța din vara anului 2012 activități instructiv – educative, 
dar și distractive pentru tinerii adolescenți din mai multe comune, printre care și Coșereni. 

 
 De asemenea, pe raza comunei Coșereni s-a inaugurat în aprilie 2012 „Clubul 
Copiilor”, cel de-al zecelea club deschis cu sprijinul Asociației World Vision România – 
Biroul Zonal Ialomița, în zona rurală din microregiunea Urziceni. „Clubul Copiilor” este locul 
în care copiii desfășoară activități extrașcolare educative și de socializare, locul unde ei pot 
să-și dezvolte talentele native – de pictură, de teatru, matematică, română, engleză. 
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Fundația World Vision România are încheiat un contract de parteneriat cu Biserica 
Pătrime pentru desfășurarea de diverse activități având drept scop îmbunătățirea vieții copiilor 
defavorizați. 
 
6.5.5 Activități sportive 
 Pe raza comunei Coșereni își desfășoară activitatea două echipe de fotbal – seniori și 
juniori. Ambele echipe de fotbal se află în Liga a V-a la fotbal și participă la Campionatul 
județean de fotbal. 
 
 Programul de antrenament al celor două echipe de fotbal se derulează pe stadionul din 
comună. Acesta dispune de vestiare și apă curentă realizate din fonduri proprii. Pe viitor se 
dorește modernizarea vestiarelor, reabilitarea rețelelor de utilități publice, cât și construirea 
unui gard de protecție și a tribunelor. 
 
6.6 Sănătate și asistență socială 
6.6.1 Sănătate 
 Starea de sănătate a locuitorilor comunei este monitorizată în cadrul singurei unități 
sanitare existente pe raza comunei Coșereni. La dispensarul din Coșereni funcționează 3 
cabinete individuale de medicină de familie și 1 cabinet stomatologic. Serviciile medicale sunt 
asigurate de 3 medici și 4 asistenți medicali. De asemenea, în comună mai funcționează 2 
farmacii deservite de 2 farmaciști. 
 
6.6.2 Asistență socială 
 Serviciul de asistență socială constă în asigurarea serviciilor de specialitate pentru 
persoanele cu handicap conform Legii 418 / 2006, instrumentarea dosarelor pentru ajutoarele 
la încălzire a locuinței, precum și instrumentarea dosarelor pentru protecția și promovarea 
dreptului copilului conform Legii 272 / 2004. 
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 În evidența Compartimentului de asistență socială a comunei Coșereni sunt 
înregistrate un număr de: 29 de asistenți sociali, 79 de dosare de încălzire, 110 persoane cu 
handicap, 18 însoțitori și 2 cazuri de ajutor social. 
 
6.7 Administrația publică 
 

 
Primăria Coșereni 
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Structura pe departamente: 
- Urbanism și cadastru agricol – 2; 
- Contabilitate – 2; 
- Impozite și taxe locale – 2; 
- Achiziții publice   - 1; 
- Stare civilă – 1; 
- Relații cu publicul – 1; 
- Cultură – 1; 
- Pază obiective și valori – 4; 
- Pază protecția mediului – 3; 
- Pază, protecție, întreținere, transport – 4; 
- Serviciul situații de urgență – 1; 
- Asistență socială – 1. 
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Organigrama aparatului de specialitate al primarului 
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Structura politică a Consiliului Local Coșereni este următoarea: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

32

2

1
1

Structura politică a Consiliului Local Coșereni

PSD
PDL
PNL
UNPR
PPDD
PRM
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6.7.1 Venituri și buget preconizat 
 

Venituri realizate 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Venituri proprii 3.270.137 3.118.177 3.097.500 3.170.995 3.554.036 
Venituri fiscale 2.873.881 2.868.704 2.884.000 2.980.599 3.336.394 
Alte categorii de venituri 396.256 249.473 213.500 190.396 217.642 
Total 6.540.274 6.236.354 5.995.000 6.341.990 7.108.072 

 
Buget de venituri și cheltuieli estimat 2014 – 2020 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 
VENITURI 

 

4.011.000 4.152.000 4.384.000 4.645.000 4.950.000 6.000.000 6.800.000 

Veniturile 
secțiunii de 
funcționare 

3.589.000 3.952.000 4.134.000 4.345.000 4.300.000 5.300.000 6.300.000 

Veniturile 
secțiunii de 
dezvoltare 

422.000 200.000 250.000 300.000 700.000 700.000 500.000 

Venituri 
proprii 

1.702.000 1.747.000 1.914.000 2.050.000 3.100.000 4.100.000 6.500.000 

Venituri 
curente 

3.939.000 4.067.000 4.286.000 4.535.000 4.500.000 5.500.000 6.150.000 

Venituri 
fiscale 

3.731.000 3.834.000 4.037.000 4.270.000 4.120.000 5.120.000 6.800.000 
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6.8 Coșereni în imagini 

 
               Postul de Poliție Coșereni 

     
                                                                Monumentul eroilor 
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                                                             Biserica Coșereni 

 

 
                  Școala Gimnazială Coșereni 
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                                                                        Biblioteca Comunală 

 
                Sală Cămin Cultural 
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             Coșereni - imagine panoramică 
 

 
                                                                 Coșereni – imagine panoramică 
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CAPITOLUL VII 
 

ANALIZA SWOT 
 
 

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Coșereni a fost 
evaluarea situaţiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie, care a permis analiza 
în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. 

 
În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument 

managerial, pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante, care 
vor afecta într-un mod sau altul, evoluţia viitoare a comunei Coșereni. 

 
Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 
administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse 
preţioase.  

 
Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale 

funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o 
coordonare la nivel strategic. 

 
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani.  
 
Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele:  
- realizarea unei analize preliminare; 
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii; 
- analiza sectorială a domeniilor strategice principale; 
- articularea documentului strategic. 
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 Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect.  
 

 
 

 
Numele este descriptiv: 
 Strengths (puncte tari) 

Weaknesses (puncte slabe) 
Opportunities (oportunitati) 

Threats (riscuri). 
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Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor 
de dezvoltare a comunei Coșereni, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile 
şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare 
regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020.  

 Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare şi 
prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor şi 
ameninţărilor. 

 Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care 
comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare. 

 Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile 
insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare. 

 Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale 
mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la 
schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se 
dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

 Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia 
privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de 
mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau instabile care afectează 
capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus. 
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 Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. Întrebări cheie care îndrumă analiza 
strategică: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CE PUTEM FACE? 

(Punctele forte și punctele slabe) 
 

CE AM PUTEA FACE? 
(Oportunități și amenințări) 

STRATEGIE 

CE VREM SĂ FACEM? 
(Valorile comunei și  

locuitorilor ei) 

 
CE SE AȘTEAPTĂ CEILALȚI SĂ FACEM? 

(Dorințele locuitorilor comunei) 

Rafinare ulterioară 

 
CE RESURSE ȘI POTENȚIAL VREM  

SĂ DEZVOLTĂM? 

 
CE OPORTUNITĂȚI PUTEM 

FRUCTIFICA? 

STRATEGIE 

 
CE TREBUIE SĂ NE PREOCUPE? 

 
CUM PUTEM ÎMPLINI AȘTEPTĂRILE 

LOCUITORILOR COMUNEI? 
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 Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de 
dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de 
intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările 
comunităţii, analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a legăturilor 
dintre elementele pozitive şi negative ale comunităţii. 

 Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" 
ale comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. 

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la 
baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume: 

 

COMUNA COȘERENI

1.Dezvoltare 
economică

Creare locuri de 
muncă

Programe de 
formare 

profesională

2. Dezvoltare
infrastructură

Competitivitate

Confort social

3.Creşterea
atractivităţii 

Cultural 

Turism / 
Agrement
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7.1 Agricultură și dezvoltare rurală 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

◘ relief și climă propice dezvoltării agricole; 
◘ specificul zonei este preponderent agricol 
având condiții climatice favorabile acestui 
sector de activitate; 
◘ teren agricol – 3.437 ha; 
◘ productivitate bună a terenurilor agricole; 
◘ existența societăților cu profil agricol; 
◘ zonă legumicolă puternic dezvoltată – 
producerea de răsaduri; 
◘ existența unui dig de protecție pentru zona 
agricolă; 
◘ tradiții în creșterea animalelor; 
◘ existența a 512 ha de pădure; 
◘ existența sistemului de irigații; 
◘ existența unei piețe de legume (sezonieră); 
◘ apropierea de capitală constituie un 
avantaj pentru comună - tehnologii noi, 
echipamente moderne; 
◘ existența fondurilor europene pentru 
susținerea și subvenționarea agriculturii; 
◘ zonă optimă pentru cultivarea legumelor și 
a cerealelor. 
 
 

◘ drumurile de acces la exploatații agricole 
uzate; 
◘ inexistența unor asociații agricole; 
◘ fărâmițarea terenurilor agricole; 
◘ neimplicarea tinerilor în agricultură; 
◘ îmbătrânirea forței de muncă ocupate în 
agricultură; 
◘ capacitatea scăzută de a elabora și de a 
implementa în mod eficient proiecte viabile 
de dezvoltare locală; 
◘ utilaje agricole învechite, rudimentare și 
tehnologii neperformante; 
◘ lipsa informării privind accesarea 
fondurilor europene; 
◘ uzura sistemului de irigații; 
◘ inexistența planurilor parcelare pentru 
punere în posesie; 
◘ regularizarea și decolmatarea albiei râului 
Ialomița pe raza localității; 
◘ depozitarea și prelucrarea legumelor; 
◘ lipsa unor centre pentru colectarea 
laptelui; 
◘ lipsa promovării programelor de finanțare 
nerambursabilă; 
◘ resurse financiare reduse pentru 
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cofinanțarea proiectelor prin fonduri 
europene; 
◘ dotări tehnice deficitare și insuficiente în 
agricultură; 
◘ accesarea greoaie a fondurilor europene 
pentru utilaje și investiții în sere și solarii. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

◘ dezvoltarea sectorului legume - fructe prin 
achiziționarea unor linii de fabricație 
moderne; 
◘ necesitatea înființării perdelelor de 
protecție; 
◘ reabilitarea sistemului de irigații; 
◘ lucrări de regularizare și decolmatare a 
albiei râului Ialomița în zona podului rutier 
din localitate; 
◘ înființarea unui centru de colectare a 
laptelui; 
◘ înființarea unui centru de depozitare și 
prelucrare a legumelor; 
◘ modernizare piață agroalimentară și 
amenjarea unui obor pentru animale; 
◘ dezvoltarea rurală locală bazată pe 
constituirea și funcționarea grupurilor de 
acțiune locală (GAL); 
◘ efectuarea planurilor de parcelare 
cadastrale; 
◘ potențialul tehnologiei informaționale și al 
mijloacelor media de a sprijini dezvoltarea 
rurală; 
◘ organizarea de târguri tematice cu 
prezentarea de legume și fructe. 
 

◘ fluctuațiile cursului valutar; 
◘ schimbările climatice; 
◘ limitările bugetare privind ajutoarele de 
stat; 
◘ pierderea interesului pentru agricultură a 
populației, veniturile obținute fiind foarte 
mici; 
◘ creșterea costurilor cu mâna de lucru; 
◘ creșterea prețurilor la semințe și răsaduri 
de calitate; 
◘ incoerența legislativă (reglementări 
interpretabile) și instabilitatea politică; 
◘ posibilitatea apariției unor fenomene 
imprevizibile: inundații, cutremure care pun 
în pericol structuri antropice; 
◘ eroziunea și degradarea calității solurilor 
ce pot conduce la scăderea randamentului în 
agricultură; 
◘ oferte de creditare greu accesibile (garanții 
mari); 
◘ nivelul ridicat al taxelor. 

 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

153 

7.2 Infrastructură și mediu 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

◘ existența căilor de transport în comună; 
◘ existența unei stații de reglare presiune 
gaze; 
◘ alimentarea cu energie electrică realizată 
100% inclusiv serviciul public de iluminat 
modernizat; 
◘ starea drumurilor din comună este bună; 
◘ drumuri modernizate în proporție de 30%; 
◘ drumuri pietruite în proporție de 60%; 
◘ existența Serviciului de Salubritate; 
◘ calitatea factorilor de mediu nu este 
afectată de surse de poluare majore; 
◘ existența pe raza comunei a unui parc 
fotovoltaic în suprafață de 12 ha realizat cu 
fonduri private; 
◘ existența digului de apărare al comunei pe 
râul Ialomița; 
◘ acces la drumul european; 
◘ densitatea locuințelor în comună pe km² 
este destul de mare și avantajează 
alimentarea cu apă, canalizare și alimentare 
cu gaze; 
◘ asigurarea transportului elevilor din 
zonele îndepărtate la școli. 
 

◘ pe raza comunei nu există rețea de 
canalizare și stație de epurare și tratare a 
apelor uzate; 
◘ număr mic de contracte de salubrizare 
(433); 
◘ europubele insuficiente; 
◘ trotuare neamanajate; 
◘ rețea de alimentare cu apă veche de 40 de 
ani care prezintă un grad avansat de uzură; 
◘ indiferența actorilor locali față de protecția 
mediului. 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

154 

 
Oportunități 

 

 
Amenințări 

◘ înființare perdele de protecție; 
◘ reabilitarea rețelei de alimentare cu apă; 
◘ înființarea rețelei de canalizare; 
◘ modernizarea Str. Linia Mare; 
◘ modernizare Str. Bisericii; 
◘ modernizare str. Heleșteu; 
◘ modernizare Str. Digului; 
◘ modernizare Str. Cireșului; 
◘ înființarea unei pasarele pe DN 2;  
◘ amenajarea unei parcări în zona Pieței; 
◘ realizarea iluminatului public în dreptul 
trecerilor de pietoni și amenajarea unora noi; 
◘ modernizarea stadionului din localitate; 
◘ amenajarea de locuri de agrement; 
◘ înființarea de alei pietonale și parcări; 
◘ modernizarea stațiilor de autobuz; 
◘ îmbunătățirea drumurilor de exploatație 
agricolă; 
◘ definitivarea platformei de gunoi prin 
racordarea la rețeaua electrică; 
◘ reabilitarea sediului fostului C.A.P. 
Coșereni; 
◘ construire sediu Primărie; 
◘ campanii de conștientizare a populației în 
vederea colectării selective a deșeurilor 
menajere. 
 

◘ resurse financiare insuficiente pentru 
cofinanțarea proiectelor finanțate prin 
Fonduri Structurale; 
◘ slaba informare în rândul micilor 
întreprinzători, dar și în rândul populației a 
normelor europene de mediu; 
◘ atitudinea de indiferență față de protecția 
mediului; 
◘ depozitarea necontrolată a deșeurilor 
rezultate din activitățile gospodărești poate 
conduce la infiltrații în pânza freactică cu 
efect asupra stării de sănătate a populației; 
◘ schimbările climatice pot afecta 
infrastructura rutieră; 
◘ nivelul ridicat al taxelor și impozitelor;  
◘ instabilitatea legislativă; 
◘ deprecierea infrastructurii din lipsa 
resurselor financiare pentru întreținere; 
◘ fluctuația cursului valutar. 
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7.3 Economie și mediul de afaceri 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

◘ teren arabil cu potențial de diversificare a 
culturilor; 
◘ terenuri disponibile aflate în intravilanul și 
extravilanul localităților; 
◘ poziția în teritoriu și accesibilitatea 
ridicată reprezintă elemente de atractivitate 
pentru posibilii investitori; 
◘ forță de muncă calificată și necalificată;  
◘ populație activă calificată și necalificată; 
◘ mediu de afaceri favorabil; 
◘ sectorul agricol bine dezvoltat datorită 
amplasării; 
◘ tradiții locale în legumicultură și creșterea 
animalelor; 
◘ existența unei fabrici de ulei și îmbuteliere 
a uleiurilor și mineralelor auto; 
◘ existența unei mori de mălai; 
◘ existența mai multor societăți agricole, 
zona fiind cu mediu agricol foarte dezvoltat; 
◘ existența unui abator și a unui centru de 
sacrificare; 
◘ existența unui parc fotovoltaic realizat din 
fonduri private. 
 

◘ resurse financiare insuficiente la nivel 
local pentru susținerea / promovarea unor 
investiții; 
◘ slaba informare cu privire la normele 
europene; 
◘ slaba infrastructură de asistență pentru 
mediul de afaceri; 
◘ slaba preocupare pentru introducerea de 
noi tehnologii; 
◘ lipsa unor materii prime agricole și non-
agricole de calitate; 
◘ cultură antreprenorială limitată; 
◘ perfecționarea și utilizarea mai eficientă a 
capitalului uman autohton; 
◘ cererea insuficientă de forță de muncă în 
comună; 
◘ nivel scăzut al venitului pe gospodărie. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

◘ programe europene de finanțare pentru 
mediul economic și pentru creșterea 
competitivității economice; 
◘ programe guvernamentale pentru 
încurajarea tinerilor fermieri și a micilor 
întreprinzători; 
◘ disponibilitatea autorităților locale de a 
încheia parteneriate cu investitori locali sau 
străini; 
◘ acțiuni de sprijinire a inițiativei 
antreprenoriale de către autoritățile locale; 
◘ diversificarea activităților productive în 
concordanță cu materiile prime locale; 
◘ organizarea de târguri tematice; 
◘ campanii de îndrumare a micilor 
întreprinzători în vederea obținerii finanțării 
de proiecte în perioada de programare 2014 
– 2020. 
 

◘ instabilitatea legislativă; 
◘ fluctuațiile cursului valutar; 
◘ nivel ridicat de fiscalitate; 
◘ capacitatea limitată a mediului de afaceri 
de a accesa, cofinanța proiectele din fonduri 
europene; 
◘ oferte de creditare greu accesibile (garanții 
mari); 
◘ rata ridicată a dobânzii la credite; 
◘ reducerea ponderii populației active și 
îmbătrânirea acesteia; 
◘ scăderea continuă a producției prin 
scăderea productivității muncii. 
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7.4 Turism 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

◘ existența unor vestigii arheologice 
declarate monumente istorice naționale; 
◘ poluare redusă ceea ce conferă comunei 
un nivel de atractivitate ridicat. 
 

◘ insuficienta punere în valoare a vestigiilor 
arheologice; 
◘ calitatea slabă a infrastructurii turistice; 
◘ inexistența unor servicii turistice rurale; 
◘ inexistența pe raza comunei a structurilor 
de primire turistică (pensiuni); 
◘ inexistența unor forme de promovare a 
comunei pentru creșterea numărului de 
turiști pe teritoriul acesteia; 
◘ promovarea slabă a produselor turistice 
existente; 
◘ lipsa acțiunilor concertate în sensul 
schimbărilor de mentalitate. 
 

 
 

Oportunități 
 

 
Amenințări 

◘ promovarea identității locale; 
◘ atragerea interesului turiștilor pentru 
obiectivele turistice aflate pe plan local; 
◘ îmbunătățirea infrastructurii fizice și de 
utilități. 

◘ lipsa infrastructurii de utilități (apă, 
canalizare, gaze naturale) va ține turiștii la 
distanța; 
◘ migrarea turistică către alte zone care își 
exploatează potențialul; 
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7.5 Educație, cultură și culte 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

◘ profesori calificați la toate disciplinele; 
◘ condiții optime de desfășurare a 
procesului instructiv - educativ (bază 
materială, spații adecvate, sală de sport); 
◘ colaborare bună cu partenerii locali 
(școală - biserică - primărie - poliție - 
dispensar); 
◘ relații interumane adecvate; 
◘ rezultate bune și foarte bune la olimpiade, 
concursuri școlare și evaluările naționale; 
◘ deschiderea cadrelor didactice către 
perfecționare prin formarea continuă; 
◘ existența transportului școlar; 
◘ dorința de reușită școlară și profesională 
prin folosirea de metode interactive în 
vederea realizării educației; 
◘ organizarea unor activități extracurriculare 
diversificate; 
◘ îmbunătățirea bazei material an de an; 
◘ existența a 5 formații de dansuri populare 
bine pregătite care au obținut premii la 
festivalurile județene de folclor; 
◘ accesarea programului Biblionet; 
◘ achiziția de carte în fiecare an; 
◘ număr mare de utilizatori activi ai 

◘ posibilități insuficiente de recreere în 
cadrul școlii; 
◘ implicarea redusă a elevilor, a cadrelor 
didactice și a părinților în activitățile de 
îmbunătățire a mediului înconjurător; 
◘ dezinteresul crescut al elevilor față de 
școală; 
◘ lipsa unui sprijin corespunzător din partea 
părinților în activitățile școlare; 
◘ inexistența unei baze sportive adecvate 
(teren de sport amenajat, sală de sport); 
◘ spațiu insuficient pentru bibliotecă; 
◘ lipsa costumelor populare; 
◘ lipsa unor programe educaționale cu 
privire la valorificarea deșeurilor și evitarea 
depozitării lor în mod necontrolat; 
◘ inexistența unui eveniment local. 
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bibliotecii; 
◘ existența unui fond de carte diversificat; 
◘ colaborarea bibliotecii cu Organizația 
World Vision România; 
◘ implicarea bibliotecii comunale în 
proiectul Biblionet și „Alfabetizarea prin 
culoare” realizat în parteneriat cu World 
Vision România – Biroul Zonal Ialomița; 
◘ existența dotărilor în școli (laborator de 
informatică, fizică, chimie, biologie); 
◘ existența sistemului de monitorizare 
video; 
◘ existența încălzirii centralizate (2 centrale 
cu lemne); 
◘ existența a 3 biserici (Sf. Gheorghe și Sf. 
Dimitrie Basarabov, Sf. Nicolae); 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

◘ înființarea unui Centru Cultural în 
comună; 
◘ înființarea unor ateliere de creație pentru 
copii; 
◘ înființarea unui centru de tip after-school; 
◘ dezvoltarea economică a comunei; 
◘ programe de conștientizare a părinților în 
ceea ce privește implicarea lor în activitățile 
educaționale și extracurriculare; 
◘ lucrări de împrejmuire a Bisericii „Sf. 
Gheorghe”; 
◘ amenajare sală de sport în cadrul Școlii 
Gimnaziale; 
◘ înființarea unui eveniment local a 
comunei; 

◘ reducerea populației școlare datorată 
declinului natalității; 
◘ migrarea forței de muncă către oraș; 
◘ îmbătrânirea populației; 
◘ gradul ridicat de sărăcie al locuitorilor; 
◘ lipsa de încredere în potențialul și rolul 
școlii în viața socială și culturală; 
◘ timpul limitat al părinților dedicat 
educației copiilor; 
◘ diminuarea respectului pentru activitățile 
desfășurate în școală; 
◘ nivelul economic și cultural scăzut al 
părinților; 
◘ tehnologia poate altera specificul local; 
◘ climatul extrașcolar aflat în continuă 
degradare; 
◘ schimbarea sistemului de evaluare a 
elevilor de la un la altul; 
◘ neadaptarea învățământului la cerințele, 
nevoile societății aflată în proces de 
schimbare continuă. 
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7.6 Sănătate și asistență socială 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

◘ existența cabinetelor medicale individuale 
și a cadrelor medicale specializate; 
◘ existența a două farmacii; 
◘ personal angajat conform normelor 
medicale; 
◘ existența compartimentului de asistență 
socială în cadrul primăriei; 
◘ existența unei politici sociale susținută din 
partea Uniunii Europene; 
◘ existența unor programe complexe de 
urmărire a stării de sănătate a populației. 
 

◘ îmbătrânirea populației; 
◘ starea de sănătate precară; 
◘ societatea civilă insuficient implicată în 
cazurile sociale; 
◘ populația percepe eronat sensul asistenței 
sociale; 
◘ fonduri insuficiente destinate asistenței 
medicale; 
◘ informare insuficientă cu privire la 
fondurile destinate asistenței sociale. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

◘ programe de asistență socială pentru 
vârstnici și copii; 
◘ înființarea unui centru pentru persoane 
vârstnice; 
◘ înființarea unui centru de zi pentru copii; 
◘ înființarea unei cantine sociale pentru 
toate categoriile sociale; 
◘ promovarea utilizării produselor naturiste 
în detrimentul celor care au în componență 
diferite substanțe nocive organismului; 
◘ promovarea unui stil de viață sănătos, a 
unei nutriții echilibrate, de combatere a 
consumului de tutun și alcool. 
 

◘ îmbătrânirea populației; 
◘ starea de sănătate din ce în ce mai precară 
datorită scăderii nivelului de trai al 
populației; 
◘ lipsa investitorilor în domeniul sanitar; 
◘ natalitatea scăzută în mediul rural; 
◘ lipsa locurilor de muncă va duce la 
creșterea numărului de persoane asistate 
social; 
◘ repartizarea fondurilor destinate protecției 
sociale către comunitățile locale ar putea fi 
neadecvată față de nevoile reale. 
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7.7 Resurse umane, piața muncii 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

◘ populația comunei este de 4570 persoane, 
din care 2281 bărbați și 2289 femei; 
◘ principala calificare este în agricultură; 
◘ existența resurselor umane calificate ce pot 
asigura dezvoltarea activității economico – 
sociale; 
◘ existența programelor de formare 
profesională. 

◘ adaptarea mai lentă la schimbările și 
provocările lumii actuale, în general, și la 
fenomenul mobilității și reconversiei 
profesionale, în special; 
◘ migrarea tinerilor spre mediul urban, mai 
cu seamă a celor cu studii superioare; 
◘ număr foarte mic de angajatori în comună; 
◘ lipsa mentalității pro-active față de muncă; 
◘ capacitatea financiară scăzută a locuitorilor 
comunei; 
◘ număr redus de programe de instruire 
adresate persoanelor cu nivel de pregătire 
scăzut. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

◘ atragerea de programe cu finanțare 
europeană pentru stimularea ocupării forței 
de muncă; 
◘ adaptarea programelor de învățământ la 
cerințele pieței muncii; 
◘ existența unor reglementări ce acordă 
facilități angajatorilor care creează noi locuri 
de muncă pentru șomeri, tineri absolvenți și 
alte categorii de persoane; 
◘ piața muncii în dezvoltare; 
◘ cursuri / programe de conștientizare și 
motivare ocupațională. 
 

◘ scăderea numărului persoanelor calificate, 
prin ieșirea acestora din viața activă; 
◘ creșterea șomajului în rândul tinerilor 
absolvenți; 
◘ migrarea populației; 
◘ motivarea redusă a tinerilor pentru 
începerea activității profesionale; 
◘ dezechilibre între cerere și ofertă pe piața 
muncii; 
◘ dezechilibre între nivelul de calificare a 
forței de muncă și cerințele pieței muncii; 
◘ instabilitatea economică. 
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7.8 Siguranță publică  
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

◘ buna colaborare cu autoritățile locale; 
◘ buna colaborare cu cetățenii din comună; 
◘ existența unui sistem de supravegere video 
pe străzi; 
◘ iluminarea totală a străzilor; 
◘ drumurile comunale sunt în stare bună 
permițând accesul ușor în cazul 
intervențiilor; 
◘ existența unui număr acceptabil (4) de 
lucrători la Postul de Poliție; 
◘ nu există comunitate de rromi în comună; 
◘ dotarea corespunzătoare a Postului de 
Poliție; 
◘ gruparea unitară a gospodăriilor. 
 

◘ lipsa Poliției Locale; 
◘ lipsa locuințelor de serviciu pentru 
polițiști; 
◘ lipsa unui program de lucru care să 
acopere prezența în teren 24 h/24h; 
◘ lipsa carburantului pentru autospeciala de 
poliție; 
◘ trecerile de pietoni nu sunt luminate, nu 
sunt amplasate corespunzător și nu sunt 
îndeajuns de multe; 
◘ lipsa fondurilor pentru repararea 
autospecialei din dotare; 
◘ lipsa unor parcări, în special în zona 
Pieței, DN 2 fiind intens circulat; 
◘ ipsa unui pasaj ce traversează DN 2 pentru 
a putea fi folosit de către vehiculele cu 
tracțiune animală; 
◘ existența barurilor cu program non-stop 
unde sunt prepoderente faptele de violență. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

◘ construirea unor locuințe de serviciu 
pentru polițiști în acest fel atrăgând 
personalul să lucreze în mediul rural; 
◘ construirea unui pasaj pentru vehiculele cu 
tracțiune animală peste DN 2; 
◘ amenajarea unei parcări mai mari în zona 
Pieței pentru fluidizarea circulației; 
◘ iluminarea trecerilor de pietoni și 
amenajarea unora noi; 
◘ înființarea Poliției Locale la nivelul 
comunei; 
◘ alocarea de fonduri pentru întreținerea, 
repararea, asigurarea necesarului de 
combustibil pentru autospeciala poliției; 
◘ crearea unui program strict pentru barurile 
existente, astfel încât populația să nu mai 
consume alcool în exces, săvârșind apoi 
fapte de violență. 
 

◘ lacune legislative referitoare la Legea 
61/1991 republicată privind neîncasarea 
contravalorilor amenzilor și transformarea 
acesteia în muncă în folosul comunității sau 
alte măsuri pentru constrângere; 
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7.9 Administrație publică 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

◘ colaborarea primăriei cu cetățeanul și cu 
întreaga comunitate se realizează prin 
personal specializat în relații publice; 
◘ mediu de lucru bine organizat; 
◘ buna colaborare cu alte instituții ale 
administrației locale și județene; 
◘ Parteneriate ale administrației locale: 
Grupul de Ac;iune Locală „Ialomița Vest”, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Ecoaqua”, Asociația pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii Locale a județului Ialomița, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Eco Euro Cab. 
 

◘ lipsa de personal specializat în diverse 
compartimente; 
◘ buget local insuficient pentru realizarea 
unor investiții; 
◘ apariția cu mare întârziere a normelor sau 
metodologiilor de aplicare a unor legi sau 
necorelarea acestora. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

◘ implementarea unor programe cu finanțare 
externă care vor conduce la îmbunătățirea 
activității în administrația publică; 
◘ reabilitarea sediului primăriei; 
◘ încheierea de parteneriate cu alte 
administrații publice locale; 
◘ dezvoltarea capacității administrative prin 
pregătirea și formarea continuă a 
personalului din administrația publică. 
 

◘ mediul politic instabil la nivel național; 
◘ buget insuficient în realizarea investițiilor; 
◘ instabilitate politică; 
◘ instabilitate legislativă. 
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CAPITOLUL VIII 
 

POLITICI PUBLICE ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 
 
 

În perioada 2007 – 2013 comuna Coșereni a realizat următoarele proiecte de 
dezvoltare: 
 
 
 
► Modernizarea străzii Grădiniței, în 
comuna Coșereni, județul Ialomița 

 
Valoare fără TVA: 500.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
► Construire dispensar uman în comuna 
Coșereni, județul Ialomița 

 
Valoare fără TVA: 55.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
► Managementul deșeurilor menajere 
(A.D.I. Coșereni – Bărcănești – Axintele) 

 
Valoare fără TVA: 1.000.000 euro 
Sursa de finanţare: Fonduri europene 
Stadiul proiectului: finalizat  
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►Reabilitarea și extinderea Școlii 
Gimnaziale Coșereni 

 
Valoare fără TVA: 400.000 lei 
Sursa de finanţare: Fonduri 
guvernamentale + Buget Local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
► Reabilitare și modernizare Cămin 
Cultural 

 
Valoare fără TVA: 130.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
► Extindere și modernizare Grădiniță 
Pătrime 

 
Valoare fără TVA: 70.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
► Pietruire străzi: str. Heleșteu, str. 
Bisericii, Str. Lacului, str. Linia Mare 

 
Valoare fără TVA: 300.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
► Construire Hală Piața Coșereni 

Valoare fără TVA: 100.000 ei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
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► Construire Biserica „Sf. Gheorghe” 

 
Valoare fără TVA: 70.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
► Reabilitare Biserica „Sf. Nicolae” 

 
Valoare fără TVA: 30.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
► Reabilitare Biserica Pătrime 

 
Valoare fără TVA: 30.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
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CAPITOLUL IX 
 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE DE DEZVOLTARE 
PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 

 
 

 
Nr. crt. 

 
Denumire proiect 

 
1 Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și înființarea rețelei de canalizare în 

comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

2 Finalizarea lucrărilor la rețeaua de distribuire a gazelor naturale în comuna 
Coșereni, jud. Ialomița 
 

3 Modernizare Str. Linia Mare în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

4 Modernizare Str. Bisericii în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

5 Modernizare Str. Heleșteu în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

6 Modernizare Str. Digului în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

7 Modernizare Str. Cireșului în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

8 
 

Construirea unei pasarele pietonale pe DN 2 în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
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Nr. crt. 

 
Denumire proiect 

 
9 Iluminat public suplimentar la trecerile de pietoni de pe DN2 și amenajarea unor 

noi în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

10 Amenajare alei pietonale în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

11 Amenajarea unei parcări în zona Pieței din comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

12 Reabilitarea sistemului de irigații din comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

13 Lucrări de regularizare și decolmatare a albiei râului Ialomița în zona podului 
rutier din comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

14 Modernizarea stațiilor de autobuz în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

15 Definitivarea platformei de gunoi prin racordarea la rețeaua electrică 
 

16 Înființarea perdelelor de protecție în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

17 Modernizare Piață agroalimentară și amenjarea unui obor pentru animale în 
comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

18 Modernizarea stadionului din comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

19 Înființarea unui Centru Cultural în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
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Nr. crt. 

 
Denumire proiect 

 
20 Înființarea unor ateliere de creație pentru copiii din comuna Coșereni, jud. 

Ialomița 
 

21 Înființarea unui centru de tip after-school în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

22 Înființarea unui centru pentru persoane vârstnice în comuna Coșereni, jud. 
Ialomița 
 

23 Înființarea unui centru de zi pentru copii în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

24 Înființarea unei cantine sociale pentru toate categoriile sociale în comuna 
Coșereni, jud. Ialomița 
 

25 Înființarea unui centru de colectare a laptelui în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

26 Înființarea unui centru de depozitare și prelucrare a legumelor în comuna 
Coșereni, jud. Ialomița 
 

27 Înființarea Poliției Locale în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

28 Construirea de locuințe de servici pentru specialiști în comuna Coșereni, jud. 
Ialomița 
 

29 Înființarea unui eveniment local și organizarea de acțiuni festive cu prilejul 
„Zilei Comunei” 
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Nr. crt. 

 
Denumire proiect 

 
30 Executarea lucrărilor de împrejmuire a Bisericii „Sf. Gheorghe” din comuna 

Coșereni, jud. Ialomița 
 

31 Amenajarea de locuri de agrement pe raza comunei Coșereni, jud. Ialomița 
 

32 Reabilitarea sediului fostului C.A.P. Coșereni 
 

33 Amenajare sală de sport în cadrul Școlii Gimnaziale Coșereni 
 

34 Construire și dotare sediu Primărie în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

35 Efectuarea planurilor de parcelare cadastrale în comuna Coșereni, jud. Ialomița 
 

36 Campanii de conștientizare a populației în vederea colectării selective a 
deșeurilor menajere 
 

37 Dezvoltarea capacității administrative prin pregătirea și formarea continuă a 
personalului din administrația publică 
 

38 Cursuri / programe de conștientizare și motivare ocupațională 
 

39 Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea obținerii finanțării de 
proiecte în perioada d eprogramare 2014 – 2020 

40 Programe de conștientizare a părinților în ceea ce privește implicarea lor în 
activitățile educaționale și extracurriculare a copiilor 
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DESCRIERE PROIECTE 
 
 

 
PROIECTUL 

NR. 1 
 

 
REABILITAREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
ÎNFIINȚAREA REȚELEI DE CANALIZARE ÎN COMUNA 

COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și înființarea rețelei de 
canalizare. 

Justificarea 
proiectului: 

Rețeaua de alimentare cu apă are o vechime de 40 de ani, iar rețeaua de 
canalizare este inexistentă pe raza comunei. 
Îmbunătățirea infrastructurii de utilități publice. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 2 

 
FINALIZAREA LUCRĂRILOR LA REȚEAUA DE 

DISTRIBUIRE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA 
COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se dorește realizarea racordurilor la rețeaua de distribuție a 
gazelor naturale la gospodării.   

Justificarea 
proiectului: 

Pe raza comunei au fost executate lucrările la rețeaua de distribuție a 
gazelor naturale, în prezent fiind recepționată stația de reducere a 
presiunii, inclusiv racordarea la magistrală. 
Îmbunătățirea infrastructurii de utilități și a condițiilor de viață a 
locuitorilor comunei. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 3 

 

 
MODERNIZARE STR. LINIA MARE 

ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul vizează lucrări de modernizare a străzii Linia Mare din 
localitate.   

Justificarea 
proiectului: 

Proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii rutiere din comuna 
Coșereni și ridicarea gradului de confort pentru locuitorii comunei. 
Accesul neîngrădit la infrastructura de bază. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 4 

 

 
MODERNIZARE STR. BISERICII 

 ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul vizează lucrări de modernizare a străzii Bisericii din 
localitate.   

Justificarea 
proiectului: 

Proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii rutiere din comuna 
Coșereni și ridicarea gradului de confort pentru locuitorii comunei. 
Accesul neîngrădit la infrastructura de bază. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 5 

 

 
MODERNIZARE STR. HELEȘTEU 

 ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul vizează lucrări de modernizare a străzii Heleșteu din 
localitate.   

Justificarea 
proiectului: 

Proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii rutiere din comuna 
Coșereni și ridicarea gradului de confort pentru locuitorii comunei.  
Accesul neîngrădit la infrastructura de bază. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 6 

 

 
MODERNIZARE STR. DIGULUI 

 ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul vizează lucrări de modernizare a străzii Digului din 
localitate.   

Justificarea 
proiectului: 

Proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii rutiere din comuna 
Coșereni și ridicarea gradului de confort pentru locuitorii comunei.  
Accesul neîngrădit la infrastructura de bază. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 7 

 

 
MODERNIZARE STR. CIREȘULUI 

 ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul vizează lucrări de modernizare a străzii Digului din 
localitate.   

Justificarea 
proiectului: 

Proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii rutiere din comuna 
Coșereni și ridicarea gradului de confort pentru locuitorii comunei. 
Accesul neîngrădit la infrastructura de bază. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 8 

 

 
CONSTRUIREA UNEI PASARELE PIETONALE PE DN 2 

ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Construirea unei pasarele pietonale care să traverseze DN 2. 
Întrucât DN 2 este o arteră de circulație importantă și cu trafic intens 
construirea unei astfel de pasarele va veni atât în sprijinul locuitorilor, 
cât și al conducătorilor auto. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea condițiilor de trafic pe drumurile publice. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 9 

 
ILUMINAT PUBLIC SUPLIMENTAR LA TRECERILE DE 
PIETONI DE PE DN2 ȘI AMENAJAREA UNORA NOI ÎN 

COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se dorește realizarea iluminatului public în dreptul 
trecerilor de pietoni cât și amenajarea unor treceri de pietoni noi. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent trecerile de pietoni amenajate pe raza comunei sunt 
insuficiente și sunt situate la distanțe mari una față de cealaltă, ceea 
ce îngreunează traversarea DN 2 care este o arteră rutieră intens 
circulată. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect  

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014  
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PROIECTUL 
NR. 10 

 

 
AMENAJAREA DE ALEI PIETONALE ÎN COMUNA 

COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se urmărește înființarea de alei pietonale pentru 
îmbunătățirea mobilității populației pe drumurile publice. Totodată se 
vor efectua și lucrări de amenajare peisagistică prin plantarea de arbori 
de-a lungul aleilor pietonale. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent infrastructura stradală este insuficient dezvoltată sau 
prezintă un grad ridicat de deteriorare îngreunând astfel traficul 
pietonal în comună. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 11 

 
AMENAJAREA UNEI PARCĂRI ÎN ZONA PIEȚEI DIN 

COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Ca urmare a creșterii numărului de autoturisme și a necesității 
locurilor de parcare pentru acestea, prin proiect se propun a se 
amenaja noi locuri de parcare corect dimensionate și poziționate, atât 
pentru stoparea parcării haotice cât și pentru micșorarea improvizării 
de parcări impropriu amenajate. 
  

Justificarea 
proiectului: 

Mai multe locuri de parcare într-un peisaj modern și fluidizat din 
punct de vedere al traficului rutier. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 - 2020 

 
 
 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei COȘERENI, județul IALOMIȚA 

 
 

188 

 
 

PROIECTUL 
NR. 12 

 

 
REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII DIN COMUNA 

COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Pe teritoriul comunei Coșereni este amplasat un sistem de irigații în 
terasă care a funcționat până în anul 2005. În prezent acesta necesită 
lucrări de reabilitare, comuna Coșereni dispunând de multe hectare de 
teren agricol, zona fiind cunoscută atât pentru legumele pe care le 
produce, cât și pentru răsadurile pe care le cultivă.  
 

Justificarea 
proiectului: 

Creșterea potențialului agricol și îmbunătățirea calității produselor 
agricole. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 13 

 

 
LUCRĂRI DE REGULARIZARE ȘI DECOLMATARE A 

ALBIEI RÂULUI IALOMIȚA ÎN ZONA PODULUI RUTIER 
DIN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune lucrări de îndepărtare a vegetației cât și a 
stratului de nămol ce s-a depus pe fundul albiei râului în vederea 
decolmatării acesteia. Colmatarea albiei râului Ialomița în dreptul 
podului rutier din localitate a dus în timp la reducerea substanțială a 
capacității de transport a apei, ceea ce face ca în timpul ploilor 
abundente aceasta să deverseze malurile. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Aceste lucrări vor asigura tranzitarea debitului normal al apei. 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 14 

 

 
MODERNIZAREA STAȚIILOR DE AUTOBUZ 

 ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Lucrările de amenajare a stațiilor de autobuz situate pe raza comunei 
Coșereni vor consta în amplasarea de cabine noi. 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea transportului în comun.  

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 15 

 

 
DEFINITIVAREA PLATFORMEI DE GUNOI PRIN 

RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se urmărește racordarea la rețeaua electrică a platformei de 
gunoi și punerea acesteia în funcțiune. Pe raza comunei Coșereni a fost 
construită o platformă de gunoi pentru colectarea deșeurilor menajere 
provenite de la utilizatorii casnici și economici. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de depozitare a 
deșeurilor menajere. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 16 

 

 
ÎNFIINȚAREA PERDELELOR DE PROTECȚIE ÎN COMUNA 

COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Îmbunătățirea durabilă a terenurilor prin înființarea perdelelor de 
protecție. 

Justificarea 
proiectului: 

Protejarea terenurilor agricole contra factorilor climatici dăunători. 
Protejarea căilor de comunicație și transport afectate în timp de iarnă 
de înzăpeziri. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 17 

 

 
MODERNIZARE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ȘI 

AMENAJAREA UNUI OBOR PENTRU ANIMALE ÎN 
COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune modernizarea pieței agroalimentare prin 
extinderea zonelor de comercializare a legumelor, cât și achiziționarea 
de tarabe noi pentru desfacerea produselor agricole de la producătorii 
locali. 
Totodată, se dorește amenajarea unui obor pentru animale care să 
corespundă normelor europene atât din punct de vedere funcțional cât 
și al asigurării igienei. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent pe raza comunei nu există un obor pentru animale. 
Îmbunătățirea condițiilor de comercializare atât a legumelor, cât și a 
animalelor vii. 
Îmbunătățirea condițiilor de igienă la locul de muncă. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 18 

 

 
MODERNIZAREA STADIONULUI DIN COMUNA COȘERENI, 

JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se urmărește amenajarea de vestiare, inclusiv dotarea cu 
utilități, construirea unui gard de protecție, cât și construirea de tribune. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii sportive la nivelul comunei Coșereni. 
Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a competițiilor sportive. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 19 

 

 
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU CULTURAL 
ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 

 
Descrierea 
proiectului 

Proiectul își propune înființarea unui centru cultural care să cuprindă 
sală de spectacol, sală de repetiții pentru ansamblurile de dansuri 
locale, precum și o sală dedicată expozițiilor. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent nu există un astfel de centru pe raza comunei care să 
corespundă nevoilor și desfășurării activităților culturale. 
Îmbunătățirea infrastructurii culturale. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local  
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 20 

 

 
ÎNFIINȚAREA UNOR ATELIERE DE CREAȚIE PENTRU 

COPIII DIN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 

Înființarea unor ateliere de creație cu activitate educațională pentru 
copiii din comuna Coșereni. 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent pe teritoriul comunei Coșereni nu există ateliere de creație 
pentru copii unde aceștia să ia parte la activități creative: design, 
origami, pictură pe sticlă, lucrări din lut, broderie în panglică, 
bijuterii din material sau mărgeluțe, împletituri etc. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 21 

 

 
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE TIP AFTER - SCHOOL 

 ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Centrul de tip after school va beneficia de spații destinate petrecerii 
timpului după orele de curs unde copii vor fi îndrumați de cadrele 
didactice să-și pregătească temele, să practice diverse alte activități în 
funcție de aptitudinile fiecăruia sau doar să socializeze într-un cadru 
adecvat. 
Sălile vor fi dotate cu mobilier modern, cât și cu materiale didactice 
folositoare în diversele tipuri de activități. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. 
Completarea cunoștințelor primite la orele de curs, reducerea 
tendințelor de marginalizare socială, inhibarea comportamentelor 
violente. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 22 

 
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU PENTRU PERSOANE 

VÂRSTNICE ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 

Centrul pentru persoane vârstnice va dispune de camere de cazare cu 
paturi reglabile, sală de sport, sală de kinetoterapie și recuperare 
medicală, sală de mese, lifturi de acces etaj (lift pentru targă sau 
cărucior la nevoie). 
 

Justificarea 
proiectului: 

Comuna Coșereni nu dispune de un centru de îngrijire pentru 
persoane vârstnice. 
Crearea de noi locuri de muncă. 
Îmbunătățirea condițiilor de viață și asigurarea unui grad de confort și 
siguranță pentru persoanele vârstnice. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 23 

 

 
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU COPII ÎN 

COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea unui centru de zi pentru copiii din comuna Coșereni. 
Centrul va dispune de spații special amenajate cât și de baza 
materiala necesară funcționării. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent comuna Coșereni nu dispune de un centru de zi pentru 
copiii din localitate. Rolul principal al centrului este de a oferi 
asistență gratuită în timpul zilei copiilor care provin din familii aflate 
în dificultate asigurând copiilor îngrijire, programe educative și 
distractive, precum și consiliere pe timpul zilei. 
Crearea de noi locuri de muncă. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 24 

 

 
ÎNFIINȚAREA UNEI CANTINE SOCIALE PENTRU TOATE 
CATEGORIILE SOCIALE ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. 

IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea unei cantine de ajutor social pentru persoanele fără 
locuință, pentru pensionari, pentru cei care au venituri mici sau sunt 
izolați social.  
Cantina va dispune de spații pentru preparea hranei cât și de spații 
pentru servirea mesei. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent comuna Coșereni nu dispune de o locație cu destinația de 
cantină socială.  
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 25 

 

 
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A 

LAPTELUI ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea unui centru de colectare a laptelui în comuna Coșereni. 
Centrul de colectare a laptelui va dispune de: laborator pentru 
determinarea proprietăților fizico-chimice ale laptelui, bidoane pentru 
lapte, bazin pentru răcirea laptelui, filtru pentru răcirea laptelui, 
centrifugă, bazin pentru spălarea bidoanelor, bazin pentru colectarea 
zer-ului, separator de smântână, balanță, vestiar, chiuvete etc. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea condițiilor de igienă în procesul de colectare a laptelui. 
Crearea de noi locuri de muncă. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 - 2020 
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PROIECTUL 
NR. 26 

 
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE DEPOZITARE ȘI 

PRELUCRARE A LEGUMELOR ÎN COMUNA COȘERENI, 
JUD. IALOMIȚA 

  
Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea unui centru de depozitare a legumelor în comuna 
Coșereni. Centrul va fi dotat cu camere frigorifice pentru depozitare, 
spații de recepție, de sortare, ambalare, spații de încărcare și livrare a 
producției către beneficiari. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent pe raza comunei Coșereni nu există un centru de 
depozitare și prelucrare a legumelor. 
Crearea de noi locuri de muncă. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 - 2020 
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PROIECTUL 
NR. 27 

 

 
ÎNFIINȚAREA POLIȚIEI LOCALE ÎN COMUNA COȘERENI, 

JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea Poliției Locale în comuna Coșereni. 

Justificarea 
proiectului: 

Poliția Locală în comuna Coșereni se va înființa în scopul exercitării 
atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirii și 
descoperirii infracțiunilor. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 - 2020 
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PROIECTUL 
NR. 28 

 

 
CONSTRUIREA DE LOCUINȚE DE SERVICI PENTRU 

SPECIALIȘTI ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Construirea de locuințe de servici pentru atât pentru cei care fac 
naveta și pentru atragerea lor în mediul rural, cât și pentru cei 
calificați și care vor să migreze către alte localități unde le sunt 
asigurate condițiile de cazare. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Împiedicarea forței de muncă calificată să migreze către alte 
localități. 
Menținerea specialiștilor să lucreze în mediul rural prin asigurarea 
unor locuințe de servici. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 - 2020 
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PROIECTUL 
NR. 29 

 

 
ÎNFIINȚAREA UNUI EVENIMENT LOCAL ȘI 

ORGANIZAREA DE ACȚIUNI FESTIVE CU PRILEJUL 
„ZILEI COMUNEI” 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Organizarea unui eveniment local prin care să se sărbătorească comuna 
și să se promoveze produsele, tradițiile și obiceiurile locale.  

Justificarea 
proiectului: 

În prezent nu există un astfel de eveniment local. 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 30 

 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎMPREJMUIRE A 

BISERICII „SF. GHEORGHE” DIN COMUNA COȘERENI, 
JUD. IALOMIȚA 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Împrejmuirea Bisericii „Sf. Gheorghe” cu gard de plasă bordurată. 

Justificarea 
proiectului: 

Dezvoltarea serviciilor de bază. 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 31 

 

 
AMENAJAREA DE LOCURI DE AGREMENT PE RAZA 

COMUNEI COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Lucrările de amenjare vor cuprinde spații de joacă pentru copii, locuri 
pentru grătare, bănci, teren de sport. 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent comuna Coșereni nu dispune de spații de agrement și de 
recreere. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 32 

 

 
REABILITAREA SEDIULUI FOSTULUI C.A.P. COȘERENI 

 

Descrierea 
proiectului 
 

Lucrări de reabilitare a clădirii fostului C.A.P. Coșereni. Lucrările vor 
consta în compartimentarea clădirii, schimbarea acoperișului și 
zugrăvirea acesteia. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Imobilul a fost achiziționat de către Primăria Coșereni în vederea 
creării de spații administrative. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 33 

 

 
AMENAJARE SALĂ DE SPORT ÎN CADRUL ȘCOLII 

GIMNAZIALE COȘERENI 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Amenajare sală de sport în cadrul Școlii Gimnaziale. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent orele de educație fizică se desfășoară în condiții improprii, 
în cadrul școlii fiind amenajată o sală de clasă  improprie pentru 
desfășurarea activităților sportive.  
Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a orelor de educație fizică. 
Îmbunătățirea condițiilor de confort a elevilor din comună. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 34 

 

 
CONSTRUIRE ȘI DOTARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA 

COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Construirea unui sediu în care să-și desfășoare activitatea aparatul 
administrativ al comunei. 
Dotarea  acestuia cu mobilier și echipamente, cât și asigurarea de 
utilități. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Necesitatea asigurării unui spațiu adecvat activităților zilnice. 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 35 

 

 
EFECTUAREA PLANURILOR DE PARCELARE 

CADASTRALE ÎN COMUNA COȘERENI, JUD. IALOMIȚA 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Efectuarea planurilor de cadastru extravilan al terenurilor agricole pe 
raza comunei Coșereni. 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent nu există un plan parcelar pentru terenurile agricole din 
comună. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 36 

 

 
CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE A POPULAȚIEI ÎN 
VEDEREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR 

MENAJERE 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Organizarea unor campanii de informare a cetățenilor privind 
colectarea selectivă a deșeurilor. 

Justificarea 
proiectului: 

Creșterea gradului de conștientizare a populației în ceea ce privete 
protejarea mediului înconjurător. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 37 

 

 
DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PRIN 

PREGĂTIREA ȘI FORMAREA CONTINUĂ A 
PERSONALULUI DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Formarea profesională a funcționarilor publici prin participarea 
continuă la cursuri și programe de perfecționare și specializare.  

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea activității profesionale a personalului din cadrul 
Primăriei Coșereni. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 38 

 

 
CURSURI / PROGRAME DE CONȘTIENTIZARE ȘI 

MOTIVARE OCUPAȚIONALĂ 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Cursuri / programe de conștientizare și motivare ocupațională. 

Justificarea 
proiectului: 

Creșterea gradului de motivare a persoanelor pentru începerea 
activității profesionale. Creșterea mentalității pro-active față de muncă. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 39 

 

 
CAMPANII DE ÎNDRUMARE 

A MICILOR ÎNTREPRINZĂTORI 
ÎN VEDEREA OBȚINERII FINANȚĂRII DE PROIECTE 

ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Organizarea unor campanii de informare și îndrumare a locuitorilor în 
ceea ce privește posibilitatea accesării de către aceștia de fonduri 
europene pentru dezvoltarea propriilor afaceri. 

Justificarea 
proiectului: 

Dezvoltarea mediului de afaceri și accesul neîngrădit al locuitorilor la 
accesarea fondurilor europene în perioada de programare. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 
NR. 40 

 

 
PROGRAME DE CONȘTIENTIZARE A PĂRINȚILOR 

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE IMPLICAREA LOR 
ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCAȚIONALE ȘI 

EXTRACURRICULARE A COPIILOR 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Campanii de instruire a părinților cu privire la relația părinte – elev, 
părinte – profesori și părinte - școală, cât și gradul de implicare al 
părinților în activitățile școlare și extracurriculare ale elevilor. 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea relațiilor interumane dintre părinți și cadrele didactice. 
Creșterea gradului de implicare al părinților în activitățile curente ale 
elevilor. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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CAPITOLUL X 
 

PARTENERIATE OPORTUNE 
 
 

Deoarece numeroase activităţi îşi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate, 
se propune pentru următoarea perioadă, încheierea unor parteneriate cu: 
 

- alte administraţii publice; 
- instituţii de învăţământ şi cultură; 
- ONG-uri; 
- agenţi economici. 
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 Comuna Coșereni face parte din: 
 a) Grupul de Acțiune Locală Ialomița Vest. 
 

 
 

Teritoriul GAL - ului este situat în partea de sud - est a țării și cuprinde 12 localități 
din partea de vest a județului Ialomița: Alexeni, Axintele, Bărbulești, Bărcănești, Borănești, 
Coșereni, Gârbovi, Ion Roată, Manasia, Movilița, Sinești, Valea Măcrișului și o localitate din 
partea de est a județului Ilfov – Găneasa. 

 
GAL Ialomița Vest se întinde pe o suprafață de 723,65 km2 și are o populație de 

44.661 locuitori. 
 
Vecinii GAL -ului Ialomița Vest sunt: 
- în partea de nord – județele Prahova și Buzău; 
- în partea de sud – localitățile Roșiori, Drăgoești – Ialomița și județul Călărași; 
- în partea de vest – localitățile Maia, Adâncata, Fierbinți Târg din județul 

Ialomița și județul Ilfov; 
- în partea de est – localitățile Grindu, Sf. Gheorghe, Balaciu, Sălcioara din 

partea centrală a județului Ialomița. 
 
Prin strategia de dezvoltare, GAL Ialomița Vest își propune să valorifice potențialul 

rural, natural și etno – cultural al zonei urmărind dezvoltarea și creșterea valorii adăugate prin 
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abordarea inovativă a turismului, agriculturii, industriei alimentare și diversificării 
economiilor rurale. 

 
b) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA” 

 

 
 Asociația de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare „ECOAQUA” – persoană juridică de drept privat, cu statut 
de utilitate public are ca scop reglementarea, înființarea, finanțarea, exploatarea, 
monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe raza 
de competență a unităților administrativ – teritoriale membre, precum și realizarea în comun a 
unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, 
modernizării și dezvoltării sistemelor de utilități publice aferente serviciului realizat, pe baza 
strategiei de dezvoltare. 
 
 La baza înființării acesteia stă interesul general al locuitorilor localităților associate 
pentru îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în condițiile unor tarife 
care să respecte limitele de suportabilitate ale populației, atingerea și respectarea standardelor 
europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor 
europene pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico - edilitară. 
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c) Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a județului Ialomița 
Aceasta s-a constituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații 

și fundații, cu modificările și completărle ulterioare, ca organizație de drept privat, fără scop 
patrimonial, de interes comunitar, scopul acesteia constituindu-l eficientizarea actului de 
administrație public locală, accesul la resursele comune, gestionarea rațională și integrată a 
acestora, cu respectarea și protejarea mediului pentru și în folosul cetățenilor, prin 
implementarea „Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița pe perioada 2009 – 2013 cu 
orizont 2013 – 2020”, a strategiilor de dezvoltare locală, cu sprijin pentru realizarea 
documentațiilor preliminare necesare executării lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, 
gaze, infrastructură rutieră, prin organizarea și realizarea activităților administrative de audit 
public și control managerial intern, consultanță de management de proiect, asistență tehnică 
administrativă, consultanță privind achizițiile publice pentru membrii asociației, a activităților 
privind securitatea și sănătatea în muncă, accesarea fondurilor nerambursabile interne și 
externe postaderare alocate diferitelor programe operaționale, pentru implementarea de 
proiecte care vizează echiparea și modernizarea obiectivelor de infrastructură rutieră, sanitară, 
tehnico - edilitară, de servicii sociale, de mediu, educaționale, cultural, turistice, sportive etc., 
precum și orice alte lucrări/proiecte de interes comun pentru unitățile administrative – 
teritoriale din județul Ialomița. 

 
d) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO EURO CAB s-a constituit cu scopul 

de a desfășura activități de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale, 
inclusive ale deșeurilor toxice periculoase rezultate din deșeurile menajere. 
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CAPITOLUL XI 
 

MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE 
 
 
 Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a 
proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie, de colectare şi raportare a 
informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor,  asupra succesului şi impactului acestora, relative 
la dezvoltarea comunităţii. 
 
 Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 
► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat 
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate 
 
 Succesul realizării unei strategii 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 urmând responsabilităţi bine 
determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În 
plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi: 
 
► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria) 
► agenţii economici 
► societatea civilă 
► locuitorii comunei 
► structurile externe (instituţii judeţene) 
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 Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 subetape: 
 
A. Adoptarea  
 În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor 
se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea 
aprobării. 
 
B. Implementarea 
 În cadrul implementării se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele 
concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 
necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în 
realizarea proiectului, sursele de finanţare. 
 
C. Monitorizare 
 Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, 
patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în 
sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, 
informaţia necesară, colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, 
ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a cules informaţia. Monitorizarea 
implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi iniţial. În cazul 
înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare. 
 
 Monitorizarea implementării se va realiza pe o structură de evaluare care va avea în 
componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura aparatului de 
monitorizare va fi următoarea: 
◘ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei; 
◘ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare; 
◘ secretariat. 
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 Responsabilităţile de bază sunt: 
→ planificarea implementării acţiunilor; 
→ elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare; 
→ coordonarea activităţilor de implementare, a acţiunilor şi proiectelor; 
→ coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării problemelor 
identificate; 
→ monitorizarea implementării; 
→ elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local; 
→ acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile; 
→ elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare; 
→ analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale; 
→ elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie; 
→ elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare. 
 
D. Evaluarea implementării strategiei 
 Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi 
indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări 
intermediare, pe faze de implementare. 
 
E. Analiza impactului 
 Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum 
influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua 
studii de impact de specialitate inaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp 
după finalizarea proiectului. 
 
 Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic 
un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor. 
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CAPITOLUL XII 
 

CONCLUZII 
 
 

Dezvoltarea comunei Coșereni nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice 
locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi constant în 
realizarea obiectivelor strategice. 
 
 Strategia de dezvoltare locală a comunei Coșereni pentru perioada 2014 - 2020 va 
folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor stabilite 
vizând creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil pentru 
existenţa viitoare a comunei. 
 

Comuna Coșereni se confruntă cu problemele specifice unei comunităţi medii, iar 
autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de 
transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează comuna. 
 
 Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă cu sursele de finanţare 
nerambursabile care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine 
realizarea acestora. 
 
 Obiectivul principal este îmbunătățirea calității vieții, atragerea investitorilor și crearea 
locurilor de muncă, fapt prevăzut de administraţia locală şi susţinut cu fermitate de 
comunitatea locală.  

 
Dezvoltarea sectorului agricol, înființarea unui depozit pentru preluarea și prelucrarea 

legumelor de la producătorii locali, înființarea unui centru de colectare a laptelui, crearea 
perdelelor de protecție, reabilitarea sistemului de irigații, investițiile în infrastructura de 
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utilități sunt câteva din prioritățile pe care administrația locală și le propune pentru perioada 
de programare financiară 2014 – 2020. 
 
 Analizând situația socio - economică, apreciem faptul că atât resursele materiale, 
naturale cât și cele umane sunt utilizate insuficient, fapt care determină un anumit grad de 
impulsionare și de stimulare a tuturor factorilor locali în dezvoltarea comunei Coșereni. 
 

În viitor se va urmări dezvoltarea potențialului economic prin atragerea forței de 
muncă, sprijinirea inițiativelor particulare și a investițiilor din fonduri bugetare, atragerea 
fondurilor europene în scopul realizării de proiecte sustenabile care să răspundă nevoilor 
comunității cât și atragerea capitalului privat autohton în scopul realizării unor unități de 
prelucrare a produselor autohtone. 
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În concluzie, în acest context se poate menţiona că 

strategia de dezvoltare locală elaborată pentru comuna 

COȘERENI, judeţul IALOMIȚA este r e a l i z a b i l ă în 

condiţiile precizate şi se va adapta periodic cerinţelor şi 

necesităţilor apărute, astfel încât aceasta să fie                      

r e a l i s t ă  şi  a p l i c a b i lă. 
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