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I. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI 1 DECEMBRIE,  
   JUDETUL ILFOV 
 
 
1. DATE GENERALE 
 
 
1.1. Date de identificare 
 
Primaria Comunei 1 Decembrie 
Cod fiscal: 4505588 
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, Nr.196, Bl.P22, Ap.13-14, Judetul Ilfov 
Cod postal: 077005 
Telefon/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17 
E-mail: primaria1decembrie@yahoo.com    
Web: www.primaria1decembrie.ro  
Macroregiunea de dezvoltare 3 
Regiunea de dezvoltare 8: Bucuresti-Ilfov 
Judetul Ilfov 
Cod NUTS: RO322 
Cod SIRUTA: 102543 

 
Harta Regiunilor de Dezvoltare ale Romaniei 
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1.2. Aşezarea geografică 
 
Comuna 1 Decembrie este situata in partea de sud-vest a Judeţului Ilfov  si in sudul 
Bucurestiului la aproximativ 21 km fata de punctul zero al Capitalei. 
 
Comuna 1 Decembrie se invecineaza:  

 la nord: Comuna Jilava, Judetul Ilfov 

 la est: Comuna Vidra, Judetul Ilfov 

 la sud-est: Comuna Copaceni, Judetul Ilfov 

 la sud, sud-vest: Comuna Adunatii-Copaceni, Judetul Giurgiu 

 la nord-vest: Comuna Darasti-Ilfov, Judetul Ilfov 
 

 
 

Localizarea geografica a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov 
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Harta administrativa a Judetului Ilfov 
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1.3. Caile de acces 

 
Accesul rutier spre Comuna 1 Decembrie se realizeaza prin: 

a. DN5 (E70/E85): Bucuresti-Giurgiu;  
b. DJ 401D: Darasti-Ilfov – sat Cretesti, Comuna Vidra, Judetul Ilfov. 

 

 
 

Cai de acces spre/dinspre Comuna 1 Decembrie, Judetul Ilfov 

 
Distantele dintre Comuna 1 Decembrie si localitatile invecinate pe caile de acces sunt: 

a. 1 Decembrie – Jilava, Judetul Ilfov: DN5: 7 km – distanta parcursa in 8 minute; 
b. 1 Decembrie – Vidra, Judetul Ilfov: DJ401D – DJ401: 13 km – distanta parcursa in 

15 minute; 
c. 1 Decembrie – Copaceni, Judetul Ilfov: DJ401D: 6 km – distanta parcursa in 7 

minute; 
d. 1 Decembrie – Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu: DJ401D – DN5 – DN5A: 6 km – 

distanta parcursa in 9 minute; 
e. 1 Decembrie – Darasti-Ilfov: DJ401D: 6 km – distanta parcursa in 8 minute. 

 
Distantele dintre Comuna 1 Decembrie si cele mai apropiate orase sunt: 

a. 1 Decembrie – Bucuresti: DN5: 21 km – distanta parcursa in 28 minute; 
b. 1 Decembrie – Giurgiu: DN5: 48 km – distanta parcursa in 42 minute; 
c. 1 Decembrie – Ploiesti: DJ401D-DN5-DJ401A-DJ100A (Soseaua de centura 

Bucuresti) – A3 Bucuresti-Brasov – DN1 (E60) – DJ129: 105 km – distanta 
parcursa in 1 ora si 19 minute; 

d. 1 Decembrie – Pitesti: DJ401D – DN5 – DJ100A (Soseaua de centura Bucuresti) – 
A1 (E81) Bucuresti-Pitesti – DN7 (E574): 128 km – distanta parcursa in 1 ora si 17 
minute. 

 
Comuna 1 Decembrie nu are acces direct la reteaua de cai ferate. Localitatea are acces 
indirect la linia de cale ferata Bucureşti – Giurgiu prin staţiile din Jilava si din sat Sinteşti, 
Comuna Vidra, Judeţul Ilfov - localitati vecine cu Comuna 1 Decembrie. 
.  
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1.4. Suprafata 
 
Comuna 1 Decembrie, Judetul Ilfov are o suprafata totala de de 1.704 ha, din care: 

a. intravilan = 1.383 ha, reprezentand 81,16% din suprafata totala a comunei, de 1.704 
ha; 

b. extravilan =   321 ha, reprezentand 18,84% din suprafata totala a comunei, de 1.704 
ha. 

 
Structura terenurilor Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, conform PUG  

 

Nr. Tip teren Suprafata Suprafata 

crt.   ha % 

1. Intravilan 1.383 81,16 

1.1. * curti constructii 216 12,68 

1.2. * agricol 1.167 68,48 

2. Extravilan 321 18,84 

2.1. * agricol 278 16,31 

2.2. * luciu de apa 24 1,41 

2.3. * paduri 19 1,12 

* Total 1.704 100,00 

 
Sursa: Primaria 1 Decembrie, Judetul Ilfov 

 
Din suprafata totala a Comunei 1 Decembrie, de 1.704 ha, numai 321 ha sunt in extravilan, 
majoritatea suprafetei, de 1.383 ha, fiind in intravilanul comunei. In intravilanul localitatii sunt 
incluse si o mare parte a terenurilor agricole. 
 

Functiunea terenurilor Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov 
 

Nr. Tip teren Suprafata Suprafata 

crt.   ha % 

1. Agricol 1.445 84,80 

1.1. public 2 0,12 

1.2. privat 1.443 84,68 

2. Luciu de apa 24 1,40 

2.1. public 24 1,40 

2.2. privat     

3. Paduri 19 1,12 

3.1. public 3 0,18 

3.2. privat 16 0,94 

4. Curti constructii 216 12,68 

* TOTAL 1.704 100,00 

 
Sursa: Primaria 1 Decembrie, Judetul Ilfov 

 
Suprafata Comunei 1 Decembrie, de 17,04 km2, reprezinta 1,08% din suprafata totala a 
Judetului Ilfov, de 1.583 km2. 
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Nr. Oraş Suprafaţa Suprafata Locuitori Locuitori Ponderea 

loc. 
Cresterea  Cresterea Componenţa Densitatea 

crt.     2009 2011 in total 
loc.jud. 

2011 

loc.2011/ 
2009 

loc. 
2011/2009 

populatiei 

  (km2) % pers. pers. % pers. % loc/km2 

1 Bragadiru 22 1,39 9.377 15.329 3,94 5.952 38,83 Bragadiru 697 

2 Buftea 55 3,47 21.102 22.178 5,71 1.076 4,85 Buciumeni 403 

3 Chitila 13 0,82 12.786 14.184 3,65 1.398 9,86 Chitila 1.091 

          Rudeni   

4 Măgurele 45 2,84 8.343 11.041 2,84 2.698 24,44 Măgurele 245 

          Alunişu   

          Dumitrana   

          Pruni   

          Vârteju   

5 Otopeni 32 2,02 11.000 13.861 3,57 2.861 20,64 Otopeni 433 

          Odaile   

6 Pantelimon 69 4,36 19.384 25.596 6,58 6.212 24,27 Pantelimon 371 

7 Popeşti 
Leordeni 

56 3,54 16.068 21.895 5,63 5.827 26,61 Popeşti 
Leordeni 

391 

8 Voluntari 37 2,34 33.050 42.944 11,05 9.894 23,04 Voluntari 1.161 

* Total urban 329 20,78 131.110 167.028 42,97 35.918 21,50 * 508 

Nr. Comuna Suprafaţa Suprafata Locuitori Locuitori Ponderea 
loc. 

Cresterea Cresterea Componenţa Densitate
a 

crt.     2009 2011 in total 
2011 

loc.2011/2009 loc.2011/2
009 

populatiei 

  (kmp) % pers. pers. % pers. % loc/kmp 

1 1 Decembrie  17 1,08 6.591 7.817 2,01 1.226 15,68 1 Decembrie  459 

2 Afumaţi 63 3,98 6.701 7.919 2,04 1.218 15,38 Afumaţi 126 

3 Baloteşti 51 3,22 6.690 8.314 2,14 1.624 19,53 Baloteşti 163 

          Dumbrăveni   

          Săftica   

4 Berceni 27 1,71 3.846 5.942 1,53 2.096 35,27 Berceni 220 

5 Brăneşti 53 3,35 8.355 10.367 2,67 2.012 19,41 Brăneşti 196 

          Islaz   

          Pasărea   

          Vadul Anei   

6 Cernica 39 2,46 9.904 10.886 2,80 982 9,02 Cernica 279 

          Bălăceanca   

          Căldăraru   

          Poşta   

          Tânganu   

7 Chiajna 16 1,01 8.749 14.259 3,67 5.510 38,64 Chiajna 891 

          Dudu   

          Roşu   

8 Ciolpani 42 2,65 4.375 4.811 1,24 436 9,06 Ciolpani 115 

          Izvorani   

          Lupăria   
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          Piscu   

9 Ciorogârla 35 2,21 5.038 6.188 1,59 1.150 18,58 Ciorogârla 180 

          Dârvari   

10 Clinceni 24 1,52 4.736 6.808 1,75 2.072 30,43 Clinceni 284 

          Olteni   

          Ordoreanu   

11 Copăceni 12 0,76 3.028 3.131 0,81 103 3,29 Copăceni 261 

12 Corbeanca 30 1,90 4.302 7.072 1,82 2.770 39,17 Corbeanca 236 

          Ostratu   

          Petreşti   

          Tămaşi   

13 Cornetu 15 0,95 4.937 6.324 1,63 1.387 21,93 Cornetu 422 

          Buda   

14 Dărăşti-Ilfov 15 0,95 2.622 3.026 0,78 404 13,35 Dărăşti - Ilfov 202 

15 Dascălu 36 2,27 2.515 3.154 0,81 639 20,26 Dascălu 88 

          Creaţa   

          Gagu   

          Runcu   

16 Dobroeşti 11 0,69 6.850 9.325 2,40 2.475 26,54 Dobroeşti 848 

          Fundeni   

17 Domneşti 38 2,40 6.188 8.682 2,23 2.494 28,73 Domneşti 228 

          Tegheş   

18 Dragomireşti 
Vale 

31 1,96 4.321 5.243 1,35 922 17,59 Dragomireşti 
Vale 

169 

          Dragomireşti 
Deal 

  

          Zurbaua   

19 Găneasa 46 2,91 4.504 4.963 1,28 459 9,25 Găneasa 108 

          Cozieni   

          Moara 
Domnească 

  

          Piteasca   

          Şindriliţa   

20 Glina 29 1,83 6.935 8.592 2,21 1.657 19,29 Glina 296 

          Căţelu   

          Manolache   

21 Grădiştea 33 2,08 2.873 3.268 0,84 395 12,09 Grădiştea 99 

          Sitaru   

22 Gruiu 66 4,17 6.666 7.412 1,91 746 10,06 Gruiu 112 

          Lipia   

          Şanţu-Floreşti   

          Siliştea 
Snagovului 

  

23 Jilava 27 1,71 9.253 12.223 3,14 2.970 24,30 Jilava 453 

24 Moara Vlăsiei 63 3,98 5.865 6.307 1,62 442 7,01 Moara Vlăsiei 100 

          Căciulaţi   

25 Mogoşoaia 26 1,64 5.858 7.625 1,96 1.767 23,17 Mogoşoaia 293 

26 Nuci 52 3,28 2.832 3.098 0,80 266 8,59 Nuci 60 
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          Balta Neagră   

          Merii Petchii   

          Micşuneştii 
Mari 

  

          Micşuneşti 
Moară 

  

27 Periş 78 4,93 6.882 7.557 1,94 675 8,93 Periş 97 

          Buriaş   

          Bălteni   

28 Petrăchioaia 57 3,60 2.752 3.498 0,90 746 21,33 Petrăchioaia 61 

          Maineasca   

          Vănători   

          Surlari   

29 Snagov 91 5,75 6.247 7.272 1,87 1.025 14,10 Snagov 80 

          Ciofliceni   

          Ghermăneşti   

          Tâncăbeşti   

          Vlădiceasca   

30 Ştefăneştii de 
Jos 

29 1,83 4.936 5.775 1,49 839 14,53 Ştefăneştii de 
Jos 

199 

          Ştefăneştii de 
Sus 

  

          Creţuleasca   

31 Tunari 32 2,02 4.086 5.336 1,37 1.250 23,43 Tunari 167 

          Dimieni   

32 Vidra 70 4,42 8.067 9.516 2,45 1.449 15,23 Vidra 136 

          Creţeşti   

          Sinteşti   

* Total rural 1.254 79,22 177.504 221.710 57,03 44.206 19,94 * 177 

* Total urban 
+ rural Judet 
Ilfov 

1.583 100,00 308.614 388.738 100,00 80.124 20,61 * 246 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS 

 
Densitatea populatiei Comunei 1 Decembrie este de 459 locuitori/km2, mult peste media 
judeteana de 246 locuitori/km2 si peste media nationala, de 84 locuitori/km2. 
 

Nr.crt. Județul Reședința Populația 
loc. 

Ponderea 
% 

Densitate 
[loc/km²] 

Suprafața 
km² 

Pondere 
% 

Prescurtare 
județ 

Prefix 
telefonic 

Romtelecom 

1 Alba Alba Iulia 342.376 1,70 55 6.242 2,62 AB 258 

2 Arad Arad 430.629 2,14 55 7.764 3,26 AR 257 

3 Argeș Pitești 612.431 3,04 90 6.826 2,86 AG 248 

4 Bacău Bacău 616.168 3,06 93 6.621 2,78 BC 234 

5 Bihor Oradea 575.398 2,86 76 7.544 3,16 BH 259 

6 Bistrița-
Năsăud 

Bistrița 286.225 1,42 53 5.355 2,25 BN 263 

7 Botoșani Botoșani 412.626 2,05 83 4.986 2,09 BT 231 

8 Brașov Brașov 549.217 2,73 102 5.363 2,25 BV 268 

9 Brăila Brăila 321.212 1,60 67 4.766 2,00 BR 239 
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10 Buzău Buzău 451.069 2,24 74 6.103 2,56 BZ 238 

11 Călărași Călărași 295.579 1,47 58 5.088 2,13 CL 242 

12 Caraș-
Severin 

Reșița 306.691 1,52 36 8.520 3,57 CS 255 

13 Cluj Cluj-
Napoca 

691.106 3,43 104 6.674 2,80 CJ 264 

14 Constanța Constanța 684.082 3,40 97 7.071 2,97 CT 241 

15 Covasna Sfântu 
Gheorghe  

210.177 1,04 57 3.710 1,56 CV 267 

16 Dâmbovița Târgoviște 518.745 2,58 128 4.054 1,70 DB 245 

17 Dolj Craiova  660.544 3,28 89 7.414 3,11 DJ 251 

18 Galați Galați 536.167 2,66 120 4.466 1,87 GL 236 

19 Giurgiu Giurgiu 281.422 1,40 80 3.526 1,48 GR 246 

20 Gorj Târgu Jiu 341.594 1,70 61 5.602 2,35 GJ 253 

21 Harghita Miercurea 
Ciuc 

310.867 1,54 47 6.639 2,78 HR 266 

22 Hunedoara  Deva  418.565 2,08 59 7.063 2,96 HD 254 

23 Ialomița Slobozia 274.148 1,36 62 4.453 1,87 IL 243 

24 Iași Iași 772.348 3,84 141 5.476 2,30 IS 232 

25 Ilfov București  388.738 1,93 246 1.583 0,66 IF 21 

26 Maramureș Baia Mare 478.659 2,38 76 6.304 2,64 MM 262 

27 Mehedinți Drobeta-
Turnu 
Severin 

265.390 1,32 54 4.933 2,07 MH 252 

28 Mureș  Târgu 
Mureș  

550.846 2,74 82 6.714 2,82 MS 265 

29 Neamț Piatra 
Neamț 

470.766 2,34 80 5.896 2,47 NT 233 

30 Olt Slatina 436.400 2,17 79 5.498 2,31 OT 249 

31 Prahova Ploiești 762.886 3,79 162 4.716 1,98 PH 244 

32 Satu Mare Satu Mare 344.360 1,71 78 4.418 1,85 SM 261 

33 Sălaj Zalău 224.384 1,12 58 3.864 1,62 SJ 260 

34 Sibiu Sibiu 397.322 1,97 73 5.432 2,28 SB 269 

35 Suceava Suceava 634.810 3,15 74 8.553 3,59 SV 230 

36 Teleorman Alexandria  380.123 1,89 66 5.790 2,43 TR 247 

37 Timiș Timișoara 683.540 3,40 79 8.697 3,65 TM 256 

38 Tulcea Tulcea 213.083 1,06 25 8.499 3,57 TL 240 

39 Vaslui Vaslui 395.499 1,97 74 5.318 2,23 VS 235 

40 Vâlcea Râmnicu 
Vâlcea 

371.714 1,85 64 5.765 2,42 VL 250 

41 Vrancea Focșani 340.310 1,69 70 4.857 2,04 VN 237 

42 Bucuresti   1.883.425 9,36 8.261 228 0,10 B 21 

* TOTAL * 20.121.641 100,00 84 238.391 100,00 * * 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS 

 
Conform Recensamantului populatiei si al locuintelor realizat in anul 2011, Judetul Ilfov are 
un numar de 388.738 locuitori si o densitate a populatiei de 246 locuitori/km2 care se 
pozitioneaza peste nivelul mediei nationale de densitate a populatiei, de 84 locuitori/km2. 
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1.5. Organizarea administrativ-teritoriala 
 
Din punct de vedere administrativ-teritorial, Comuna 1 Decembrie nu are alte sate in 
componenta.  
 
1 Decembrie este  resedinta de  comuna si indeplineste functiile social-economice, 
administrative si agricole ale comunei. 
 
In raport cu pretabilitatea folosintelor fondului funciar, zonarea agro-economica include: 

 zone cu functiuni dominant agricole, respectiv zone specializate in cultura mare; 

 zone de activitati comerciale din sfera micii industrii si a depozitelor.  
 
Comuna 1 Decembrie are in perspectiva posibilitati de dezvoltare a unor noi functiuni 
economice, in special de mica industrie si de servicii.   
 
 
1.6. Scurt istoric 
 
Comuna 1 Decembrie se află la sud de municipiul București, pe malul stâng al Argeșului – pe 
cursul inferior și pe cel drept al Sabarului, fiind traversată de șoseaua DN5 care leagă 
Bucureștiul de Giurgiu, acolo unde cursul râului Argeş se intalneste cu Şoseaua Naţionala 
Bucureşti – Giurgiu. La 1 Decembrie, această șosea se intersectează cu șoseaua județeană 
DJ401D, care o leagă spre nord-vest de Dărăști-Ilfov și de Măgurele și spre est de Copăceni 
și de Vidra. 
 
Spre est, tot pe malul stâng al Argeşului, comuna 1 Decembrie se invecineaza cu localităţile: 
Copaceni, sat Cretesti si sat Vidra, comuna Vidra - toate localitati mari. Spre nord se 
invecineaza cu localitatea Jilava, având ca graniţa râul Sabar, afluent al râului Argeş. Spre 
nord – vest se invecineaza cu localitatea Darasti-Ilfov, iar la sud se invecineaza cu localitatea 
Adunaţii – Copaceni, Judetul Giurgiu. 
 
Din punct de vedere geografic, comuna 1 Decembrie este situata in Câmpia Romana, la 
contactul dintre luncile Argeşului si Sabarului, latitudine 44028’’ si longitudine 26006’’, in 
apropierea capitalei. 
 
Este tipul de aşezare de câmpie, adunata. Solurile din zona comunei sunt aluviale, de textură 
lutoasă si argiloasa.  
 
Fata de capitala tarii, Bucureşti, la Km 0, comuna 1 Decembrie se găseşte la o distanta de 21 
km, iar pana la punctul si Gara Progresul, respectiv ieşirea din Bucureşti sunt doar 10 km. 
 
Comuna 1 Decembrie, anterior, Copăcenii de Sus, Copăceni-Carada, Regele Ferdinand și 
30 Decembrie, este o comună în Județul Ilfov, Muntenia, România, formată doar din satul 
eponim, de reședință și atestata prima data in anul 1595, conform unor surse documentare. 
Comuna a purtat diverse nume, în funcție de perioada din istoria României, și a conținut între 
1968 și 2005 și satul Copăceni. 
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Caracterizarea monografica a comunei începe cu satul Careda care, se pare, a luat fiinta pe 
la 1790 – 1800, conform unor surse documentare, cu 50-60 familii de romani din adunătura - 
donaţi sau dăruiţi de rude boiereşti.  
 
Pe la 1801 -1802, se adaugă locuitorii satelor din sudul Olteniei plecaţi in bejenie inspre 
Bucureşti, cand a avut loc pârjolul Craiovei. Tot in aceeaşi perioada se adaugă doua familii 
de mocani din Ardeal. In aceasta zona are moşia boierul Filipescu. La moartea acestuia, 
moşia revine soţiei sale.  
 
In anul 1809, la decesul soţiei sale Elena, prin licitaţie, noul proprietar este Manolache 
Filipescu si soţia sa Măria Filipescu. Moşiei, nou cumpărate, i s-a spus Copacenii de Sus.  
 
In anul 1856, dupa moartea soţului, Măria Filipescu se căsătoreşte cu generalul englez 
Ştefan Lachman. La indemnul acestuia, in martie 1856, Măria Filipescu da loc de sat 
clacasilor, trasând vatra satului in forma de pătrat.  
 
De-a lungul timpului localitatea a avut diverse denumiri, reflectând schimbările politice din 
țară. 
 
Numele inițal era cel de Copăcenii de Sus (Copăceni-Carada), iar la sfârșitul secolului al XIX-
lea, era o comună de sine stătătoare în Județul Ilfov, plasa Sabarul, având 1312 locuitori în 
268 de case și 2 bordeie. Comuna avea o școală, în proprietatea comunei și o biserică 
ortodoxă cu hramul Sf. Filofteia. Principalul proprietar de moșie în zonă era Gheorghe Em. 
Filipescu.  

 
Intre anii 1919 – 1929, comuna a purtat numele de Copaceni – Mogosesti si făcea parte din 
plasa Sabarul a Judetului Ilfov.  
 
În 1925, comuna era inclusă în plasa Vidra a aceluiași județ. 
 
În anii următori, comuna a fost desființată, satul Copăcenii de Sus fiind inclus în comuna 
Copăcenii-Mogoșești, din cadrul plășii Vidra a aceluiași județ.  
 
În 1931, satul Copăcenii de Sus s-a separat de comuna Copăcenii-Mogoșești și a constituit 
comuna Regele Ferdinand.  
 
Din anul 1947 numele comunei este ”30 Decembrie”. După venirea comunismului denumirea 
a fost schimbată în 30 Decembrie, data la care Regele Mihai a abdicat, în anul 1947. 
 
În 1950, comuna a fost arondată raionului Vidra din regiunea București și apoi (după 1960) 
raionului Giurgiu din aceeași regiune.  
 
În 1968, județele au fost reînființate, iar comuna, din care făceau parte satele 30 Decembrie 
și Copăceni a fost arondată Județului Ilfov, până în 1981, când, în urma unei revizuiri, a 
trecut la Județul Giurgiu. După o scurtă perioadă, în urma lucrărilor de amenajare a râului 
Argeș, comuna a trecut la Sectorul Agricol Ilfov, aflat în subordinea municipiului București, 
sector care în 1998 avea să devină Județul Ilfov.  
 
După prăbușirea regimului comunist în 1989, denumirea a fost schimbată în 1 Decembrie, 
pentru a sărbători ziua națională a României. 
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În 2005, satul Copăceni s-a separat de comuna 1 Decembrie și a constituit comuna 
Copăceni. Astfel, satul Copaceni a devenit Comuna Copaceni – unitate administrativ 
teritoriala independenta, iar Comuna 1 Decembrie a ramas unitate administrativ teritoriala 
independenta fara alt sat apartinator. 
 
Comuna 1 Decembrie are o suprafaţa de 1.704 ha. Activitatea agricola se desfăşoară in 
cadul gospodăriilor individuale si al asociaţiilor agricole si familiale.  
 
Cea mai mare pondere o deţin terenurile arabile pe care se cultiva: porumb, grau, orz si 
legume. In ultimii ani, o amploare deosebita a luat cultivarea plantelor horticole. Terenul 
arabil este lucrat, in cea mai mare parte, mecanizat. Astfel, localitatea dispune de 75 
tractoare, 30 remorci, 65 pluguri, 40 discuri, 36 semănători, 110 motocultoare, o combina si 
18 instalaţii de ierbicidat. 
 
Clima este specifica Câmpiei Dunării. Este o clima temperat -continentala cu variatiuni de 
tempertura destul de mari intre vara si iarna. In ultimii ani căldura verilor a fost mai 
persistenta, iar zăpezile iernilor au venit foarte timpuriu, chiar in noiembrie. Cad ploi cu 
caracter de averse, cantitatea de umiditate anuala nedepăşind insa 650 -700 mm iar 
temperatura medie anuala variază intre + 18 grade si + 20 grade C. Au fost ierni in care 
temperature a scăzut la – 34 grade si veri cand mercurul a urcat la + 32 , + 35 grade C. 
Primaverile se prelungesc cu îngheţuri si brume care, de multe ori, provoacă pagube 
culturilor de legume, specifice agriculturii locale. Vânturile dominante sunt cele dinspre sud-
est, vest si sud-vest. Nu se formează curenţi locali. In general, Crivatul vine din stepa rusa. 
Dinspre sud-vest, in general provin curenţi calzi – de multe ori cu ploi binefăcătoare culturilor 
agricole. 
 
Vegetaţia naturala este specifica florei de stepa, pe care o găsim, cu mici abateri, intre râul 
Neajlov si Ialomita. Ea este reprezentata prin ierburi, arbuşti si arbori. 
 
Fauna se divide in doua categorii distincte: sălbatica si domestica. 
 
Având in vedere amplasarea sa, in imediata apropiere a capitalei, in localitate s-a dezvoltat 
cultivarea, in special, a legumelor si a culturilor horticole, iar aceste produse, in afara de 
consumul propriu, sunt valorificate pe pieţele capitalei si nu numai. 
 
Populaţia este in număr de 7.817 locuitori, majoritatea de naţionalitate romana si de religie 
ortodoxa. 
 
Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia sunt:  

 Consiliul Local - ca autoritate deliberativa  

 primarul - ca autoritate executiva. 
 
In localitatea 1 Decembrie profilul ocupational al populaţiei este preponderent agrar, baza 
materiala fiind terenul agricol. 
Având in vedere amplasarea sa in imediata apropiere a capitalei, in aceasta comuna s-a 
dezvoltat cultivarea legumelor de camp, solarii, sere si culturilor horticole, culturi care aduc 
venituri substanţiale populaţiei. 
 
Creşterea animalelor se face in sistem particular. Efectivul de animale este format din: 
bovine, porcine si pasări, dar creşterea animalelor suferă din cauza lipsei păşunilor. 
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Pe teritoriul comunei, transporturile sunt reprezentate prin cai rutiere si include cai de acces 
de interes nationa, judeţean si local. 
 
Legătura comunei cu capitala se realizează prin linia de transport 471, infiintata in luna 
septembrie 2012. 
 
Reţeaua hidrografica a comunei 1 Decembrie este compusa din Râul Argeş si Sabar. 
Alimentarea cu apa se realizează in sistem centralizat din 5 puţuri de mare adâncime 
racordate la staţia de apa a localităţii. 
 
Pe teritoriul comunei s-a realizat alimentarea cu gaze naturale. 
 
Serviciile poştale sunt asigurate prin Posta din comuna 1 Decembrie. 
 
Reţeaua telefonica si internetul sunt asigurate si functionale. 
 
Electric, localitatea este alimentata din Sistemul Energetic National prin intermediul unei 
reţele de distribuţie de medie tensiune. Reteauna de medie tensiune este preponderent 
aeriana. 
 
Reţeaua iluminatului public este prevăzuta cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu. 
 
In localitate nu exista gospodarii neelectrificate. Pe raza comunei funcţionează doua scoli 
generale si doua grădiniţe. Funcţionează si o unitate sanitara asigurata prin cadre medicale 
specializate, dotata cu aparatura moderna. 
 
In comuna 1 Decembrie exista o biserica ortodoxa, construita intre anii 1827 – 1835, cu 
Hramul Adormirea Maicii Domnului. Ctitorii bisericii sunt Emanoil si Marioara Bujoreanu 
Filipescu. Biserica a fost reabilitata intre anii 1988 – 1995. S-a procedat la consolidarea 
temeliei, iar pictura a fost realizata in fresca. 
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2. INCADRAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALA 
 
 
2.1. Incadrarea judeteana 
 
Din punct de vedere administrativ, Comuna 1 Decembrie face parte din  Judetul Ilfov care se 
incadreaza in Regiunea de Dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov.  
 
Prezentarea Judetului Ilfov este in conformitate cu: 

 

 date statistice oferite de Direcția Județeană de Statistică Ilfov; 

 date ale Oficiului Național Registrul Comerțului, aferente anului 2011 (cele mai recente 
la data elaborării analizei);  

 date privind agenții economici contribuabili din evidența ANAF și/sau listați în baza de 
date listafirme.ro. 

 
 
2.1.1. Aşezarea geografică 
 
Judeţul Ilfov este situat in partea S-SE a Romaniei, la aproximativ 100 km sud de munţii 
Carpaţi, 200 km de Marea Neagră şi 60 de km de fluviul Dunărea in centrul Campiei Valahe, 
inconjurand Bucureştiul, capitala Romaniei.  
 
Județul Ilfov este situat în partea de sud-est a țării, înconjurând teritoriul administrativ al 
capitalei București și învecinându-se:  

 la nord cu Județul Prahova,  

 la est si nord-est cu Judetul Ialomița  

 la est si sud-est cu Judetul Călărași,  

 la sud, sud-vest si vest cu Judetul Giurgiu,  

 la vest si nord-vest cu Judetul Dâmbovița.  
 
Împreună cu Municipiul București, Județul Ilfov formează Regiunea de Dezvoltare 8 
București-Ilfov. Județul Ilfov este cel mai mic judet din România, având o suprafață de 1.583 
kilometri pătrați și ocupând o pondere de 0,66% din teritoriul României. 
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Harta administrativ-teritoriala a Romaniei cu localizarea geografica a Judetului Ilfov 

 
 
2.1.2. Organizare administrativă 
 
Județul Ilfov este format din 40 de unități administrativ-teritoriale, dintre care:  

 8 orașe: Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni 
și Voluntari  

 32 de comune: 1 Decembrie, Afumaţi, Baloteşti, Berceni, Brăneşti, Cernica, Chiajna, 
Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăşti-Ilfov, Dascălu, 
Dobroeşti, Domneşti, Dragomireşti-Vale, Găneasa, Glina, Grădiştea, Gruiu, Jilava, 
Moara Vlăsiei, Mogoşoaia, Nuci, Periş, Petrăchioaia, Snagov, Ştefăneştii de Jos, 
Tunari, Vidra.  

 
Reşedinţa Judeţului Ilfov se află pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
 
Cel mai mare oraș al județului este Voluntari, cu o populație de 42.944 locuitori, repartizați pe 
o suprafață de 37 kmp. Cea mai mică localitate urbană din Județul Ilfov este orașul Măgurele 
(8.343 locuitori), iar cea mai mică comună după numărul de locuitori este comuna Darasti-
Ilfov (3.026 locuitori), situată în sudul județului. Cea mai mare unitate administrativă rurală a 
județului Ilfov este comuna Chiajna, cu o populație de 14.259 de locuitori și o suprafață de 
16,21 de km2.  
 
Județul Ilfov a cunoscut importante reforme administrative în ultimul secol, reforme care i-au 
influențat semnificativ interacțiunea cu București și cu celelalte județe vecine. 

 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

18 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

 
Evoluția administrativă a Județului Ilfov 

 

 
 
Sursa: PATZ-ZMB, (IHS România (coord), 2005); Prefectura Județului Ilfov (2012), Raport privind starea 
economico-socială a Județului Ilfov în anul 2012 
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2.1.3. Scurt istoric 
 
Urme ale existenței umane descoperite pe raza Județului Ilfov datează din paleolitic și 
neolitic. Trebuie menționate vestigiile dacice scoase la lumină în zona Pantelimon, Snagov, 
Măgurele și Bragadiru. Bogăția descoperirilor arheologice (relicve, inscripții etc.) este dovada 
locuirii neîntrerupte a zonei de către daco-romani care, mai târziu, au format Principatul Țara 
Românească, prin unirea cnezatelor și a voievodatelor (primele organizări statale) în secolele 
XII-XIV.  
 
Încă de la întemeiere, la sfârșitul secolului al XIV-lea, sub domnia lui Basarab I, multe așezări 
și orașe au prins viață până în secolul XVI, cum ar fi Snagov, Chitila, Afumați sau Tâncăbești 
și care au supraviețuit până în zilele noastre.  
 
Teritoriul judeţului Ilfov de astăzi a cunoscut o indelungată, permanentă şi intensă locuire 
incă de pe vremea pietrei cioplite cu 150.000 ani in urmă. Dovezile arheologice atestă 
prezenţa omului pe acest teritoriu incă din paleolitic (zona Pantelimon, Măgurele), neolitic 
(zonele Cernica şi Jilava) şi din epocile bronzului şi a fierului din care se detaşază vestigiile 
geto-dacice apoi cele romane şi romaneşti. 
 
Descoperirile făcute pe malurile raului Colentina stau mărturie că această zonă a fost locuită 
din cele mai vechi timpuri. 
 
O minuţioasă cercetare a zonei dovedeşte că se inregistrează peste 45 de puncte 
arheologice, dintre care menţionăm : 

 vatra de locuire paleolitică; 

 aşezare - neolitică; 

 opt aşezări din epoca bronzului; 

 patru aşezări din epoca fierului; 

 douăsprezece aşezări din sec. III-V; 

 două aşezări din sec. V-VII; 

 cinci aşezări din sec. IX-XI. 
 
Despre existenţa geto-dacilor pe aceste plaiuri stă mărturie: “Tezaurul monetar geto-dacic”. 
 
Bogăţia descoperirilor arheologice - relicve, inscripţii etc. - se intinde pană in secolele XIV-
XVI, cand apar primele inchegări politice - cnezatele şi voievodatele. De la crearea Valahiei, 
in a doua jumătate a secolului XIV, pană in secolul XVI au apărut o mulţime de targuri sau 
mici aşezări.  
 
Numele Ilfov a fost atestat prima dată in 1482, printr-o donaţie către mănăstirea Snagov a 
domnitorului Vlad Călugărul. Localităţile de pe teritoriul judeţului, precum Snagov, Chitila, 
Afumaţi şi Tancăbeşti au supravieţuit pană azi. Dar cea mai importantă dintre ele este insăşi 
capitala. Cu toate că Bucureştiul este independent administrativ, din toate celelalte puncte de 
vedere  (geografic, istoric, economic) este strans legat de Judetul Ilfov.  
 
De-a lungul timpului, regiunea Ilfovului n-a fost doar un meleag al calmului şi al păcii, 
ci şi scena unor crancene lupte pentru independenţă. Mihai Viteazul, una dintre figurile 
marcante ale istoriei noastre, a caştigat in 1595 celebra bătălie impotriva turcilor de la 
Călugăreni, pe malurile Neajlovului. A fost o victorie crucială pentru realizarea la 1600, a 
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Marii Uniri a celor trei regiuni locuite de romani, reprezentand punctul culminant al 
independenţei romanilor. Din păcate, după moartea lui Mihai Viteazul, situaţia revine la 
condiţia anterioară. După două secole, in 1859, domnitorul Al. I. Cuza reuşeşte să realizeze 
unirea Moldovei cu Muntenia, stabilind capitala noii Romanii la Bucureşti, alegandu-şi ca 
rezidenţă principală palatul Brancoveanu de la Mogoşoaia. Cuza introduce reforme 
administrative radicale, bazate pe modelul european. Acestea au fost continuate şi 
desăvarşite de către succesorul său la tron, regele Carol I. Sub domnia acestuia, Judeţul 
Ilfov devine unul dintre cele mai mari şi mai importante din ţară. Chiar şi astăzi structura 
administrativă este asemănătoare, deşi dimensiunea judeţului s-a micşorat. 
 
 
2.1.4. Asociatii de Dezvoltare Intracomunitara la nivelul Judetului Ilfov 
 
La nivelul Judetului Ilfov este constituita o singura Asociatie de Dezvoltare Intracomunitara 
(ADI), la nivel monosectorial, in vederea implementarii proiectelor privind realizarea 
sistemului public de alimentare cu apa si realizarea sistemului public de apa uzata.  „ADIA 
Ilfov” a capatat personalitate juridica in data de 18.12.2008. La data de 04.09.2013 – data 
ultimei Hotarari Judecatoresti privind modificarea Actului constitutiv si al Statutului Asociatia 
de Dezvoltare Intracomunitara „ADIA-Ilfov” emisa de Judecatoria Cornetu, aceasta ADI era 
alcatuita din 30 membri: 

1. Consiliul Judetean Ilfov; 
2. Bragadiru; 
3. Pantelimon; 
4. Branesti; 
5. Cernica; 
6. Cornetu; 
7. Ciorogarla; 
8. Domnesti; 
9. Dobroesti; 
10. Balotesti; 
11. Tunari; 
12. Glina; 
13. Ciolpani; 
14. Dragomiresti-Vale; 
15. Afumati; 
16. Chiajna; 
17. Copaceni; 
18. Ganeasa; 
19. Magurele; 
20. Moara Vlasiei; 
21. Vidra; 
22. Clinceni; 
23. Mogosoaia; 
24. Gradistea; 
25. Petrachioaia; 
26. Gruiu; 
27. 1 Decembrie; 
28. Jilava; 
29. Berceni; 
30. Peris. 
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Un numar de 11 localitati nu fac parte din „ADIA Ilfov”: 

1. Buftea; 
2. Chitila; 
3. Otopeni; 
4. Popesti-Leordeni; 
5. Voluntari; 
6. Corbeanca; 
7. Darasti-Ilfov; 
8. Dascalu; 
9. Nuci; 
10. Snagov; 
11. Stefanestii de Jos. 

 
 
2.1.5. Geografia 
 
Județul Ilfov, cel mai mic județ al României ca suprafață, se află în Câmpia Română. În 
monografia "Județele României" din 1972 sunt menționate ca vecine ale Județului Ilfov 
județele:  

 Ialomița la est,  

 Buzău, Prahova și Dâmbovița la nord,  

 Teleorman la vest și  

 Bulgaria la sud.  
De asemenea, se precizează că acesta se întinde pe o suprafață de 8.225 km², fiind în 
dimensiunea pe care o deținea atunci, al cincilea ca mărime din România. Nouă ani mai 
târziu, al cincilea județ al României ca suprafață, a fost dezmembrat:  

 partea de sud-vest a format județul Giurgiu,  

 partea de nord-vest a fost alipită la Dâmbovița,  

 partea de nord-est a fost trecută la Ialomița iar  

 partea de sud-est a intrat în componența noului județ Călărași.  
 
Comunele care înconjurau zona capitalei au fost subordonate Municipiului București, sub 
numele de Sectorul Agricol Ilfov. 
 
În 1997, Legea nr. 50/1997 a reînființat Județul Ilfov, în limitele fostului Sector Agricol Ilfov, 
scoțându-l totodată de sub tutela Municipiului București.  
 
Județul Ilfov cuprinde 34 de așezări rurale și opt orașe: Buftea, Otopeni, Voluntari, Bragadiru, 
Chitila, Măgurele, Popești-Leordeni, Pantelimon, cu peste 1.583 km². 
 
Județul se găsește în regiunea de sud-est a Romaniei, chiar în centrul Câmpiei Române, 
lângă București. Coordonatele sale goegrafice sunt 44°17’ – 44°46’ latitudine nordică și 
25°52’ – 26°27’ longitudine estică.  
 
În ziua de astăzi, Judetul Ilfov se învecinează cu județele:  

 Prahova (la nord),  

 Dâmbovița (la nord-vest),  

 Giurgiu (la sud și vest),  

 Călărași (la sud-est)  
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 Ialomița (la nord-est).  
 
 
2.1.6. Relieful 
 
Relieful județului este unul de câmpie, cu altitudini cuprinse între 50 și 120 de metri, întreg 
teritoriul său încadrându-se în unitatea majoră de relief a Câmpiei Române, sub-unitatea 
Câmpiei Vlăsiei: campiile Snagovului, Moviliţei, Calnăului ş.a, precum şi Campiei 
Bucureştiului, in cadrul căreia se evidenţiază interfluviile largi (48 km), presărate cu crovuri, 
movile, văiugi, lacuri.  
 

 
2.1.7. Clima 
 
Clima este temperat continentală cu nuanţă excesivă, cu veri călduroase şi ierni friguroase, 
dominate de prezenţa frecventă a maselor de aer rece continental din est sau arctic din nord 
şi de vanturi puternice care viscolesc zăpada. Valorile medii multianuale ale temperaturii 
aerului inregistrează o uşoară creştere de la N (10,5°C) la S (11°C). Temperatura maximă 
absolută (40°C) a fost inregistrată la Snagov (20 august 
1945), iar temperatura minimă absolută (-35°C), tot la Snagov (25 ianuarie 1942). 
 
Amplitudinea rezultată din cumularea valorilor extreme (75°C), precum şi aceea a mediilor 
lunare ale temperaturii aerului (25°C), reflectă caracterul continentalismului accentuat al 
climatului Judeţului Ilfov. Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor, oscilează in jurul 
valorii de 500 mm (la Brăneşti şi Vidra). Clima este temperat-continentala cu o medie anuală 
a precipitațiilor de 460-500 mm. 
 
Regimul eolian se caracterizează prin predominanţa vanturilor dinspre N-E (21,6%) şi E 
(19,7%) care bat cu viteze medii anuale de 2-2,5 m/s, cu maxime pe timpul iernii ce pot 
depăşi 125 km/oră. 
 
 
2.1.8. Reţeaua hidrografică  
 
In trecut, zona era acoperită de foarte cunoscutul Codru al Vlăsiei, devenit Campia Vlăsiei 
care este străbătută acum de raurile Ialomoţa, Argeş, Sabar şi Damboviţa. De asemenea 
există şi o serie de rauri mai mici care işi au obarşia pe teritoriul judeţului Ilfov: Pasărea, 
Mostiştea, Ilfov, Calnău, Cociovaliştea, Slotea, Cocioc, Vlăsia etc.  
 
Reţeaua hidrografică are o densitate de 0,2-0,3 km/km2, multe dintre raurile mici avand un 
curs semipermanent, secand in timpul verilor secetoase. 
 
Lacurile naturale şi antropice sunt concentrate cu precădere in partea de N, de V şi de E a 
judeţului. Cele mai importante lacuri sunt : Snagov, Căldăruşani, Buftea, Buciumeni. 
 
Suprafaţa ocupată de ape este de 5.479 ha. 
 
Râuri importante din Judetul Ilfov sunt:  

 Dâmbovița, traverseaza judetul de la vest la est, pe directia nord-vest – sud-est; 
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 Colentina (care aprovizionează cu apă orașul Buftea), traverseaza judetul de la nord-
vest la sud-est; 

 Ciorogarla, strabate judetul de la vest la sud; 

 Sabar, strabate judetul de la vest la sud; 

 Arges, strabate judetul in partea de sud-vest; 

 Ialomita, cu afluentul Gruiu, trabate judetul in partea de nord, pe directia nord-vest – 
nord-est.  

 
Cele mai importante lacuri sunt:  

 Colentina – in centrul judetului; 

 Pantelimon – in centrul judetului; 

 Cernica – in centrul judetului; 

 Branesti – in estul judetului; 

 Pasarea – in sud-estul judetului; 

 Snagov – in nordul judetului; 

 Căldărușani în nord-estul județului; 

 Buftea – in vestul judetului; 

 Buciumeni – in vestul judetului; 

 Mogosoaia – in vestul judtului. 
 
Interfluviile sunt largi și au o orientare generală NV-SE. Principalele râuri care compun 
rețeaua hidrografică a Județului Ilfov sunt: Ialomița, Argeș, Colentina, Sabar și Dâmbovița, la 
care se adăugă o serie de râuri cu scurgere semipermanentă a apei, precum: Snagov, 
Cociovaliștea, Pasărea, Câlnău, Cocioc, Slotea.  
 
Lacurile naturale și antropice se găsesc preponderent în partea vest, nord și est a județului. 
Cele mai mari întinderi le înregistrează lacurile Snagov (575 ha), Căldărușani (224 ha), 
Scroviștea (135 ha). 
 
 
2.1.9. Resursele naturale  
 
In subsolul Judeţului Ilfov, resursele naturale sunt limitate, fiind identificate cateva zăcăminte 
de ţiţei şi de gaze naturale, in special in localităţile Periş, Moara Vlăsiei, Pasărea, Căţelu, 
Bragadiru, Jilava, Popești-Leordeni, Dumitrana, Copăceni, Ciorogarla.  
 
Alta resursa a subsolului o reprezinta apa termală de la Snagov și de la Otopeni. 
 
Exploatările de nisip şi de balast se efectuează in albiile raurilor mari, in special in lunca 
Argeş-Sabar (la Bragadiru şi la Jilava), dar si in albiile celorlalte râuri (la Grădiștea si la 
Brănești). 
 
Județul Ilfov are suprafețe întinse de terenuri agricole, cu soluri de foarte bună calitate 
(64,3% din total), și de suprafețe împădurite (15,8% din total).  
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2.1.10. Rezervaţiile naturale  
 
In conformitate cu LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, Judetul Ilfov se afla pe lista: 

1. Zonelor naturale protejate de interes national si monumete ale naturii 
2. Valorilor de patrimoniu cultural de interes national 
3. Unitatilor administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a prtrimoniului construit 

cu valoare culturala de interes national. 
 
Astfel, conform: 
 

1. Anexa I:  
 
I. Zone naturale protejate de interes national si monumente ale naturii:  
 
2. Rezervaţii şi monumente ale naturii: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea Localizarea 
Suprafaţa 

(ha) 

2.560. Lacul Snagov Comuna Snagov 100,00 

2.561. Pădurea Snagov Comuna Snagov 10,00 

 
II. Gruparea geografica si localizarea teritoriala a zonelor naturale protejate, de interes 
national:  
 
12.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii – sunt mentionate judetele 
Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov. 

 
2. Anexa nr. III:  

 
I. Valori de patrimoniu cultural de interes national (monumente istorice de valoare 
nationala exceptionala):  
 
1. Monumente şi ansambluri de arhitectură: 
 
d). Castele, conace, palate: 

 

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-
teritorială 

Judeţul 

d)18. Ansamblul Palatului 
Brâncovenesc şi biserica 

Comuna Mogoşoaia,  
satul Mogoşoaia 

Ilfov 

 
k). Biserici şi ansambluri mănăstireşti: 
 

Nr. Denumirea Unitatea administrativ-
teritorială 

Judeţul 

k)102. Ansamblul Mănăstirii Snagov Comuna Snagov, satul Snagov Ilfov 
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II. Unitati administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit 
cu valoare culturala de interes national: 

 

Judeţul 
 

Unitatea administrativ-teritorială 

Ilfov Comuna Mogoşoaia, Snagov 

 
 
2.1.11. Populaţia  
 
 
2.1.11.1. Evolutia demografica 
 
Populatia judeţului este de 388.738 persoane, conform Recensamantului populatiei si al 
locuintelor din anul 2011, din care:  

 167.028 locuitori, respectiv 42,97% - locuiesc în mediul urban; 

 221.710 locuitori, respectiv 57,03% - lucuiesc in mediul rural. 
 

Nr. Oraş Suprafaţa Suprafata Locuitori Locuitori Ponderea 
loc. 

Cresterea  Cresterea Componenţa Densitatea 

crt.     2009 2011 in total 
loc.jud. 

2011 

loc.2011/ 
2009 

loc. 
2011/2009 

populatiei 

  (km2) % pers. pers. % pers. % loc/km2 

1 Bragadiru 22 1,39 9.377 15.329 3,94 5.952 38,83 Bragadiru 697 

2 Buftea 55 3,47 21.102 22.178 5,71 1.076 4,85 Buciumeni 403 

3 Chitila 13 0,82 12.786 14.184 3,65 1.398 9,86 Chitila 1.091 

          Rudeni   

4 Măgurele 45 2,84 8.343 11.041 2,84 2.698 24,44 Măgurele 245 

          Alunişu   

          Dumitrana   

          Pruni   

          Vârteju   

5 Otopeni 32 2,02 11.000 13.861 3,57 2.861 20,64 Otopeni 433 

          Odaile   

6 Pantelimon 69 4,36 19.384 25.596 6,58 6.212 24,27 Pantelimon 371 

7 Popeşti 
Leordeni 

56 3,54 16.068 21.895 5,63 5.827 26,61 Popeşti 
Leordeni 

391 

8 Voluntari 37 2,34 33.050 42.944 11,05 9.894 23,04 Voluntari 1.161 

* Total urban 329 20,78 131.110 167.028 42,97 35.918 21,50 * 508 

Nr. Comuna Suprafaţa Suprafata Locuitori Locuitori Ponderea 
loc. 

Cresterea Cresterea Componenţa Densitate
a 

crt.     2009 2011 in total 
2011 

loc.2011/2009 loc.2011/2
009 

populatiei 

  (kmp) % pers. pers. % pers. % loc/kmp 

1 1 Decembrie  17 1,08 6.591 7.817 2,01 1.226 15,68 1 Decembrie  459 

2 Afumaţi 63 3,98 6.701 7.919 2,04 1.218 15,38 Afumaţi 126 

3 Baloteşti 51 3,22 6.690 8.314 2,14 1.624 19,53 Baloteşti 163 

          Dumbrăveni   
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          Săftica   

4 Berceni 27 1,71 3.846 5.942 1,53 2.096 35,27 Berceni 220 

5 Brăneşti 53 3,35 8.355 10.367 2,67 2.012 19,41 Brăneşti 196 

          Islaz   

          Pasărea   

          Vadul Anei   

6 Cernica 39 2,46 9.904 10.886 2,80 982 9,02 Cernica 279 

          Bălăceanca   

          Căldăraru   

          Poşta   

          Tânganu   

7 Chiajna 16 1,01 8.749 14.259 3,67 5.510 38,64 Chiajna 891 

          Dudu   

          Roşu   

8 Ciolpani 42 2,65 4.375 4.811 1,24 436 9,06 Ciolpani 115 

          Izvorani   

          Lupăria   

          Piscu   

9 Ciorogârla 35 2,21 5.038 6.188 1,59 1.150 18,58 Ciorogârla 180 

          Dârvari   

10 Clinceni 24 1,52 4.736 6.808 1,75 2.072 30,43 Clinceni 284 

          Olteni   

          Ordoreanu   

11 Copăceni 12 0,76 3.028 3.131 0,81 103 3,29 Copăceni 261 

12 Corbeanca 30 1,90 4.302 7.072 1,82 2.770 39,17 Corbeanca 236 

          Ostratu   

          Petreşti   

          Tămaşi   

13 Cornetu 15 0,95 4.937 6.324 1,63 1.387 21,93 Cornetu 422 

          Buda   

14 Dărăşti-Ilfov 15 0,95 2.622 3.026 0,78 404 13,35 Dărăşti - Ilfov 202 

15 Dascălu 36 2,27 2.515 3.154 0,81 639 20,26 Dascălu 88 

          Creaţa   

          Gagu   

          Runcu   

16 Dobroeşti 11 0,69 6.850 9.325 2,40 2.475 26,54 Dobroeşti 848 

          Fundeni   

17 Domneşti 38 2,40 6.188 8.682 2,23 2.494 28,73 Domneşti 228 

          Tegheş   

18 Dragomireşti 
Vale 

31 1,96 4.321 5.243 1,35 922 17,59 Dragomireşti 
Vale 

169 

          Dragomireşti 
Deal 

  

          Zurbaua   

19 Găneasa 46 2,91 4.504 4.963 1,28 459 9,25 Găneasa 108 

          Cozieni   
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          Moara 
Domnească 

  

          Piteasca   

          Şindriliţa   

20 Glina 29 1,83 6.935 8.592 2,21 1.657 19,29 Glina 296 

          Căţelu   

          Manolache   

21 Grădiştea 33 2,08 2.873 3.268 0,84 395 12,09 Grădiştea 99 

          Sitaru   

22 Gruiu 66 4,17 6.666 7.412 1,91 746 10,06 Gruiu 112 

          Lipia   

          Şanţu-Floreşti   

          Siliştea 
Snagovului 

  

23 Jilava 27 1,71 9.253 12.223 3,14 2.970 24,30 Jilava 453 

24 Moara Vlăsiei 63 3,98 5.865 6.307 1,62 442 7,01 Moara Vlăsiei 100 

          Căciulaţi   

25 Mogoşoaia 26 1,64 5.858 7.625 1,96 1.767 23,17 Mogoşoaia 293 

26 Nuci 52 3,28 2.832 3.098 0,80 266 8,59 Nuci 60 

          Balta Neagră   

          Merii Petchii   

          Micşuneştii 
Mari 

  

          Micşuneşti 
Moară 

  

27 Periş 78 4,93 6.882 7.557 1,94 675 8,93 Periş 97 

          Buriaş   

          Bălteni   

28 Petrăchioaia 57 3,60 2.752 3.498 0,90 746 21,33 Petrăchioaia 61 

          Maineasca   

          Vănători   

          Surlari   

29 Snagov 91 5,75 6.247 7.272 1,87 1.025 14,10 Snagov 80 

          Ciofliceni   

          Ghermăneşti   

          Tâncăbeşti   

          Vlădiceasca   

30 Ştefăneştii de 
Jos 

29 1,83 4.936 5.775 1,49 839 14,53 Ştefăneştii de 
Jos 

199 

          Ştefăneştii de 
Sus 

  

          Creţuleasca   

31 Tunari 32 2,02 4.086 5.336 1,37 1.250 23,43 Tunari 167 

          Dimieni   

32 Vidra 70 4,42 8.067 9.516 2,45 1.449 15,23 Vidra 136 

          Creţeşti   

          Sinteşti   

* Total rural 1.254 79,22 177.504 221.710 57,03 44.206 19,94 * 177 

* Total urban 
+ rural Judet 
Ilfov 

1.583 100,00 308.614 388.738 100,00 80.124 20,61 * 246 
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Sursa: Prelucrare proprie date INS 

 
Populatia Judetului Ilfov a crescut cu 20,61% in perioada 2009-2011, de la 308.614 locuitori 
in anul 2009, la 388.738 locuitori in anul 2011, conform Recensamantului populatiei si al 
locuintelor din anul 2011. 
 
La data de 01.01.2006, Judetul Ilfov inregistra 285.311 locuitori - conform Direcţiei Judeţene 
de Statistică Ilfov. Pe medii - urban, rural - din cei 285.311 locuitori, 119.298 locuitori, 
reprezentand 41,8% locuiau in mediul urban, iar 166.013 locuitori, reprezentand 58,2% din 
totalul populaţiei, locuiau in mediul rural. In perioada 2006-2011, Judetul Ilfov a inregistrat o 
crestere cu 103.427 locuitori, reprezentand 36,25% fata de populatia inregistrata la data de 
01.01.2006, de 285.311 locuitori. 
 

Evoluția demografică* 

 

In ultimii 10 ani, populatia Judetului Ilfov a avut un trend ascendent datorat migratiei dinspre 
Bucuresti spre localitatile ilfovene din proximitate.  
 

Nr.crt. Județul Reședința Populația 
loc. 

Ponderea 
% 

Densitate 
[loc/km²] 

Suprafața 
km² 

Pondere 
% 

Prescurtare 
județ 

Prefix 
telefonic 

Romtelecom 

1 Alba Alba Iulia 342.376 1,70 55 6.242 2,62 AB 258 

2 Arad Arad 430.629 2,14 55 7.764 3,26 AR 257 

3 Argeș Pitești 612.431 3,04 90 6.826 2,86 AG 248 

4 Bacău Bacău 616.168 3,06 93 6.621 2,78 BC 234 

5 Bihor Oradea 575.398 2,86 76 7.544 3,16 BH 259 

6 Bistrița-
Năsăud 

Bistrița 286.225 1,42 53 5.355 2,25 BN 263 
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7 Botoșani Botoșani 412.626 2,05 83 4.986 2,09 BT 231 

8 Brașov Brașov 549.217 2,73 102 5.363 2,25 BV 268 

9 Brăila Brăila 321.212 1,60 67 4.766 2,00 BR 239 

10 Buzău Buzău 451.069 2,24 74 6.103 2,56 BZ 238 

11 Călărași Călărași 295.579 1,47 58 5.088 2,13 CL 242 

12 Caraș-
Severin 

Reșița 306.691 1,52 36 8.520 3,57 CS 255 

13 Cluj Cluj-
Napoca 

691.106 3,43 104 6.674 2,80 CJ 264 

14 Constanța Constanța 684.082 3,40 97 7.071 2,97 CT 241 

15 Covasna Sfântu 
Gheorghe  

210.177 1,04 57 3.710 1,56 CV 267 

16 Dâmbovița Târgoviște 518.745 2,58 128 4.054 1,70 DB 245 

17 Dolj Craiova  660.544 3,28 89 7.414 3,11 DJ 251 

18 Galați Galați 536.167 2,66 120 4.466 1,87 GL 236 

19 Giurgiu Giurgiu 281.422 1,40 80 3.526 1,48 GR 246 

20 Gorj Târgu Jiu 341.594 1,70 61 5.602 2,35 GJ 253 

21 Harghita Miercurea 
Ciuc 

310.867 1,54 47 6.639 2,78 HR 266 

22 Hunedoara  Deva  418.565 2,08 59 7.063 2,96 HD 254 

23 Ialomița Slobozia 274.148 1,36 62 4.453 1,87 IL 243 

24 Iași Iași 772.348 3,84 141 5.476 2,30 IS 232 

25 Ilfov București  388.738 1,93 246 1.583 0,66 IF 21 

26 Maramureș Baia Mare 478.659 2,38 76 6.304 2,64 MM 262 

27 Mehedinți Drobeta-
Turnu 
Severin 

265.390 1,32 54 4.933 2,07 MH 252 

28 Mureș  Târgu 
Mureș  

550.846 2,74 82 6.714 2,82 MS 265 

29 Neamț Piatra 
Neamț 

470.766 2,34 80 5.896 2,47 NT 233 

30 Olt Slatina 436.400 2,17 79 5.498 2,31 OT 249 

31 Prahova Ploiești 762.886 3,79 162 4.716 1,98 PH 244 

32 Satu Mare Satu Mare 344.360 1,71 78 4.418 1,85 SM 261 

33 Sălaj Zalău 224.384 1,12 58 3.864 1,62 SJ 260 

34 Sibiu Sibiu 397.322 1,97 73 5.432 2,28 SB 269 

35 Suceava Suceava 634.810 3,15 74 8.553 3,59 SV 230 

36 Teleorman Alexandria  380.123 1,89 66 5.790 2,43 TR 247 

37 Timiș Timișoara 683.540 3,40 79 8.697 3,65 TM 256 

38 Tulcea Tulcea 213.083 1,06 25 8.499 3,57 TL 240 

39 Vaslui Vaslui 395.499 1,97 74 5.318 2,23 VS 235 

40 Vâlcea Râmnicu 
Vâlcea 

371.714 1,85 64 5.765 2,42 VL 250 

41 Vrancea Focșani 340.310 1,69 70 4.857 2,04 VN 237 

42 Bucuresti   1.883.425 9,36 8.261 228 0,10 B 21 

* TOTAL * 20.121.641 100,00 84 238.391 100,00 * * 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS 
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În anul 2011, Județul Ilfov avea o populație totală înregistrată de 388.738 persoane, 
ponderea acesteia în populația totală a României fiind de 1,93%. 
 
Repartiția pe medii de locuire în Județul Ilfov era în 2011 de 42,97% în mediul urban și 
57,03% în mediul rural. Densitatea medie a populației la nivelul județului era de 246 loc/km2, 
o medie mult superioară celei naționale (84 loc/km2) ceea ce ilustrează un județ dens 
populat, deși lipsit de centre urbane mari. Distribuția populației pe sexe este destul de 
echilibrată, în 2011 ponderea femeilor din populația totală fiind de 51,23% iar a bărbaților de 
48,77%. 
 
 
2.1.11.2. Densitatea populatiei 
 
Densitatea populatiei Judetului Ilfov este de 246 locuitori/km2, peste media nationala de 84 
locuitori/km2. 

 
La nivelul Judetului Ilfov, localitatile sunt eterogene din punct de vedere al densitatii 
populatiei, avand valori cuprinse intre peste 1.000 locuitori/km2, in cazul oraselor Chitila si 
Voluntari si sub 100 locuitori/km2. 
 

Densitatea populatiei localitatilor din Judetul Ilfov 
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2.1.12. Infrastructura  
 
 
2.1.12.1. Infrastructura de transport 
 
 
2.1.12.1.1. Infrastructura de transport rutier 
 
 
2.1.12.1.1.1. Conexiunea la reteaua TEN-T 
 
Judetul Ilfov beneficiaza de acces la principalele cai de transport rutiere, feroviare si aeriene.  
 
Judeţul Ilfov, împreună cu municipiul Bucureşti, sunt străbătute de două coridoare de 
transport pan-europene, coridoarele rutiere şi feroviare IV şi IX şi se află în proximitatea 
coridorului de transport pan-european VII - Dunărea. De asemenea, Reţeaua Trans-
europeană de Transport TEN-T care urmează a fi extinsă cu aproximativ 40% față de 
lungimea actuală la nivel național și care trebuie finalizată până în anul 2030 la nivel de drum 
expres sau autostradă, străbate Judeţul Ilfov conform hărții următoare. 
 

Reţeaua TEN-T în România (secțiune) 
 

 
 
Sursa: www.mt.ro 
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 Coridorul de Transport Pan-European nr. IV: Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – 
Deva – Orăştie – Sebeş – Sibiu – Piteşti – Bucureşti – Drajna – Cernavoda – 
Constanţa realizează legătura Vest – Est, cu efecte benefice asupra transportului de 
marfă şi a celui de turism. Coridorul asigură acces direct spre Occident prin Vama 
Nădlac şi spre Orient, prin punctul de frontieră Vama Veche. 

 Coridorul de Transport Pan-European nr. IX: Giurgiu – Bucureşti – Ploieşti – Buzău – 
Bacău – Roman – Iaşi - Sculeni realizează legătura Nord – Sud, preluând traficul din 
cea mai mare parte a regiunii Moldova. Coridorul asigură cale directă de ieşire spre 
Republica Moldova şi Federaţia Rusă. 

 
Judetul Ilfov este conectat la Reteaua TEN-T prin:  

 Autostrazi: A1 si A2; 

 Drumuri nationale: DN1, DN2, DN5, DN6; 

 Drumuri judetene: DJ 100A – Soseaua de centura a Municipiului Bucuresti. 
 

Nr. Denumire Prescurtare TEN-T Lungime Lungime Lungime Origine Destinatie 

crt.       
in 

Bucuresti in Ilfov totala BI     

        Km Km Km     

I. Reteaua majora in Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov 

A Autostrazi in Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov 

1. A1 E81 de baza 10,600 10,366 20,966 Km 10+600 Limita Mun. Bucureşti 
Km 21+ 000 Limita Jud. 
Giurgiu 

2. A2 E81 de baza 0,500 29,800 30,300 Km 0+500 Limita Mun. Bucureşti 
Km 30+ 300 Limita Jud. 
Calarasi 

3. A3 - - 0,000 28,900 28,900 Km 0+500 Limita Mun. Bucureşti Limita de Judet Prahova 

* 
Total 
autostrazi   * 11,100 69,066 80,166 * * 

B Drumurile naţionale in Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov 

4. DN1 E60 de baza 12,000 27,231 39,231 
Km 12+000 Limita Mun. Bucureşti - 
Otopeni 

Km 39+ 300 Limita Jud. 
Prahova 

5. DN1A - - 12,300 9,394 21,694 
Km 12+260 Limita Mun. Bucureşti - 
Buftea 

Km 21+700 Limita Jud. 
Dâmboviţa 

6. DN2 E60/E85 extinsa 7,800 18,382 26,182 
Km7+848 Limita Mun. Bucureşti - 
Afumati 

Km 26+280 Limita Jud. 
Ialomiţa 

7. DN3 - - 7,900 17,029 24,929 
Km7+910 Limita Mun. Bucureşti - 
Brăneşti 

Km 24+000 Limita Jud. 
Călăraşi 

8. DN4 - - 7,500 12,649 20,149 
Km 7+550 Limita Mun. Bucureşti - 
Popeşti Leordeni 

Km 20+200 Limita Jud. 
Călăraşi 

9. DN5 E70/E85 de baza 7,600 6,112 13,712 Km 7+573 Limita Mun. Bucureşti - Jilava 
Km 13+700 Limita Jud. 
Giurgiu 

10. DN6 E70 de baza 8,500 12,084 20,584 
Km 8+500 Limita Mun. Bucureşti - 
Bragadiru 

Km 20+590 Limita Jud. 
Giurgiu 

11. DN7 - - 11,200 11,207 22,407 Km11+200 Limita Mun. Bucureşti - Chitila 
Km 22+400 Limita Jud. 
Dâmboviţa 

* Total DN * * 74,800 114,088 188,888 * * 

* 
Toral retea 
majora * * 85,900 183,154 269,054 * * 

II. Reteaua secundara in Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov 

A. Drumuri judetene in Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov 

12. DJ100A - de baza 0,000 72,000 72,000 Km 0+000 centura Bucureşti 
Km 72+000 centura 
Bucureşti 

* Total DJ * * 0,000 72,000 72,000 * * 

* 
Total retea 
secundara * * 0,000 72,000 72,000 * * 

* Total TEN-T * * 85,900 255,154 341,054 * * 

 
Sursa: PAAR Ilfov 2011, Anexa nr.19 – Drumuri; www.isuilfov.ro; CNADNR – Prelucrare proprie consultant 

 
Din cele 40 de unitati administrativ-teritoriale ale Judetului Ilfov, 25 de unitati administrativ-
teritoriale, reprezentand 62,50%, detin conectivitate primara la reteaua rutiera TEN-T de 
baza si extinsa, iar 15 unitati administrativ-teritoriale, reprezentand 37,50%, prezinta 
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conectivitate secundara la reteaua rutiera TEN-T de baza si extinsa, fiind conectate prin 
drumuri judetene cu distante sub 10 km pana la cel mai apropiat punct de pe reteaua rutiera 
TEN-T. Singurele comune din Judetul Ilfov care sunt situate la mai mult de 10 km fata de cel 
mai apropiat drum rutier TEN-T sunt Nuci si Gruiu insa acestea au avantajul de a fi 
pozitionate la mai putin de 10 km fata de autostrada A3 prin DJ 101. 
 
 
2.1.12.1.1.2. Reteaua rutiera 
 
Întrucât Judetul Ilfov  înconjoară Bucureștiul, acesta este străbătut de toate cele 7 drumuri 
naționale principale care pornesc din București, precum și de autostrăzile A1 (la vest), A2 (la 
est) și A3 (nord). Alte drumuri naționale care trec prin județ sunt DN1A (în partea de nord-
vest) și centura Bucureștiului. 
 
Infrastructura rutieră a judeţului are o lungime totala de 817,288 km si este compusa din: 

a. Reteaua rutiera majora, avand o lungime totala de 183,154 km: 

 Trei autostrăzi avand o lungime totala de 69,066 km:  
o A1-Bucureşti-Piteşti,  
o A2- Autostrada Soarelui,  
o A3 – Bucuresti-Ploiesti; 

 Şapte drumuri naţionale insumand 114,088 km, astfel: 
o DN1, DN1A: Bucuresti-Ploiesti,  
o DN2: Bucuresti-Urziceni,  
o DN3: Bucuresti-Călăraşi,  
o DN4: Bucuresti-Olteniţa,  
o DN5: Bucuresti-Giurgiu,  
o DN6: Bucuresti-Alexandria,  
o DN7: Bucuresti-Piteşti şi Târgovişte 

 
b. Reteaua rutiera secundara cu o lungime totala de 634,134 km, este formată din drumuri 

judeţene şi comunale care au rol în deservirea localităţilor şi fac legătura intra-judeţeană. 
Reţeaua rutiera secundara este mai densă la nord şi la vest de Bucureşti şi mai rară la 
sud şi la est, fapt corelat cu distribuţia în teritoriu a localităţilor: 

 Drumuri judeţene in număr de 26 cu o lungime totala de 448,876 km, din care: 
o Drumuri judetene: un numar de 25 drumuri judetene avand o lungime totala  de 

376,876 km; 
o Soseaua de centura a Municipiului Bucuresti (DJ 100A), avand o lungime totala 

de 72 km. 

 Drumuri comunale in numar de 40 cu o lungime totala de 185,258 km. 
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Reţeaua drumurilor publice în Judeţul Ilfov 
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Reteaua rutiera din Judetul Ilfov in anul 2011 
 

Nr. Denumire Lungime Origine Destinatie 

crt.   Km     

I. Reteaua rutiera majora din Judeţul Ilfov 

A. Autostrazi 

1. A1 10,366 Km 10+600 Limita Mun. Bucureşti Km 21+ 000 Limita Jud. Giurgiu 

2. A2 29,800 Km 0+500 Limita Mun. Bucureşti Km 30+ 300 Limita Jud. Calarasi 

3. A3 28,900 Km 0+500 Limita Mun. Bucureşti Limita de Judet Prahova 

* 
Total 
autostrazi 69,066   * 

B. Drumuri nationale 

4. DN1 27,231 Km 12+000 Limita Mun. Bucureşti - Otopeni Km 39+ 300 Limita Jud. Prahova 

5. DN1A 9,394 Km 12+260 Limita Mun. Bucureşti - Buftea Km 21+700 Limita Jud. Dâmboviţa 

6. DN2 18,382 Km7+848 Limita Mun. Bucureşti - Afumati Km 26+280 Limita Jud. Ialomiţa 

7. DN3 17,029 Km7+910 Limita Mun. Bucureşti - Brăneşti Km 24+000 Limita Jud. Călăraşi 

8. DN4 12,649 Km 7+550 Limita Mun. Bucureşti - Popeşti Leordeni Km 20+200 Limita Jud. Călăraşi 

9. DN5 6,112 Km 7+573 Limita Mun. Bucureşti - Jilava Km 13+700 Limita Jud. Giurgiu 

10. DN6 12,084 Km 8+500 Limita Mun. Bucureşti - Bragadiru Km 20+590 Limita Jud. Giurgiu 

11. DN7 11,207 Km11+200 Limita Mun. Bucureşti - Chitila Km 22+400 Limita Jud. Dâmboviţa 

* Total DN 114,088 * * 

* 
Total retea 
majora 183,154 * * 

II. Reteaua rutiera secundara din Judeţul Ilfov 

A. Drumurile judeţene din Judeţul Ilfov 

1. DJ100 34,360 
Km 0+000 Otopeni (DN1) Tunari – Ştefăneşti – 
Afumaţi – Km 35+000 limita Jud. Călăraşi 

      Găneasa – Cozieni – Pasărea - Brăneşti   

2. DJ100A 72,000 Km 0+000 centura Bucureşti Km 72+000 centura Bucureşti 

3. DJ101 36,630 
Km 0+000 Buftea (DN 1 A) Tămaşi – Corbeanca - 
Petresti - Km 37+600 limita Jud. Ialomiţa 

      
Baloteşti – Căciulaţi – Moara Vlăsiei – Grădiştea - 
Sitaru   

4. DJ101A 10,730 Km 0+000 Corbeanca – Ostratu - Periş Km 14+000 limita Jud. Dâmboviţa 

5. DJ101B 37,400 
Km 8+000 limita Jud. Dâmboviţa Periş – Tâncăbeşti 
–Vlădiceasca –  Km 47+000 limita Jud. Ialomiţa 

      
 Ciofliceni – Ghermăneşti – Snagov – Gruiu – Lipia – 
Nuci – Merii Petchii   

6. DJ101C 17,180 
Km 0+000 Ciolpani (DN1) Siliştea Snagovului – 
Şanţu Floreşti – Gruiu - Lipia Km 20+860 DJ 101 

7. DJ 101 D 1,500 Km 0+000 Sitaru Km 1+500 Mănăstirea Sf. Nicolae- 

  
(Reclasat din 
DL)     Balamucea 

8. DJ 101 M 4,600 Km 0+000 DN 1 Km 4+600 Lacul Snagov (DJ 111) 

  
(reclasat DIN 
DC2)       

9. DJ 101 N 3,100 Km 0+000 Ciolpani (DN 1) Km 3+100 Izvorani 

  
(reclasat din 
DC3)       

10. DJ 110 H 3,700 Km 0+000 DJ 101 C Km 3+700 Siliştea Snagov 

  
(reclasat din 
DC4)       

11. DJ 101 J 2,100 Km 0+000 Bariera Gruiu (DJ 101C) Km 2+100 SNCFR 

  reclasat din:       

  DL (Bariera       

  
Gruiu - 
SNCFR       

  L=2,100 km)       
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12. DJ 111 10,000 
Km 0+000 Snagov Palat (DJ 110H) Baza Veche - 
Pacea Km 10+000 Izvorani (DJ 101N) 

  reclasat din:       

  DL (Snagov       

  
Palat - 
Izvorani       

  L=10,000 km       

13. DJ200 27,000 
Km 0+000 Voluntari - Ştefăneşti – Dascălu - Gagu - 
Grădiştea Km 27+000 Grădiştea (DJ 101) 

14. DJ200A 8,060 Km 0+000 Afumaţi (DN 2) Km 8+060 Petrăchioaia (DJ 402) 

15. DJ 200 B 23,816 
Km 0+000 Bucureşti Voluntari – Tunari – Dimieni – 
Baloteşti - Dumbrăveşti Km 23+816 DN 1 (Săftica) 

  reclasat din:       

  DC 1 + DC 5       

16. DJ 300 13,200 Km 0+000 Pantelimon (DN 3) Km 13+200 Şindriliţa (DN 2) 

  reclasat din:   Moara Domnească - Găneasa   

  DC 7 + DC 28       

17. DJ301 13,000 Km 0+000 Pantelimon (DN 3) Cernica-Tânganu Km 13+000 limita Jud. Călăraşi 

18. DJ 301 A 9,200 Km 0+000 Căţelu (DJ 100A) Km 9+200 Poşta 

  reclasat din:   Glina - Bălăceanca   

  
DC 14 + DC 
56       

19. DJ 301B 3,100 Km 0+000 DN 3 Km 3+100 Mănăstirea Pustnicul 

  
reclasat din: 
DC10       

20. DJ401 19,000 Km 0+000 Bucureşti (DN 4) Km 19+000 Limita Jud. Giurgiu 

21. DJ 401A 28,500 Km 0+000 Vidra (DJ 401) Sinteşti -   

  Reclasat   
Jilava - Măgurele - Bragadiru - Clinceni - Domneşti - 
Dârvari Km 32+350 Limita Jud. Giurgiu 

  
din: DC 101 in 
DJ 401A       

  rekilometrat       

22. DJ 401D 14,360 Km 0+000 Dărăşti Ilfov Km 14+360 Creţeşti (DN 5) 

  Reclasat       

  din: DC 100       

23. DJ 402 11,450 Km 63+420 Limita Jud. Ialomiţa Km 74+870 Gagu (DJ 200) 

  Reclasat   Măineasca - Petrăchioaia - Vânători   

  din: DJ 402       

  rekilometrat       

24. DJ601 7,000 Km 0+000 Autostrada 1 Ciorogârla Km 7+000 Limita Jud. Giurgiu 

25. DJ601A 11,500 
Km 0+000 Bucureşti Roşu - Chiajna - Dragomireşti 
Deal Km 11+500 Limita Jud. Giurgiu 

26. DJ602 26,390 
Km 0+000 Bucureşti Domneşti - Ciorogârla - Limita 
Jud. Giurgiu (km 21+950) Km 40+090 Buftea (DN 1A) 

      Limita Jud. Giurgiu (km 34+000) - Săbăreni   

* Total DJ 448,876 * * 

B. Drumurile comunale din Judeţul Ilfov 

1. DC2A 3,000 Km 0+000 Pipera Km 3+000 DJ 200 

2. DC3A 5,100 Km 0+000 Fundeni Km 5+100 Gara Pantelimon 

3. DC4 3,700 Km 0+000DJ 101C Km 3+700 Siliştea Snagov 

4. DC6 2,000 Km 0+000 Baloteşti (DJ 200B) Km 2+000 Spital Baloteşti 

5. DC8 4,725 Km 0+000 Lipia (DJ 101B) Km 4+725 Micşuneşti Moară (DC185) 

6. DC9 2,900 Km 0+000 DN 3 Km 2+900 Mănăstirea Cernica (DJ301) 

7. DC10A 3,000 Km 0+000 Nuci Km 3+000 Limita Jud. Prahova 

8. DC13 13,150 
Km 0+000 Popeşti Leordeni (DN4) Com.Glina Sat 
Manolache Km 13+150 Căţelu 

9. DC15 1,300 Km 0+000 DN 4 Km 1+300 Leordeni (DC 13) 

10. DC16 3,500 Km 0+000 DN 4 Km 3+500 Berceni 

11. DC17 7,400 Km 0+000 DJ 401A Km 7+400 Gara Jilava 

12. DC18 7,700 Km 0+000 Măgurele Km 7+700 Oteteleşteanu 

13. DC19 3,400 Km 0+000 Măgurele Km 3+400 Dumitrana (DC20) 

14. DC20 8,000 Km 0+000 Vârteju Km 8+000 Dumitrana 
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15. DC21 2,500 Km 0+000 Giuleşti Sârbi Km 2+500 Chiajna 

16. DC21A 6,250 Km 3+050 Limita Jud. Ialomiţa Km 9+300 Nuci 

17. DC22 6,000 Km 0+000 Chitila Km 6+000 Chiajna 

18. DC24 1,400 Km 0+000 DN 1 Km 1+400 Odăile 

19. DC 27 4,000 Km 0+000 DN 2 Km 4+000 Moara Domnească (DJ 300) 

  
Reclasat din: 
DL       

  (DN 2 - Moara       

  Domnească:       

  L=4,000km)       

20. DC29 8,800 Km 0+000 Cozieni (DJ 100) Km 9+800 Şindriliţa 

21. DC50 2,998 Km 0+000 Brăneşti Km 2+998 Gara Brăneşti 

22. DC55 3,400 Km 0+000 Cernica Km 3+400 Bălăceanca (DJ301A) 

23. DC77A 4,000 Km 0+000 Buftea (DJ 602) Km 4+000 Limita Jud. Dâmboviţa 

24. DC83 3,200 Km 0+000 Berceni Km 3+200 Limita Jud. Giurgiu 

25. DC101 4,500 Km 0+000 Măgurele (DJ 401A) Km 4+500 Dărăşti Ilfov (DJ401D) 

26. DC103 2,100 Km 0+000 Cornetu (DN 6) Km 2+100 DC 20 

27. DC121 1,600 Km 0+000 Clinceni (DJ 401A) Km 1+600 Olteni 

28. DC122 1,500 Km 0+000 Olteni Km 1+500 DJ 602 

29. DC124 1,500 Km 0+000 Domneşti (DJ 602) Km 1+500 Gara Domneşti 

30. 
DC 125 
Reclasat 6,200 Km 0+000 Clinceni (DJ 401A) Km 6+200 Domneşti (DJ401A) 

  
din: DL 
(Clinceni -       

  
Domneşti L= 
6,200       

  km)       

31. DC126 3,600 Km 0+000 DN 6 Km 3+600 Aeroclub Clinceni 

32. DC127 2,400 Km 0+000 Buda (DC 125) Km 2+400 Buda 

33. DC143 4,970 Km 0+000 Dragomireşti Deal Km 4+970 Limita Jud. Giurgiu 

34. DC178 5,160 Km 0+000 Periş (DJ 101B) Km 5+160 Bălteni 

35. DC179 9,475 Km 0+000 Periş (DJ 101B) Km 9+475 Buziaşi 

36. 
DC 180 
Reclasat 0,500 Km 0+000 DN 1 Km 0+500 Scroviştea Bălteni (DC178) 

  
din: DL (DN 1 
-       

  
Scroviştea 
Bălteni       

  L= 0,500 km)       

37. 
DC 181 
Reclasat 3,500 Km 0+000 DN 1 Km 3+500 Mănăstirea Ţigăneşti 

  
din: DC 181+ 
DL       

  (L=1,500 km)       

38. DC182 6,330 Km 0+000 Ciolpani (DN 1) Km 6+330 Piscu 

39. DC183 4,500 Km 0+000 Dascălu Km 4+500 Runcu 

40. 
DC 184 
Reclasat 16,000 Km 0+000 Dascălu (DJ 200) Km 0+000 Dascălu (DJ 200) 

  
din: DC 184 + 
DL       

  
(Moara Vlăsiei 
-       

  
Ghermăneşti 
L=       

  9,955 km)       

* Total DC 185,258 * * 

* 
Total retea 
secundara 634,134 * * 

* Total retea 817,288 * * 

 
Sursa: PAAR Ilfov 2011, Anexa nr.19 – Drumuri; www.isuilfov.ro; CNADNR – Prelucrare proprie consultant 
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Lungimea drumurilor publice din Judeţul Ilfov era în anul 2011 de 817,288 km, reprezentând 
0,98% din totalul drumurilor publice din România, valoare explicată și prin dimensiunea mică 
a judeţului.  
 
Densitatea drumurilor publice din Judeţul Ilfov este mare, de cca 51,63 km/100 km2, fiind 
peste media pe ţară (35,11 km/100 km2).  
 
Studiile europene privind accesibilitatea teritoriului naţional indică situarea acestuia, inclusiv 
a Bucureştiului, la parametrii inferiori față de mediile europene pentru toate tipurile de 
transport: rutier, aerian şi feroviar. 
 
 
2.1.12.1.1.3. Starea drumurilor 
 
Conform datelor de la INS, in anul 2011, în Judeţul Ilfov cca 81,40% dintre drumurile publice 
erau modernizate. Acest procent a crescut de la aproximativ 49,45% în anul 2005 la 81,40% 
in anul 2011 şi se situeaza mult peste media naţională de drumuri modernizate din totalul 
drumurilor publice existente în România, de 32,01%. 
 

Lungimea drumurilor publice pe tipuri de acoperământ (km) şi  
densitatea drumurilor publice în profil teritorial (km/100 km2) in anul 2005 

 

Teritoriul Suprafata Drumuri 2005 Densitatea  

de referinta   Total 
Asfaltate 

 
Cu imbracaminti rutiere 

usoare 
Pietruite/de 

pamant 
drumurilor 

publice 

                  pe 100 km 

  kmp Km Km % Km % Km % km/100 kmp 

România 238.391 79.904 21.148 26,47 20.915 26,18 20.915 26,18 33,52 

Bucureşti-Ilfov 1.811 890 477 53,60 228 25,62 185 20,78 49,14 

Ilfov 1.583 817 404 49,45 228 27,91 185 22,64 51,63 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO–Cap.Statistica Economică–Transporturi, 2011 

 
Din cei 817,288 km de drumuri publice din Judeţul Ilfov:  

 183,154 km, cca 22,41% sunt drumuri naţionale, europene şi autostrăzi 

 634,134 km, cca 77,59% sunt drumuri judeţene şi comunale, din care: 
o 448,876 km, cca 70,79% sunt drumuri judetene; 
o 185,258 km, cca 29,21% sunt drumuri comunale. 

 
Lungimea drumurilor publice pe tipuri de acoperământ (km) şi 

densitatea drumurilor publice în profil teritorial (km/100 km2) in anul 2011 
 

Teritoriul Suprafata Drumuri 2011 Densitatea  

de referinta   Total 
Asfaltate 

 
Cu imbracaminti rutiere 

usoare 
Pietruite/de 

pamant 
drumurilor 

publice 

                  pe 100 km 

  kmp Km Km % Km % Km % km/100 kmp 

România 238.391 83.703 26.791 32,01 21.949 26,22 34.963 41,77 35,11 

Bucureşti-Ilfov 1.811 890 738 82,92 98 11,01 54 6,07 49,14 

Ilfov 1.583 817 665 81,40 98 11,99 54 6,61 51,63 
 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

39 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO–Cap.Statistica Economică–Transporturi, 2011 

 

În perioada 2005-2011, în Judeţul Ilfov s-au modernizat 261 km de drumuri judeţene şi 
comunale, dintre cele cu:  

 îmbrăcăminţi uşoare: 130 km; 

 pietruite/ de pământ: 131 km, 
rămânând de modernizat pentru perioada urmatoare aproximativ 152 km reprezentand cca 
18,60% din totalul retelei rutiere secundare.  

 
Lungimea drumurilor publice din Judetul Ilfov pe tipuri de acoperământ (km) in anul 2011 

 

Teritoriul Drumuri 2011 

de 
referinta Total Modernizate 

Cu imbracaminti rutiere 
usoare Pietruite/de pamant 

                

  Km Km % Km % Km % 

DN 183 183 100,00         

DJ + DC 634 482 76,01 98 15,45 54 8,52 

Ilfov 817 665 81,40 98 11,99 54 6,61 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO–Cap.Statistica Economică–Transporturi, 2011 

 
În ultimii ani, pentru îmbunătăţirea legăturii dintre localităţi şi a legăturii cu judeţele 
învecinate, mai multe drumuri au fost clasate ca drumuri comunale şi mai multe drumuri 
comunale au fost clasate ca drumuri judeţene:  

 DC4 - DJ110H,  

 DC77 - DJ602,  

 DC101 - DJ401A,  

 DC143 – DJ602A,  

 DC184 – DJ200.  
 
În prezent, drumurile judeţene totalizează 448,876 km, din care:  

 392,601 km sunt din beton asfaltic,  

 3,270 km sunt din beton cimentic,  

 32,235 km sunt pietruiţi şi  

 20,770 km sunt drumuri din pământ.  
Tronsoane ale drumurilor care sunt pietruite şi din pământ sunt:  

 DJ300: Km 0+000 Pantelimon (DN 3) Moara Domnească – Găneasa: 13,200 km 

 DJ101B (DC179): Km 0+000 Peris-Buzias: 9,475 km 

 DJ101D: Km 0+000 Sitaru Mănăstirea Sf. Nicolae-Balamucea: 1,500 km 

 DJ101A: Km 0+000 Corbeanca – Ostratu – Periş: 10,730 km 

 DJ101J: Km 0+000 Bariera Gruiu (DJ 101C): 2,100 km 

 DJ184: Km 0+000 Dascălu (DJ 200): 16,000 km.  
 
Din totalul drumurilor judeţene, in perioada 2006-2011 au fost modernizaţi 123,229 km, 
respectiv 27,45% din lungimea drumurilor judetene.  
 
Drumurile nemodernizate sunt:  

 DJ100 (parţial),  

 DJ101(parţial),  
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 DJ101A,  

 DJ101B (parţial),  

 DJ101M,  

 DJ101N,  

 DJ300,  

 DJ301A,  

 DJ401,  

 DJ401A,  

 DJ601,  

 DJ601A,  

 DJ602 (parţial).  
 
Deși toate localităţile din judeţ sunt conectate la reţeaua de drumuri, starea acestora face 
accesul mai dificil în localităţile: Ostratu, Moara Domnească, Bălţeni, Buriaş, Izvorani, 
Micşuneştii Mari, Micşuneştii Moară. Din cauza situației de la Domneşti, accesul este 
îngreunat în localităţile Clinceni, Domneşti şi Bragadiru.  
 
 
2.1.12.1.1.4. Circulatia  
 
Cele mai aglomerate drumuri sunt DN1, A1 si DN2, iar cele mai aglomerate tronsoane ale 
acestor drumuri sunt in Judetul Ilfov. 
 

Nr. Drum Numar  Sector Lungime 

crt.   vehicule/zi   km 

1. DN1 54.134 Centura Bucuresti-Otopeni 3,6 

2. DN1 53.260 Bucuresti-Centura Bucuresti 5,4 

3. A1 47.781 DJ401A-DJ711A 18,7 

4. A1 45.618 Bucuresti-DJ401A 19,9 

5. DN2 42.745 Bucuresti-Centura Bucuresti 3,7 

6. DN1 39.170 DJ101C - Ploiesti 17,5 

7. DN2A 37.667 DN22-Constanta 9,2 

8. A1 36.189 DJ703B-DN65B 12,1 

9. DN2 32.554 Buzau-DJ203K 3,3 

10. DN1 31.205 Otopeni-DJ101C 20,1 
 
Sursa: CNADNR – Prelucrare proprie consultant 

 
Fluxurile de trafic arata că drumurile naţionale au ponderea cea mai mare a traficului din 
cadrul Judeţului Ilfov, având nivele de serviciu ridicate. Drumurile judeţene sunt folosite cu 
prepoderenţă pentru traficul local, cu grad de congestie scazut, una dintre cauze fiind starea 
tehnica precara a acestora. 
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Nivelurile de serviciu pe reţeaua de drumuri naţionale şi judeţene din Judeţul Ilfov în 
anul de bază 2013 

 

 
 
 
Şoseaua de Centură (DJ100A), cu o lungime de 71,890 km, are în cea mai mare parte o 
singură bandă/sens iar pe anumite tronsoane care au fost modernizate, cca. 20 km, are două 
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benzi/sens. Traficul mediu zilnic anual, reprezentând numărul mediu de vehicule care trece 
pe un tronson de drum sau strada intr-o zi, indică valori cuprinse între 9.021 şi 20.716 
vehicule, pe diverse tronsoane ale drumului, numărul autovehiculelor fiind mai mic de 
jumătate, predominând tirurile şi autocamioanele.  
 
Deoarece Şoseaua de Centură trebuie să preia un volum mare de trafic, îndeosebi trafic 
greu, circulaţia nu se desfăşoară în mod fluent. Starea avansată de degradare a părţii 
carosabile conduce la viteze mici şi la ambuteiaje, cu probleme în special pentru vehiculele 
de marfă.  
 
Drumurile judeţene cu valori de trafic mai mari decât media traficului pe drumurile județene 
sunt:  

 DJ200B: 10.207 vehicule/zi,  

 DJ101: 7.140 vehicule/zi,  

 DJ301: 7.352 vehicule/zi  

 DJ601: 6.963 vehicule/zi  

 DJ602: 6.484 vehicule/zi 

 DJ601A: 5.444 vehicule/zi,  
 
influenţând accesibilitatea în localităţile Tunari, Baloteşti, Corbeanca, Moara Vlăsiei, Cernica, 
Dragomireşti Deal, Domneşti, Ciorogârla.  
 
Se remarcă puncte de conflict la o parte din intersecţiile dintre drumurile judeţene şi cele 
naţionale:  

 DJ 200B cu şoseaua de centură 

 DJ101 cu DN1 

 DJ100 cu DN2  

 DJ100 cu DN3 etc.  
 
De asemenea, sunt mai multe traversări la nivel ale drumurilor DJ 200, DJ 301, DN4, DJ 401, 
DJ 602 cu calea ferată, care pun în pericol siguranţa populaţiei.  
 
În plus, intersecţiile denivelate dintre drumurile judeţene şi centura Bucureşti nu au fost 
realizate corespunzător de către Compania Naţională de Autostrazi şi Drumuri Naţionale din 
România (CNADNR), cu efecte agravante asupra siguranţei circulaţiei. 
 
Pe reţeaua de drumuri judeţene se constată o lipsă a echipamentelor de semnalizare 
orizontală şi verticală a circulaţiei rutiere. Facilităţile pentru biciclişti sau persoane cu 
handicap sunt scăzute. În prezent, în cadrul Judeţului Ilfov există foarte putine căi de 
comunicaţii dedicate bicicliştilor, circulaţia acestora, în majoritatea cazurilor, realizând-se pe 
partea carosabilă, punând în pericol siguranţa rutieră. Județul Ilfov dispune de un cadru 
natural important, dar şi de obiective turistice semnificative: palate, biserici şi mănastiri 
incluse în categoria monumentelor istorice, sate pitoreşti şi locuri care merită vizitate. În 
acest context favorabil nu s-au realizat trasee cicloturistice, deşi prin realizarea unei 
infrastructuri adecvate localităţile din Judeţul Ilfov ar fi avut de câştigat atât din punct de 
vedere financiar cât şi turistic. 
 
Mai multe drumuri din Județul Ilfov au fost incluse pe Harta punctelor negre din România, un 
proiect al Poliției Rutiere care marchează zonele cu cele mai multe accidente din țară. Astfel, 
următoarele puncte sunt în topul primelor 20:  
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 DN6, km. 12-13, în localitatea Bragadiru, înainte de trecerea peste râul Ciorogârla.  

 DN2, km. 15-16, înainte de localitatea Afumaţi, zona restaurant „La Sandu”.  

 DN1, km. 31-32, zona Pădurii Ciolpani, între Tâncăbeşti şi Ciolpani.  

 DN6, km. 14-15, între Bragadiru şi Cornetu.  

 Autostrada A1, km. 10-11, la intrarea pe autostradă, zona Bricostore.  
 
 
2.1.12.1.1.5. Evoluţia cererii de transport rutier 
 
Evolutia cererii de transport rutier este indisolubil legata de evolutia PIB. O crestere a PIB 
atrage cresterea cererii de transport rutier.  
 
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) a elaborat 
prognoze de evoluție a traficului până în 2035. Estimările indica o creștere semnificativă a 
numărului de autoturisme și de microbuze, de până la trei ori față de valoarea de baza din 
2010, precum și o creștere de 2,5 ori a totalului de vehicule prezente în trafic. 
 
Cu toate că Județul Ilfov are o populație totală relativ mică în comparație cu alte județe, din 
punct de vedere al numărului de autovehicule la 1.000 de locuitori se situează pe locul 2 în 
țară după București.  
 
Se asteapta o creștere procentuală a PIB-ului în jur de 48-50% in anul 2035 față de anul 
2010, iar coeficienții de evoluție propuși de CNADR prezintă o rată a creșterii a numărului 
total de vehicule situată între 36% pentru drumurile județene și 47% pentru drumurile 
naționale. Pe baza acestor coeficienți s-au calculat nivelele de serviciu pentru perioada de 
perspectivă 2020, în conformitate cu metodologia de extrapolare a evolutiei cererii de 
transport in functie de variatia PIB.  
 
Din analiza datelor prelucrate de CNADNR rezulta că centura București începe să aibă 
rezerve de capacitate de circulație din ce în ce mai scăzute. Acestea vor fi compensate prin 
programul de lărgire la patru benzi derulat de către CNADNR. De asemenea, odată cu 
realizarea legăturilor dintre autostrada A3 și reteaua de drumuri județene și strada Petricani 
(din București) o parte din fluxurile de trafic de pe DN1 se vor redistribui pe acestă magistrală 
rutieră.  
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Nivelurile de serviciu prognozate pe rețeaua de drumuri naționale și județene din 
Județul Ilfov în anul de bază 2013 
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La nivelul drumurilor județene se remarcă o scădere a capacității de circulație pe următoarele 
sectoare:  

 DJ 101 – pe tronsonul dintre Buftea (DN1A) și Petrești (DN1);  

 DJ 200B – între Tunari și Balotești;  

 DJ 601 – între Dragomirești Deal și limita Județului Ilfov;  

 DJ 301 – între centura Bucuresti și limita Județului Ilfov.  
 
În ceea ce privește proiectele de reabilitate și de extindere a rețelei rutiere realizate în ultimii 
ani, următoarele au fost selectate ca având efecte benefice majore pentru Județul Ilfov:  

 Fluidizarea traficului pe DN1 între km8+400-17+100 şi Centura rutieră în zona de nord 
a municipiului Bucureşti:  
 Pasaj inferior pe DN1 la intersecţia cu Bdul. Aerogării si Bdul. Ion Ionescu de la 

Brad  
 Lărgire DN1 între Aeroportul Băneasa (km 7+535) şi Aleea Privighetorilor 

(km10+507)  
 Lărgire DN1 între Aleea Privighetorilor (km10+507) şi pasajul Otopeni (km11+938)  
 Reabilitarea şi extinderea la patru benzi a centurii rutiere a municipiului București 

între km2+400-DN 2 
 Reabilitarea şi extinderea la patru benzi a centurii rutiere a municipiului București 

pe sectorul cuprins între DN1A km 67+215– Mogoşoaia şi DN1 km 71+820-
Otopeni 

 Continuarea centurii rutiere a municipiului București cu pasaj superior peste CF la 
Otopeni  

 Completarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti, prin construirea sectorului 
cuprins între DN7-DN1A (4 benzi) 

 Construcția autostrăzii Bucureşti-Braşov (sector Bucureşti – Ploieşti);  

 Reparaţiile realizate la podul pe DN1 km36+208 peste Ialomiţa, la Ciolpani;  

 Modernizarea sistemului rutier pe drumurile judeţene: DJ 100 (tronson IV, V şi VI), 
DJ101, DJ101B, DJ101C, DJ200, DJ301, DJ301B, DJ401D, DJ602.  

 
Dintre proiectele în curs de realizare sau planificate, următoarele prezintă maxim interes la 
nivelul județului:  

 Modernizarea centurii rutiere a municipiului București, între A1 - DN7 si DN2 - A2 şi 
A1 - A2, proiect aflat în etapa de execuție (52 km din centura capitalei drum largit la 
două benzi pe sens, realizarea a 18 poduri sau pasaje rutiere, 20 intersecţii 
modernizate, 9 parcări park and ride şi noduri intermodale pe ambele părţi ale 
centurii);  

 Autostrada 0 (Inelul 2), proiect aflat în stadiu propunere (inel exterior șoselei de 
centură, la o distanţă de până la 10 km în zona de nord a capitalei şi de aproximativ 1 
km în S-E Bucureştiului, L=cca.100 km, va lega autostrăzile A1, A2, A3 şi va completa 
culoarul pan-european IV);  

 Varianta de ocolire pentru oraşul Buftea, cu profil de drum european, proiect aflat în 
etapa de pregătire;  

 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene din Ilfov – DJ401A, DJ300, 
DJ101, DJ401.  
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2.1.12.1.2. Infrastructura de transport feroviar 
 
Judetul Ilfov dispune si de reţea de căi ferate – 182 km (78% electrificată), reprezentand 
1,7% din totalul căilor ferate din România, de 10.777 km. Bucureştiul  este centrul 
administrativ al Judeţului Ilfov si este principalul nod feroviar şi staţie terminus a ţării. 
Principalele magistrale de cale ferată care pornesc din București traversează Ilfovul:  

 București-Ploiești cu gările Chitila, Buftea și Periș;  

 București-Urziceni cu gările Mogoșoaia, Balotești, Căciulați și Moara Vlăsiei;  

 București-Constanța cu gările Pantelimon, Pasărea și Brănești;  

 București-Videle cu gara Chiajna. 
 

Infrastructura feroviară în judeţul Ilfov 

 
Sursa: http://cfrsa.infofer.ro/images/cfrsa/Anexa%201a.pdf  

 
 
Densitatea căilor ferate în județul Ilfov este de 113,7 km/1.000 km2, situând judeţul pe primul 
loc din ţară, fiind cu mult peste densitatea la nivel național (45,2 km/1.000 km2).  
 
Teritoriul judeţului este traversat de următoarele trasee de căi ferate:  

a. Magistrale feroviare:  

 Bucureşti – Ploieşti – Predeal – Braşov – Blaj – Cluj Napoca –Oradea – Episcopia 
Bihorului, cu staţii în Judeţul Ilfov la Chitila, Buftea, Periş;  

 Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Suceava –Vicşani, cu staţii în 
Judeţul Ilfov la Chitila, Buftea, Periş;  

 Bucureşti – Urziceni – Făurei – Brăila – Galaţi, cu staţii în Judeţul Ilfov la Mogoşoaia - 
PO Aeroport, Baloteşti, Căciulaţi, Moara Vlăsiei, Greci;  

 Bucureşti – Feteşti – Medgidia – Constanţa – Mangalia – coridorul paneuropean IV, cu 
staţii în Judeţul Ilfov la Pantelimon, Pasărea, Brăneşti;  
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 Bucureşti – Videle – Craiova – Caransebeş – Timişoara – Jimbolia – ramură coridor 
paneuropean IX – Bucureşti – Videle – Giurgiu, cu staţii în Judeţul Ilfov la Chiajna, 
Domneştii de Sud.  

b. Linii feroviare:  

 Bucureşti – Chitila – Titu – Piteşti, cu staţii în Judeţul Ilfov la Chitila, Săbăreni;  

 Bucureşti – Chitila – Titu – Târgovişte, cu staţii în Judeţul Ilfov la Chitila, Săbăreni;  

 Bucureşti –– Olteniţa, cu staţii în Judeţul Ilfov la Tânganu – se efectuează cu operatori 
privaţi;  

 Bucureşti – Giurgiu, cu staţii în Judeţul Ilfov la Jilava, Sineşti, Vidra;  

 Linia de centură feroviară a municipiului Bucureşti.  
 
Majoritatea localitatilor din Judetul Ilfov sunt strabatute de reteaua de cai ferate, insa nu au 
acces direct la transportul pe calea ferata deoarece pe teritoriul lor nu exista gari. 
 
 
2.1.12.1.3. Infrastructura de transport aerian 
 
Pe teritoriul Judetului Ilfov, in Orasul Otopeni se afla Aeroportul Internaţional Henri Coandă 
Otopeni situat la 16,5 km de centrul capitalei, în partea de nord a acesteia. Accesul la 
aeroport se realizeaza prin DN1. Aeroportul deservește municipiul București, Județul Ilfov și 
alte zone din sudul României și nordul Bulgariei. 
 
 
2.1.12.2. Infrastructura de alimentare cu apa 
 
Principala sursă de apă pentru localităţile Judeţului Ilfov o reprezintă sursele subterane. 
 
O altă sursă de alimentare cu apă o reprezintă râul Argeş, cu captarea de la Crivina, situată 
la 30 km de Bucureşti, apa fiind tratată în Staţia de Tratare de la Roşu. Această captare 
reprezintă sursa principală de alimentare cu apă a municipiului Bucureşti, însă multe localităţi 
aflate la periferia capitalei folosesc aceeaşi sursă de apă.  
 

Numarul localitatilor care dispun de instalatie de apa potabila in anul 2011 
 

Teritoriul 
de  Numar de localitati 

Nr.de localitati cu 
instal.apa potabila 

Ponderea localit.cu 
instal.apa potabila 

referinta Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

 
                  

Ilfov 40 8 32 27 8 19 67,50 100,00 59,38 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS 

 
În perioada 2005-2011, lungimea reţelei simple de distribuţie a apei potabile din Judeţul Ilfov 
a înregistrat o creştere de 367 km (166,06%), ajungând în anul 2011 la 588 km. În aceeaşi 
perioadă, la nivel naţional, lungimea reţelei simple de distribuţie a apei potabile s-a extins cu 
cca. 38%, în timp ce în Regiunea București-Ilfov cu cca. 17,8%.  
 
A crescut numărul localităţilor din Judeţul Ilfov cu sisteme centralizate de alimentare cu apă, 
de la 22 la 27, printre care toate cele 8 localităţi urbane (conform Institutului Naţional de 
Statistică, Baza de date TEMPO). Nu toată populaţia din aceste localităţi are acces la 
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reţeaua de distribuţie a apei potabile. Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile pe cap 
de locuitor, în Judeţul Ilfov, a ajuns în 2011 la 1,51 m/locuitor, sub media ţării de 3 m/locuitor. 
 

 
Lungimea totală simplă a conductelor de apa (în kilometri) in anul 2011 

 
Teritoriul  Lungime Numar Retea 

de referinta conducta apa locuitori pe locuitor 

  km   m/loc. 

Romania 60.365 20.121.641 3,000 

Ilfov 588 388.738 1,513 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local 

 
 

Variaţia lungimii rețelei de distribuţie a apei potabile/locuitor în Ilfov 
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In ceea ce priveste consumul si distributia de apa, media Judetului Ilfov este de 17 
m3/locuitor/an care se situeaza sub media pe Regiunea de dezvoltare, de 80 m3/locuitor/an si 
sub media nationala, de 34 m3/locuitor/an. 
 

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor (mii m3) in anul 2011 
 

Teritoriul  Consum de apa Numar Distributia 

de referinta Total 
Uz 

casnic locuitori 
pe 

locuitor 

  mii m3 mii m3   
mii 

m3/loc. 

Romania 1.022.362 677.039 20.121.641 0,034 

Bucuresti-Ilfov 325.202 181.204 2.272.163 0,080 

Ilfov 7.702 6.579 388.738 0,017 

 
Sursa: Prelucrare proprie INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local 

 
Conform Master Plan Apă Canal al Județului Ilfov 2013, intre anii 2011-2013, reţeaua s-a 
extins în mai multe comune, fiind în diverse stadii de execuţie. Au rămas fără alimentare cu 
apă în sistem centralizat numai 5 comune: 

 Dascălu 

 Nuci  

 Petrăchioaia  

 Tunari 

 Moara Vlăsiei – propus spre finanțare 
  
In comunele Glina şi Clinceni există o reţea de alimentare cu apă insa aceasta este 
nefuncţională. 
 

   
2.1.12.3. Infrastructura de apa uzata 
 
În anul 2011, conform datelor de la INS, în Judeţul Ilfov doar 22 de localităţi din 40 dispuneau 
de sisteme centralizate de canalizare. O parte dintre localităţile limitrofe Municipiului 
Bucureşti: 

 Pantelimon  

 Voluntari  

 Dobroeşti  

 Chiajna  

 Chitila  

 Popeşti-Leordeni  

 Buftea  

 Mogoşoaia,  
descarcă apele uzate în reţeaua de canalizare a Capitalei, asigurând colectarea şi evacuarea 
apelor uzate menajere, tehnologice şi pluviale, în canalul colector casetat de sub albia 
amenajată a râului Dâmboviţa.  
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Numarul localitatilor care dispun de instalatie de apa uzata in anul 2011 
 

Teritoriul Numar de localitati Nr.de localitati cu instal.apa uzata Ponderea localit.cu instal.apa uzata 

de Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

referinta                   

Ilfov 40 8 32 22 8 14 55,00 100,00 43,75 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS 

 

Dezvoltarea reţelelor de canalizare şi a celor de apă potabilă s-a realizat cu predilecţie în 
nordul municipiului Bucureşti, de-o parte şi de alta a tronsonului rutier DN 1 Bucureşti-
Ploieşti, în zona de nord-est a Judeţului Ilfov, unde sunt amplasate localităţile cu creştere 
economică din ultimii ani (Afumați, Voluntari, Pantelimon), precum şi în sudul Municipiului 
Bucureşti, în jurul oraşelor Măgurele şi Bragadiru.  
 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare (în kilometri) in anul 2011 
 

Teritoriul  Lungime Numar Retea 

de referinta conducta 
canal 

locuitori pe 
locuitor 

  km   m/loc. 

Romania 23.137 20.121.641 1,150 

Bucuresti-Ilfov 2.377 2.272.163 1,046 

Ilfov 467 388.738 1,200 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local 

 
În perioada 2005-2011 lungimea reţelei de canalizare din Judeţul Ilfov a înregistrat o creştere 
de 189,5 km (68%), ajungând în anul 2011 la 466,5 km. În perioada 2005-2011, a crescut 
numărul localităţilor din Judeţul Ilfov cu sisteme centralizate de canalizare, de la 17 la 22, 
printre care toate cele 8 localităţi urbane. Nu toată populaţia din aceste localităţi are acces la 
reţeaua de canalizare. Din punct de vedere al lungimii reţelei de canalizare pe cap de 
locuitor, Judeţul Ilfov a ajuns în 2011 la 1,2 m/locuitor, peste media ţării de 1,15 m/locuitor si 
peste media Regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, de 1,05 m/locuitor. 
 
Conform Master Plan Apă Canal Ilfov, 2013, intre anii 2011-2013, reţeaua s-a extins în mai 
multe comune, aflându-se în diverse stadii de execuţie. Aceste reţele sunt finanțate fie prin 
intermediul proiectelor finanţate din fonduri POS Mediu Etapa I, SAPARD, FEADR sau AFM, 
fie din fonduri locale. 
 
În prezent 23 de comune din totalul celor 32 din judeţ dispun reţea de canalizare care 
acoperă în întregime sau parţial comunităţile.  
 
Localităţile fără canalizare sunt:  

 Berceni  

 Ciolpani  

 Corbeanca  

 Dărăşti Ilfov  
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 Găneasa  

 Gruiu  

 Nuci  

 Petrăchioaia  

 Tunari.  
 
În comuna Chiajna rețeaua nu este pusă în funcţiune, iar Dascălu are un proiect cu finanţare 
AFM pentru 4,6 km. Glina evacuează apele uzate în staţia de epurare Glina.  
 
Pe termen mediu, apele uzate colectate din mediul rural sunt planificate a se deversa în 16 
staţii de epurare. Ca urmare a expansiunii demografice a judeţului, extinderi ale canalelor 
colectoare de apă uzată pentru toţi consumatorii şi descărcarea într-o staţie de epurare 
conformă sunt cerinţe care trebuie îndeplinite conform legislaţiei în vigoare.  
 
In ceea ce priveşte staţiile de epurare, dintr-un necesar de apă uzată de epurat de cca. 60,7 
mii m3/zi, se epurează in prezent numai 4% (cca. 2,6 mii m3/zi). 
 

În localităţile din Judeţul Ilfov care nu dispun de sisteme centralizate de canalizare, apa uzată 
este colectată prin mijloace precum latrine, haznale de tip rural fose septice sau, în unele 
cazuri, este deversată în şanțuri şi rigole din apropierea drumului, având un impact negativ 
asupra mediului, în mod special asupra solului, şi afectând pânza freatică şi degajând un 
miros neplăcut. 
 
La nivelul Judeţului Ilfov a fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ADIA 
Ilfov” la 5 ianuarie 2009, în scopul reglementării, organizării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe 
raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre. Prin constituirea Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitare “ADIA Ilfov” a fost realizată conformarea cadrului instituţional 
cu cerinţele de finanţare impuse prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu.   
 
Conform Master Plan Apă Canal Ilfov 2013, unităţile administrativ-teritoriale care, până în 
prezent, nu au aderat la ADIA Ilfov sunt: 
 

1. Buftea; 
2. Chitila; 
3. Otopeni; 
4. Popesti-Leordeni; 
5. Voluntari; 
6. Corbeanca; 
7. Darasti-Ilfov; 
8. Dascalu; 
9. Nuci; 
10. Snagov; 
11. Stefanestii de Jos. 

 
O parte din aceste localităţi au adoptat sistemul de gestiune directă (prin propriile structuri din 
cadrul unităţilor administrativ teritoriale), celelalte au optat pentru delegarea gestiunii 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare către alţi operatori de apa-canal. 
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Distribuția lungimii conductelor de canalizare/locuitor 
 

 
 
 
 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

53 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

 
 
2.1.12.4. Infrastructura de alimentare cu gaze naturale 
 
La nivelul Judeţului Ilfov reţeaua de distribuţie a gazelor naturale s-a dezvoltat datorită 
avantajelor pe care le prezintă faţă de folosirea combustibilului solid şi chiar a celui lichid sau 
a gazelor petroliere lichefiate. În anul 2011 toate localităţile urbane din judeţ beneficiau de 
reţea de distribuţie a gazelor naturale, iar la nivel rural doar trei comune din 32 nu erau 
racordate la aceasta infrastructură respectiv:  

 Dărăşti-Ilfov 

 Nuci 

 Petrăchioaia.  
 

Numarul localitatilor care dispun de retea de alimentare cu gaze in anul 2011 
 

Teritoriul Numar de localitati Nr.de localitati cu instal.alim.gaze Ponderea localit.cu instal.alim.gaze 

de Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

referinta                   

Ilfov 40 8 32 37 8 29 92,50 100,00 90,63 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS 

 
În perioada 2005-2011 lungimea reţelei de distribuţie a gazelor naturale din Judeţul Ilfov a 
înregistrat o creştere de 1.046 km (136%), ajungând în anul 2011 la 1.813 km. A crescut 
numărul localităţilor din Judeţul Ilfov care au acces la reţeaua de distribuţie a gazelor 
naturale, de la 26 la 37, printre care toate cele opt localităţi urbane.  
 
 

Lungimea totală simplă a conductelor de alimentare cu gaze  
(în kilometri) in anul 2011 

 
Teritoriul  Lungime Numar Retea 

de referinta conducta gaze locuitori pe locuitor 

  km   m/loc. 

Romania 34.207 20.121.641 1,700 

Ilfov 1.813 388.738 4,664 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local 

 
Din punctul de vedere al lungimii reţelei de distribuţie a gazelor naturale pe cap de locuitor, 
Judeţul Ilfov a ajuns în 2011 la 4,66 m/locuitor, mult peste media ţării de 1,7 m/locuitor. 
 
Volumul gazelor naturale distribuite catre populatie in anul 2011, a fost de 353 m3/locuitor/an, 
peste media Regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, de 224 m3/locuitor/an si mult peste media 
nationala, de 140 m3/locuitor/an. 
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Volumul gazelor naturale distribuite, după destinaţie (mii m3) in anul 2011 
 

Teritoriul  Consum de gaze Numar Distributia 

de referinta Total Uz casnic locuitori pe locuitor 

  mii mc mii mc   mii m3/loc. 

Romania* 9.639.054 2.822.605 20.121.641 0,140 

Bucuresti-Ilfov* 2.704.620 509.759 2.272.163 0,224 

Ilfov 222.952 137.205 388.738 0,353 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local, 2011 
*Date disponibile pentru anul 2010 

 
Distribuția lungimii reţelei de distribuţie a gazelor naturale/locuitor 
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2.1.12.5. Alimentarea cu energie termica 
 
Alimentarea cu energie termica a fost intotdeauna deficitara in Judetul Ilfov. In prezent, doar 
2 dintre localitatile Judetului Ilfov sunt alimentate in sistem centralizat de incalzire de la 
RADET Bucuresti: 

 Magurele 

 Otopeni 
 
O dată cu creşterea valorii gigacaloriei şi cu eliminarea subvenţiei la gigacalorie, tot mai mulţi 
locuitori au renunţat la furnizarea energiei termice în sistem centralizat şi au recurs la soluţii 
alternative: centrale de bloc sau de apartament pe gaze, pe curent electric, lemne, biomasă, 
energie solară etc.  
 
 
2.1.12.6. Alimentarea cu energie electrica 
 
În anul 2011, la nivelul României, procentul locuinţelor cu instalaţie electrică era de 96,63%, 
din care 98% în oraşe şi 95,4% în comune. În Judeţul Ilfov nu sunt localităţi neelectrificate, 
dar mai sunt gospodării care nu sunt racordate la reţea.  
 
Locuinte conventionale dupa dotarea cu instalatii si dependinte la Recensamantul din 

2011 – Rezultate preliminare 
 

Nr. Judet, Numarul Locuinte conventionale care dispun de: Locuinte conventionale care au: 

crt. Municipii, locuinte lor 
Alimentare cu 

apa in 
Instalatie de 
canalizare in 

Instalatie 
electrica 

Incalzire  
centrala2) 

Bucatarie in 
locuinta Baie in locuinta 

  Comune conventionale locuinta locuinta1)                 

      Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de 

        total   total   total   total   total   total 

1. Romania 8.450.942 5.638.465 66,72 5.504.450 65,13 8.166.508 96,63 3.755.761 44,44 7.146.931 84,57 5.230.511 61,89 

2. 
Macroregiunea 
de dezv. 3 2.240.655 1.611.661 71,93 1.587.763 70,86 2.180.882 97,33 1.224.752 54,66 1.982.954 88,50 1.529.742 68,27 

3. 
Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov 946.119 886.935 93,74 883.729 93,41 926.725 97,95 815.178 86,16 905.631 95,72 868.774 91,83 

4. Ilfov 142.325 109.214 76,74 107.347 75,42 138.116 97,04 80.988 56,90 132.396 93,02 103.582 72,78 

4.1. 
Municipii si 
orase 61.061 54.402 89,09 53.952 88,36 60.335 98,81 43.258 70,84 58.246 95,39 51.675 84,63 

4.2. Comune 81.264 54.812 67,45 53.395 65,71 77.781 95,71 37.730 46,43 74.150 91,25 51.907 63,87 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011, Tab.11 si Tab.12 – 

Locuinte conventionale dupa dotarea cu instalatii si dependinte la Recensamantul din 2011 – 
Rezultate preliminare  
1) Locuinte care au instalatie de canalizare la o retea publica, la un sistem propriu sau alta situatie. 
2) Termoficare si centrala termica proprie. 
*) sub 0,05 %. 

 
Din totalul locuinţelor convenţionale din judeţ, 97,04% au instalaţie electrică (98,81% în oraşe 
şi 95,71% în comune). Valorile sunt peste media pe ţară, atât pentru mediul urban cât şi 
pentru mediul rural.  
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2.1.12.7. Infrastructura de telecomunicatii 
 
Staţiile de televiziune naţionale, acoperă intregul teritoriu al judeţului, acestea fiind 
suplimentate de reţele de televiziune prin cablu. 
 
De asemenea, teritoriul judeţean este complet acoperit de staţiile de radio naţionale precum 
şi de o serie de staţii locale. 
 
Reţeaua de telefonie fixă leagă toate localităţile judeţului. 
 
 
2.1.12.8. Gradul de echipare edilitara 
 
Conform datelor preliminare ale Recensamantului locuintelor si al populatiei 2011, gradul de 
echipare edilitara la nivelul Judetului Ilfov este: 

 alimentare cu apa: 76,74%, sub media Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, de 
93,74%, insa peste media pentru Macroregiunea de dezvoltare 3, de 71,93% si peste 
media nationala, de 66,72%; 

 sistem de apa uzata: 75,42%, sub media Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, de 
93,41%, insa peste media pentru Macroregiunea de dezvoltare 3, de 70,86% si peste 
media nationala, de 65,13%; 

 alimentare cu energie electrica: 97,04%, sub media Regiunii de dezvoltare 8 
Bucuresti-Ilfov, de 97,95% si sub media Macroregiunii de dezvoltare 3, de 97,33%, 
insa peste media nationala, de 96,63%; 

 incalzire centrala: 56,90%, sub media Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, de 
86,16%, insa peste media pentru Macroregiunea de dezvoltare 3, de 54,66% si peste 
media nationala, de 44,44%; 

 bucatarie in locuinta: 93,02%, sub media Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, de 
95,72%, insa peste media pentru Macroregiunea de dezvoltare 3, de 88,50% si peste 
media nationala, de 84,57%; 

 baie in locuinta: 72,78%, sub media Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, de 
91,83%, insa peste media pentru Macroregiunea de dezvoltare 3, de 68,27% si peste 
media nationala, de 61,89%. 
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Locuinte conventionale dupa dotarea cu instalatii si dependinte la Recensamantul din 2011 – Rezultate 
preliminare 

Nr. Judet, Numarul Locuinte conventionale care dispun de: Locuinte conventionale care au: 

crt. Municipii, locuinte lor 
Alimentare cu 

apa in 
Instalatie de 
canalizare in 

Instalatie 
electrica 

Incalzire  
centrala2) 

Bucatarie in 
locuinta Baie in locuinta 

  Comune conventionale locuinta locuinta1)                 

      Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de 

        total   total   total   total   total   total 

1. Romania 8.450.942 5.638.465 66,72 5.504.450 65,13 8.166.508 96,63 3.755.761 44,44 7.146.931 84,57 5.230.511 61,89 

2. 
Macroregiunea 
de dezv. 3 2.240.655 1.611.661 71,93 1.587.763 70,86 2.180.882 97,33 1.224.752 54,66 1.982.954 88,50 1.529.742 68,27 

3. 
Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov 946.119 886.935 93,74 883.729 93,41 926.725 97,95 815.178 86,16 905.631 95,72 868.774 91,83 

4. Ilfov 142.325 109.214 76,74 107.347 75,42 138.116 97,04 80.988 56,90 132.396 93,02 103.582 72,78 

4.1. 

Municipii si 
orase, din 
care: 61.061 54.402 89,09 53.952 88,36 60.335 98,81 43.258 70,84 58.246 95,39 51.675 84,63 

1 Bragadiru 7.489 6.922 92,43 6.921 92,42 7.392 98,70 5.859 78,23 7.310 97,61 6.868 91,71 

2 Buftea 6.850 5.986 87,39 5.716 83,45 6.748 98,51 4.784 69,84 6.485 94,67 5.591 81,62 

3 Chitila 4.871 4.076 83,68 4.059 83,33 4.783 98,19 2.803 57,54 4.502 92,42 3.837 78,77 

4 Magurele 3.981 2.981 74,88 2.961 74,38 3.912 98,27 2.290 57,52 3.702 92,99 2.912 73,15 

5 Otopeni 5.675 5.403 95,21 5.377 94,75 5.630 99,21 5.033 88,69 5.573 98,20 5.305 93,48 

6 Pantelimon 8.193 6.899 84,21 6.871 83,86 8.030 98,01 4.055 49,49 7.602 92,79 6.337 77,35 

7 
Popesti-
Leordeni 8.772 8.406 95,83 8.370 95,42 8.702 99,20 7.014 79,96 8.341 95,09 7.958 90,72 

8 Voluntari 15.230 13.729 90,14 13.677 89,80 15.138 99,40 11.420 74,98 14.731 96,72 12.867 84,48 

4.2. 
Comune,  
din care: 81.264 54.812 67,45 53.395 65,71 77.781 95,71 37.730 46,43 74.150 91,25 51.907 63,87 

1 1 Decembrie. 3.248 2.965 91,29 2.924 90,02 3.173 97,69 1.878 57,82 3.187 98,12 2.864 88,18 

2 Afumati 2.280 1.718 75,35 1.593 69,87 2.143 93,99 876 38,42 2.170 95,18 1.526 66,93 

3 Balotesti 3.249 2.749 84,61 2.705 83,26 3.194 98,31 2.207 67,93 3.107 95,63 2.663 81,96 

4 Berceni 2.400 1.866 77,75 1.824 76,00 2.325 96,88 1.351 56,29 2.226 92,75 1.821 75,88 

5 Branesti 3.493 2.262 64,76 2.250 64,41 3.444 98,60 1.476 42,26 3.354 96,02 2.223 63,64 

6 Cernica 3.016 1.168 38,73 1.123 37,23 2.839 94,13 645 21,39 2.665 88,36 1.101 36,51 

7 Chiajna 5.814 5.300 91,16 5.222 89,82 5.720 98,38 4.871 83,78 5.414 93,12 5.155 88,67 

8 Ciolpani 2.113 1.209 57,22 1.205 57,03 1.930 91,34 663 31,38 1.998 94,56 1.195 56,55 

9 Ciorogarla 2.071 1.334 64,41 1.329 64,17 1.890 91,26 886 42,78 1.823 88,03 1.300 62,77 

10 Clinceni 2.367 1.646 69,54 1.635 69,07 2.286 96,58 1.293 54,63 2.236 94,47 1.629 68,82 

11 Copaceni 1.082 626 57,86 474 43,81 959 88,63 277 25,60 884 81,70 457 42,24 

12 Corbeanca 3.062 2.588 84,52 2.550 83,28 2.965 96,83 2.207 72,08 2.868 93,66 2.525 82,46 

13 Cornetu 2.190 1.751 79,95 1.749 79,86 2.137 97,58 1.165 53,20 2.081 95,02 1.735 79,22 

14 Darasti-Ilfov 1.049 484 46,14 434 41,37 1.023 97,52 120 11,44 755 71,97 432 41,18 

15 Dascalu 1.399 619 44,25 570 40,74 1.321 94,42 335 23,95 1.181 84,42 570 40,74 

16 Dobroesti 3.618 3.285 90,80 3.140 86,79 3.485 96,32 2.670 73,80 3.429 94,78 2.968 82,03 

17 Domnesti 3.082 2.069 67,13 2.003 64,99 2.878 93,38 1.476 47,89 2.688 87,22 1.974 64,05 

18 
Dragomiresti-
Vale 1.767 1.247 70,57 1.232 69,72 1.596 90,32 851 48,16 1.708 96,66 1.224 69,27 

19 Ganeasa 1.290 763 59,15 734 56,90 1.126 87,29 225 17,44 1.036 80,31 616 47,75 

20 Glina 2.430 1.357 55,84 1.342 55,23 2.302 94,73 881 36,26 2.268 93,33 1.243 51,15 

21 Gradistea 1.295 450 34,75 448 34,59 1.217 93,98 182 14,05 1.156 89,27 446 34,44 

22 Gruiu 3.454 1.484 42,96 1.418 41,05 3.301 95,57 903 26,14 2.918 84,48 1.406 40,71 

23 Jilava 3.171 2.017 63,61 1.982 62,50 3.090 97,45 1.302 41,06 2.769 87,32 1.910 60,23 

24 Moara-Vlasiei 2.381 1.080 45,36 1.055 44,31 2.330 97,86 613 25,75 2.123 89,16 1.049 44,06 

25 Mogosoaia 2.637 2.336 88,59 2.273 86,20 2.568 97,38 1.900 72,05 2.460 93,29 2.087 79,14 

26 Nuci 1.614 252 15,61 250 15,49 1.535 95,11 72 4,46 1.428 88,48 237 14,68 

27 Peris 2.989 1.683 56,31 1.596 53,40 2.849 95,32 570 19,07 2.516 84,18 1.520 50,85 

28 Petrachioaia 1.488 488 32,80 488 32,80 1.422 95,56 270 18,15 1.423 95,63 485 32,59 

29 Snagov 4.132 3.518 85,14 3.480 84,22 3.859 93,39 2.488 60,21 3.995 96,68 3.428 82,96 

30 
Stefanestii  
de Jos 2.175 1.610 74,02 1.501 69,01 2.126 97,75 1.009 46,39 1.826 83,95 1.330 61,15 

31 Tunari 1.922 1.306 67,95 1.297 67,48 1.882 97,92 1.198 62,33 1.821 94,75 1.291 67,17 

32 Vidra 2.986 1.582 52,98 1.569 52,55 2.866 95,98 870 29,14 2.637 88,31 1.497 50,13 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011, Tab.11 si Tab.12 – Locuinte conventionale 

dupa dotarea cu instalatii si dependinte la Recensamantul din 2011 – Rezultate preliminare  
1) Locuinte care au instalatie de canalizare la o retea publica, la un sistem propriu sau alta situatie. 
2) Termoficare si centrala termica proprie. 
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*) sub 0,05 %. 

 
 
2.1.13. Aspecte ale calitatii vietii 
 
 
2.1.13.1. Sanatate 
 
Evoluția indicatorilor care evaluează starea de sănătate a populației județului este în general 
pozitivă, pe fondul investițiilor private în sănătate și a proiectelor sociale de creștere a 
accesului la servicii sanitare de bază. Serviciile medicale au o distribuție echitabilă în județ, 
iar serviciile de specialitate sunt în majoritatea lor deservite de Buftea, Otopeni, Voluntari și 
București. Criza din sistemul de sănătate din România, nemulțumirile constante față de 
serviciile medicale publice, dar și creșterea puterii de cumpărare din ultimii ani au determinat, 
similar cu sistemul de  învățământ, o creștere a cererii pentru servicii de sănătate private. 
Spitalele private, dar și proximitatea față de municipiul București suplinesc lacunele din 
sistemul public și contribuie la creșterea accesibilității ilfovenilor la servicii medicale. 
 
 
2.1.13.2. Asistenta sociala 
 
Asistenţa socială a categoriilor defavorizate - reprezentată prin beneficii şi servicii sociale 
acordate persoanelor aparţinând diferitelor grupuri vulnerabile: persoane cu venituri mici, 
persoane cu dizabilităţi, vârstnici, persoane fără adăpost etc. reprezintă una dintre priorităţile 
Judeţului Ilfov. Intervenţiile specifice sunt direcţionate atât în oferirea serviciilor de prevenţie - 
care să elimine cauza care a generat starea de vulnerabilitate şi să conducă la reintegrarea 
persoanei în comunitate, în muncă etc., cât şi servicii specializate de protecţie socială, pentru 
sprijinul persoanelor aflate în situații defavorizate.  
 
 
2.1.13.2.1. Persoane defavorizate 
 

a. Persoane cu venituri mici/fără venit: În Judeţul Ilfov există un număr de 1.033 de 
beneficiari de venitul minim de inserţie, cu o situaţie materială precară, care necesită 
în continuare sprijin în vederea depăşirii situaţiei de vulnerabilitate, prin identificarea 
unui loc de muncă stabil. Localitățile cele mai afectate de această situație sunt 
comunele Gradiștea (270 persoane) și Ciolpani (170 persoane); 

b.  Persoane cu dizabilităţi: Potrivit datelor oficiale, la data de 31 martie 2013, în 
Judeţul Ilfov erau înregistrate un număr total de 8.034 persoane cu dizabilităţi, din 
care:  

 7.294 adulţi. Un număr de 235 de adulţi cu dizabilităţi sunt încă instituţionalizaţi 
în cele două Centre:  

o CRRN Bălăceanca - 197 persoane  
o CIA Ciolpani - 38 de persoane 

 740 de copii. În prezent, niciun copil cu dizabilităţi nu mai este instituţionalizat la 
nivelul Judeţului Ilfov. Majoritatea persoanelor cu dizabilităţi din judeţ se află în 
evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
(DGASPC) Ilfov, doar 13% sunt şi în evidenţa serviciilor publice de asistenţă 
socială de pe raza judeţului. Un număr de 308 persoane cu dizabilităţi erau 
încadrate în muncă la data de 31 martie 2013, în creştere faţă de decembrie 
2012 (296 persoane).  
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c. Persoane vârstnice: În ceea ce priveşte numărul de persoane vârstnice aflate în 
evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială ale localităţilor de pe raza judeţului, la 
începutul anului 2013 acesta era de 909 persoane. Oferta de servicii de îngrijire 
privată pentru persoanele vârstnice s-a dezvoltat în ultimii ani, prin apariţia căminelor 
pentru bătrâni:  

 Voluntari 

 Pipera 

 Popeşi Leordeni.  
 
 
2.1.13.2.2. Centre de asistenta sociala 
 
În subordinea:  

1. Consiliului Judeţean llfov funcţionează:  
a. Centrul Judeţean Ilfov de Asistenţă Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici 

(Domneşti)  
b. Căminul pentru Persoane Vârstnice (Periş)  

2. DGASPC Ilfov se găsesc:  
a. cinci centre de plasament:  

 Domneşti  

 Tâncăbeşti 

 Periş 

 Vidra  

 Voluntari 
b. un centru maternal (Săftica) 
c. Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru bătrâni (Ciolpani) 
d. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Bălăceanca (Cernica).  

Consiliul Judetean Ilfov a derulat prin Programul Operaţional Regional 5 proiecte pentru 
reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale. În cinci 
din cele zece unități de asistență socială se derulează astfel de proiecte. 
 
Colaborarea cu furnizorii privaţi de servicii - organizaţii neguvernamentale - a fost relativ 
redusă în Judeţul Ilfov, însă în prezent există la nivelul Consiliului Judeţean preocupare 
pentru identificarea unor potenţiali furnizori de servicii sociale pentru persoanele aparţinând 
diferitelor grupuri vulnerabile pentru dezvoltarea de servicii de calitate în comunitate, în 
vederea contractării de servicii sociale în baza Legii asistenței sociale nr. 292/2011. 
 
 
2.1.13.3. Educatia 
 
Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, la nivelul Județului Ilfov se înregistrează o creștere 
continuă a numărului de elevi, cu toate că în paralel, atât numărul de clase, cât și numărul de 
cadre didactice a scăzut, pe fondul reformelor din cadrul sistemului național de învățământ.  
 
Rata abandonului școlar, pentru județ, este aproape de media pe țară, în scădere în perioada 
de analiză, respectiv în anul școlar 2011 – 2012, de 1,76% față de 1,7% la nivel național.  
 
Rata absenteismului este în continuare ridicată, în special pentru elevii din categoriile 
defavorizate și pentru clasele a VIII-a și a XII-a, lucru care conduce la analfabetism funcțional 
adica acele persoane care ştiu să citească, însă nu înţeleg ceea ce au citit. Printre altele, 
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fenomenul analfabetismului funcțional conduce la rate de promovare scăzute, spre exemplu, 
promovare la Bacalaureat este foarte scăzută, județul situându-se pe penultimul loc, cu 
24,4% față de 43% la nivel național.  
 
În zonele limitrofe capitalei, cu un grad ridicat de suburbanizare, se remarcă apariția 
inițiativelor private, în special pentru preșcolari și nivelul primar de învățământ, precum și o 
tendință de migrație a elevilor către școlile din București. 
 
Situații care necesită intervenție din partea autorităților se regăsesc la școli generale din 
Tânganu, Glina și Afumați precum și la liceele din Ciorogârla și din Voluntari. 
 

 
Dispunerea în teritoriu a infrastructurii sociale, educaționale și de sănătate  

în Județul Ilfov 
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2.1.13.4. Siguranta publica 
 
Pe fondul crizei economice din ultimii ani care a afectat și Romania, numărul infracțiunilor a 
sporit, lucru care a dezvoltat în rândul populației un sentiment de insecuritate. Rata 
criminalității a scăzut de la 4.301 infractiuni în anul 2011, la 4.163 infracțiuni în 2012 raportat 
la 100.000 de locuitori.  
 
Principalele abateri de la lege constatate sunt infracţiunile economico – financiare care au 
crescut cu 105,99% in anul 2012 fata de anul 2011. Sesizările sunt localizate în special în 
proximitatea capitalei și în capitală – Poliția Municipiului București menționând în rapoartele 
sale de evaluare despre activitatea de identificare infractorilor sau a grupărilor infracționale 
rezidente în Județul Ilfov care au ca rază de acțiune anumite cartiere din București.  
 
Din punct de vedere al siguranței traficului rutier, în 2012 s-au înregistrat un număr de 304 
accidente rutiere grave. Fiind un județ cu un grad de mobilitate ridicată, dar și unul de tranzit 

pentru persoanele care vin in București, atât accidentele ușoare, cât și cele grave sunt la valori 
mai mari decât media națională. Totodată, în privința transportului de mărfuri, Poliția Rutieră 
colaborează cu Serviciul Transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române 
pentru identificarea respectării regulilor la nivel de transport pe calea ferată sau legalitatea 
transportului rutier de mărfuri. Starea drumurilor afectează direct evoluția numărului de 
accidente. 
 

Tipuri de infracțiuni înregistrate în Județul Ilfov 
 

 
Sursa: Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov 
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Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Codrii Vlăsiei” este instituția responsabilă pentru 
asigurarea managementul situațiilor de criză, incluzând prevenirea și monitorizarea riscurilor 
existente. Subunitățile de intervenție ale ISU sunt amplasate in Otopeni, Buftea, Snagov, 
Moara-Vlasiei, Afumati si Magurele. 
 
ISU Ilfov colaboreaza in activitatea pe care o desfășoară cu instituția omoloagă din București 
– ISU „Dealu Spirii" al Municipiului București. Proiectele derulate presupun achiziționarea în 
comun de echipamente, dar și modernizarea serviciilor pentru intervenții în situații de urgență 
și au fost derulate prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară București-Ilfov. 
 
 
2.1.13.5. Disparitati de dezvoltare 
 
Comparativ cu restul țării, Județul Ilfov are un nivel de dezvoltare peste media națională. 
Regiunea de dezvoltare 8 București-Ilfov este cea mai dezvoltată din țară, atât la nivel social 
cât și economic. Bunăstarea este concentrată în capitală, însă un nivel de trai ridicat se 
înregistrează și în anumite localități din Ilfov, în special de populația recent mutată în județ in 
localitatile Corbeanca, Voluntari, Snagov și care face naveta pentru serviciu, în București. 
 

Valorile indicelui dezvoltării sociale locale pentru localitățile din Județul Ilfov 
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În profil teritorial, Județul Ilfov înregistrează disparități atât între mediile de locuire – rural-
urban – cât și între unitățile administrative aflate în proximitatea Municipiului București și cele 
de la periferia județului. Aceste diferenţe de dezvoltare pot fi surprinse folosind un indice de 
tip sintetic precum Indicele de Dezvoltare Socială Locală. În compoziţia indicelui se regăsesc 
informaţii cu privire la:  

 capitalul material sau economic: înzestrare cu bunuri, acces la utilități 

 capitalul uman: educație, sănătate la nivelul la unităților administrative.  
 
Indicele de Dezvoltare Socială Locală evaluează resursele financiare disponibile populaţiei, 
accesul la servicii publice, nivelul de educaţie şi starea de sănătate. 
  
Cu toate că proximitatea față de capitală reprezintă un avantaj considerabil, nivelul în care 
dezvoltarea este distribuită în teritoriu diferă considerabil de la localitate la localitate. 
Activitatea economică este concentrată în câteva zone, iar problemele sociale sunt 
reprezentate de:  

 fenomene de marginalizare și de excluziune, bazate pe poziționare în teritoriu și de 
lipsa de accesibilitate, ca in cazul comunelor mici din nord-estul județului precum Nuci, 
Gruiu sau Grădiștea sau comunele care nu sunt conectate direct la un ax de transport 
major, precum Dărăști-Ilfov și Dascălu. Cu excepția Comunei Gruiu, acestea sunt și 
cele mai mici comune din județ, lucru care inhiba dezvoltarea 

 discriminare pe bază de etnie, ca in cazul comunităților de etnie romă  

 cauze economice reprezentate de constrângeri financiare generate de nevoia de a 
face naveta pentru a munci în București.  

 
Un alt aspect ce se remarcă la nivelul județului este legat de disparitățile pe axa nord-sud pe 
baza fluxurilor economice care se orientează către restul țării. Pe de o parte se poate 
presupune că apropierea faţă de capitală ar trebui să constituie un avantaj pentru aceste 
localități, însă acest lucru este valabil doar în cazul în care apropierea este exploatată 
bidirecțional, prin fluxuri de capital spre ambele părți care să distribuie bunăstarea. 
Localitățile din zona de nord implementează acest model de dezvoltare mai bine decât cele 
din sud, unde Municipiul București atrage resursele locale fără a întoarce surplusul de 
capital. In funcție de depărtarea față de București, localitățile tind să fie din ce în ce mai puțin 
dezvoltate. Legăturile economice slabe cu Bulgaria alimentează starea de fapt și 
accentuează orientarea spre nord a actorilor economici.  
 
Situația poate fi explicată parțial prin analiza accesului la resurse care se face în principal 
prin axele de transport. De-a lungul principalelor drumuri care leagă București de restul țării, 
activitatea economică, măsurată prin cifra de afaceri sau numărul de firme, e mult mai 
pronunțată. Sudul nu prezintă atractivitate de poziționare pentru firme. Păstrând aceeași linie 
de argumentare, comunele din nord-estul județului sunt mai puțin dezvoltate pentru că au 
acces redus la resurse umane si financiare, fiind situate pe drumuri secundare. 
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2.1.14. Economia 
 
Mediul de afaceri local din Ilfov este dominat de întreprinderile active în domeniul serviciilor. 
Astfel, din totalul întreprinderilor din Județul Ilfov:  

 80% activeaza în domeniul serviciilor,  

 18% activeaza în sectorul de industrie și construcții.  
 
Această situație nu este mult diferită de contextul național, unde din totalul întreprinderilor:  

 78% activeaza în domeniul serviciilor,  

 20% activeaza în sectorul de industrie și construcții,  

 cca 2% fiind reprezentat de întreprinderi active în sectorul primar: agricultură, 
silvicultură, pescuit.  

 
Din punct de vedere al numărului de salariați angajați în întreprinderile ilfovene, structura 
este ușor diferită, întreprinderile în domeniul industriei și construcțiilor angajând o treime 
dintre salariații mediului de afaceri local, față de 42% la nivel național. 
 
Sectorul serviciilor a fost cel mai afectat de perioada de criză economică (2009 – 2010), 
înregistrând însă și cea mai semnificativă revenire în 2011.  
 
Cea mai mare densitate a firmelor este localizată în imediata apropiere a capitalei. O 
dinamică antreprenorială semnificativă este înregistrată în Voluntari (ilustrată prin numărul de 
IMM-uri/1.000 de locuitori), urmat de orașele Otopeni, Popești Leordeni, Afumați, Corbeanca, 
Chiajna și Bragadiru.  
 
Cea mai mare parte a cifrei de afaceri este generată de asemenea de localitățile din jurul 
Bucureștiului, în special în Orașele Voluntari și Otopeni. Accesibilitatea rutieră (de exemplu 
DN1) se corelează cu dezvoltarea sectorului de IMM-uri. Pe de altă parte, ca masă 
economică, toții marii agenți economici din Ilfov sunt dispuși în imediata apropiere a capitalei. 
 
Județul Ilfov contribuie cu 10% la PIB-ul regional și 2% la cel național (INS, 2010), valoarea 
PIB-ului în termeni absoluți fiind situată la 12,862 mil lei. Astfel, din punct de vedere a 
contribuției la PIB-ul național, județul se situează pe locul 11 în topul județelor. Această 
poziție însă trebuie analizată luând în considerare că Ilfov este cel mai mic județ din 
România, atât ca suprafață cât și ca populație. Din punct de vedere al PIB-ului pe locuitor, 
județul se situează pe locul 2 în țară, după Municipiul București, înregistrând o valoare de 
40.543 lei la nivelul anului 2010 (INS). 
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Volumul cifrei de afaceri pe unitate administrativ teritorială 

 

 
 
 

Economia Județului Ilfov a cunoscut fluctuații mai reduse în perioada 2005-2010, înregistrând 
un regres usor în perioada de criză 2008-2009 față de alte județe ale țării.  
 
Economia Judetului Ilfov a înregistrat o rată de creștere mai scăzută decât cea a Municipiului 
București, tendință care se remarcă și în evoluția post-criză. Acest fapt indică o potențială 
creștere a decalajului de dezvoltare economică dintre Județul Ilfov și Municipiul București în 
următoarea perioadă. 
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Număr IMM-uri la 1.000 de locuitori 

 

 
 
 
2.1.14.1. Industria 
 
Sectorul industriei și construcțiilor este mai puțin dezvoltat în Județul Ilfov, comparativ cu 
nivelul național, atât din punct de vedere al cifrei de afaceri a întreprinderilor din domeniu, cât 
și al salariaților angajați de acestea. Cea mai mare parte a întreprinderilor ilfovene din 
industrie și construcții activează în domenii de tehnologie joasă sau medie joasă (94%), 
această proporție fiind însă similară celei înregistrate și la nivel național.  
 
Aproape două treimi (65%) din cifra de afaceri generată în acest sector provine din: 

 industria alimentară, băuturilor și a tutunului in care activeaza 220 de firme si un 
numar de 11.131 angajati; 

 construcții in care activeaza 1.189 de firme si un numar de 9.472 angajati. Domeniul 
construcțiilor depășește cu mult pe cel al industriei alimentare, fiind caracterizat de 
întreprinderi de dimensiuni mai mici. 

 
Industria si constructiile din Judetul Ilfov sunt reprezentate de 1.409 firme din cele 2.256 
firme inregistrate la nivelul judetului, iar angajatii acestora, 20.603 persoane, reprezinta 
55,85% din numarul total de angajati din Judetul Ilfov, de 36.887 persoane. 
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2.1.14.2. Comerţ şi servicii  
 
Sectorul de servicii din Județul Ilfov este dominat de activitățile ce țin de comerț cu ridicata și 
amănuntul, întreprinderile active în acest sub-sector generând 80% din totalul cifrei de 
afaceri generată în sectorul serviciilor în județ și cumulând aproape jumătate din 
întreprinderile axate pe servicii. Această pondere este mult superioară nivelului național, 
unde activitățile de comerț se situează de asemenea pe locul I având însă o pondere de 56% 
din cifra de afaceri a sectorului serviciilor. 
 
O astfel de compoziție a sectorului de servicii ar putea fi explicată de proximitatea unei mari 
piețe de desfacere, reprezentată de București, ceea ce reprezintă un context propice pentru 
activitățile de comerț. Acest domeniu însă este în mod particular sensibil la fluctuații de piață 
și a înregistrat un declin sever, de 29% din cifra de afaceri între 2008 și 2009, din anul 2011 
însă revenind pe un trend ascendent. Încă nu s-a ajuns la nivelul din anul 2008.  
 
Subsectorul serviciilor de transporturi terestre și depozitare este dominat de întreprinderile 
active în domeniul logistic, cumulând 949 mil lei cifră de afaceri (2011). Cei mai mari jucători 
sunt situați la ieșirea din București de-a lungul autostrăzii A1, în gruparea de parcuri logistice 
de pe teritoriul comunelor Dragomirești Deal și Chiajna (DSV Solutions, Tibbett Logistics, 
Tibbett Retail Services etc). O aglomerare importantă este în Otopeni, în proximitatea 
aeroportului și a șoselei de centură (DHL Logistics, Express Interfracht Romania, Cardo 
Partner Expediții, Karl Heinz Dietrich International Expedition etc). Alte depozite logistice 
semnificative se mai regăsesc, tot de-a lungul șoselei de centură în special în vestul capitalei 
(ex. Olteni, Domnești) dar și în est (ex. Voluntari) sau în proximitatea DN 1 (ex. Corbeanca). 
 
Se remarcă în schimb o dezvoltare neconcordantă a spațiilor logistice, fără o planificare 
urbanistică adecvată, ceea ce duce la fărâmițarea terenului agricol și necesar de utilități și 
infrastructură rutieră suplimentară. Dezvoltarea logistică pare una condusă exclusiv de 
mediul privat și pe baza unor decizii de locație influențate de accesibilitate și conectivitate 
date de principalele axe de transport.  
 
Cât despre întreprinderile active în domeniul serviciilor de investigații și protecție care în 
prezent se situează pe locul 3 în topul sub-sectoarelor de servicii cu cei mai mulți angajați, au 
înregistrat o dublare a cifrei de afaceri din 2008 în 2011 (de la 84 mil lei la 169 mil lei) precum 
și o dublare a numărului de angajați. Trebuie menționat faptul că acest tip de întreprinderi își 
desfășoară în mare parte activitatea în București, figurând doar formal în evidența ONRC în 
localități ale Județului Ilfov. 
 
 
2.1.14.3. Activitatea de cercetare – dezvoltare  
 
Județul Ilfov se remarcă printr-o prezentă extinsă a agenților economici având cercetarea-
dezvoltarea ca domeniu principal de activitate. Este important de precizat faptul că activități 
de cercetare-dezvoltare se pot regăsi în mult mai multe întreprinderi, sub formă de 
departamente specializate, însă această analiză îi relevă pe acei agenți economici care au 
domeniul de cercetare și dezvoltare drept activitate economică principală (CAEN principal). 
 
Principalele centre de cercetare-dezvoltare din judet sunt: 
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 Magurele – 6 institutii de cercetare-dezvoltare:  
o INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei  
o Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei  
o Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica  
o Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului  
o Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor  
o OPTOELECTRONICA 2001 S.A.  

 Voluntari – 1 institutie de cercetare-dezvoltare: 
o INCD pentru Microtehnologie  

 Pantelimon – 2 institutii de cercetare-dezvoltare: 
o Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare  
o QUATRO PRODCOM S.R.L.  

 Mogosoaia – 1 institutie de cercetare-dezvoltare: 
o IBCO ENERG S.R.L.  

 
Teritoriul  Numarul de angajati 

de referinta pers. 

  2008 2009 2010 2011 

Ilfov  2.124 1.988 2.008 1.986 

Municipiul București  9.227 7.808 7.553 7.123 

Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov 11.351 9.796 9.561 9.109 

Romania  16.248 12.859 13.293 12.412 

Ponderea Ilfov in Regiune (%) 18,71 20,29 21,00 21,80 

Ponderea Ilfov in Romania (%) 13,07 15,46 15,11 16,00 

 
Sursa: Prelucrare proprie date ANAF, anul 2011 

 
In anul 2011, din totalul cercetatorilor din Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, 21,80% 
erau concentrati in Judetul Ilfov, iar din totalul cercetatorilor din Romania, de 12.412 
persoane, un numar de 1.986 persoane reprezentand 16% din numarul cercetatorilor la nivel 
national erau in Judetul Ilfov. 
 

Teritoriul Cifra de afaceri 

de referinta lei 

  2008 2009 2010 2011 

Ilfov  331.209.551 257.356.818 279.781.100 282.810.418 

Municipiul București 994.418.094 755.066.153 783.070.123 784.424.091 

Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov 1.325.627.645 1.012.422.971 1.062.851.223 1.067.234.509 

Romania  1.725.491.206 1.293.206.900 1.404.429.554 1.417.961.259 

Ponderea Ilfov in Regiune (%) 24,99 25,42 26,32 26,50 

Ponderea Ilfov in Romania (%) 19,20 19,90 19,92 19,94 

 
Sursa: Prelucrare proprie date ANAF, anul 2011 

 
Cifra de afaceri realizata in anul 2011 de institutiile de cercetare-dezvoltare din Judetul Ilfov 
reprezenta 26,50% din cifra de afaceri din Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov si 
19,94% din cifra de afaceri generata de cercetare-dezvoltare la nivel national.  
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2.1.15. Agricultura 
 
Județul Ilfov este cunoscut pentru valori ridicate ale producției agricole, atât vegetală cât și 
animală. Producția de legume și de fructe înregistrează valori mult peste media națională. În 
anii recenți sunt înregistrate scăderi în activitățile agricole pentru categoriile porcine și păsări, 
deși aceste sub-sectoare au încă o contribuție importantă în sectorul primar din județ. 
Ocuparea populației în agricultură s-a menținut constantă în anii 2008-2011, la un procent de 
aproximativ 21%. Primul element reprezentativ, cu valori în Județul Ilfov situate peste media 
națională, este constituit de producția de legume și fructe, realizată în proporție de 90% pe 
exploatații agricole de mari dimensiuni, în scop comercial. Cel de-al doilea element este 
producția animală de porcine și păsări, situată între cele mai performante subdomenii ale 
sectorului. De asemenea, comparativ cu restul țării, Județul Ilfov are o agricultură 
performantă, cu productivitate ridicată pentru majoritatea culturilor principale, precum grâu, 
legume și fructe.  
 
 
2.1.15.1. Fondul funciar  
 
Aşezat în exclusivitate în zona de câmpie, cu o altitudine între 50 şi 120 m, într-o zonă 
optimă pentru diverse culturi agricole, Județul Ilfov se întinde pe o suprafață de 1.583 km², 
fiind judeţul cu cea mai redusă suprafață din țară (0,66% din suprafata totala a tarii). 
Suprafața agricolă are o întindere ușor peste ponderea la nivel național iar suprafața arabilă 
are valori mai ridicate decât nivelul național, de 95% din total. 
 
În special în cazul localităților rurale, suprafața localității este în procent între 95-99% arabilă. 
Pentru livezi și pepiniere pomicole zonele cu suprafața cea mai mare sunt în estul și sudul 
județului, în localități precum Afumați, Găneasa și orașul Pantelimon, respectiv în orașul 
Popești-Leordeni și în Domnești. Pentru suprafețe cultivate cu vii, trei localități au cel mai 
mare procent din suprafața agricolă, între 3,5-4,5%: Moara Vlăsiei, Brănești și orașul 
Popești-Leordeni. Acestea reprezintă însă variații ușoare de la caracteristica generală a 
suprafețelor fondului funciar din județ, dominat de suprafețe arabile în procent foarte ridicat. 
 
Suprafața agricolă neutilizată la nivelul județului Ilfov ocupă doar 6,8% din totalul suprafeței 
agricole. 
 
În 2011, fondul forestier în Județul Ilfov era de 25,8 mii ha iar împăduririle de 47 ha, valoare 
foarte redusă, dar care reprezintă aproximativ aceeași valoare cu ponderea împăduririlor la 
nivel național. 
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Ponderea suprafetei arabile in totalul suprafetei agricole in Judetul Ilfov  
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Ponderea suprafetei de vii si de livezi in totalul suprafetei agricole in Judetul Ilfov  
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2.1.15.2. Fragmentarea terenurilor si agricultura de subzistență  
 
Conform recensământului general agricol din 2010, în Județul Ilfov există un număr de 
32.553 exploatații agricole fără personalitate juridică, dintre care majoritatea sunt exploatații 
agricole individuale (32.552) și o exploatație este în categoria persoane fizice autorizate/ 
întreprinderi individuale/ întreprinderi familiale.  
 
Exploatațiile agricole individuale acoperă 22.340,82 ha din suprafața agricolă utilizată, ceea 
ce reprezintă 36% din suprafața agricolă totală utilizată a județului. La nivel național, 
ponderea exploatațiilor agricole individuale este de 56%, reflectând o performanță mult mai 
bună a Județului Ilfov.  
 
Dintre cele 197 de exploatații agricole cu personalitate juridică, majoritatea sunt societăți 
comerciale cu capital majoritar privat (96) și doar 19 sunt societăți/asociații agricole.  
 
Pentru exploatațiile agricole cu personalitate juridică, suprafața medie este considerabil mai 
mare, cu o medie de 396,74 ha pentru societăți/asociații agricole și de 277,89 ha pentru 
societăți comerciale cu capital majoritar privat. Prin comparație cu valorile la nivel național, 
Județul Ilfov este mai bine clasat, suprafața agricolă medie pentru exploatații cu personalitate 
juridică la nivel național fiind de 193,70 ha. Activitatea operatorilor economici din agricultură 
în Județul Ilfov demonstrează un nivel mai ridicat de performanță, suprafața agricolă utilizată 
care revine în medie pentru o societate comercială fiind de 289,97 ha, peste media la nivel 
național, de 197,90 ha.  
 
Exploatațiile agricole cu personalitate juridică acoperă 39.333,79 ha de suprafață agricolă 
utilizată, reprezentând 63,45% din suprafață agricolă utilizată a județului. Aceste date 
demonstrează o activitate economică performantă pentru sectorul agricol, cu două treimi din 
activitățile legate de agricultură desfășurate în afara cercului de agricultură de subzistență.  
 
Doar o treime din agricultura Județului Ilfov se desfasoara în regim de subzistență, ceea ce 
face judetul mai bine plasat față de nivelul național în delimitarea dintre agricultură în regim 
de subzistență și agricultură performantă.  
 
 
Pentru exploatațiile agricole individuale, suprafața medie se află sub media la nivel național, 
aceasta având o medie de 0,78 ha față de 2,02 ha la nivel național. 
 
Suprafața agricolă deținută în asociere este doar în procent de 12,16%. 
 
Principalele culturi din Judetul Ilfov sunt: 

 cerealele pentru boabe: grâu comun, grâu spelt și porumb sunt cele mai bine 
reprezentate la nivel de județ, de 19.320,3 ha pentru grâu (reprezentând 33,80% din 
suprafața agricolă utilizată de teren arabil) și 8.125,95 ha pentru porumb 
(reprezentând 14,22% din suprafața agricolă).  

 floarea soarelui și rapiță. Floarea soarelui ocupă 14,75% din suprafața cultivată 
utilizată ca teren arabil, iar 84,80% este cultivată în plantații de peste 100 ha. Rapița 
ocupă un procent de 11,68% din suprafața totală arabila și este cultivată în procent 
ridicat, de 96,06%, pe suprafețe de peste 100 ha.  
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Plantațiile pomicole, cultivarea pe plantații de peste 5 ha, norma pentru exploatații agricole 
comerciale de pomi, ocupă un procent de 86,53% din total.  
 
 
2.1.15.3. Irigatii 
 
În ceea ce privește irigarea suprafețelor agricole în Județul Ilfov, discrepanțele între 
suprafețele amenajate pentru irigat și suprafețele efectiv irigate în perioada 2009-2020 
(conform Recensământ agricol 2010 în Județul Ilfov) apar, în special în cazul terenurilor 
deținute de către institutele/stațiunile de cercetare, unități școlare cu profil agricol. Acestea 
din urmă au irigat doar jumătate din suprafața amenajată, în condițiile în care 66% din 
suprafața amenajată pentru irigat din județ se află în proprietatea acestor institute.  
 
 
2.1.15.4. Agricultură și industrie alimentară  
 
Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în anul 2011 sectorul 
agricultură, silvicultură și pescuit a reprezentat 1,77% din numărul de firme din județ, a 
angajat 2,04% din salariați și a participat la cifra de afaceri a județului cu 1,02%. 
 
Culturile de grâu sunt administrate într-un procent foarte ridicat în regim de asociere sau de 
companii, pe suprafețe mari, de peste 100 ha. 
 
Culturile de legume și de fructe se fac pe suprafețe mari, cu scop comercial, în procent de 
peste 90% 
 
În ceea ce privește numărul de firme, sectorul agricultură este ușor peste media regiunii, dar 
aproape la jumătatea ponderii sectorului la nivel național. Sub media națională sunt și cifra 
de afaceri și numărul de salariați din agricultura si din industria alimentara. 
 
Deși încă din 2009 s-au înregistrat scăderi ale numărului de firme, dar mai ales a numărului 
de angajați (scădere cu 28,31% in anul 2011 față de 2008), cifra de afaceri a continuat să 
crească, ceea ce înseamnă o creștere a productivității muncii. 
 
 
2.1.15.5. Grupuri de producatori 
 
O componentă importantă în activitatea agricolă este existența de grupuri de producători, 
spații de depozitare și unități de procesare. Toate aceste componente contribuie la formarea 
grupului valoric pentru produse agricole performante și o industrie agroalimentară în 
dezvoltare. În Județul Ilfov au fost oficial identificate de către MADR două grupuri de 
producători:  

 S.C. Grupul de Producători Cereal GAIC-KAISER din Comuna Jilava, pentru culturi de 
cereale și plante oleaginoase.  

 Cooperativa agroecologică 2002 din Comuna Vidra, pentru culturi de legume.  
 
În contextul proximității Municipiului București și a necesitatii de a furniza produse proaspete, 
componenta de depozitare a produselor agricole detine un rol important in distributia 
produselor agricole. În anul 2011, in Județul Ilfov a fost identificat un număr de 40 de 
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operatori economici autorizați pentru depozitare, însumând o capacitate de depozitare de 
102.790 tone. 
 
 
2.1.15.6. Cercetare și dezvoltare în sectorul agricol  
 
Dezvoltarea și creșterea performanței sectorului agricol, în special când există o evoluție 
pozitivă pentru sectoare precum cultivarea legumelor și a fructelor, creșterea animalelor și a 
păsărilor, are nevoie să se bazeze pe reprezentanți activi ai mediului de cercetare. În Județul 
Ilfov această componentă este acoperită de:  

 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra (ICDLF)  

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală Balotești 
(INCD-IBNA)  

 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Bovine Balotești (ICDCB).  
 
Institutele implementează proiecte de cercetare cu impact atât asupra agriculturii în Județul 
Ilfov, cât și la nivel național.  
 
Producția performantă a diverselor culturi și implicarea actorilor din domeniu duce la diverse 
parteneriate pentru cercetare dezvoltare în agricultură. Un caz recent este acordul semnat 
între Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Academia 
Chineză de Științe Agricole din Beijing. Scopul acordului este de a realiza un Parc Științific și 
Tehnologic Româno-Chinez la Ferma Didactică Moara Domnească, activ în domeniile 
agricultură și industrie agroalimentară, energii regenerabile și protecția mediului.  
 
Activitatea de CDI din sectorul agricol desfășurată de institutele de cercetare mai sus 
menționate este complementată de activitatea agenților privați cu activitate CDI. Menționăm, 
cu titlu de exemplu, Centrul de Cercetare al Pioneer din Afumați sau Institutul de Cercetare si 
Productie pentru Cresterea Porcinelor Peris/ Romsuintest Peris SA. 
 
 
2.1.16. Turismul 
 
Poziţia geograficăa Judetului Ilfov, precum şi cadrul natural şi cel cultural si istoric 
favorizează diferitele forme de turism:  

 de circulaţie,  

 cultural,  

 rural,  

 de vânătoare şi de pescuit.  
 
Turismul Județului Ilfov este caracterizat de o mare diversitate de situri de patrimoniu natural 
și construit care pot constitui oportunități de petrecere a timpului liber și activități de 
agrement. Oportunitatea dezvoltării acestui sector este una deosebit de ridicată, dat fiind 
bazinul mare de atracție de potențiali vizitatori, atât rezidenți ai orașelor la depărtare de mai 
puțin de 1 oră de mers cu mașina (București în primul rând, dar și Ploiești sau Pitești) cât și 
ca experiență turistică suplimentară pentru turiștii străini care vizitează capitala.  
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2.1.16.1. Atracții turistice/de agrement 
 
 
2.1.16.1.1. Situri naturale  
 
Siturile naturale, reprezentând cel mai important potențial turistic din județ, se situează în 
partea de nord, fiind strâns legate de lacurile formate ca limane de-a lungul râului Ialomița și 
a afluenților acestuia, precum și pădurile, rămășițe din Codrul Vlăsiei. Dintre acestea 
menționăm:  
 

 Aria naturală protejată Snagov. Lacul Snagov este un liman fluvial al râului Ialomița, 
desfășurându-se pe aproximativ 16 km între localitățile Șanțu, Florești și Tâncăbești. 
Din suprafața sa de aproximativ 600 ha, 100 ha au fost desemnate arie naturală 
protejată din anul 2000. Lacul se remarcă printr-o bogată vegetație de stuf, papură și 
nuferi, precum și faună piscicolă (plătica, crap, biban, somn, știucă, roşioara şi două 
specii de guvizi). Alături de lac, Pădurea Snagov are caracter de rezervaţie naturală 
pentru protecţia şi conservarea unor specii răspândite pe o suprafaţă de 1470 ha. 
Lacul Snagov este cel mai dezvoltat – dar și amenințat – din acest punct de vedere. 
Pe suprafața lacului se practică foarte multe sporturi nautice. Tot în jurul lacului 
Snagov se concentrează cele mai multe complexuri de servicii turistice și de 
agrement: Astoria, Artha Park etc., dar și cea mai mare dezvoltare imobiliară. 

 Situl Natura 2000 Grădiștea – Căldărușani – Dridu. Zona Grădiştea-Căldăruşani-
Dridu a fost declarată Sit Natura 2000, arie de protecţie specială avifaunistică 
începând cu anul 2007. Suprafața protejată de 6.442 ha se întinde în patru comune 
din Județul Ilfov (Grădiștea, Gruiu, Nuci și Moara Vlăsiei) și două din Județul Ialomița. 
Zona respectivă cuprinde mai multe tipuri de habitat (acvatic, pădure, pajiște) 
remarcându-se în special prin diversitatea speciilor de păsări. 

 Situl Natura 2000 Scroviștea. Zona Pădurii Scroviștea, cuprinzând și o parte din 
Lacul Mânăstirii, ocupă o suprafață de 3.39113 ha, situate în principal în comunele 
Periș și Ciolpani. Ca și zona Grădiștea, se remarcă mai multe tipuri de habitate 
(acvatic, pădure, pajiște).  

 Situl Natura 2000 Lacul și pădurea Cernica. Lacul şi Pădurea Cernica au fost 
declarate situri de importanţă comunitară și arie de protecţie specială avifaunistică în 
2011. La siturile naturale protejate menționate se adaugă și alte lacuri unde se 
desfășoară în prezent activități de pescuit (Boltașu, Chitila, Balotești – Fieni, Săftica, 
Brănești ș.a.).  

 
Toate zonele mai sus menționate se pretează la activități de agrement pentru plimbări cu 
barca, caiacul, observarea florei și a faunei, popasuri în natură, pescuit ș.a., fiind însă extrem 
de importante amenajările necesare precum și controlul din partea autorităților, pentru a 
diminua impactul negativ asupra mediului.  
 
 
2.1.16.1.2. Situri de patrimoniu construit 
 
Cele mai importante obiective turistice de patrimoniu construit sunt: 

 Palatul brâncovenesc de la Mogoșoaia a fost atestat pentru prima dată la finele 
secolului al XVII-lea, construcția fiind finalizată în 1702. Palatul a reprezentat reședința 
lui Ștefan, fiu al domnitorului Constantin Brâncoveanu. Complexul brâncovenesc este 
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administrat de Centrul de Cultură "Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului", 
care are în grijă și palatul brâncovenesc de la Potlogi.  

 Palatul Știrbei este situat în Buftea, pe o moșie extinsă cuprinzând pădure, lac și mai 
multe clădiri. Palatul a fost construit începând cu anul 1850 în stil Tudor, de Barbu 
Dimitrie Știrbei, domnitor al Țării Românești. Urmașii acestuia au realizat extinderi și 
modificări importante, palatul fiind finalizat de fiul acestuia, Alexandru Barbu Știrbei în 
1963.  

 Palatul familiei Ghica este situat în satul Căciulați din comuna Moara Vlăsiei și a fost 
construit la începutul secolului XIX de către Dimitrie Ghica, drept reședință de vară. În 
anul 1924, familiile moștenitoare Blaremberg, Filipescu și Mavrocordat au donat 
palatul Academiei Române, în administrarea căreia se află și astăzi. 

 Conacul Oteteleșanu este situat în Orașul Măgurele, în incinta Institutului de Fizică 
Atomică. Averea familiei Oteteleșanu a fost pusă în posesiunea și sub administrarea 
lui Ioan Kalinderu, membru al Academiei Române din 1888. Câțiva ani mai târziu, 
acesta a donat Academiei Române întreaga avere Oteteleșanu, incluzând moșia 
Măgurele, conacul, parcul și dependințele.  

 Conacul Stolnicului Constantin Cantacuzino este situat pe teritoriul Comunei 
Afumați, fiind construit în 1696. Ansamblul fostei curți a stolnicului Constantin 
Cantacuzino include biserica și zidul de incintă, fiind administrate în prezent de o firmă 
privată (S.C. Agro Indaf S.R.L.). 

 Conacul Costaforu. Ramasite ale acestuia se afla in orașul Popești-Leordeni.  
 
La palatele și conacele mai sus menționate, de un real potențial turistic se adaugă fortificațiile 
din jurul Bucureștiului. 
 
Dintre siturile de patrimoniu construit, cel mai bine valorificare sunt Complexul Mogoșoaia și 
Palatul Știrbei, ultimul fiind axat în special pe găzduirea de evenimente. Cele mai multe situri 
sunt foarte puțin sau deloc puse în valoare, necesitând intervenții de reabilitate precum 
inițierea și implementarea unor activități generatoare de venit.  
 
 
2.1.16.1.3. Așezăminte religioase  
 
Pe teritoriul Județului Ilfov se situează o serie de așezăminte monahale, monumente de artă 
și cultură cu o reală valoare turistică. Menționăm pe cele mai importante dintre acestea:  

 Mânăstirea Căldărușani este situată pe teritoriul comunei Moara Vlăsiei, într-un 
cadru pitoresc pe malul lacului și la marginea pădurii cu același nume. Mânăstirea a 
fost ctitorită de Matei Basarab, fiind construită în prima parte a secolului XVII. Colecția 
muzeală a mânăstirii conține cărţi vechi, veşminte şi obiecte de cult, icoane datate 
începând cu secolul XVIII, inclusiv o serie de icoane realizate de Nicolae Grigorescu 
(cât acesta a locuit în complexul monahal fiind în perioada sa de ucenicie) și picturi ale 
lui Gheorghe Tattarescu şi Sava Henţia.  

 Mânăstirea Sămurcășești, regăsită în localitatea Ciorogârla a fost ctitorită în 1808 și 
este pictată de Gheorghe Tattarescu. Doar două din icoanele pictorului au mai rămas 
în mănăstire dupa cutremurul din 1944. În cimitirul din spatele ansamblului se află 
mormintele fiicei lui Ion Heliade Rădulescu, fosta stareță a mânăstirii și al ziaristului 
Alexandru Beldiman – fondatorul ziarului „Adevărul”. Pinul uriaș de 300 de ani din 
curte este declarat monument al naturii.  

 Mânăstirea Sf. Nicolae – Balamuci este situată în apropierea satului Sitaru, Comuna 
Gădiștea și datează din 1627. A fost ridicată în locul unei mici biserici din lemn iar 
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prima mențiune a sa este din 15 aprilie 1631. Mânăstirea adăpostește o catapeteasmă 
din lemn sculptat și o raclă cu un fragment din lemnul Sfintei Cruci a Mântuitorului 
Nostru Iisus Hristos și părticele din moaștele unor sfinți precum Sf. Apostol Andrei, Sf. 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir și Sf. Pantelimon.  

 Mânăstirea Sf. Nicolae a fostului Schit Balteni, din comuna Periș a fost refăcută în 
1626 după ce a fost distrusă de năvălitori. Se pare că aici ar fi fost omorât în 1476, 
domnitorul Vlad Țepeș.  

 Mânăstirea Snagov, cea mai veche din complexurile monahale ilfovene, a fost pentru 
prima dată atestată documentar în secolul XV, la dezvoltarea sa contribuind mai mulți 
domnitori (Mircea Cel Bătrân, Vlad Țepeș, Neagoe Basarab, ș.a.). Domnitorul 
Constantin Brâncoveanu a înființat aici o tipografie. Poziția sa este deosebit de 
pitorească, fiind situată pe o insulă a lacului Snagov.  

 Mânăstirea Cernica este situată pe teritoriul Orașului Pantelimon, fiind construită în 
prima parte a secolului XVII în timpul domniei lui Radu Șerban, sub ctitoria vornicului 
Cernica Știrbei. Mânăstirea reprezintă un complex monahal ce cuprinde mai multe 
biserici și paraclise, fiind situată pe o peninsulă ce înaintează în lacul Cernica. 
Colecția muzeală expusă conține icoane, ferecături, broderii din secolele XVII - XIX, 
ţesături, manuscrise şi obiecte de cult, vase şi relicve din ceramică. Ansamblul 
mânăstiresc include și casele memoriale ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica şi a 
scriitorului Gala Galaction, în cimitirul mânăstirii regăsindu-se și mormintele 
Mitropolitului Nifon, scriitorului Gala Galaction, pictorului Ion Ţuculescu și teologului 
Dumitru Stăniloae. 

 Mânăstirea Pasărea este cea mai nouă dintre așezămintele monahale, fiind ctitorită 
la începutul secolului XIX. Mânăstirea este situată pe malul lacului Pustnicu, în 
comuna Brănești.  

 Mânăstirea Țigănești este situată în comuna Ciolpani, fiind pentru prima dată 
atestată documentar la finele secolului al XVII-lea. Mânăstirea deține o colecție de 
obiecte de artă religioasă, icoane, pictură pe lemn, pe pânză, sticlă şi metal, carte 
veche, veşminte preoţeşti, broderie artistică şi vase de cult. 

 
 
2.1.16.1.4. Baze sportive, parcuri de distracție și de agrement  
 
Pe teritoriul Județului Ilfov s-au dezvoltat în ultimii ani numeroase situri dotate cu 
infrastructură sportivă și de agrement care se pretează la o diversitate mare de sporturi. 
 
a. Parcuri de distracție:  

 Phoenix Aventura Parc este un parc de divertisment cu o gamă variată de servicii și 
de facilitați (8 trasee suspendate de dificultate progresivă, facilități de pescuit și 
organizare evenimente, restaurant, loc amenajat pentru paintball). Parcul este situat 
pe teritoriul Comunei Cernica, pe malul lacului cu același nume.  

b. Parcuri acvatice:  

 Water Park Otopeni și La Plaja, dezvoltat de Divertiland. La Plaja a fost inaugurat în 
vara lui 2012, fiind situat pe teritoriul comunei Chiajna, în proximitatea autostrăzii A1 

 Blueberry Pool by Ambasad’Or (Otopeni) 

 Aqua Del Mar (Săftica) 

 Aquagarden (Roşu) 

 Terasa Mediterană (Măgurele) etc.  
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c. Terenuri de golf  

 Golf & Country Club Bucharest, dezvoltat în satul Zurbaua din Comuna Dragomirești 
Vale, la sud de pădurea Buftea. Terenul a fost inaugurat în 2007, găzduind din 2008 și 
prima școală profesionistă de Golf din România (Swiss Mastery Golf Academy). 
Terenul îndeplinește toate standardele de profesionalism din domeniu, constând în 18 
cupe, par 72, lungime totală 6.325 metri, un teren antrenament de 6 cupe, o zonă de 
antrenament pentru pitching, chipping și putting și un driving range cu o lungime de 
300 metri. Terenul include, de asemenea, mai multe lacuri a căror suprafață 
depășește 6 hectare.  

 
d. Cluburi de echitație  

 Clubul de Echitație Picadilly, situat pe DN 1 între localitățile Săftica și Tâncăbești 

 Asil Horse Farm, în satul Ciofliceni, Comuna Snagov 

 Academia Ecvestră Mogoșoaia 

 Centrul Poveste cu Cai din Snagov  

 Riding Club La Cai din comuna Balotești.  
 
e. Karting  

 Centrul internațional de karting competițional și de agrement AMCKART, construit pe 
o suprafață de 63.000 mp și cuprinzând o pista de exterior (1,2 km) și una de interior, 
iluminare nocturnă și tribună de 500 de persoane. AMCKART este certificat de către 
CIK/FIA și aprobat de FNAK. Ansamblul se află pe teritoriul comunei Tunari.  

 La aceasta se adaugă și un circuit de karting indoor, unic de acest tip la nivel național, 
însă de o lungime mai redusă (420 m), dezvoltate de Sky Karting în Pipera. 

 
f. Baze sportive  
 
Cea mai importantă infrastructură sportivă din județ este Complexul Sportiv Naţional "Nicolae 
Navasart" din Izvorani, Comuna Ciolpani. Acesta a beneficiat de investiții recente 
semnificative, incluzând acum și un bazin olimpic modern. În plus, o bună parte din primăriile 
din județ au construit în ultimii ani baze sportive pentru fotbal dar și alte sporturi.  
 
g. Aerodromuri  
 
Aerodromul situat între comunele Cornetu și Clinceni adăpostește Aeroclubul "Aurel 
Vlaicu"Clinceni. Aici se pot desfășura o întreagă gamă de sporturi de aer precum planorism, 
parașutism, zbor cu aeronave ultra-ușoare (motodeltaplane, motoparapante) și 
aeromodelism. De câțiva ani funcționează în cadrul aerodromului și un club privat care a 
dezvoltat noi facilități și a extins capacitatea de primire pentru cei interesați de aceste sporturi 
(TNT Brothers). Un al doilea aerodrom, mai puțin dezvoltat și valorificat, se găsește în 
comuna Ciolpani. 
 
Cele mai importante zone turistice din județ sunt Snagov și Mogoșoaia – Buftea. 
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2.1.16.1.5. Considerații generale – delimitarea unor zone de interes  
 
Cele mai multe dintre siturile de patrimoniu natural și construit menționate mai sus prezintă 
un potențial important, însă sunt departe de a fi valorificate la maximum. Palatul 
brâncovenesc de la Mogoșoaia sau Palatul Știrbei care au beneficiat atât de investiții publice 
cât și private în ultimi ani, generează cele mai mari fluxuri de activități turistice și de 
agrement. În ceea ce privește siturile naturale, lacul Snagov concentrează cea mai mare 
parte a activităților de agrement din județ. Cea mai mare parte a potențialului turistic al 
județului este concentrat în partea nordică a acestuia.  
 
Ca zone principale de interes turistic se remarcă în primul rând zona Snagov, unde sunt 
laolaltă atât aria protejată, activități sportive și de agrement pe lac sau în proximitatea 
acestuia, precum și complexul monahal cu același nume. Dezvoltarea turistică a zonei 
Snagov se află în obiectivul celor mai numeroare proiecte de investiții din domeniu în Județul 
Ilfov care ar viza valorificarea resurselor importante de ape termale cu proprietăți terapeutice 
din subsolul localității.  
 
Zona Snagov a mai fost vehiculată timp de mai mulți ani ca locație pentru dezvoltarea 
parcului de divertisment tematic Dracula Park, proiect neconcretizat și în prezent sistat.  
 
Snagovul este de altfel singura localitate din Județul Ilfov având statul oficial de stațiune 
turistică (conform H.G. nr.1122/2002) de interes local.  
 
O a doua zonă de interes turistic din județ este reprezentată de Mogoșoaia – Buftea. 
Calitatea amenajărilor recente din complexul Palatului Mogoșoaia, dar și din Palatul Știrbei, a 
condus la intensificarea fluxurilor de vizitatori și de evenimente. În special Palatul Știrbei este 
valorificat prin organizarea de astfel de evenimente (nunți, recepții etc).  
 
Alte atracții de interes turistic și de agrement sunt dispuse în mod neuniform în cadrul 
județului, unele generate de prezența unor elemente naturale (ex. lacuri), altele influențate 
strict de decizia de investiție bazată pe cost și proximitate față de clienți (ex. parcuri de 
distracții etc). 
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Atracții din județul Ilfov pentru activități sportive și de timp liber 

 
 
Sursa: Strategia de dezvoltare durabila a Judetului Ilfov pentru perioada 2014-2020 

 
 
2.1.16.2. Infrastructura și serviciile turistice  
 
Dimensiunea infrastructurii turistice relevă specificul județului și un nivel de dezvoltare 
turistică relativ redus față de alte județe din țară. Cea mai mare parte a locurilor de cazare 
este situată în orașul Otopeni, dată fiind prezența aeroportului, care a generat în mod firesc 
dezvoltarea infrastructurii de primire pentru deservirea călătorilor aflați în tranzit. Orașele 
Măgurele și Snagov sunt, de asemenea, localități unde infrastructura de primire turistică este 
mai bine dezvoltată. În rest, localitățile unde sunt înregistrate structuri de primire turistică sunt 
dispuse de-a lungul principalelor axe de transport, indicând prezența mai degrabă a unui 
turism de popas pentru cei ce tranzitează zona. 
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Dispunerea unităților de cazare turistică și a locurilor de cazare 

 

 
 
Sursa: Strategia de dezvoltare durabila a Judetului Ilfov pentru perioada 2014-2020 

 
Deși infrastructura turistică, în special de cazare, este puțin dezvoltată, avantajul major al 
județului este potentialul de atracție deosebit de extins. Practic, aproape 20% din populația 
României se află la mai puțin de o oră de mers cu mașina de nordul județului, zona unde 
sunt aglomerate cele mai importante atracții turistice. La aceștia se adaugă și turiștii străini 
care vizitează Bucureștiul. Acest context presupune un potențial mare în special pentru 
turismul de weekend / de o zi, miza fiind dezvoltarea unor servicii turistice calitative și cât mai 
diverse, pentru a atrage cât mai mulți vizitatori și pentru a încuraja revenirea acestora.  
 
Multitudinea investițiilor publice, și mai ales acele private, în centre de agrement, 
infrastructuri sportive etc., creează premisele unei oferte variate pentru petrecerea 
weekendului și nu numai.  
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Cel mai slab dezvoltate servicii din domeniul turismului din Ilfov sunt cele de promovare și 
informare turistică. Având în vedere că siturile de interes sunt disparate în cadrul județului 
sau țin de instituții și agenți economici diferiți, o informare turistică integrată este esențială 
pentru a mări perioada petrecută de vizitator în județ și satisfacția acestuia. Nu a fost 
identificat online și nici în format fizic vreun material care să cuprindă o ofertă de activități de 
petrecere a timpului liber în județul Ilfov. Informațiile disponibile online sunt prezente pe mai 
multe pagini dezvoltate privat, de calitate și acuratețe îndoielnică și fără să ofere o privire de 
ansamblu a tuturor oportunităților din zonele vizate.  
 
Signalectica - panouri de orientare și informare turistică - este foarte puțin dezvoltată, 
vizitatorii ratând ocazia de a se bucura de toate obiectivele de interes ale zonei în care ajung. 
Nu în ultimul rând, serviciile de asistență pentru turiști (ghizi, puncte de informare, personal al 
ariilor protejate însărcinat cu protecția zonelor respective etc.) sunt greu de identificat. 
 
 
2.1.17. Analiza SWOT  
 
 
2.1.17.1. Puncte tari 
 

 Apropierea de Bucureşti - poziţie geografică avantajoasă 

 Localizarea la confluenţa a două coridoare de transport rutiere şi feroviare Pan-
Europene IV şi IX şi proximitatea coridorului fluvial VII  

 Aeroportul Henri Coandă cel mai mare aeroport internaţional din România  

 Densitatea reţelei rutiere şi feroviare peste media pe ţară  

 Principalul nod de autostrăzi din România, respectiv A1, A2 si A3  

 Accesibilitate ridicată, în special în ceea ce privește transportul rutier și aerian  

 Accesibilitate rutieră ridicată în principalele zone de interes 

 Conectivitate bună către centrele urbane din apropiere: Ploieşti, Piteşti, Târgovişte, 
Giurgiu  

 Existenţa surselor de apă pentru acoperirea cerinţelor de apă a tuturor folosinţelor din 
judeţ 

 Resurse suficiente de apă de suprafață și subterană pentru gospodării 

 Existența unor sisteme lacustre cu potențial ecologic ridicat 

 Alimentare cu apă în sistem centralizat extinsă în mediul rural şi urban 

 Densitatea reţelei de gaze peste media naţională şi posibilităţi de extindere  

 Modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii şi extinderea telefoniei mobile atât în 
mediul urban cât şi în cel rural 

 Medii de locuire urban-rural distribuite uniform în cadrul județului 

 Interes rezidential ridicat 

 Creşterea semnificativă a fondului de locuinţe - suburbanizare  

 Grad de atractivitate crescut pentru noii rezidenți - sold migrator constant pozitiv 

 Legături puternice cu economia capitalei  

 Dezvoltarea sectorului de constructii 

 Existenta in cadrul economiei judeţului a unei tradiţii a industriei grele si uşoare 

 Resurse naturale si materii prime variate 

 Infrastructură de CDI dezvoltată, pe domenii variate de activitate: industria 
cinematografică, farmaceutice, cercetare aplicativă  

 Specializare în creștere în domenii de servicii intensive în cunoaștere  
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 Agicultură intensivă, cu o productivitate ridicată 

 Grad ridicat de fertilitate a pământului 

 Acces direct la piața de desfacere a capitalei pentru produse proaspete  

 Calitatea vieții relativ ridicată și în creștere, ceea ce sprijină retenția și atragerea de 
forță de muncă de înaltă calificare în județ 

 Proximitatea față de un bazin demografic mare de potențiali vizitatori 

 Ofertă diversificată de infrastructură și de servicii de agrement 

 Resurse naturale și de patrimoniu care se pretează la activități turistice și de agrement 

 Investiții recente care au valorificat punctele de atracție importante și au generat trafic 
turistic crescut 

 Tradiţii etnofolclorice păstrate în multe localităţi ale judeţului 

 Creștere demografică generată în special de o migrație pozitivă dinspre București și 
alte zone ale țării  

 Infrastructură socială relativ dezvoltată și bine distribuită în regiune  

 Resurse umane bine calificate, în special în mediul urban  

 Acces la un bazin de forță de muncă extins 

 Rata de ocupare ridicata 

 Procent redus de persoane ocupate în sectorul primar și procent ridicat de persoane 
angajate în servicii  

 Accesibilitate crescută la servicii sociale în majoritatea localităților urbane și în cele 
aflate în proximitatea Bucureștiului  

 Existenţa unităţilor de învăţământ: superior, liceal, post liceal 

 Unități economice slab poluatoare  

 Existența a 3 depozite conforme de deșeuri exploatate în comun cu Municipiul 
București - Vidra, Glina – pe teritoriul administrativ al localitatii Popești-Leordeni, 
Rudeni 

 Dispersia slaba a poluanților în aer, cu excepția localității Popești-Leordeni 
 
 
2.1.17.2. Puncte slabe 
 

 Reţeaua rutieră nemodernizată în totalitate  

 Şoseaua de centură a Bucureştiului nefinalizată  

 Lipsa legăturii aeroportului cu Bucureştiul prin reţeaua de metrou sau prin alte linii 
rapide de transport  

 Neutilizarea căii ferate la capacitate maximă – linia de centură  

 Neutilizarea la potențial maxim a rețelei de transport feroviar dar și rutier care ar 
crește considerabil atractivitatea către agenții economici  

 Lipsa transportului public în unele localităţi din judeţ   

 Lipsa şoselei de centură pentru devierea traficului greu în unele localităţi: Buftea, 
Afumaţi 

 Lipsa aleilor pietonale în localităţi  

 Lipsa intermodalităţii la toate nivelurile: autovehicul-TC, TC-TC, biciclete-TC 

 Lipsa transportului public Metropolitan  

 Dezvoltarea redusă a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare  

 Poluarea apelor de suprafată din cauza problemelor de epurare a apei uzate 

 Insuficienta dotare cu instalații de alimentare cu apă și canalizare a localităților  
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 Capacitate insuficientă de epurare a apelor uzate produse de către localități - 99% din 
apele uzate nu sunt corespunzător epurate – potrivit RSMJI  

 Insuficienta capacitate de colectare selectivă și prelucrare a deșeurilor  

 Scăderea presiunii gazelor pe perioada de iarnă  

 3% din locuinţele din judeţ nu beneficiează de instalaţie electrică  

 Posibilități reduse de producere a energiilor regenerabile  

 Echiparea edilitară scăzută a localităților, inclusiv a celor urbane 

 Acces si mobilitate reduse la serviciile de utilități publice  

 Lipsa infrastructurii de bază in mediul rural care impiedică dezvoltarea industrială in 
afara oraşelor 

 Existenţa decalajului informaţional in cadrul judeţului 

 Slabă educaţie antreprenorială 

 Extinderea intravilanelor localităţilor pe traseele drumurilor naţionale  

 Dimensiunea mică a oraşelor din judeţ 

 Gradul de urbanizare relativ scazut 

 Zonificare pentru o singură folosință - dezvoltare accentuată de tip rezidențial  

 Reducerea semnificativă a spaţiilor verzi  

 Nevoile de mobilitate și servicii publice: infrastructură de învățământ, socială etc. 
insuficient acoperite 

 Dotări social-culturale, sanitare, de educatie insuficiente în multe localitati 

 Slaba calitate a serviciilor publice 

 Lipsa unei zone metropolitane clar determinate și a unui sistem de guvernanță a 
acesteia 

 Nivel scăzut al performanţei industriale 

 Baza industrială restrânsă 

 Sectorul meşteşugăresc slab dezvoltat 

 Structuri de sprijin ale afacerilor slab dezvoltate 

 Reducerea majora a suprafetei terenurilor agricole  

 Imbătrânirea forţei de muncă în agricultură 

 Fărâmiţarea excesivă a suprafeţelor agricole in multe localitati 

 Neconcordanţa între acţiunile de gospodărire a fondului forestier şi acţiunile de 
protecţie a naturii 

 Management defectuos al terenurilor - evidența terenurilor, clarificarea drepturilor de 
proprietate, dotarea cu utilități și facilități etc. ceea ce a dus la localizarea unor agenți 
economici în alte județe 

 Probleme de mobilitate și accesibilitate a forței de muncă ceea ce duce la costuri 
ridicate de timp și de carburant și descurajează localizarea agenților economici în 
județ 

 Presiune semnificativă asupra nevoilor de mobilitate și de servicii publice: echipare 
edilitară, infrastructură de învățământ, socială etc. 

 Signaletică foarte puțin dezvoltată a obiectivelor turistice 

 Inexistenta unor surse de informare și de promovare care să integreze oferta turistică 
și de agrement a județului 

 Surse de informare disparate prin materiale și pagini web slab calitative 

 Structuri de primire turistică și structuri conexe spații destinate organizării de 
evenimente de afaceri etc. slab dezvoltate 

 Slaba dezvoltare a amenajărilor și a serviciilor care să permită o generare mai mare 
de venituri directe pentru comunitățile destinație 
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 Slaba accesibilitate la obiectivele turistice prin mijloace de transport alternative: 
transport in comun, piste de biciclete etc.  

 Capacitate redusă de atenuare și de prevenire a impactului negativ al turismului 
asupra mediului prin proliferarea deșeurilor, pescuit agresiv, ambarcațiuni cu motor 
care perturbă habitatele locale 

 Lipsa de adaptabilitate a instituţiilor pentru a promova politici de integrare a 
persoanelor marginalizate 

 Capacitate instituțională redusă prin personal specializat insuficient  

 Migrarea masivă a resursei umane calificate spre Bucureşti  

 Lipsa de politici care să adreseze direct fenomenul de discriminare a grupurilor 
vulnerabile  

 Sistem de învățământ cu rezultate scăzute la nivel de cuprindere școlară și rate de 
promovare  

 Curricula şcolară si planul de şcolarizare nu sunt adaptate la nevoile economiei de 
piaţă 

 Insuficienta reprezentare a unor domenii în învăţământul post liceal 

 Structuri de educație și de formare slab dezvoltate – dependență de Municipiul 
București  

 Dificultăți în integrarea socio-profesională a grupurilor dezavantajate  

 Disparități de dezvoltare socială majore între localități  

 Colaborarea redusă cu organizaţiile neguvernamentale în vederea furnizării de servicii 
sociale pentru diferitele categorii vulnerabile  

 Societate civilă slab dezvoltată la nivel local  
 
 
2.1.17.3. Oportunitati 
 

 Fonduri europene pentru finanţarea proiectelor de infrastructură  

 Potential ridicat pentru modernizarea retelei de drumuri 

 Potenţialul ridicat pentru extinderea, modernizarea şi realizarea sistemului centralizat 
de alimentare cu apă şi de canalizare; existenţa Master Planului de Apa si de Canal  

 Înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti  

 Finalizarea conexiunii la autostrăzile A1, A2 si A3  

 Extinderea autostrăzilor  

 Proximitatea Bucureștiului, ca principală zonă de creştere economică din România  

 Noi surse de finanțare pentru susținerea proiectelor de dezvoltare locală, atât în 
mediul urban cât și în mediul rural  

 Oportunitatea poziționării ca axă alternativă de trafic de turism, de agrement, de 
evitare a congestiei de pe axele principale adiacente  

 Interesul dezvoltatorilor imobiliari privați pentru investiții în județ  

 Poziționare pe axa Ploiești-București-Giurgiu  

 Potenţial mare de dezvoltare a sectorului serviciilor 

 Potenţial de dezvoltare a parcurilor industriale 

 Asocierea intre fermieri pentru creşterea profitabilităţii in agricultură 

 Posibilitatea practicării agriculturii ecologice 

 Perspective bune pentru dezvoltarea agroturismului şi a turismului de week-end 

 Dezvoltarea unor relaţii parteneriale cu municipiul Bucureşti 
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 Mediul academic și de CDI din București, ceea ce crează condițiile propice pentru 
dezvoltarea activităților de transfer tehnologic și de CDI 

 Sistemul universitar din București creează premizele formării calificate a forței de 
muncă din Ilfov 

 Prezența unor proiecte strategice prioritare pentru guvernul român în cadrul județului: 
dezvoltarea de infrastructură de CDI de la Măgurele, nodul inter-modal de la Codrul 
Vlăsiei;  

 Interes investițional internațional, in special investiții chineze  

 Oportunități de finanțare axate pe dezvoltarea mediului de afaceri și de CDI 

 Proximitatea pieței de desfacere reprezentată de București pentru produse perisabile 
vegetale sau animaliere 

 Creșterea numărului de turiști din capitală  - potențiali vizitatori și pentru atracțiile 
turistice  din Ilfov;  

 Creșterea segmentului de rezidenți din capitată cu venituri medii – cei mai interesați 
de activități sportive și de agrement 

 Disponibilitatea finanțărilor nerambursabile pentru prezervarea și valorificarea 
resurselor patrimoniului natural și construit și pentru extinderea infrastructurii turistice 

 Proximitatea Bucureștiului și accesul la servicii sociale, de formare și de sănătate  

 Disponibilitatea multor programe de finanțare pentru susținerea proiectelor de 
dezvoltare socială locală  

 Dezvoltarea proiectelor de e-learning şi promovarea politicilor de învățare continuă  

 Procesul de descentralizare teritorială  

 Dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat și apariția soluțiilor de externalizare a 
serviciilor publice  

 Contractarea serviciilor sociale şi interesul crescut al ONG-urilor de a colabora cu 
autorităţile judeţene şi locale  

 Investiţii în tehnologizarea şi informatizarea serviciilor sociale – colectare date, 
monitorizare etc.  

 Inițiative private în sistemul serviciilor sociale, educațional și în cel de sănătate  

 Posibilitatea promovării investițiilor de mediu finanțate din fonduri europene  

 Potențial de capitalizare a ecosistemelor, după reabilitarea lor ecologică, prin activități 
turistice 

 
 
2.1.17.4 Amenintari 
 

 Înrăutăţirea gradului de accesibilitate faţă de media europeană prin reducerea ritmului 
de recuperare a decalajelor şi prin cresterea schimburilor comerciale cu celelalte ţări 
membre ale UE  

 Dezvoltarea judeţului, a regiunii Bucureşti-Ilfov si a zonei metropolitane fără o politică 
de mobilitate clară care să armonizeze obiectivul accesibilităţii cu acela al ameliorării 
calităţii vieţii locuitorilor  

 Creşterea gradul de motorizare  

 Instrumente legislative şi instituţionale inadecvate/lipsă  

 Fracturarea spațială între aria de polarizare puternică a capitalei și zonele limitrofe ale 
județului 

 Condiții pentru creșterea discrepanțelor de dezvoltare din cadrul județului: acces mai 
redus al localităților mici la finanțări, limitarea tipurilor de proiecte eligibile etc.  
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 Lipsa unei coordonări strategice a construcţiilor care poate afecta potenţialul natural al 
județului și utilizarea necorespunzătoare a terenului 

 Scăderea suprafeţei spaţiilor verzi 

 Lipsa de facilităţi oferite investitorilor străini poate reduce volumul investiţiilor 

 Proiectele de dezvoltare a capitalei către sud și Dunăre, conform propunerilor 
prevăzute în diferite inițiative referitoare la zona metropolitană, care ar duce la 
concentrarea mai redusă a investițiilor pe teritoriul Județului Ilfov 

 Concentrarea activității economice în București și dispunerea în Județul Ilfov doar a 
punctelor de lucru, limitând beneficiile locale 

 Ineficiența comunicării și a colaborării cu București, ceea ce trenează rezolvarea unor 
probleme cu impact bilateral semnificativ, in special cele legate de mobilitate și de 
accesibilitate 

 Dependența de sprijinul și angajamentul autorităților centrale în rezolvarea unor 
probleme cu impact major în județ: valorificarea economică a rețelei feroviare de 
centură etc.  

 Lipsa finanțărilor, pe perioada următoare de programare, pentru utilități și facilități, 
ceea ce va presupune o povară în plus pentru bugetele locale în a asigura astfel de 
servicii pentru atragerea și retenția agenților economici  

 Competiția cu alte zone de interes pentru investitori, ca de exemplu Ploiești, Giurgiu 
etc. și cu o accesibilitate în creștere față de București, având în vedere dezvoltarea 
rețelei de autostrăzi 

 Risc crescut de degradare a mediului natural prin intensificarea fluxurilor de turiști și a 
activităților de agrement 

 Presiunea imobiliară care restrânge și afectează cadrul natural 

 Lărgirea UE va duce la creşterea competiţiei pentru produsele agricole, putand 
defavoriza unele sectoare tradiţionale 

 Creşterea raportului de dependenţă socială din cauza procesului de îmbătrânire a 
populației  

 Fenomenul de „brain drain” și migrația internațională a resurselor umane înalt 
calificate  

 Sincope în respectarea legislației de mediu în vigoare  

 Extinderea localităților din județ fără ca această extindere să fie precedată de dotarea 
corespunzătoare cu utilitățile si infrastructura de acces corespunzatoare 

 Întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructura  
 
 
2.1.18. Analiza PESTLE 
 
Lit. Factori Factori de influență 

 
Descrierea impactului 

 

P Politici Politica de regionalizare și 
procesul de 
descentralizare  

Acest factor poate genera atât efecte pozitive, precum 
creșterea atribuțiilor și a puterii de decizie la nivel local, 
transferul fondurilor și gestiunea lor la nivel local, dar și 
efecte negative, precum posibilitatea ca Județul Ilfov să fie 
restructurat din punct de vedere administrativ. 

Direcţii strategice de 
politici publice la nivel 
naţional și european  
 

Deciziile și prioritățile de investiții de la nivel central, de 
exemplu construcția de autostrăzi, negocierea amplasării 
unor investiții strategice – ELI NP– etc., sunt factori 
relevanți care trebuie luați în calcul în procesul de 
planificare strategică în Județul Ilfov. De asemenea, 
prioritățile înscrise în documentele programatice la nivel 
național, atât în plan sectorial (sectoare prioritare) cât și 
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cele orizontale (educație, cercetare, IMM-uri), dar și 
documentele de transpunere a Politicii de Coeziune 2014-
2020, pot avea impact pe termen lung asupra dezvoltării 
județului.  
 
Un impact direct pe termen mediu și lung se va vedea prin 
transpunerea politicilor publice naționale la nivelul județului. 
 
Politica fiscală, legislația muncii, legislația în domeniul 
parteneriatului public-privat și a exproprierii sunt exemple 
de luat în calcul.  
 
Nu trebuie neglijată dependența de sprijinul și 
angajamentul autorităților centrale în rezolvarea unor 
probleme cu impact major în județ, de exemplu 
valorificarea economică a rețelei feroviare.  

Alocare financiară în 
Politica de coeziune 
2014-2020  
 

Încadrarea regiunii București-Ilfov în categoria regiunilor de 
tranziție, cu impact vizibil în alocarea financiară mai redusă 
pe care o va primi în cadrul noii Politicii europene de 
Coeziune, are implicații asupra modului în care se vor 
stabili prioritățile de investiții din Instrumentele Structurale 
în județ.  

Volatilitatea mediului 
politic pe termen scurt și 
mediu  
 

Această variabilă poate duce la afectarea în mod negativ a 
relațiilor administrativ-funcționale, atât cu autoritățile 
centrale, cât și cu municipiul București. Legat de acesta din 
urmă, deciziile privind direcțiile majore de dezvoltare ale 
municipiului, cum sunt reabilitarea liniei de centură, 
investițiile către zona de sud dar și amplasarea stațiilor de 
epurare a apei sau a gropii de gunoi etc., pot avea un 
impact direct asupra Județului Ilfov.  

Proximitatea municipiului 
București  

Din punct de vedere funcțional, Județul Ilfov se află în aria 
de influență a municipiului București și are legături strânse 
în zona de N cu județul Prahova (Ploiești). Tendința de 
consolidare a acestei arii funcționale, de extindere a ariei 
municipiului București și de formare a unei zone extinse 
București-Ploiești va continua. Dezvoltarea viitoare a 
Ilfovului nu poate fi gândită decât împreună cu cea a 
municipiului București și convergând spre această arie 
funcțională.  

E Economici Competiție la nivel 
supraregional cu orașe 
din Sud-Estul Europei  
 

Mediul economic în ansamblu, atât la nivel național cât și 
internațional, are un impact direct asupra dezvoltării 
județului. Municipiul București împreună cu Județul Ilfov 
sunt în competiție la nivel supraregional cu alte orașe mari 
din sud-estul Europei (Sofia, Belgrad, Salonic, Istanbul), iar 
acest fapt poate influența decizia investitorilor de localizare 
sau relocare a activităților în aceste orașe, cu impact 
negativ asupra dezvoltării județului.  

Stagnarea economiilor 
europene și identificarea 
de alternative  

Deși economiile europene înregistrează o stagnare a 
descreșterii economice, acestea încă stagnează, ceea 
prezintă o corelație directă cu reducerea investițiilor străine 
din spațiul european. O contrabalansare a acestui fenomen 
îl reprezintă atragerea de investiții străine din țările 
emergente care au și o politică masivă de investiții externe, 
cum ar fi China. Pentru transformarea într-un avantaj a 
unei posibile relații de investiții cu China, este nevoie de un 
efort coordonat al autorităților locale, în vederea atragerii 
de investitori.  

Creșterea economiei 
naționale în anul 
precedent  

Faptul că România a înregistrat o creștere economică în 
anul precedent reprezintă un factor pozitiv pentru economia 
Județului Ilfov având în vedere aportul ridicat al județului la 
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PIB al țării.  

Raportul monedei 
naționale cu alte monede  

Având în vedere că în Județul Ilfov își au sediul firme 
multinaționale importante care efectuează schimburi 
comerciale constant, cursul monedei naționale în raport cu 
celelalte valute este un element care poate face diferența 
dintre un bilanț pozitiv sau unul negativ.  
 
Cursul de schimb influențează și prețul bunurilor și al 
serviciilor și mai ales prețul creditării, având în vedere că 
multe din proiectele imobiliare dezvoltate pe teritoriul 
Județului Ilfov sunt disponibile clienților doar prin 
intermediul creditelor bancare. Fluctuațiile importante ale  
cursului de schimb pot duce la incapacitate de plată a 
creditului și la falimentul investiției.  

Piață de desfacere prin 
proximitatea municipiului 
București  

Având în vedere proximitatea municipiului București și a 
relațiilor strânse dintre aceste două entități, faptul că pe un 
teritoriu restrâns locuiesc cca 2,3 milioane de persoane, 
reprezintă existența unei piețe de desfacere generoase 
pentru producătorii de bunuri și furnizorii de servicii din 
Județul Ilfov, acest areal fiind singurul cu aceste 
caracteristici la nivel național.  

Zonă propice pentru 
investiții de tip greenfield 
și brownfield  

Teritoriul Județului Ilfov este favorabil pentru investiții de tip 
greenfield în proximitatea nodurilor de comunicații, dar și 
pentru investiții de tip brownfield.  

Potenţialul unor zone 
turistice  

Interes crescut pentru dezvoltarea infrastructurii şi 
valorificarea potenţialului unor noi zone turistice care pot 
angrena şi readuce în atenţie obiective turistice 
reprezentative.  

Agricultură performantă  Agricultură din Județul Ilfov, pe sectoarele de creștere a 
animalelor și producție legume/fructe, înregistrează valori 
semnificativ peste media națională. Acestea reprezintă 
sectoare în care investițiile pot duce la un grad și mai 
ridicat de performanță, pe fondul unei activități deja peste 
nivelul unei agriculturi de subzistență.  

S Sociali Sprijin pentru dezvoltarea 
societăţii civile  

La nivelul Județului Ilfov au fost semnalate dificultăți în 
integrarea socio-profesională a grupurilor dezavantajate. O 
activitate mai susţinută a ONG-urilor din domeniul social şi 
o extinderea a serviciilor oferite de acestea grupurilor 
vulnerabile, în cooperare cu autorităţile locale, va duce la 
oferirea de oportunități de ocupare și integrare socială.  

Discrepanţe de dezvoltare 
reieșite din procesul 
avansat de suburbanizare  

Procesul avansat de suburbanizare a dus la crearea în 
cadrul județului a zonelor cu nivel diferit de dezvoltare. 
Unul dintre indicatorii acestei dezvoltării inegale o 
reprezintă accesul la serviciile publice, precum accesul la 
sistemul de alimentare cu apă sau la canalizare.  
 
Un factor care va pune presiuni în continuare va fi lipsa 
finanțărilor, în următoarea Politică de Coeziune, pentru 
utilități și alte servicii publice.  

Structuri de formare slab 
dezvoltate  

S-a constatat o eficienţă redusă a programelor şi a 
proiectelor actuale care oferă oportunităţi de calificare şi de 
recalificare. Pentru a reduce presiunea generată de 
numărul de șomeri actual, este necesara crearea unor 
structuri de formare care sa furnizeze cursuri de formare 
adaptate nevoilor forței de muncă disponibile.  

Sistem de învățământ cu 
rezultate scăzute la nivel 
de grad de cuprindere și 
de rate de promovabilitate  
 

Pentru o îmbunătățire semnificativă a indicatorilor care 
reflectă starea sistemului de învățământ este nevoie de 
acțiuni comune ale autorităților locale și ale unităților de 
învățământ. Aceste activități trebuie să vizeze atât părinții 
cât și elevii.  
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Creșterea raportului de 
dependență socială  

Pentru orice economie creșterea numărului de asistați 
sociali aduce presiuni asupra impactului în economie a 
persoanelor active economic. Pentru a reduce această 
presiune, în Județul Ilfov este trebuie generate variante de 
asistare activă a grupurilor vulnerabile. Se au în vedere 
măsuri precum integrarea pe piața muncii sau în viața 
comunității a persoanelor vulnerabile afectate.  

Lipsa de politici care să 
se  adreseze direct 
fenomenul de 
discriminare a grupurilor 
vulnerabile  

Lipsa unui cadru guvernamental care să se adreseze 
grupurilor vulnerabile la nivel național are impact și în 
Județul Ilfov.  
 

T Tehnologici Potențial pentru servicii 
intense în cunoaștere  
 

Deși categoria servicii intensive în cunoaștere de înaltă 
tehnologie precum cercetare - dezvoltare - inovare ocupă 
locul 2 la nivel national în servicii, ponderea lor redusă în 
sectorul servicii la nivel județean (0,25%) reflectă un 
potențial valorificat la un nivel aproape inexistent.  

Activități de transfer 
tehnologic și de CDI  
 

În Județul Ilfov este prezentă o concentrare de actori 
publici importanți în domeniul CDI, precum Institutul 
Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie 
Nucleară Horia Hulubei, Institutul Național de Fizica 
Laserilor, Plasmei și Radiației, Institutul Național de 
Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică și Institutul 
Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica 
Materialelor, toate în orașul Măgurele. Toate acestea 
institute desfășoară o activitate semnificativă, recunoscută 
la nivel internațional. Alte institute de renume se regăsesc 
în orașul Voluntari - Institutul Național de Cercetare 
Dezvoltare pentru Microtehnologie, orașul Pantelimon - 
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale 
Neferoase și Rare, precum și în orașul Otopeni.  
Activitatea acestor institute poate crește prin proiecte 
naționale și internaționale de cercetare sau prin inițiative de 
comercializare a inovării către operatori economici din 
Județul Ilfov dar și din municipiul București.  

Susținerea competitivității 
și a inovării în agricultură 
la nivel european  
 

În noua politică agricolă 2014-2020 Comisia Europeana 
propune axarea pe competitivitatea sectorului agricol, 
încurajând inovarea, favorizarea bunei gestiuni a resurselor 
naturale şi susţinerea unei dezvoltări echilibrate a 
teritoriului, prin încurajarea iniţiativelor locale. În Județul 
Ilfov există institute care implementează proiecte de 
cercetare în sectoarele importante ale agriculturii ilfovene, 
legumicultură și producție animală. Sprijinul autorității 
locale trebuie să vină în mijlocirea unui dialog și a unei 
colaborări între institute și fermieri, în scopul dezvoltării de 
proiecte comune de cercetare, aplicate pe nevoile 
producătorilor.  

Noi investiţii  
 

Județul Ilfov se află în competiție cu alte zone de interes 
pentru investitori, zona Ploiești, zona Giurgiu etc. și cu o 
accesibilitate în creștere față de București, având în vedere 
dezvoltarea rețelei de autostrăzi. În acest context, 
autoritățile locale au un rol important în a identifica și a 
implementa facilități și stimulente pentru a atrage cât mai 
multe investiții înspre Județul Ilfov.  

Tehnologia informației și 
telecomunicații  
 

Sectorul IT şi de comunicaţii are o dezvoltare limitată la 
nivelul judeţului, ceea ce poate conduce la apariţia unor 
decalaje funcţionale.  

L Legislativi Cadrul legal favorabil 
pentru asociativitate și 
parteneriate la nivelul 

La nivel național, cadrul legal al administrației publice se 
aplică uniform tuturor autorităților locale, înlesnind 
parteneriatele şi integrarea într-o viziune strategică 
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administrației locale  națională.  

Cadru legal instabil  Adoptarea în ultimii ani de către autorităţile centrale a unor 
reglementări legislative sau normative restrictive cu impact 
nefavorabil asupra resurselor umane şi financiare locale, 
ceea ce creează presiuni suplimentare asupra 
implementării proiectelor la nivel local.  

Aplicarea cadrului legal  Autoritățile publice responsabile trebuie să preîntâmpine 
efectele negative ale dezvoltării economice și să asigure 
standarde de mediu ridicate prin aplicarea legii. Măsurile se 
adresează atât actorilor privați cât și celor publici și se 
referă la respectarea cadrelor de reglementare din 
domeniul protecției mediului cu scopul de a limita impactul 
negativ pe care acesta îl are asupra ilfovenilor dar și pentru 
a crește atractivitatea pentru activități de turism și de 
agrement.  

E Mediu Politica de Coeziune și 
prioritatea pentru mediu  

În noua politică de coeziune, în sensul respectării 
prevederilor strategiei Europa 2020, pentru componenta de 
mediu vor fi alocate în continuare fonduri semnificative. 
Este în interesul autorităților publice din Județul Ilfov să 
valorifice aceste fonduri pentru a reduce pericolele pentru 
mediu, precum calitate slabă a sistemelor de utilități publice 
și impactul asupra calității mediului și al sănătății.  

Zone cu risc ridicat de 
mediu  

Una dintre zonele cu cel mai mare risc de mediu este 
identificată în utilitățile publice furnizate. Printre problemele 
care trebuie abordate pe termen scurt și mediu se află: 
insuficienta dotare cu instalații de alimentare cu apă și 
canalizare a localităților, capacitate insuficientă de epurare 
a apelor uzate produse de către localități, capacitate 
insuficientă de colectare selectivă și prelucrare a deșeurilor 
etc.  

Limitarea reîmpăduririlor  Reîmpădurirea anuală a unor suprafeţe din ce în ce mai 
mici, corelată cu creşterea exploatării fondului silvic, pune o 
presiune suplimentară asupra mediului.  

 
Sursa: Prelucrare proprie din „Strategia de dezvoltare a Judetului Ilfov, Orizont 2020 – Partea a II-a – 
Analiza diagnostic, pag.116-121, Draft” 
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2.2. Incadrarea regionala 
 
Judetul Ilfov face parte din Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov care face parte din 
Macroregiunea de dezvoltare 3. 
 

 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

 
 
 
2.2.1. Localizarea geografica a Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov 
 
Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov este situat în partea de sud-est a țării. Este 
inconjurata de Regiunea de dezvoltare 3 Sud-Muntenia. 
 
Regiunea de dezvoltare 8 București-Ilfov este alcatuita din: 

 Municipiul București 

 Județul Ilfov  
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Este cea mai mica regiune de dezvoltare a Romaniei, avand 1.811 km2, reprezentand 0,66% 
din teritoriul României. 
 
O caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o reprezintă faptul că 
este singura regiune-enclavă din ţară si contine capitala Romaniei. Un alt aspect favorabil îl 
reprezintă apropierea, în partea de sud, de fluviul Dunărea, fapt ce oferă posibilitatea de a 
avea conexiuni cu cele opt ţări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre – Marea 
Neagră de a avea ieşire la Marea Neagră şi acces la portul Constanţa, principala poartă 
maritimă a ţării. 
 
 
2.2.2. Contextul european 
 
În perioada de programare 2007-2013, regiunile din Uniunea Europeană au fost împărţite şi 
finanţate de Comisia Europeană, în două categorii, în funcţie de venituri, respectiv:  

 regiuni mai puţin dezvoltate 

 regiuni mai dezvoltate.  
 
Comisia Europeană a stabilit pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020, crearea aşa-numitelor 
"regiuni de tranziţie", al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins între 75% şi 90% din media 
Uniunii Europene. Cele trei categorii definite vor fi eligibile pentru investiţii după cum 
urmează: 

1. Regiunile mai puţin dezvoltate, al căror PIB/ locuitor este mai mic de 75% din media 
Uniunii Europene, vor avea în continuare prioritate maximă în cadrul acestei politici. 
Rata maximă de cofinanţare este stabilită la 75 - 85% în regiunile mai puţin dezvoltate, 
dar şi în regiunile ultraperiferice; 

2. Regiunile de tranziţie, al căror PIB/ locuitor este cuprins între 75% şi 90% din media 
Uniunii Europene, vor avea o rată de cofinanţare de 60%; 

3. Regiunile mai dezvoltate, cu un PIB/ locuitor mai mare de 90% din media Uniunii 
Europene, vor avea o rată de cofinanţare de 50%. 

 
Regiunea Bucuresti-Ilfov se încadrează în categoria regiunilor „de tranziţie”, fiind 
caracterizată de un PIB/ locuitor cuprins intre 75% si 90% comparativ cu media Uniunii 
Europene. 
 
 
2.3. Zone de influenta 
 
Dezvoltarea Comunei 1 Decembrie este influentata de Bucuresti si de principalele orase din 
Regiunea de dezvoltare 3 Sud-Muntenia cu care are legaturi economice datorita proximitatii 
acestora si a disponibilitatii retelei de transport rutier: 

 A1 (E81) care leaga 1 Decembrie de Bucuresti si de Pitesti pe ruta DJ601-A1 

 DN1 care leaga 1 Decembrie de Ploiesti pe ruta DJ601-DJ100A (Soseaua de centura 
a Municipiului Bucuresti) – DN1. 

 
 
2.3.1. Zona metropolitana Bucuresti 
 
Cu toate ca, din punct de vedere al organizarii administrativ-teritoriale, Comuna 1 Decembrie 
face parte din Judetul Ilfov, comuna a fost inclusa in Zona Metropolitana Bucuresti. 
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Deși a făcut obiectul unui proiect de lege, Zona Metropolitană București nu este încă 
funcțională sub o formă juridică, asemenea celorlalte zone metropolitane din țară (Constanța, 
Iași, Cluj-Napoca, Oradea etc.), organizate ca și Asociații de Dezvoltare Intercomunitară. 
Singurul demers în direcția înființării zonei metropolitane a fost adoptarea O.G. nr.21/2011 
privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport, a cărei arie geografică cuprinde 
teritoriul administrativ al Regiunii de Dezvoltare București - Ilfov. 
 
Conform proiectelor de lege (PL nr.233/2009 și PL nr.122/2010) depuse la Camera 
Deputaților și la Senat, Zona Metropolitană București ar urma să cuprindă, într-o primă fază, 
63 de unități administrativ-teritoriale din proximitatea municipiului București, localizate în 
județele Ilfov, Călărași, Ilfov, Dȃmbovița și Ialomița, ultimele patru din regiunea Sud 
Muntenia. 
 
Zona Metropolitana Bucuresti cuprinde 63 de localitati din proximitatea Municipiului Bucuresti 
din 2 regiuni de dezvoltare, astfel:  

1. Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov: 38 de comune și orașe din: 

 Judetul Ilfov: toate localitatile, cu exceptia comunelor Gradistea si Nuci 
2. Regiunea de dezvoltare 3 Sud-Muntenia: 25 de comune și orașe din: 

 Județul Ialomița: 1 localitate: Sinești 

 Județul Dȃmbovița: 5 localitati: Crevedia, Butimanu, Niculești, Slobozia Moară, 
Tărtășești 

 Județul Călărași: 5 localitati: Frumușani, Plătărești, Fundeni, Fundulea, 
Belciugatele 

 Județul Giurgiu: 14 localitati: Joița, Bolintin-Deal, Bolintin-Vale, Ogrezeni, 
Grădinari, Buturugeni, Mihăilești, Bulbucata, Iepurești, Adunații-Copăceni, 
Călugăreni, Comana, Colibași, Varasti. 

 
Zona Metropolitană București ar urma să aibă o suprafață de 1.811 km² și o populație stabilă 
de aproximativ 2,4 milioane de locuitori, ceea ce ar reprezenta peste 11% din populația 
stabilă a țării, de 20.121.641 locuitori, conform Recensamantului populatiei si al locuintelor 
din anul 2011. 
 
Trebuie menționat faptul că, în conformitate cu metodologia DG Regio, care realizează 
studiul „Urban Audit”, zona metropolitană a Bucureștiului (”Larger Urban Zone – LUZ”) 
acoperă doar o parte din Judetul Ilfov, are 662 km2 si o populatie stabila de 2.140.194 
locuitori (2004). 
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Harta Zonei Metropolitane București – varianta propusă 

 

 
 
Sursa: www.zmb.ro 
 

 
2.3.2.  Poli de crestere si poli de dezvoltare  
 
Din punct de vedere administrativ-teritorial, Comuna 1 Decembrie face parte din Judetul Ilfov 
care este incadrat in Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov si in Macroregiunea 3 a 
Romaniei. 
 
Specificul Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov este „enclavizarea” acestui teritoriu in 
Regiunea de dezvoltare 3 Sud-Muntenia cu care realizeaza legaturi comerciale si 
economice, in special prin reteaua de transport rutier.   
 
Romania este impartita in 4 Macroregiuni de dezvoltare: 

1. Macroregiunea de dezvoltare 1 care cuprinde: 
a. Regiunea de dezvoltare 6: Nord-Vest 
b. Regiunea de dezvoltare 7: Centru 
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2. Macroregiunea de dezvoltare 2 care cuprinde: 
a. Regiunea de dezvoltare 1: Nord-Est 
b. Regiunea de dezvoltare 2: Sud-Est 

3. Macroregiunea de dezvoltare 3 care cuprinde: 
a. Regiunea de dezvoltare 3: Sud-Muntenia care cuprinde:  

 7 judeţe: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Ilfov, Ialomiţa, Prahova şi 
Teleorman; 

 16 municipii; 

 32 de oraşe;  

 519 comune cu 2019 sate. 
b. Regiunea de dezvoltare 8: Bucuresti-Ilfov 

4. Macroregiunea de dezvoltare 4 care cuprinde: 
a. Regiunea de dezvoltare 4: Sud-Vest Oltenia 
b. Regiunea de dezvoltare 5: Vest 

 
 

 
 

Harta Regiunilor de dezvoltare ale Romaniei 

 
În scopul impulsionării dezvoltării economice şi urbane, în România, s-au înfiinţat:  

 7 poli de creştere şi  

 13 poli de dezvoltare,  
în cadrul cărora se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi 
naţională. 
 
Astfel, regiunea Sud Muntenia care inconjoara regiunea Bucuresti-Ilfov este structurată în 
jurul a două centre de polarizare, respectiv: 

 municipiul Ploieşti, identificat drept pol de creştere prin Hotărârea de Guvern nr. 
998/2008 şi 

 municipiul Piteşti, identificat drept pol de dezvoltare prin aceeaşi Hotărâre de Guvern. 
Fiecare dintre aceşti poli are un potenţial semnificativ de influenţă nu doar regională, ci 
şi extra-regională, aşa cum arată harta de mai jos: 
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Harta Polii de creştere şi polii de dezvoltare în contextul teritorial 
 

Sursa: http://dezvoltare-regionala.blogspot.ro/2009/01/politica-de-dezvoltare-regional.html 
 

 
 
2.3.2.1. Polul de crestere Ploiesti, Judetul Prahova 
 
In cadrul Regiunii Sud-Muntenia, polul de crestere Ploiesti are o pozitie strategica deoarece 
se afla la o distanta de:  

 60 km fata de Municipiul Bucuresti  

 110 km fata de Municipiul Brasov, polul de crestere al Regiunii Centru. 
 
Municipiul Ploieşti face parte dintr-o zonă cu profil dominant industrial, situată în partea 
centrală a Judeţului Prahova şi concentrează principalele centre industriale şi de servicii din 
regiune, fiind caracterizat printr-un grad ridicat de populare şi dezvoltare urbană. 
 
Din punct de vedere al profilului reţelei de localităţi, polul de creştere Ploieşti are următoarea 
structură: 

1. Localităţi urbane: 1 municipiu şi 3 oraşe 
2. Localităţi rurale - 10 comune cu satele componente 

 
 
2.3.2.2. Polul de dezvoltare Pitesti, Judetul Arges 
 
Municipiul Piteşti, reşedinţă a Judeţului Argeş, este situat în partea central-sudică a 
României, între Carpaţii Meridionali şi Dunăre, în nord-vestul Munteniei. Judeţul Argeş se 
învecinează cu 6 judeţe – Dâmboviţa, Teleorman, Olt, Vâlcea, Sibiu şi Braşov, neavând 
graniţe externe.  
 
Spre deosebire de cazul Ploieştiului, care este pol de creştere, zona de acţiune urbană a 
P.I.D.U., Piteşti cuprinde doar areale din intravilanul oraşului. Astfel, această zonă de acţiune 
cuprinde numai 9 cartiere ale municipiului Pitesti. 
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Bine conectat cu principalele oraşe învecinate prin infrastructuri de transport rutier şi feroviar, 
Piteştiul este localizat la o răscruce de drumuri, fiind un important nod de comunicaţii cu 
deschidere internă şi internaţională. 
 
Municipiului Piteşti este al doilea centru de importanţă regională din Sud Muntenia, precum şi 
un centru (nod) de comunicaţii naţionale, fiind caracterizat prin:  

o cale ferată şi legături prin Craiova cu vestul ţării; 
o autostradă – A1 Bucuresti-Pitesti  
o şosele naţionale care îl leagă de capitala si care asigură legătura cu două reşedinţe 

de judeţ (Râmnicu Vâlcea şi Slatina) şi, mai departe, cu vestul si nord-vestul tarii. 
Legaturile rutiere cu viitoarea autostrada Bucuresti-Brasov, de natura strategica pentru 
Municipiul Pitesti, sunt in prezent insuficient dezvoltate. 
 
De o importanta deosebita in ceea ce proveste accesibilitatea Municipiului Pitesti este 
legatura acestuia cu Coridorul de Transport Pan-European IV (TEN-Tr) care era planificat sa 
se realizeze in anul 2013. 
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3. CADRUL NATURAL 
 
 
3.1. Relieful 
 
Din punct de vedere geografic, comuna 1 Decembrie este situata in Câmpia Romana, la 
contactul dintre luncile Argeşului si Sabarului, latitudine 44028’’ si longitudine 26006’’, in 
apropierea capitalei. 
 
Este tipul de aşezare de câmpie, adunata. 
 
Relieful dominant este tipic de campie inalta, usor ondulata, altitudinea fiind cuprinsa intre 
100 m in nord si 90 m, avand usoare denivelari marcate de prezenta crovurilor. 
 
Geomorfologic, cadrul natural al comunei este caracterizat de o terasă extinsă în zona de 
albie majoră a Argeşului. 
 
Fragmentarea reliefului este redusă având valori de 0,50 – 1.0 Km/Km2 pante line. Pătura de 
loess care acoperă câmpia în acdrul teritoriului studiat este groasă de circa 10 metri ceea ce 
face ca prezenţa crovurilor să fie frecvent întâlnită. 
 
Zona Argeş-Sabăr are o înclinare generală nord-vest sud-est şi o lăţime care variază  între 4 
şi 7 Km  cu microrelief caracteristic cu bălţi, beciuge, albii părsite şi terenuri mlăştinoase. 
Depozite din luncă sunt  aluvionare şi prezintă o mare varietate texturală de la nisip la argilă. 
 
Localitatea 1 Decembrie s-a dezvoltate în zona de câmpie. Altitudinea medie în zona 
construită este de cca. 90m. 
 
 
3.2. Geologia 
 
Din punct de vedere geologic, Comuna 1 Decembrie se află în zona depozitelor de luncă de 
vârstă cuaternară, acestea fiind alcătuite din materiale aluvionare transportate şi depuse de 
râul Argeş în etape succesive şi în funcţie de evoluţia şi modificările condiţiilor hidrodinamice. 
 
Cuaternarul  este reprezentat prin seriile Pleistocen şi Holocen, astfel: 

 Pleistocenul superior, reprezentat prin depozite loessoide aparţinând câmpiei şi 
terasei inferioare. Tot pleistocenul superior îi este atribuit şi complexul pietrişurilor de 
Colentina cu o mare extindere  în zoona teraselor Argeşului (paleofluviul Argeş); 

 Holocen superior, constituit din depozite leossoide alcătuite  predominat  din prafuri 
argiloase cenuşii – gălbui şi aluviunile din baza luncilor. Depozitele argilos – nisipoase 
de luncă  (aluviuni comprensibile) reprezentând  o alternanţă de argile nisipoase, 
prafuri şi nisipuri între care există treceri gradate, neputându-se  stabili limite precise. 

 
Ţinând seama de factorii care au contribuit la formarea depozitelor sedimentare pe scara 
evoluţiei geologice, pe baza observaţiilor directe din escarpamentele  lucrărilor geotehnice, 
precum  şi a măsurătorilor geofizice efectuate pe teren, s-a apreciat coloana litologică a 
zonei. Aceasta este alcătuită de sus în jos  din 3 tipuri litologice.  
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Solurile dominante intalnite pe teritoriul localitatii sunt compuse din 3 tipuri litologice: 
 

1. sol vegetal, umpluturi antropice si alternante de argile prafoase: 
- intre 0,00 si 0,40 m – sol vegetal cafeniu negricios (cernoziom) 
- intre 0,40 si 0,80 m –argile prafoase cafenii-galbui (loess) 

2. complex argilos-nisipos superior: 
- intre 0,80 si 1,20 m – argile nisipoase 
- intre 1,20 si 1,80 m – argile prafoase fine 
- intre 1,80 si 2,70 m – nisipuri fine prafoase, slab argiloase 
- intre 2,70 si 3,30 m – nisipuri fine si medii, rar pietrisuri mici 
- intre 3,30 si 4,00 m – nisipuri medii 

3. complexul pietrisurilor de Colentina: 
- intre 4,00 si 6,00 m – nisipuri mari, rar pietrisuri 
- intre 6,00 si 8,00 m – pietrisuri mici-medii 
- intre 8,00 si 10,00 m – pietrisuri mici si mari cu nisipuri 

 
In zonă există  o pânză freatică cu nivel liber care se alimentează din  râul Argeş, infiltraţii din 
pârâul Sabăr, precum şi din ape meteorice. 
 
Nivelul hidrostatic se situează la o adâncime  între 5 şi 7m, prezentând o zonă de capilaritate 
care poate  ajunge la 2m adâncime. În general, pe teritoriul Comunei 1 Decembrie nu există 
probleme de instabilitate a ternului din punct de vedere geotehnic. 

 
În funcţie  de caracteristicile  geotehnice ale terenului se recomandă,  următoarele tipuri  de 
construcţii. 

 cădiri parter cu: fundarea directă în pământurile coezive (argile, argile prăfoase), 
adâncime fundare minim 1,00m la nivelul terenului sistematizat, presiune 
convenţională de calcul 130-180 K Pa, în gruparea fundamentală, încastrate 3,30 -
0,40 m; 

 clădiri P+2 cu: fundarea directă în pământurie coezive, adâncime fundare minim 1.00-
1.50m de la nivelul terenului sistematizat, presiune convenţională de calcul 130-180 K 
Pa, în gruparea fundamentală, încastrare 0.30-0.40;  

 clădiri de subsol: fundare  directă  în pământurile  coezive, adâncime minim 0,30-
0,50m sub  pardoseala subsolului; în zonele din apropierea văilor de pâraie  nu este 
indicat a se realiza subsoluri la nivelul ridicat al apelor, acestea putând  fi inundate prin 
infiltrări; 

 pentru construcţiile cu procese tehnologice umede (castele de apă, rezervor îngropat, 
staţie  de tratare) se vor adopta măsuri de etanşare a lucrărilor şi de îmbunătăţire  a 
terenului de fundare, în scopul desensibilizării la umezire. 

 
Adâncimea de îngheţ conform STAS 6054/77 este de 0.90m, iar  seismicitatea conform 
normativului P100/1992 se încadrează în zona „C”, în care coeficientul seismic Ks=0,20 şi 
perioada de colţ Tc=1,5 secunde. Din punct de vedere seismic, Comuna 1 Decembrie este 
situată în zona seismică de calcul C. 
 
Localitatea se încadrează în zona de macroseismicitate l=81 pe scara MSK., unde indicele l 
corespunde unei perioada medii de revenire de 50 de ani, conform S.R. 11100/1-1993. 
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Din punct de vedere geologic, zona studiată face parte din marea unitate structurală 
cunoscută sun numele de Platforma Moesică Cuvertura. Acesta unitate cuprinde depozite 
Paleozoice, Mezozoice şi Neozoice, depuse pe un fundament cutat alcătuit din şisturi verzi. 
 
Neozoicul este reprezentat prin termeni ai Miocenului, întreg Pliocenului şi Cuaternarului 
(Pleistocen şi Holocen). 
 
Ultimul termen al Pliocenului Romanianul (Levantin) este alcătuit predominant din argile, 
argile nisipoase, marne cenuşii închise, cu intercalaţii de nisipuri.  
 
Alcătuirea geologică a acestei regiuni este reprezentată de depozite mezozice, neozoice şi 
cuaternare peste un fundament cristalin (depozite loessoide, argile, nisipuri – Nisipurile de 
Mostiştea şi piterişuri – Stratele de Frăteşti. 
 
Învelişul de sol este format în ceea mai mare parte din soluri zonale prezentate de  
cernoziomuri  argiloiluviale şi soluri brun roşcate simple. Solurilor menţionate li se asociază 
diferite faze de erodare. 
 
Fertilitatea bună a cernoziomurilor  şi relieful cu pante domoale, au determinat folosirea în 
agricultură pe scară mare a fondului  funciar şi caracterul predominant cerealier al agriculturii 
asociat în suprafeţe mici cu cel viticol şi pomicol. Folosirea intensivă a resurselor de sol 
necesită şi o serie de măsuri sau lucrări de îmbunătăţiri funciare:  

 lucrări de combatere a eroziunii solului  

 precum şi combaterea excesului de umiditate rezultat în  urma precipitaţiilor. 
 
 
3.3. Arheologia 
 
Pe cuprinsul teritoriului administrativ al Comunei 1 Decembrie nu au fost efectuate cercetari 
si sondaje si nu s-au semnalat prezente arheologice, conform Repertoriului Arheologic al 
Romaniei 2012. 
 
Contextul geografic al zonelor limitrofe – Campia Romana, prezenta raului Sabar, a raului 
Arges si a unei intinse zone de padure (vechii codri ai Vlasiei) indica un cadru optim de viata 
al comunitatilor umane incepand cu paleoliticul superior - avand locuri propice construirii 
adaposturilor si procurarii hranei, continuand in neolitic, epoca bronzului si epoca fierului. 
 
In Vidra, Comana si Mihailesti – localitati din apropierea Comunei 1 Decembrie, au fost 
gasite nenumarate vestigii din epoca bronzului, la Popesti - cea mai importanta “dava” de pe 
teritoriul Munteniei - Argedava; in localitati apropiate de 1 Decembrie s-au descoperit urme 
din perioada retragerii romanilor, a navalirilor popoarelor migratoare, a inchegarii primelor 
cnezate si voievodate romanesti-in sec. XIII. 
 
Situri arheologice aflate in Repertoriul Arheologic National se afla in proximitatea Comunei 1 
Decembrie, pe teritoriul administrativ al orasului Magurele, Judetul Ilfov, al Comunei Adunatii-
Copaceni, Judetul Giurgiu si pe teritoriul satului Popesti din orasul Mihailesti – Judetul 
Giurgiu. 
 
Amplasamentul localitatii ar trebui sa fie supusa cercetarii. Cercetarile care ar trebui 
aprofundate inainte de inceperea unei campanii de sapaturi de catre specialistii arheologi. 
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3.4.  Hidrologia 
 
Apele din Comuna 1 Decembrie sunt reprezentate atat teran, cat si subteran. 
 
 
3.4.1. Apele de suprafaţă 
 
Reteaua hidrografica este tributara Argesului.  
 
Comuna 1 Decembrie este aşezata pe malul stâng al râului Argeş, pe cursul inferior , in 
apropierea oraşului Bucureşti, acolo unde cursul râului Argeş se intalneste cu Şoseaua 
Naţionala Bucureşti – Giurgiu. 
 
Comuna 1 Decembrie este prinsa intre malul stang al raului Arges si malul drept al raului 
Sabar care strabate teritoriul Comunei Jilava. 
 
Spre est, tot pe malul stâng al Argeşului, comuna 1 Decembrie se invecineaza cu localităţile: 
Comuna Copaceni, Judetul Ilfov, sat Cretesti si sat Vidra – sate ale Comunei Vidra, Judetul 
Ilfov. Spre nord, Comuna 1 Decembrie se invecineaza cu localitatea Jilava, Judetul Ilfov 
având ca graniţa râul Sabar, afluent al râului Argeş. Spre nord – vest se invecineaza cu 
localitatea Darasti-Ilfov, iar la sud se invecineaza cu localitatea Adunaţii – Copaceni, Judetul 
Giurgiu. 

 
Harta hidrografica a Judetului Ilfov 
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3.4.2. Apele subterane 
 
Apele subterane prezintă un deosebit interes din punct de vedere al potabilităţii. 
 
Caracteristicile hidrogeologice şi hidrochimice ale formaţiunilor sedimentare din regiune sunt 
condiţionate de următorii factori: 

 subunitatea morfologică pe care se dezvoltă  

 raportul de alimentare sau drenare faţă de reţeaua hidrografică 
 
Condiţii favorabile ale înmagazinării şi circulaţiei apelor subterane se regăsesc la nivelul 
următoarelor formaţiuni geologice: 

 în nisipuri albiene, 

 în „stratele de Frăţeşti” – Pleistocen – inferior  

 în nisipurile „Compexului marnos„ – Pleistocen Mediu  

 în „nisipurile de Mostiştea”– Pleistocen superior 

 în depozitele loessoide ale Câmpiei şi aluviunile teraselor Ialomiţei şi Dunării. 
 

a. Stratele de Frăţeşti – Pleistocen inferior găzduiesc un orizont acvifer sub presiune cu 
nivel freatic ascensional. 

b. Nisipuri de Mostiştea – Pleistocen superior, bazal găzduitoare de orizonturi  acvifere 
cu apă sub presiune cu nivel ascendent, pe alocuri are chiar nivel liber funcţie de 
permeabilitatea rocilor acoperitoare, nu prea este exploatat.  

c. Orizontul freatic situat la adâncimi de 8 – 10 m la baza depozitelor loessoide este 
exploatat prin fântâni săteşti.  

 
Datorită slabei circulaţii a apei în subteran şi a unui proces intens de dizolvare a sărurilor din 
cadrul depozitelor loessoide, apa este mineralizată. 
 
 
3.5. Clima 
 
Clima poate fi definită ca fiind regimul multianual caracteristic proceselor meteorologice, 
regim care se menţine într-o anumită regiune timp de secole. Clima se formează ca urmare a 
interacţiunii dintre numeroşi factori naturali. Rolul principal îl joacă acumularea şi consumul 
de energie solară şi circulaţia atmosferică în strânsă legătură cu latitudinea.  
 
Datorită poziţiei pe care o are în sudul ţării, altitudini în general sub 200 m şi a cadrului 
înconjurător mai înalt, cu deschiderea ei largă spre sud în lungul Dunării, Câmpia Română 
face parte din provincia cu climă continentală excesivă. Această provincie se caracterizează 
prin amplitudini termice mari, determinate de răcirea puternică din timpul iernii, ca urmare a 
pătrunderii maselor de aer arctic şi de încălzirile excesiva din timpul verii care au loc în cursul 
invaziei maselor de aer tropical. În legătură cu caracterul excesiv al climei trebuie precizat că 
acesta este specific în partea de est unde secetele şi viscolele au o frecvenţă mai mare. 
 
Teritoriul aparţine climei temperat – continental cu nuanţe excesive, atenuată în parte de 
unele suprafeţe împădurite. 
 
Regimul climatic general este caracterizat prin veri calde şi uscate, ierni geroase, marcate de 
viscole puternice. 
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Circulaţia generală a atmosferei se caracterizează prin advecţii lente de aer temperat – 
oceanic din V şi NV, mai ales în semestrul cald şi advecţiilor de aer temperat continental din 
E şi NE, mai ales în semestrul rece, conform datelor furnizate de staţia Meteorologică 
Bucureşti –Filaret. 
 
Pe teritoriul comunei avem clima de tip continentala de campie in care dominanta este 
circulatia maselor de aer din est provenind din anticiclonul eurosiberian. Destul de frecvente 
sunt si influentele maselor de aer din partea de vest provenind din anticiclonul Azoric sau din 
cicloni de pe Marea Mediterana. 
 
Clima este specifica Câmpiei Dunării. Este o clima temperat -continentala cu variatiuni de 
tempertura destul de mari intre vara si iarna. In ultimii ani, căldura verilor a fost mai 
persistenta, iar zăpezile iernilor au venit foarte timpuriu, chiar in noiembrie. Cad ploi cu 
caracter de averse, cantitatea de umiditate anuala nedepăşind insa 650 -700 mm iar 
temperatura medie anuala variază intre + 18 grade si + 20 grade C. Au fost ierni in care 
temperature a scăzut la – 34 grade si veri cand mercurul a urcat la + 32 , + 35 grade C. 
Primaverile se prelungesc cu îngheţuri si brume care, de multe ori, provoacă pagube 
culturilor de legume, specifice agriculturii locale.  
 
Vânturile dominante sunt cele dinspre sud-est, vest si sud-vest. Nu se formează curenţi 
locali. Crivatul vine din stepa rusa. Dinspre sud-vest, in general provin curenţi calzi – de 
multe ori cu ploi binefăcătoare culturilor agricole. 
 
Temperatura medie anuala a Romaniei este intre 10ºC si 11ºC. Temperatura medie a lunii 
celei mai calde – iulie, este de 22ºC, iar temperatura medie a lunii celei mai reci – ianuarie, 
este de de -3ºC. 
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Harta temperaturilor medii lunare ale lunii iulie in perioada 1961-1990  
 

 
 
Sursa: Administratia Nationala de Meteorologie 
 
 

Harta temperaturilor medii lunare ale lunii ianuarie in perioada 1961-1990 
  

 
 
Sursa: Administratia Nationala de Meteorologie 
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Variaţia termică şi sezonieră lunara din cursul unui an evidenţiază următoarele: 

 5 luni reci şi umede, din care: decembrie, ianuarie, februarie cu temperatura  medie a 
aerului sub 00C, dar nu mai scăzută de -3,90C (ianuarie); 

 3 luni cu temperaturi moderate: aprilie, septembrie, octombrie cu temperaturi medii 
lunare mai mari de 110C, dar fara sa depaseasca 180C; 

 4 luni calde: mai, iunie, iulie, august cu temperaturi medii anuale de peste 170C, 
depăşind 220C in luna iulie. 

 
Temperaturi si Precipitatii medii lunare  

inregistrate de statia Filaret in perioada 1961-1990 
 

 
 
Sursa: Administratia Nationala de Meteorologie 

 
Media anuala a precipitatiilor este de 50 mm/an cu un maxim in luna iulie de 60 mm si un 
minim in luna ianuarie, de circa 40,1 mm. 
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Harta precipitatiilor medii lunare ale lunii Iulie in perioada 1961-1990  

 

 
Sursa: Administratia Nationala de Meteorologie 

 
Harta precipitatiilor medii lunare ale lunii Ianuarie in perioada 1961-1990  

 

 
Sursa: Administratia Nationala de Meteorologie 
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Harta intensitatii vanturilor in perioada 1961-1990  

 

 
Sursa: Administratia Nationala de Meteorologie 

 
Vânturile dominante sunt cele din direcţia  E (21,2%), urmate de cele din V(16,3%), cu viteze 
medii de 4-6m/s. 
 

Harta intensitatii vanturilor la 50m deasupra solului, in perioada 1961-1990 
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Sursa: Administratia Nationala de Meteorologie 

 
Conform “Raport Ilfov 2005”, din punct de vedere climatic pentru evaluarea vulnerabilitatii la 
poluarea cu nitrati, cel mai important parametru este raportul dintre precipitatii si 
evapotranspiratia potentiala. Valoarea medie a acestui raport pentru seria de ani climatici 
1961-1990, considerata ca serie de referinta in studiile privind impactul climatic, este pentru 
comuna 1 DECEMBRIE 0,868 cu un domeniu de variatie cuprins intre 0,617 si 1,057. 
 
Din aceste valori rezulta ca regimul hidroclimatic induce in general transferuri importante de 
apa din atmosfera catre corpurile de apa prin intermediul solului. 
 
In anii deficitari pluviometric valoarea cumulata anual a evapotranspiratiei potentiale este mai 
mare decat cea corespunzatoare precipitatiilor, riscul de transfer al nitratilor catre corpurile 
de apa de suprafata si subterane fiind redus. Anii ploiosi insa, vor induce miscarea nitratilor 
stocati astfel in zona nesaturata catre corpurile de apa subterane.  
 
Parametrii climatici pe baza carora se determina perioadele de interdictie pentru aplicarea 
ingrasamintelor organice sunt data de aparitie a primului inghet (toamna/iarna) si cea de 
aparitie a ultimului inghet (primavara). 
 
Utilizand seria climatica de referinta (1961-1990), pentru comuna 1 Decembrie valorile 
acestor parametri climatici sunt: 

 data de aparitie a primului inghet: 
- valoare medie : 6 octombrie 
- cel mai timpuriu: 8 septembrie 
- cel mai tirziu : 8 noiembrie 

 data de aparitie a ultimului inghet: 
- valoare medie : 30 aprilie 
- cel mai timpuriu: 28 martie 
- cel mai tirziu : 13 iunie 

 
 
3.6. Flora si Fauna 

 
Comuna 1 Decembrie se incadreaza in zona de silvostepa in care apar specii precum 
stejarul si salcamul. Pajistile ocupa suprafete reduse fiind transformate in zone agricole si 
industriale. 
 
Domină vegetaţia de silvostepă, cea de luncă şi de baltă ocupând suprafeţe apreciabile. 
Vegetaţia naturala este specifica florei de stepa, pe care o găsim, cu mici abateri, intre râul 
Neajlov si Ialomita. Ea este reprezentata prin ierburi, arbuşti si arbori. 
 
În cadrul acestei zone fauna se grupeaza astfel:  

 fauna pădurilor 

 fauna de câmp   

 fauna acvatică. 
 

a. Fauna de pădure este foarte numeroasă începând de la insecte până la mamifere: 
o mamifere. Animalele caracteristice sunt rozatoarele dintre care iepurele, catelul 

pamantului, soareci de camp, harciogul, dar si vulpea, mistreţul, caprioara, 
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dihorul.  
o păsări:  

 cantatoare: potârnichea, ciocârlia de pădure, mierla, privighetoarea 
mică, cucul 

 răpitoare: noaptea sunt active bufniţa şi cucuveaua.  
o reptilele sunt reprezentate prin şerpi, şopârle, guşteri,  
o dintre insecte sunt răspândite: graurii, lăcustele, cosaşii. 

 
b. Fauna de câmp este bine reprezentată prin:  

o mamifere: popândăul care provoacă mari pagube agriculturii ducând la 
degradarea solului prin orificiile pe care le creează, hârciogul, şoarecele de 
câmp, şobolanul de câmp, iepurele de câmp (Lepus europaeus).  

o dintre păsări: prepeliţa (Conturnix conturnix), pasărea ogorului, ciocârlia de 
câmp.  

o insectele au numeroşi reprezentanţi cum sunt: greierele, lăcusta, cărăbuşul 
cerealelor. 

c. Fauna acvatică prezintă importanţă economică, bine reprezentată în apele de pe 
teritoriul comunei. Specii frecvente sunt: crapul (Syprinus carpio), carasul (Carassius 
carassius), bibanul, şalăul (Lucioperca lucioperca).  

 
 
3.7. Resursele naturale 
 
 
3.7.1. Resursele solului 
 
Resursele naturale sunt reprezentate de resursele de sol, subsol, vegetaţie şi faună. 
 
Conform „Raport Ilfov 2005”, pe teritoriul Comunei 1 Decembrie principalele tipuri de sol sunt 
: 

 mlastini  

 protosoluri aluviale gleizate avand textura lutoasa 

 protosoluri aluviale gleizate avand textura nisipolutoasa si lutonisipoasa 

 protosoluri aluviale avand textura nisipolutoasa si lutonisipoasa 

 soluri aluviale, inclusiv protosoluri aluviale, frecvent gleizate cu textura lutoasa 

 soluri aluviale, inclusiv protosoluri aluviale, frecvent gleizate avand textura 
nisipolutoasa si lutonisipoasa 

 soluri aluviale, inclusiv protosoluri aluviale, avand textura argiloasa 

 soluri aluviale, inclusiv protosoluri aluviale, avand textura lutoasa 
 
Aproximativ 70% din suprafata localitatii este reprezentata de tipul de sol aluvial argiloase si 
lutoase. 
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Sursa: Prelucrare proprie consultant “Raport Ilfov 2005” 
 

 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant “Raport Ilfov 2005” 

 
 
 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

112 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

Resursele legate de sol sunt privite, in special, prin prisma existenţei terenurilor fertile. Alte 
resurse importante le constituie luciul de apa si padurile. Padurile ocupa o suprafata 
neinsemnata, doar 0,19% din suprafata totala a localitatii si nu are un potenţial cinegetic 
important. 
 

a. terenuri agricole: 1.445 ha – în care se înscriu terenuri arabile, viticole, pomicole, 
păşuni, fâneţe, din care:  

 public =       2 ha 
 privat = 1.443 ha 

b. terenuri ocupate de luciu de apă 24 ha, din care: 
 public = 24 ha 
 privat =    0 ha 

c. terenuri ocupate de păduri: 19 ha, din care: 
 public =   3 ha 
 privat =  16 ha 

d. curti constructii: 216 ha. 
 

Tipul de teren pe destinatie si forma de proprietate 
 

Nr. Tip teren Suprafata Suprafata 

crt.   ha % 

1. Agricol 1.445 84,80 

1.1. public 2 0,12 

1.2. privat 1.443 84,68 

2. Luciu de apa 24 1,40 

2.1. public 24 1,40 

2.2. privat     

3. Paduri 19 1,12 

3.1. public 3 0,18 

3.2. privat 16 0,94 

4. Curti constructii 216 12,68 

* TOTAL 1.704 100,00 
 
Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov - Balanta terenurilor – Prelucrare proprie consultant 

 
Datele furnizate de Primaria Comunei 1 Decembrie sunt preluate din Balanta terenurilor 
inainte de inventarierea acestora. Primaria Comunei 1 Decembrie si-a propus efectuarea 
inventarierii terenurilor in perioada 2013-2014, cand datele vor fi reactualizate in functie de 
situatia fizica si de reglementarile urbanistice. 
 
Aproape tot  terenul din Comuna 1 Decembrie a fost trecut in intravilan, respectiv  81,16% 
din suprafata totala a localitatii. 
 
Din punct de vedere al incadrarii teritoriale, structura terenurilor se prezinta astfel: 
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Incadrarea zonala a terenurilor 
 

Nr. Tip teren Suprafata Suprafata 

crt.   ha % 

1. Intravilan 1.383 81,16 

1.1. * curti constructii 216 12,68 

1.2. * agricol 1.167 68,48 

2. Extravilan 321 18,84 

2.1. * agricol 278 16,31 

2.2. * luciu de apa 24 1,41 

2.3. * paduri 19 1,12 

* Total 1.704 100,00 
 

Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov - Balanta terenurilor – Prelucrare proprie consultant 
 

Numai 18,84% din suprafata totala a Comunei 1 Decembrie se afla in extravilanul localitatii, 
iar 81,16% din suprafata totala este incadrata in intravilanul acesteia. Aceasta inseamna ca o 
mare parte din terenurile agricole, cca 68,48%, sunt incadrate in intravilanul localitatii. 
 
 
3.7.2. Resursele subsolului 
 
Singurele resurse ale subsolului sunt cele de apa. 
 
Corpurile de apa de suprafata de pe teritoriul comunei este raul Arges la confluenta cu raul 
Neajlov. 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant “Raport Ilfov 2005” 

 
Comuna 1 Decembrie se afla deasupra a doua corpuri de apa subterana: 

 lunca si terasele Argesului  

 Pitesti  
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3.8. Patrimoniul construit 
 
 
3.8.1. Identificarea constructiilor valoroase 
 
Conform Listei  Monumentelor Istorice 2010 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, Nr.670bis/1.X.2010 pe teritoriul Comunei 1 Decembrie nu au fost identificate cladiri cu 
valoare de patrimoniu construit. 
 
 
3.8.2. Identificarea amenajarilor valoroase 
 
Constituirea localitatii prin parcelari realizate pentru improprietarirea taranilor din terenul 
agricol al mosiilor nu a condus la conturarea unor spatii publice reprezentative - piete, 
parcuri. 
 
 
3.8.3. Identificarea spatiilor si a perspectivelor valoroase 
 
Perspectivele in cadrul parcurgerii localitatii sunt nerelevante - fiind nepuse in valoare si din 
cauza lipsei de relief a zonei. 
 
Pentru sublinierea traseului rectangular al strazilor, plantatiile de aliniament vor trebui 
reconstituite, cu esentele folosite la inceput de sec. XX. 
 
 
3.8.4. Date semnificative referitoare la constructii si amenajari 
 
Localitatea a beneficiat de cladiri publice inca de la sfarsitul sec. XIX, dar la scara mica, fiind 
in general cladiri parter.  
 
O data cu cresterea numarului locuitorilor comunei, in anii 1960-1970, s-au construit blocuri 
avand regim maxim de inaltime P+4. In prezent, in Comuna 1 Decembrie exista cca 70 
blocuri de locuinte avand regim maxim de inaltime P+4. 
 
Blocurile sunt nereabilitate termic, iar tencuiala exterioara a majoritatii blocurilor este in stare 
avansata de degradare. 
  
Peisajul construit nu este diferentiat de cladiri impunatoare, acesta putand fi ameliorat prin:  

 amenajari realizate din plante/copaci;  

 amenajari de parcuri/ gradini; 

 amenajari ale fatadelor blocurilor. 
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3.8.5. Alte constructii cu valoare istorica locala 
 
Singurul edificiu cu valoare istorica din Comuna 1 Decembrie este Statuia Eroului 
Necunoscut. Fara sa fie un monument istoric in acceptiunea Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National si a Institutului National de Patrimoniu – promotorii Listei 
Monumentelor Istorice 2010, acest edificiu reprezinta un omagiu adus eroilor cazuti in primul 
Razboi Mondial, locuitori ai actualei comune 1 Decembrie, Judetul Ilfov. 
 

 
 
Sursa: www.primaria1decembrie.ro  

 
 
3.8.6. Concluzii referitoare la elementele care necesita protectie si la natura acestora 
 
Statuia Eroului Necunoscut poate fi pusa in valoare prin amenajarea unei zone verzi 
adiacente acestui edificiu. 
 
De asemenea, elemente cu valoare pentru istoria locala, respectiv cladirile de locuit 
traditionale, trebuie protejate si cadrul lor reabilitat. 
 
 
 
 
 
 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com
http://www.primaria1decembrie.ro/


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

116 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

 
3.9. Zone cu caracteristici speciale  
 
 
3.9.1. Terenuri degradate 
 
Desi Comuna 1 Decembrie se afla in bazinul hidrografic al Raului Arges, la confluenta dintre 
raurile Arges si Neajlov, conform “Raport - Evaluarea preliminara a riscului la inundatii” 
elaborat de Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, acesta nu prezinta risc de inundatii 
si nu inregistreaza inundatii istorice care sa fi degradat terenurile prin fenomene de inundatii 
sau de baltire.  
 
In schimb, degradarea terenurilor s-a produs ca urmare a utilizarii intensive a suprafetelor 
agricole. Conform “Raport Ilfov 2005”, intreaga suprafata agricola a localitatii este degradata 
din cauza administrarii ingrasamintelor, a ierbicidelor si a pesticidelor. 
 
 
3.9.2. Zone ecologice fragile 
 
Pe raza Comunei 1 Decembrie nu s-au identificat zone ecologice fragile. 
 
 
3.9.3.  Zone protejate 
 
Conform Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a III-a - zone protejate, pe raza comunei 1 Decembrie  nu există zone naturale 
protejate prin lege. 
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4. DEZVOLTAREA TERITORIALA 
 
 
4.1. Evolutia teritoriului administrativ si intravilan 
 
Teritoriul administrativ cuprinde doar localitatea 1 Decembrie. 
 
Suprafata intravilanului a crescut in ultimii ani ajungand la 1.383 ha care reprezinta 81,16% 
din suprafata totala a localitatii. 
 
 
4.2. Evolutia reglementarilor edilitare si urbanistice 
 
Reglementarile edilitare si urbanistice au inceput in sec. XIX. Atunci se refereau numai la 
traseul strazilor si la imbunatatirea starii acestora - largire prospect, pietruire. 
 
Din punct de vedere al instalatiilor edilitare, acestea au fost propuse pentru a fi extinse pe 
toata suprafata intravilana a localitatii pentru a corespunde necesitatilor actuale ale 
dezvoltarii comunei. 
 
 
4.3. Evolutia tramei stradale si parcelarului 
 
Trama stradala este rectangulara, cu strazi paralele si parcele de dimensiuni sensibil egale, 
avand cladirile aliniate catre strada principala. 
 
Parcelele specifice sunt lungi, inguste, cu o dispunere ordonata. 
 
In insulele triunghiulare, parcelele au forme atipice, urmarind forma terenului. 
 
 
4.4. Evolutia fondului construit. Tipologia si caracteristicile acestuia. Amenajari 
 
Informatiile de baza pentru evolutia fondului construit se regasesc in studii si monografii ale 
localitatii. 
 
Pornind de la locuintele semiingropate din sec. XV, cu o singura incapere, realizate din 
pamant, acestea evolueaza la doua incaperi, avand peretii din busteni dati cu lut si 
acoperisul in doua ape, din stuf sau paie (sec. XVII). 
 
In sec. XVIII-XIX cladirile se realizeza din paianta si apoi din zidarie de caramida. 
 
Din punct de vedere al planimetriei, atat pentru cladirile publice, cat si pentru cladirile de 
locuit predomina cladirile de forma dreptunghiulara sau cu mici pridvoare adaugate, cu tavan 
de lemn si acoperis in 4 ape. 
 
Cele cu vechime mai mare sunt din paianta, cu prispa si stalpi de lemn frumos decorati, cu 
decoratii/traforuri din lemn pe post de capiteluri, pazii de lemn la streasina. 
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Cele mai recente, sunt din zidarie de caramida, cu decoratii/ancadramente in jurul ferestrelor, 
braie cu stucaturi la nivelul superior al fatadelor. 
 
Curtile nu sunt de dimensiuni mari, nu beneficiaza de amenajari/gradini cu forme speciale, 
singurele elemente care prezinta forme decorative, de factura noua, sunt gardurile catre 
strada, realizate din beton, cu motive geometrice, dand o nota specifica imaginii strazii. 
 
 
4.5. Operatiuni urbanistice importante - parcelari, demolari, trasari de artere de 
circulatie noi, lucrari hidrotehnice, amenajare de suprafete plantate 
 
Operatiunile importante de parcelare s-au realizat odata cu improprietarirea taranilor 
(jumatatea sec. XIX). In prezent, parcelarile noi se realizeaza in zone de teren libere, fara a 
demola cladiri existente. 
 
Nu sunt necesare lucrari de amenajari hidrotehnice sau de protectie impotriva inundatiilor, 
astfel incat sa existe riscul de a influenta imaginea traditionala a localitatii. 
 
 
4.6. Definirea si delimitarea zonelor de protectie si a zonelor istorice de referinta 
 
In cadrul Comunei 1 Decembrie, in jurul Statuii Eroului Necunoscut se poate amenaja o zona 
istorica de referinta. 
 
Densitatea valorilor de patrimoniu construit, dar si constructiile curente din localitate nu 
indreptatesc realizarea unei Zone Construite Protejate in Comuna 1 Decembrie. 
 
 
4.7. Concluzii referitoare la vechimea constructiilor si a amenajarilor urbane -strazi, 
plantatii, piete - si la evolutia urbanistica a localitatii 
 
Comuna 1 Decembrie pastreaza cladiri fara vechime mare, cele mai vechi fiind biserica 
ortodoxa cu Hramul Adormirea Maicii Domnului de inceput de sec. XIX, cateva cladiri de 
locuit de inceput sec. XX- covarsitoarea majoritate a cladirilor fiind construite la jumatatea 
sec. XX. 
 
Amenajarile urbane sunt inexistente, fiind necesara realizarea acestora, in paralel cu 
punerea in valoare a Statuii Eroului Necunoscut – omagiu adus eroilor căzuţi în primul război 
mondial, fosti locuitori ai actuale Comune 1 Decembrie. 
 
Zona monumentului necesita realizarea unei plantatii de fundal, pentru separarea functiunilor 
existente de caracterul cultural. 
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4.8.  Zonificarea teritoriului intravilan 
 
Teritoriul intravilan actual formeaza un singur trup.  
 

Incadrarea terenurilor dupa functiuni 
 

Nr. Tip teren Suprafata Suprafata 

crt.   ha % 

1. Intravilan 1.383 81,16 

1.1. * curti constructii 216 12,68 

1.2. * agricol 1.167 68,48 

2. Extravilan 321 18,84 

2.1. * agricol 278 16,31 

2.2. * luciu de apa 24 1,41 

2.3. * paduri 19 1,12 

* Total 1.704 100,00 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date Primaria Comunei 1 Decembrie 

 
O data cu elaborarea PUG, Comuna 1 Decembrie si-a extins zona intravilana la 1.383 ha, 
reprezntand 81,16% din suprafata totala a comunei. 
 
In extravilanul comunei au ramas 321 ha, reprezentand 18,84% din suprafata totala a 
localitatii. 
 

Bilantul teritorial al suprafetelor Comunei 1 Decembrie  
 

Nr. Tip teren Suprafata Suprafata 

crt.   ha % 

1. Agricol 1.445 84,80 

1.1. public 2 0,12 

1.2. privat 1.443 84,68 

2. Luciu de apa 24 1,40 

2.1. public 24 1,40 

2.2. privat     

3. Paduri 19 1,12 

3.1. public 3 0,18 

3.2. privat 16 0,94 

4. Curti constructii 216 12,68 

* TOTAL 1.704 100,00 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date Primaria Comunei 1 Decembrie 

 
1. Zona de locuinţe individuale. Regim de inaltime: P, P+1. Cele mai multe 

construcţii sunt in stare de întreţinere buna, neavand drumuri de acces 
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modernizate si lipsind partial sau total echiparea tehnico-edilitară, alimentare cu 
apa si canalizare, necesara unor condiţii civilizate de viata. Aceasta zona a fost 
extinsă în urma introducerii şi parcelării a unor zone care permit construcţia de 
locuinţe si preconizarii devoltarii ulterioare a comunei. Dat fiind caracteristicile 
geomorfologice ale terenului este necesară ca autorizarea construcţiilor să se 
facă în baza unui studiu geotehnic. 
 

2. Zona de locuinţe colective. Regim de inaltime: P+2, P+3, P+4. 
 

3. Zona pentru instituţii publice si servicii este in crestere la nivelul teritoriului 
intregii comune, ceea ce denota orientarea si preocuparea autoritatii publice pentru 
satisfacerea nevoilor sociale, medicale, de educatie si culturale ale locuitorilor. 
Această funcţiune este compatibilă cu cea rezidenţială - cu condiţia ca acestea să 
nu constituie sursă de poluare fonica sau de noxe. Pentru zonele centrale s-au 
prevăzut indicatori urbani specifici în regulamentul local de urbanism. 

 
Pe teritoriul Comunei 1 Decembrie, functioneaza: 

a. instituţiile administrative:  

 primărie 

 poliţie 
b. 1 oficiu poştal 
c. 4 unităţi de învăţământ:  

 1 şcoli de învăţământ primar şi gimnazial cu 2 corpuri: 
 corp A pentru clasele V – VIII 
 corp B pentru clasele I – IV 

 2 grădiniţe 
 Gradinita nr.1 
 Gradinita nr.2  

d. 1 biserica cu Hramul Adormirea Maicii Domnului 
e. 3 dispensare umane 
f. 2 farmacii umane 
g. 1 dispensar veterinar 
h. 1 farmacie veterinara 
i. 1 piata agro-alimentara  
j. Institutii cu caracter social. Nu este cazul, pe raza localitatii nu functioneaza 

vreun obiectiv cu caracter social 
k. Alte categorii de servicii existente pe teritoriul comunei sunt cele 

industriale, constructii, transporturi, agricole, comerciale, prestări servicii etc. 
 

4. Zona unitati industriale si depozite pentru care exista proiecte pentru parcuri 
logistice, avand ponderea cea mai mare raportat la celelate zone functionale. 
Dezvoltarea acestora se va face in procent considerabil din totalul intravilan al 
comunei, în măsura compatibilităţii cu zonele functionale adiacente . Majoritatea 
agentilor economici sunt specializati in industria agro-alimentara, materiale de 
constructii si in transporturi. 
 

5. Zona unitati agro-zootehnice este reprezentata de depozite de cereale, unitate 
mecanica, ferma agrozootehnica, mori si brutarie – mare parte dintre acestea sunt 
in conservare. Pentru activităţi economice şi pentru încurajarea micilor investitori 
vor fi luate în considerare unităţile agricole existente, parte din ele în conservare. 
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6. Zona gospodărie comunală cimitire.  

 
7. Zona aferenta constructiilor tehnico-edilitare infrastructura edilitară: cuprinde 

punct control canal aductiune, statie reglare-masurare gaze, antene GSM, put forat, 
gospodarie de apa, front puturi forate. In vederea asigurării compatibilităţii 
funcţiunilor, autorizarea executării construcţiilor trebuie sa tina cont de legislatia 
specifica privind Normele de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al 
populaţiei. 

 
8. Zona spatii plantate, sport si agrement este constituită dintr-un parc amenajat 

care se afla in etapa de executie a lucrarilor. Se propune dezvoltarea acestei zone, 
astfel incat sa raspunda necesitatilor locuitorilor din comuna si pentru dezvoltarea 
sectorului de servicii la nivelul intregii comune. Este necesara realizarea perdelor 
de protecţie între funcţiuni incompatibile sau cu funcţie de protecţie sanitara 
atunci când construcţiile sau amenajările care necesita protecţie sunt (exista) 
amplasate la distanţe care nu permit respectarea normelor. 
 

9. Zona spatiilor verzi de delimitare folosinte este slab reprezentata la nivel 
teritorial.  
 

10. Zona căilor de comunicaţie cuprinde străzi nemodernizate, mai puţin traseele 
drumurilor nationale si judeţene. Se propune dezvoltarea acestei zone datorită 
extinderii majore a  teritoriului intravilan şi a măsurilor de modernizare a tramei 
stradale.  

 
 

4.9. Dezvoltarea edilitara actuala 
 
Populatia Judetului Ilfov este echilibrata pe cele 2 medii, urban 42,97% si rural 57,03%. 
Judetul Ilfov este un teritoriu cu o densitate a locuitorilor de 246 locuitori/km2, mult peste 
media nationala, de 84 locuitori/km2.  
 
Comuna 1 Decembrie are: 

 o suprafata de 17,04 km2; 

 o populatie de 7.817 locuitori, reprezentand 2,01% din populatia Judetului Ilfov, 
conform datelor finale ale Recensamantului populatiei si al locuintelor 2011; 

 o densitate de 459 locuitori/km2, mult peste media națională de 84  locuitori/km2, insa 
sub media judeteana, de aproximativ 246 locuitori/km2.  

 
1 Decembrie este o localitate rurala, iar la nivelul Judetului Ilfov localitățile cu densitatea 
populației sub media judeteana au, în general, un profil agricol pronunțat.  
 
Comuna 1 Decembrie face exceptie de la regula nationala si judeteana, deoarece este o 
localitate care prezinta multiple avantaje: 

 este in apropiere de Bucuresti, la numai 10 km fata de limita de sud a Capitalei si 21 
km fata de punctul zero al Capitalei; 

 este traversata de la nord la sud de DN5 Bucuresti-Giurgiu; 

 este inclusa in Zona Metropolitana Bucuresti; 

 este pe drumul comercial Bucuresti-Giurgiu – port la Dunare, 
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factori care au determinat concentrarea unui numar mare de locuitori. 
 

Nr. Oraş Suprafaţa Suprafata Locuitori Locuitori Ponderea 
loc. 

Cresterea Cresterea Componenţa Densitatea 

crt.     2009 2011 in total 
loc.jud.2011 

loc.2011/2009 loc.2011/ 
2009 

populatiei 

  (kmp) % pers. pers. % pers. % loc/kmp 

1 Bragadiru 22 1,39 9.377 15.329 3,94 5.952 38,83 Bragadiru 697 

2 Buftea 55 3,48 21.102 22.178 5,71 1.076 4,85 Buciumeni 403 

3 Chitila 13 0,82 12.786 14.184 3,65 1.398 9,86 Chitila 1.091 

          Rudeni   

4 Măgurele 45 2,84 8.343 11.041 2,84 2.698 24,44 Măgurele 245 

          Alunişu   

          Dumitrana   

          Pruni   

          Vârteju   

5 Otopeni 32 2,02 11.000 13.861 3,57 2.861 20,64 Otopeni 433 

          Odaile   

6 Pantelimon 69 4,36 19.384 25.596 6,58 6.212 24,27 Pantelimon 371 

7 Popeşti 
Leordeni 

56 3,54 16.068 21.895 5,63 5.827 26,61 Popeşti 
Leordeni 

391 

8 Voluntari 37 2,34 33.050 42.944 11,05 9.894 23,04 Voluntari 1.161 

* Total urban 329 20,79 131.110 167.028 42,97 35.918 21,50 * 508 

Nr. Comuna Suprafaţa Suprafata Locuitori Locuitori Ponderea 
loc. 

Cresterea Cresterea Componenţa Densitatea 

crt.     2009 2011 in total 
2011 

loc.2011/2009 loc.2011/ 
2009 

populatiei 

  (kmp) % pers. pers. % pers. % loc/kmp 

1 1 
Decembrie  

17 1,08 6.591 7.817 2,01 1.226 15,68 1 Decembrie  459 

2 Afumaţi 63 3,98 6.701 7.919 2,04 1.218 15,38 Afumaţi 126 

3 Baloteşti 51 3,22 6.690 8.314 2,14 1.624 19,53 Baloteşti 163 

          Dumbrăveni   

          Săftica   

4 Berceni 27 1,71 3.846 5.942 1,53 2.096 35,27 Berceni 220 

5 Brăneşti 53 3,35 8.355 10.367 2,67 2.012 19,41 Brăneşti 196 

          Islaz   

          Pasărea   

          Vadul Anei   

6 Cernica 39 2,46 9.904 10.886 2,80 982 9,02 Cernica 279 

          Bălăceanca   

          Căldăraru   

          Poşta   

          Tânganu   

7 Chiajna 16 1,01 8.749 14.259 3,67 5.510 38,64 Chiajna 891 

          Dudu   

          Roşu   

8 Ciolpani 42 2,65 4.375 4.811 1,24 436 9,06 Ciolpani 115 

          Izvorani   
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          Lupăria   

          Piscu   

9 Ciorogârla 34 2,18 5.038 6.188 1,59 1.150 18,58 Ciorogârla 180 

          Dârvari   

10 Clinceni 24 1,52 4.736 6.808 1,75 2.072 30,43 Clinceni 284 

          Olteni   

          Ordoreanu   

11 Copăceni 12 0,76 3.028 3.131 0,81 103 3,29 Copăceni 261 

12 Corbeanca 30 1,90 4.302 7.072 1,82 2.770 39,17 Corbeanca 236 

          Ostratu   

          Petreşti   

          Tămaşi   

13 Cornetu 15 0,95 4.937 6.324 1,63 1.387 21,93 Cornetu 422 

          Buda   

14 Dărăşti-Ilfov 15 0,95 2.622 3.026 0,78 404 13,35 Dărăşti - Ilfov 202 

15 Dascălu 36 2,27 2.515 3.154 0,81 639 20,26 Dascălu 88 

          Creaţa   

          Gagu   

          Runcu   

16 Dobroeşti 11 0,70 6.850 9.325 2,40 2.475 26,54 Dobroeşti 848 

          Fundeni   

17 Domneşti 38 2,40 6.188 8.682 2,23 2.494 28,73 Domneşti 228 

          Tegheş   

18 Dragomireşti 
Vale 

31 1,96 4.321 5.243 1,35 922 17,59 Dragomireşti 
Vale 

169 

          Dragomireşti 
Deal 

  

          Zurbaua   

19 Găneasa 46 2,91 4.504 4.963 1,28 459 9,25 Găneasa 108 

          Cozieni   

          Moara 
Domnească 

  

          Piteasca   

          Şindriliţa   

20 Glina 29 1,83 6.935 8.592 2,21 1.657 19,29 Glina 296 

          Căţelu   

          Manolache   

21 Grădiştea 33 2,09 2.873 3.268 0,84 395 12,09 Grădiştea 99 

          Sitaru   

22 Gruiu 66 4,17 6.666 7.412 1,91 746 10,06 Gruiu 112 

          Lipia   

          Şanţu-
Floreşti 

  

          Siliştea 
Snagovului 

  

23 Jilava 27 1,71 9.253 12.223 3,14 2.970 24,30 Jilava 453 

24 Moara 
Vlăsiei 

63 3,98 5.865 6.307 1,62 442 7,01 Moara Vlăsiei 100 

          Căciulaţi   

25 Mogoşoaia 26 1,64 5.858 7.625 1,96 1.767 23,17 Mogoşoaia 293 
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26 Nuci 52 3,29 2.832 3.098 0,80 266 8,59 Nuci 60 

          Balta Neagră   

          Merii Petchii   

          Micşuneştii 
Mari 

  

          Micşuneşti 
Moară 

  

27 Periş 78 4,93 6.882 7.557 1,94 675 8,93 Periş 97 

          Buriaş   

          Bălteni   

28 Petrăchioaia 57 3,60 2.752 3.498 0,90 746 21,33 Petrăchioaia 61 

          Maineasca   

          Vănători   

          Surlari   

29 Snagov 91 5,75 6.247 7.272 1,87 1.025 14,10 Snagov 80 

          Ciofliceni   

          Ghermăneşti   

          Tâncăbeşti   

          Vlădiceasca   

30 Ştefăneştii 
de Jos 

29 1,83 4.936 5.775 1,49 839 14,53 Ştefăneştii de 
Jos 

199 

          Ştefăneştii de 
Sus 

  

          Creţuleasca   

31 Tunari 32 2,02 4.086 5.336 1,37 1.250 23,43 Tunari 167 

          Dimieni   

32 Vidra 70 4,42 8.067 9.516 2,45 1.449 15,23 Vidra 136 

          Creţeşti   

          Sinteşti   

* Total rural 1.254 79,21 177.504 221.710 57,03 44.206 19,94 * 177 

* Total urban 
+ rural 
Judet Ilfov 

1.583 100,00 308.614 388.738 100,00 80.124 20,61 * 246 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS - Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 
 
 

Expansiunea urbană excesivă este un fenomen care duce şi în Comuna 1 Decembrie la 
schimbarea tendinţelor de urbanizare şi la costuri mari pentru administraţia publica locala 
care trebuie sa asigure:  

 accesul la utilităţi publice 

 diversitate funcţională şi socială 

 spaţii publice construite la scara pietonului etc.  
 

Judetul Ilfov se caracterizeaza printr-un nivel mediu al dotărilor edilitare in orase si un nivel 
scazut  al dotărilor edilitare în mediul rural.  
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Nr. Judet, Numarul Locuinte conventionale care dispun de: Locuinte conventionale care au: 

crt. Municipii, 
locuinte 

lor 
Alimentare cu 

apa in 
Instalatie de 
canalizare in 

Instalatie 
electrica 

Incalzire centrala 
2) 

Bucatarie in 
locuinta Baie in locuinta 

  Comune convent. locuinta locuinta 1)                 

      Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de 

        total   total   total   total   total   total 

1. Romania 8.450.942 5.638.465 66,72 5.504.450 65,13 8.166.508 96,63 3.755.761 44,44 7.146.931 84,57 5.230.511 61,89 

2. 
Macroregiunea 
3 2.240.655 1.611.661 71,93 1.587.763 70,86 2.180.882 97,33 1.224.752 54,66 1.982.954 88,50 1.529.742 68,27 

3. 
Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov 946.119 886.935 93,74 883.729 93,41 926.725 97,95 815.178 86,16 905.631 95,72 868.774 91,83 

4. Ilfov 142.325 109.214 76,74 107.347 75,42 138.116 97,04 80.988 56,90 132.396 93,02 103.582 72,78 

4.1. 
Municipii si 
orase 61.061 54.402 89,09 53.952 88,36 60.335 98,81 43.258 70,84 58.246 95,39 51.675 84,63 

1 Bragadiru 7.489 6.922 92,43 6.921 92,42 7.392 98,70 5.859 78,23 7.310 97,61 6.868 91,71 

2 Buftea 6.850 5.986 87,39 5.716 83,45 6.748 98,51 4.784 69,84 6.485 94,67 5.591 81,62 

3 Chitila 4.871 4.076 83,68 4.059 83,33 4.783 98,19 2.803 57,54 4.502 92,42 3.837 78,77 

4 Magurele 3.981 2.981 74,88 2.961 74,38 3.912 98,27 2.290 57,52 3.702 92,99 2.912 73,15 

5 Otopeni 5.675 5.403 95,21 5.377 94,75 5.630 99,21 5.033 88,69 5.573 98,20 5.305 93,48 

6 Pantelimon 8.193 6.899 84,21 6.871 83,86 8.030 98,01 4.055 49,49 7.602 92,79 6.337 77,35 

7 
Popesti-
Leordeni 8.772 8.406 95,83 8.370 95,42 8.702 99,20 7.014 79,96 8.341 95,09 7.958 90,72 

8 Voluntari 15.230 13.729 90,14 13.677 89,80 15.138 99,40 11.420 74,98 14.731 96,72 12.867 84,48 

4.2. 
Comune, din 
care: 81.264 54.812 67,45 53.395 65,71 77.781 95,71 37.730 46,43 74.150 91,25 51.907 63,87 

1 1 Decembrie 3.248 2.965 91,29 2.924 90,02 3.173 97,69 1.878 57,82 3.187 98,12 2.864 88,18 

2 Afumati 2.280 1.718 75,35 1.593 69,87 2.143 93,99 876 38,42 2.170 95,18 1.526 66,93 

3 Balotesti 3.249 2.749 84,61 2.705 83,26 3.194 98,31 2.207 67,93 3.107 95,63 2.663 81,96 

4 Berceni 2.400 1.866 77,75 1.824 76,00 2.325 96,88 1.351 56,29 2.226 92,75 1.821 75,88 

5 Branesti 3.493 2.262 64,76 2.250 64,41 3.444 98,60 1.476 42,26 3.354 96,02 2.223 63,64 

6 Cernica 3.016 1.168 38,73 1.123 37,23 2.839 94,13 645 21,39 2.665 88,36 1.101 36,51 

7 Chiajna 5.814 5.300 91,16 5.222 89,82 5.720 98,38 4.871 83,78 5.414 93,12 5.155 88,67 

8 Ciolpani 2.113 1.209 57,22 1.205 57,03 1.930 91,34 663 31,38 1.998 94,56 1.195 56,55 

9 Ciorogarla 2.071 1.334 64,41 1.329 64,17 1.890 91,26 886 42,78 1.823 88,03 1.300 62,77 

10 Clinceni 2.367 1.646 69,54 1.635 69,07 2.286 96,58 1.293 54,63 2.236 94,47 1.629 68,82 

11 Copaceni 1.082 626 57,86 474 43,81 959 88,63 277 25,60 884 81,70 457 42,24 

12 Corbeanca 3.062 2.588 84,52 2.550 83,28 2.965 96,83 2.207 72,08 2.868 93,66 2.525 82,46 

13 Cornetu 2.190 1.751 79,95 1.749 79,86 2.137 97,58 1.165 53,20 2.081 95,02 1.735 79,22 

14 Darasti-Ilfov 1.049 484 46,14 434 41,37 1.023 97,52 120 11,44 755 71,97 432 41,18 

15 Dascalu 1.399 619 44,25 570 40,74 1.321 94,42 335 23,95 1.181 84,42 570 40,74 

16 Dobroesti 3.618 3.285 90,80 3.140 86,79 3.485 96,32 2.670 73,80 3.429 94,78 2.968 82,03 

17 Domnesti 3.082 2.069 67,13 2.003 64,99 2.878 93,38 1.476 47,89 2.688 87,22 1.974 64,05 

18 
Dragomiresti-
Vale 1.767 1.247 70,57 1.232 69,72 1.596 90,32 851 48,16 1.708 96,66 1.224 69,27 

19 Ganeasa 1.290 763 59,15 734 56,90 1.126 87,29 225 17,44 1.036 80,31 616 47,75 

20 Glina 2.430 1.357 55,84 1.342 55,23 2.302 94,73 881 36,26 2.268 93,33 1.243 51,15 

21 Gradistea 1.295 450 34,75 448 34,59 1.217 93,98 182 14,05 1.156 89,27 446 34,44 

22 Gruiu 3.454 1.484 42,96 1.418 41,05 3.301 95,57 903 26,14 2.918 84,48 1.406 40,71 

23 Jilava 3.171 2.017 63,61 1.982 62,50 3.090 97,45 1.302 41,06 2.769 87,32 1.910 60,23 

24 Moara-Vlasiei 2.381 1.080 45,36 1.055 44,31 2.330 97,86 613 25,75 2.123 89,16 1.049 44,06 

25 Mogosoaia 2.637 2.336 88,59 2.273 86,20 2.568 97,38 1.900 72,05 2.460 93,29 2.087 79,14 

26 Nuci 1.614 252 15,61 250 15,49 1.535 95,11 72 4,46 1.428 88,48 237 14,68 

27 Peris 2.989 1.683 56,31 1.596 53,40 2.849 95,32 570 19,07 2.516 84,18 1.520 50,85 

28 Petrachioaia 1.488 488 32,80 488 32,80 1.422 95,56 270 18,15 1.423 95,63 485 32,59 

29 Snagov 4.132 3.518 85,14 3.480 84,22 3.859 93,39 2.488 60,21 3.995 96,68 3.428 82,96 

30 
Stefanestii de 
Jos 2.175 1.610 74,02 1.501 69,01 2.126 97,75 1.009 46,39 1.826 83,95 1.330 61,15 

31 Tunari 1.922 1.306 67,95 1.297 67,48 1.882 97,92 1.198 62,33 1.821 94,75 1.291 67,17 

32 Vidra 2.986 1.582 52,98 1.569 52,55 2.866 95,98 870 29,14 2.637 88,31 1.497 50,13 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS - Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 – Tab.11 si Tab.12. Locuinte conventionale 
dupa dotarea cu instalatii si dependinte la Recensamantul din anul 2011 – Rezultate preliminare  
1) Locuinte care au instalatie de canalizare la o retea publica, la un sistem propriu sau alta situatie. 
2) Termoficare si centrala termica proprie. 
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Comuna 1 Decembrie se caracterizeaza printr-un nivel peste media judeteana si peste media 
rurala pe judet a dotarilor edilitare la toate tipurile de dotari edilitare, astfel: 

 alimentare cu apa in locuinte: 91,29% fata de media pentru mediul rural, de 67,45% si 
fata de media judetului, de 76,74%; 

 instalatia de canalizare in locuinta: 90,02% fata de media pentru mediul rural, de 
65,71% si fata de media judetului, de 75,42%; 

 instalatia electrica: 97,69% fata de media pentru mediul rural, de 95,71% si fata de 
media judetului, de 97,04%; 

 incalzire centrala: 57,82% fata de media pentru mediul rural, de 46,43% si fata de 
media judetului, de 56,90%; 

 bucatarie in locuinta: 98,12% fata de media pentru mediul rural, de 91,25% si fata de 
media judetului, de 93,02%; 

 baie in locuinta: 88,18% fata de media pentru mediul rural, de 63,87% si fata de media 
judetului, de 72,78%. 

 
Un aspect care trebuie subliniat este inter-relaționarea Comunei 1 Decembrie cu municipiul 
București. Dezvoltarea comunei este direct legată de fenomenele de suburbanizare și de 
expansiune urbană, existând presiuni continue asupra schimbării destinației terenurilor 
agricole.  
 
Astfel, este important de avut în vedere că situația actuală a specializării funcționale a 
localităților din mediul rural, in general, si a Comunei 1 Decembrie, in special, relevată din 
datele de utilizare a terenurilor reprezintă mai degrabă un status quo fragil.  
 
În Comuna 1 Decembrie, desi 84,80% din suprafața totala o constituie teren agricol, numai 
278 ha reprezentand 16,31% din suprafata totala a localitatii sunt in extravilan si mentin 
destinatia agricola in viitor.  
 
Cu toate ca terenurile agricole, luciul de apa si padurile reprezintă aproximativ 87,32% din 
suprafața comunei, diferenta de 12,68% fiind reprezentata de zona construita si/sau 
construibila, suprafata extravilana cu destinatie speciala pentru agricultura este de 278 ha, 
reprezentand 16,31% din suprafata totala a localitatii. In contextul extinderii intravilanului la 
81,16% din suprafata totala a localitatii, este de asteptat ca terenurile agricole incluse in 
intravilan sa isi schimbe destinatia, ceea ce va determina reducerea potentialului agricol si 
cresterea potentialului de dezvoltare a industriei, serviciilor, constructiilor etc. 
 
Comuna 1 Decembrie se caracterizeaza printr-un nivel redus de innoire edilitara, avand un 
procent de innoire edilitara cu aportul populatiei bucurestene de pana la 32% din totalul 
caselor construite. 
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Harta nivelului de innoire edilitara a localitatilor incluse in Zona Metropolitana Bucuresti  
cu aportul populatiei bucurestene 

 

 
 

Sursa: www.zmb.ro  

 
In Comuna 1 Decembrie, sub 32% din casele existente sunt construite de populatia 
bucuresteana. 
 
In ansamblu, Comuna 1 Decembrie prezinta un nivel redus de innoire edilitara a locuintelor, 
sub 11% din totalul locuintelor, nivel realizat prin aportul populatiei bucurestene care a 
construit mai putin de 32% din totalul caselor din Comuna 1 Decembrie. 
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Harta nivelului de innoire edilitara a localitatilor incluse in Zona Metropolitana Bucuresti 
 

 
Sursa: www.zmb.ro  

 
 
4.10. Fondul de locuinte 
 
Locuinta reprezintă una din nevoile de bază ale populației, iar accesul la aceasta reprezintă 
un factor important de menținere și îmbunătățire a calității vieții, precum și o componentă 
esențială a societății. 
 
La sfârșitul anului 2011, fondul de locuințe al regiunii Bucuresti-Ilfov era estimat la 946.119 

locuințe, iar cel al Judetului Ilfov la 142.325 locuinte, conform rezultatelor preliminare ale 
Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011. 
 
Din numărul total al locuințelor, mai mult de jumătate (57,10%) se aflau în mediul rural 
confirmând tipologia predominant rurală a judetului. 
 
In perioada 2005-2011, la nivel national fondul de locuinte s-a dezvoltat constant, ajungand 
in anul 2011 sa existe cu cca 266.000 de locuinte mai mult decat in anul 2005, adica cu 
aproximativ 3% mai mult in anul 2011 fata de anul 2005. 
 
La nivel national, din totalul locuintelor, 98,23% sunt in proprietatea privata, aceasta proportie 
mentinandu-se in tot acest interval de timp. 
 
Locuintele conventionale dupa forma de proprietate la nivel national, macroregional, regional 
si judetean, conform Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011, se prezinta 
astfel: 
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MACROREGIUNEA, 

REGIUNEA DE Numarul 
Locuinte conventionale dupa forma de proprietate: 

DEZVOLTARE, 
JUDETUL  locuintelor Particulara, privata De stat Privata de grup Cooperatista Asociativa 

A cultelor 
religioase 

  conventionale Numar 
% din 
total Numar 

% din 
total Numar 

% din 
total Numar 

% din 
total Numar 

% din 
total Numar 

% 
din 

total 

Romania 8.450.942 8.301.476 98,23 122.538 1,45 14.670 0,17 443 0,01 1.191 0,01 10.624 0,13 

Macroregiunea 1 2.083.581 2.041.887 98,00 31.861 1,53 3.579 0,17 168 0,01 629 0,03 5.457 0,26 

Macroregiunea 2 2.421.337 2.380.031 98,29 35.175 1,45 3.463 0,14 130 0,01 104 0,00 2.435 0,10 

Macroregiunea 3 2.240.655 2.209.785 98,62 25.156 1,12 4.412 0,20 36 0,00 177 0,01 1.089 0,05 

Regiunea 3 Sud-
Muntenia 1.294.536 1.279.960 98,87 12.509 0,97 1.476 0,11 12 0,00 44 0,00 535 0,04 

Arges 267.188 264.420 98,96 2.553 0,96 146 0,05 7 0,00 20 0,01 42 0,02 

Calarasi 118.073 116.222 98,43 1.613 1,37 151 0,13 1 0,00 1 0,00 85 0,07 

Dambovita 207.352 204.715 98,73 2.476 1,19 112 0,05 1 0,00 4 0,00 44 0,02 

Giurgiu 112.696 111.877 99,27 619 0,55 152 0,13   0,00 4 0,00 44 0,04 

Ialomita 108.859 107.523 98,77 1.160 1,07 122 0,11   0,00   0,00 54 0,05 

Prahova 315.538 311.825 98,82 2.745 0,87 742 0,24 3 0,00 14 0,00 209 0,07 

Teleorman 164.830 163.378 99,12 1.343 0,81 51 0,03   0,00 1 0,00 57 0,03 

Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov 946.119 929.825 98,28 12.647 1,34 2.936 0,31 24 0,00 133 0,01 554 0,06 

Ilfov 142.325 139.256 97,84 1.638 1,15 1.117 0,78 7 0,00 16 0,01 291 0,20 

Bucuresti 803.794 790.569 98,35 11.009 1,37 1.819 0,23 17 0,00 117 0,01 263 0,03 

Macroregiunea 4 1.705.369 1.669.773 97,91 30.346 1,78 3.216 0,19 109 0,01 281 0,02 1.644 0,10 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS - Tab.9. – Locuinte conventionale pe forma de proprietate la 
Recensamantul din anul 2011 – Rezultate preliminare - Romania, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare si 
Judete pe categorii de localitati 
 

Locuintele conventionale dupa forma de proprietate in Comuna 1 Decembrie in contextul 
national, al Macroregiunii 3, al Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov si al Judetului Ilfov, 
conform Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011, se prezinta astfel: 
 

Nr. 
MACROREGIUNEA, 

REGIUNEA DE Numarul 
Locuinte conventionale dupa forma de proprietate: 

crt. 
DEZVOLTARE, 

JUDETUL  locuintelor Particulara, privata De stat 
Privata de 

grup Cooperatista Asociativa 
A cultelor 
religioase 

  
Municipiul, 

Comuna conventionale Numar 
% din 
total Numar 

% 
din 

total Numar 

% 
din 

total Numar 

% 
din 

total Numar 

% 
din 

total Numar 

% 
din 

total 

A Romania 8.450.942 8.301.476 98,23 122.538 1,45 14.670 0,17 443 0,01 1.191 0,01 10.624 0,13 

B Macroregiunea 3 2.240.655 2.209.785 98,62 25.156 1,12 4.412 0,20 36 0,00 177 0,01 1.089 0,05 

C 
Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov 946.119 929.825 98,28 12.647 1,34 2.936 0,31 24 0,00 133 0,01 554 0,06 

D Ilfov 142.325 139.256 97,84 1.638 1,15 1.117 0,78 7 0,00 16 0,01 291 0,20 

D.1. Municipii si orase 61.061 59.167 96,90 872 1,43 1.008 1,65 2 0,00 1 0,00 11 0,02 

1 Bragadiru 7.489 7.283 97,25 206 2,75                 

2 Buftea 6.850 6.625 96,72 223 3,26             2 0,03 

3 Chitila 4.871 4.583 94,09 15 0,31 270 5,54         3 0,06 

4 Magurele 3.981 3.934 98,82 45 1,13             2 0,05 

5 Otopeni 5.675 5.386 94,91 278 4,90 11 0,19             

6 Pantelimon 8.193 8.047 98,22 85 1,04 57 0,70 2 0,02     2 0,02 

7 Popesti-Leordeni 8.772 8.743 99,67 16 0,18 12 0,14         1 0,01 

8 Voluntari 15.230 14.566 95,64 4 0,03 658 4,32     1 0,01 1 0,01 

D.2. Comune 81.264 80.089 98,55 766 0,94 109 0,13 5 0,01 15 0,02 280 0,34 

1 1 Decembrie 3.248 3.244 99,88 4 0,12                 

2 Afumati 2.280 2.280 100,00                     

3 Balotesti 3.249 3.112 95,78 111 3,42 25 0,77         1 0,03 
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4 Berceni 2.400 2.398 99,92     1 0,04     1 0,04     

5 Branesti 3.493 3.342 95,68 93 2,66             58 1,66 

6 Cernica 3.016 3.001 99,50             11 0,36 4 0,13 

7 Chiajna 5.814 5.707 98,16 106 1,82             1 0,02 

8 Ciolpani 2.113 2.015 95,36 35 1,66             63 2,98 

9 Ciorogarla 2.071 2.042 98,60 2 0,10             27 1,30 

10 Clinceni 2.367 2.364 99,87 2 0,08             1 0,04 

11 Copaceni 1.082 976 90,20 106 9,80                 

12 Corbeanca 3.062 3.057 99,84 3 0,10 1 0,03         1 0,03 

13 Cornetu 2.190 2.177 99,41 13 0,59                 

14 Darasti-Ilfov 1.049 1.037 98,86 12 1,14                 

15 Dascalu 1.399 1.395 99,71 1 0,07 2 0,14         1 0,07 

16 Dobroesti 3.618 3.607 99,70 7 0,19             4 0,11 

17 Domnesti 3.082 3.077 99,84 2 0,06             3 0,10 

18 Dragomiresti-Vale 1.767 1.761 99,66 3 0,17             3 0,17 

19 Ganeasa 1.290 1.263 97,91 23 1,78         2 0,16 2 0,16 

20 Glina 2.430 2.419 99,55 1 0,04 4 0,16 5 0,21     1 0,04 

21 Gradistea 1.295 1.290 99,61 2 0,15         1 0,08 2 0,15 

22 Gruiu 3.454 3.354 97,10 6 0,17             94 2,72 

23 Jilava 3.171 3.036 95,74 133 4,19             2 0,06 

24 Moara-Vlasiei 2.381 2.375 99,75 5 0,21             1 0,04 

25 Mogosoaia 2.637 2.596 98,45 21 0,80 18 0,68         2 0,08 

26 Nuci 1.614 1.608 99,63 2 0,12             4 0,25 

27 Peris 2.989 2.969 99,33 19 0,64             1 0,03 

28 Petrachioaia 1.488 1.487 99,93                 1 0,07 

29 Snagov 4.132 4.082 98,79 49 1,19             1 0,02 

30 Stefanestii de Jos 2.175 2.114 97,20 1 0,05 58 2,67         2 0,09 

31 Tunari 1.922 1.922 100,00                     

32 Vidra 2.986 2.982 99,87 4 0,13                 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS: 

 Tab.9. – Locuinte conventionale pe forma de proprietate la Recensamantul din anul 2011 – Rezultate 
preliminare - Romania, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare si Judete pe categorii de localitati 

 Tab.10. - Locuinte conventionale pe forma de proprietate la Recensamantul din anul 2011 – Rezultate 
preliminare - Romania pe Judete, Municipii si Orase, Comune  

 
In Comuna 1 Decembrie, din totalul de 3.248 de locuinte: 

 3.244 de locuinte sunt private, reprezentand 99,88% din totalul acestora, mai mult 
decat media pe Judetul Ilfov, tot de 97,84%, peste media pe comunele din Judetul 
Ilfov, de 98,55% si peste media pentru Regiunea de Dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, de 
98,28%, sub media pentru Macroregiunea 3, de 98,62% si peste media pentru 
Romania, de 98,23%; 

 4 de locuinte sunt de stat, reprezentand 0,12% din totalul acestora, sub media pentru 
comunele din Judetul Ilfov, de 0,94%, sub media din Judetul Ilfov, de 1,15%, sub 
media pentru Regiunea de Dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, de 1,34%, sub media pentru 
Macroregiunea 3, de 1,12% si sub media pentru Romania, de 1,45%; 

 
Comuna 1 Decembrie nu dispune de locuinte: 

 private de grup; 

 cooperatiste; 

 asociative; 

 ale cultelor religioase. 
 
Principala forma de proprietate a locuintelor din Comuna 1 Decembrie este cea particulara 
privata, ceea ce denota caracterul rezidential al localitatii. 
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4.11. Gospodariile  
 
Numarul de gospodarii ale populatiei au crescut in perioada 2005-2011, ajungand la 
7.086.394. Numarul mediu al persoanelor pe o gospodarie la nivel national este de 2,66 
pers./gospodarie, comparabil cu acela al Macroregiunii de dezvoltare 3, de 2,65 
pers./gospodarie. In Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov intr-o gospodarie sunt 2,49 
persoane, o densitate mai mica decat cea la nivel macroregional si national.  
 
Judetul Ilfov se caracterizeaza printr-un numar mare de persoane intr-o gospodarie, de 3,10 
persoane/gospodarie, mult peste media regionala, macroregionala si nationala ceea ce 
demonstreaza gradul inalt de concentrare al populatiei in judet.  
 
Conform rezultatelor preliminare ale Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 
2011, situatia gospodariilor la nivel national, macroregional, regional si judetean era: 
 

 
 
Sursa: Prelucrare proprie date INS: 

 Tabel 2 – Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta – Categorii de localitati, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare si 
Judete (Rezultate finale)  

 Tabel 3 - Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta -  Judete, Municipii, Orase, Comune (Rezultate finale)  

 Tab.1 – Populatie, cladiri, locuinte si gospodarii la Recensamantul din anul 2011 – Rezultate preliminare 

 
Conform rezultatelor preliminare ale Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 
2011, gospodariile populatiei din Comuna 1 Decembrie in contextul national, al Macroregiunii 
3, al Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov si al Judetului Ilfov, se incadreaza astfel: 
 
Comuna 1 Decembrie se caracterizeaza printr-o concentrare foarte mare a locuitorilor in 
gospodarii, de 3,28 persoane/gospodarie, peste media judeteana, de 3,10 pers./gosp., mult 
peste media macroregiunii, de 2,65 pers./gosp. si mult peste media nationala, de 2,66 
pers./gosp. Gradul ridicat de concentrare al populatiei in locuinte este consecinta cresterii 
numarului de locuitori prin migratia inversa, fondul de locuinte avand un ritm de crestere mai 
redus decat cel al populatiei care si-a stabilit rezidenta in Comuna 1 Decembrie.  
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MACROREGIUNEA, POPULATIA STABILA   din care:   Nr. Nr. Numarul din care: 

REGIUNEA        Populatia stabila din gosp. med.de cladirilor 
Cladiri 

cu 

DE DEZVOLTARE       gospodariile populatiei populatiei pers.   locuinte1) 

JUDETUL Ambele Masculin Feminin Ambele Masculin Feminin   pe o     

MUNICIPIUL,  sexe     sexe       gosp.     

ORASUL, COMUNA               a pop.     

Romania 20.121.641 9.788.577 10.333.064 18.873.144 9.182.694 9.690.450 7.086.394 2,66 5.117.777 5.104.662 

Macroregiunea 3 5.408.609 2.591.629 2.816.980 4.999.366 2.397.490 2.601.876 1.886.962 2,65 1.176.499 1.174.558 

Regiunea 3 Sud-
Muntenia 3.136.446 1.530.509 1.605.937 2.984.264 1.455.809 1.528.455 1.078.618 2,77 951.173 949.892 

Regiunea 8 Buc-Ilfov 2.272.163 1.061.120 1.211.043 2.015.102 941.681 1.073.421 808.344 2,49 225.326 224.666 

Ilfov 388.738 189.590 199.148 360.222 175.554 184.668 116.325 3,10 111.463 111.284 

Municipii si orase 167.028 81.116 85.912 154.153 75.239 78.914 50.583 3,30 40.065 39.995 

Comune, din care: 221.710 108.474 113.236 206.069 100.315 105.754 65.742 3,37 71.398 71.289 

1 Decembrie. 7.817 3.775 4.042 7.251 3.514 3.737 2.380 3,28 1.530 1.530 

Pondere (%) fata de 
judet 2,01 1,99 2,03 2,01 2,00 2,02 2,05 * 1,37 1,37 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS: 

 Tabel 2 – Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta – Categorii de localitati, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare si 
Judete (Rezultate finale)  

 Tabel 3 - Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta -  Judete, Municipii, Orase, Comune (Rezultate finale)  

 Tab.1 – Populatie, cladiri, locuinte si gospodarii la Recensamantul din anul 2011 – Rezultate preliminare 

 Tab.2. - Populatie, cladiri, locuinte si gospodarii la Recensamantul din anul 2011 –Romania pe  Judete, Municipii, Orase, 
Comune – Rezultate preliminare 

 
La momentul Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011, in Comuna 1 
Decembrie existau: 

 un numar de 2.380 gospodarii, reprezentand 2,05% din totalul gospodariilor Judetului 
Ilfov, de 116.325; 

 are un numar de 1.530 cladiri, reprezentand 1,37% din numarul total al cladirilor din 
Judetul Ilfov, de 111.463; 

 are un numar de 1.530 cladiri cu locuinte, reprezentand 1,37%  din numarul total al 
cladirilor cu locuinte din Judetul Ilfov, de 111.284; 

 inregistreaza un numar mediu de persoane pe o gospodarie de 3,28 persoane/ 
gospodarie, mult peste media judeteana, regionala, macroregionala si nationala. 

 
Aceasta denota o concentrare ridicata a locuitorilor in gospodarii fata de media judeteana, 
regionala, macroregionala si nationala, fapt favorizat de: 

 apropierea localitatii de Bucuresti; 

 traversarea localitatii de DN5 Bucuresti-Giurgiu – vechi drum comercial intre cele 2 
orase spre portul Giurgiu la Dunare si spre podul Giurgiu-Ruse, Bulgaria. 

 
Numarul mic al caldirilor de locuit este explicat de faptul ca in Comuna 1 Decembrie multe 
dintre acestea sunt blocuri cu regim de inaltime P+4 care concentreaza un numar mare de 
persoane. 
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4.12. Analiza SWOT in domeniul dezvoltarii teritoriale 
 
 
4.12.1. Puncte tari 
 

o Conectivitate bună către centrele urbane din apropiere, in special catre Municipiul 
Bucuresti, la 10 km fata de limita de sud a Capitalei si catre Giurgiu – port la Dunare si 
punct de trecere al frontierei spre Bulgaria prin podul Giurgiu-Ruse 

o Interes rezidential crescut 
o Creşterea semnificativă a fondului de locuinţe - suburbanizare 
o Grad de atractivitate crescut pentru noii rezidenți - sold migrator constant pozitiv.  

 
 
4.12.2. Puncte slabe 
 

o Zonificare pentru o singură folosință - dezvoltare accentuată de tip rezidențial 
o Nevoile de mobilitate și de servicii publice – infrastructură fizica de baza, de 

invatamant, sociala insuficient acoperite 
o Lipsa confortului in locuintele tip bloc de locuinte 
o Starea de degradare a locuintelor tip bloc de locuinte 
o Echiparea edilitară buna din surse proprii si slaba din sistemul public 
o Lipsa unei zone metropolitane clar determinate și a unui sistem de guvernanță a 

acesteia.  
 
 
4.12.3. Oportunitati 
 

o Proximitatea Bucureștiului, ca principală zonă de creştere economică din România 
o Surse de finanțare pentru susținerea proiectelor de dezvoltare locală 
o Poziționarea ca axă alternativă de trafic pentru evitarea congestiei de pe DN5  
o Interesul dezvoltatorilor imobiliari privați pentru investiții în comuna 
o Poziționarea pe axa Ploiești-București-Giurgiu 
o Proiectele de dezvoltare a capitalei către sud și Dunăre, conform propunerilor 

prevăzute în diferite inițiative referitoare la zona metropolitană, ceea ce ar duce la 
concentrarea mai ridicată a investițiilor pe teritoriul Comunei 1 Decembrie. 

 
 
4.12.4. Amenintari 
 

o Cresterea zonei intravilane a localitatii 
o Coordonarea strategica deficitara a construcţiilor care poate afecta potenţialul natural 

al comunei și utilizarea necorespunzătoare a terenului 
o Dezvoltarea imobiliara necorelata cu dezvoltarea infrastructurii fizice de baza si a celei 

de educatie, de asistenta sociala si de sanatate ceea ce reduce mobilitatea si 
accesibilitatea la utilitati si la servicii sociale, medicale, de educatie cu impact negativ 
asupra calitatii vietii locuitorilor comunei. 
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4.13. Viziunea de dezvoltare a localitatii. Organizarea arhitectural urbanistica a 
teritoriului  
 
Prin PUG 2009, s-a stabilit drept obiectiv:  

 dezvoltarea localitatii, corelata cu potentialul zonei, cu necesitatile si cu optiunile 
populatiei;  

 stabilirea prioritatilor de interventie, a reglementarilor si a servitutilor de urbanism care 
vor fi aplicate in utilizarea terenurilor si a constructiilor din localitate;  

 dezvoltarea extensiva prin marirea suprafetei de teren cuprinsa in intravilan;  

 zonificarea functionala a terenurilor nou introduse in intravilan.  
 
Pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare armonioasa a localitatii, se vor intreprinde cateva 
masuri: 

 se va stabili si delimita teritoriul comunei si se va stabili bilantul teritorial aferent;  

 se vor crea dotari necesare, atat in zona centrala (sedii financiar – bancare, culturale, 
administrative), cat si pe restul teritoriului (brutarii, scoli, gradinite, spatii comerciale, 
dispensare etc.), inclusiv extinderea celor existente;  

 se va realiza o zona rezervata pentru activitate de mica industriei si prestari servicii;  

 se vor stabili si delimita zonele construibile;  

 se vor extinde suprafetele perimetrului construibil prin introducerea in intravilan. 
Extinderea intravilanului este de 1235,6 ha, iar la nivelul intregii localitati procentul de 
teren intravilan este de 96,0 % din suprafata teritoriului administrativ.  
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5. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFICA 
 
 
5.1. Numărul locuitorilor şi evoluţia populaţiei 
 
În anul 2011, Populatia totala a Romaniei era de 20.121.641 persoane, reprezentand 4,01% 
din populatia Europei. 
 

Nr. Teritoriul de referinta Populatia Ponderea 

crt.   stabila in total 

    totala pop.Romania 

    pers. % 

1 Europa 501.987.078 - 

2 ROMANIA 20.121.641 4,01 

2.1. Macroregiunea 1 4.960.937 24,65 

2.2. Macroregiunea 2 5.848.140 29,06 

2.3. Macroregiunea 3 5.408.609 26,88 

2.3.1. Regiunea de dezvoltare 3 Sud-Muntenia 3.136.446 15,59 

2.3.2. Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov 2.272.163 11,29 

2.3.2.1. Ilfov 388.738 1,93 

2.3.2.2. Bucuresti 1.883.425 9,36 

2.4. Macroregiunea 4 3.903.955 19,40 
 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 si date EUROSTAT 2012 date prelucrate la 
2011 la adresa:  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labelin
g=labels&plugin=1  

 
Conform Recensamantului populatiei si al locuintelor 2011, la nivel national, populatia 
macroregiunilor este relativ echilibrata, macroregiunea 4 este cea mai mica dintre ele: 

1. Macroregiunea 2: 29,06% din populatia totala a Romaniei; 
2. Macroregiunea 3: 26,88% din populatia totala a Romaniei; 
3. Macroregiunea 1: 24,65% din populatia totala a Romaniei; 
4. Macroregiunea 4: 19,40% din populatia totala a Romaniei. 

 
Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov face parte din Macroregiunea 3 si detine un numar 
de 2.272.163 locuitori, reprezentand 11,29% din populatia totala a Romaniei. 
 
Judetul Ilfov din cadrul Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov are o populatie de 388.738 
persoane care reprezinta 1,93% din populatia totala a Romaniei, de 20.121.641 locuitori. 
 
Nr. 
crt. 

Județul Reședința Populația 
loc. 

Ponderea 
% 

Densitate 
[loc/km²] 

Suprafața 
km² 

Pondere 
% 

Prescurtare 
județ 

Prefix 
telefonic 

Romtelecom 

1 Alba Alba Iulia 342.376 1,70 55 6.242 2,62 AB 258 

2 Arad Arad 430.629 2,14 55 7.764 3,26 AR 257 

3 Argeș Pitești 612.431 3,04 90 6.826 2,86 AG 248 

4 Bacău Bacău 616.168 3,06 93 6.621 2,78 BC 234 

5 Bihor Oradea 575.398 2,86 76 7.544 3,16 BH 259 

6 Bistrița-Năsăud Bistrița 286.225 1,42 53 5.355 2,25 BN 263 
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7 Botoșani Botoșani 412.626 2,05 83 4.986 2,09 BT 231 

8 Brașov Brașov 549.217 2,73 102 5.363 2,25 BV 268 

9 Brăila Brăila 321.212 1,60 67 4.766 2,00 BR 239 

10 Buzău Buzău 451.069 2,24 74 6.103 2,56 BZ 238 

11 Călărași Călărași  295.579 1,47 58 5.088 2,13 CL 242 

12 Caraș-Severin Reșița 306.691 1,52 36 8.520 3,57 CS 255 

13 Cluj Cluj-
Napoca 

691.106 3,43 104 6.674 2,80 CJ 264 

14 Constanța Constanța 684.082 3,40 97 7.071 2,97 CT 241 

15 Covasna Sfântu 
Gheorghe  

210.177 1,04 57 3.710 1,56 CV 267 

16 Dâmbovița Târgoviște 518.745 2,58 128 4.054 1,70 DB 245 

17 Dolj Craiova  660.544 3,28 89 7.414 3,11 DJ 251 

18 Galați Galați 536.167 2,66 120 4.466 1,87 GL 236 

19 Giurgiu Giurgiu 281.422 1,40 80 3.526 1,48 GR 246 

20 Gorj Târgu Jiu 341.594 1,70 61 5.602 2,35 GJ 253 

21 Harghita Miercurea 
Ciuc 

310.867 1,54 47 6.639 2,78 HR 266 

22 Hunedoara  Deva  418.565 2,08 59 7.063 2,96 HD 254 

23 Ialomița Slobozia 274.148 1,36 62 4.453 1,87 IL 243 

24 Iași Iași 772.348 3,84 141 5.476 2,30 IS 232 

25 Ilfov București  388.738 1,93 246 1.583 0,66 IF 21 

26 Maramureș Baia Mare 478.659 2,38 76 6.304 2,64 MM 262 

27 Mehedinți Drobeta-
Turnu 
Severin 

265.390 1,32 54 4.933 2,07 MH 252 

28 Mureș  Târgu 
Mureș  

550.846 2,74 82 6.714 2,82 MS 265 

29 Neamț Piatra 
Neamț 

470.766 2,34 80 5.896 2,47 NT 233 

30 Olt Slatina 436.400 2,17 79 5.498 2,31 OT 249 

31 Prahova Ploiești 762.886 3,79 162 4.716 1,98 PH 244 

32 Satu Mare Satu Mare 344.360 1,71 78 4.418 1,85 SM 261 

33 Sălaj Zalău 224.384 1,12 58 3.864 1,62 SJ 260 

34 Sibiu Sibiu 397.322 1,97 73 5.432 2,28 SB 269 

35 Suceava Suceava 634.810 3,15 74 8.553 3,59 SV 230 

36 Teleorman Alexandria  380.123 1,89 66 5.790 2,43 TR 247 

37 Timiș Timișoara 683.540 3,40 79 8.697 3,65 TM 256 

38 Tulcea Tulcea 213.083 1,06 25 8.499 3,57 TL 240 

39 Vaslui Vaslui 395.499 1,97 74 5.318 2,23 VS 235 

40 Vâlcea Râmnicu 
Vâlcea 

371.714 1,85 64 5.765 2,42 VL 250 

41 Vrancea Focșani 340.310 1,69 70 4.857 2,04 VN 237 

42 Bucuresti   1.883.425 9,36 8.261 228 0,10 B 21 

* TOTAL * 20.121.641 100,00 84 238.391 100,00 * * 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor din anul 2011 – Tab.2. Populatia stabila pe sexe si 
grupe de varsta – Categorii de localitati, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare si Judete 
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Densitatea medie a populației la nivelul județului era de 246 locuitori/km2, o medie mult mai 
mare decat media nationala, de 84 locuitori/km2, ceea ce ilustrează un județ foarte populat, 
fara sa aiba centre centre urbane mari.  
 

     JUDETUL  P O P U L A T I A    L A    R E C E N S A M I N T E L E    D I N: Variatia populatiei Supraf. Densitatea 
populatiei 

Variatia 
densitatii 

25 ian. 21 feb. 15 mart. 5 ian. 7 ian. 18 mart. 20 oct. 2011/2002   2002 2011 2011/2002 

1948 1956 1966 1977 1992 2002 2011 pers. % km² pers/ 
km² 

pers/ 
km² 

pers/ 
km² 

% 

         A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                              

ROMANIA 15.872.624 17.489.450 19.103.163 21.559.910 22.810.035 21.680.974 20.121.641 -1.559.333 -7,19 238.391 91 84 -7 -7,19 

                              

  ALBA 361.062 370.800 382.786 409.634 413.919 382.747 342.376 -40.371 -10,55 6.242 61 55 -6 -10,55 

  ARAD 476.207 475.620 481.248 512.020 487.617 461.791 430.629 -31.162 -6,75 7.764 59 55 -4 -6,75 

  ARGES 448.964 483.741 529.833 631.918 681.206 652.625 612.431 -40.194 -6,16 6.826 96 90 -6 -6,16 

  BACAU 414.996 507.937 598.321 667.791 737.512 706.623 616.168 -90.455 -12,80 6.621 107 93 -14 -12,80 

  BIHOR 536.323 574.488 586.460 633.094 638.863 600.246 575.398 -24.848 -4,14 7.544 80 76 -3 -4,14 

  BISTRITA-
NASAUD 

233.650 255.789 269.954 286.628 326.820 311.657 286.225 -25.432 -8,16 5.355 58 53 -5 -8,16 

  BOTOSANI 385.236 428.050 452.406 451.217 461.305 452.834 412.626 -40.208 -8,88 4.986 91 83 -8 -8,88 

  BRASOV 300.836 373.941 442.692 582.863 643.261 589.028 549.217 -39.811 -6,76 4.766 124 115 -8 -6,76 

  BRAILA 271.251 297.276 339.954 377.954 392.031 373.174 321.212 -51.962 -13,92 5.363 70 60 -10 -13,92 

  BUZAU 430.225 465.829 480.951 508.424 516.961 496.214 451.069 -45.145 -9,10 6.103 81 74 -7 -9,10 

  CARAS-
SEVERIN 

302.254 327.787 358.726 385.577 376.347 333.219 295.579 -37.640 -11,30 5.088 65 58 -7 -11,30 

  CALARASI 287.722 318.573 337.261 338.807 338.804 324.617 306.691 -17.926 -5,52 8.520 38 36 -2 -5,52 

  CLUJ 520.073 580.344 629.746 715.507 736.301 702.755 691.106 -11.649 -1,66 6.674 105 104 -2 -1,66 

  
CONSTANTA 

311.062 369.940 465.752 608.817 748.769 715.151 684.082 -31.069 -4,34 7.071 101 97 -4 -4,34 

  COVASNA 157.166 172.509 176.858 199.017 233.256 222.449 210.177 -12.272 -5,52 3.710 60 57 -3 -5,52 

  DAMBOVITA 409.272 438.985 453.241 527.620 562.041 541.763 518.745 -23.018 -4,25 4.054 134 128 -6 -4,25 

  DOLJ 615.301 642.028 691.116 750.328 762.142 734.231 660.544 -73.687 -10,04 7.414 99 89 -10 -10,04 

  GALATI 341.797 396.138 474.279 581.561 641.011 619.556 536.167 -83.389 -13,46 4.466 139 120 -19 -13,46 

  GIURGIU 313.793 325.045 320.120 327.494 313.352 297.859 281.422 -16.437 -5,52 3.526 84 80 -5 -5,52 

  GORJ 280.524 293.031 298.382 348.521 401.021 387.308 341.594 -45.714 -11,80 5.602 69 61 -8 -11,80 

  HARGHITA 258.495 273.964 282.392 326.310 348.335 326.222 310.867 -15.355 -4,71 6.639 49 47 -2 -4,71 

  
HUNEDOARA 

306.955 381.902 474.602 514.436 547.950 485.712 418.565 -67.147 -13,82 7.063 69 59 -10 -13,82 

  IALOMITA 244.750 274.655 291.373 295.965 306.145 296.572 274.148 -22.424 -7,56 4.453 67 62 -5 -7,56 

  IASI 431.586 516.635 619.027 729.243 811.342 816.910 772.348 -44.562 -5,45 5.476 149 141 -8 -5,45 

  ILFOV 167.533 196.265 229.773 287.738 286.965 300.123 388.738 88.615 29,53 1.583 190 246 56 29,53 

  
MARAMURES 

321.287 367.114 427.645 492.860 540.099 510.110 478.659 -31.451 -6,17 6.304 81 76 -5 -6,17 

  MEHEDINTI 304.788 304.091 310.021 322.371 332.673 306.732 265.390 -41.342 -13,48 4.933 62 54 -8 -13,48 

  MURES 461.403 513.261 561.598 605.345 610.053 580.851 550.846 -30.005 -5,17 6.714 87 82 -4 -5,17 

  NEAMT 357.348 419.949 470.206 532.096 578.420 554.516 470.766 -83.750 -15,10 5.896 94 80 -14 -15,10 

  OLT 442.442 458.982 476.513 518.804 523.291 489.274 436.400 -52.874 -10,81 5.498 89 79 -10 -10,81 

  PRAHOVA 557.776 623.817 701.057 817.168 874.349 829.945 762.886 -67.059 -8,08 4.716 176 162 -14 -8,08 

  SATU MARE 312.672 337.351 359.393 393.840 400.789 367.281 344.360 -22.921 -6,24 3.864 95 89 -6 -6,24 

  SALAJ 262.580 271.989 263.103 264.569 266.797 248.015 224.384 -23.631 -9,53 4.418 56 51 -5 -9,53 

  SIBIU 335.116 372.687 414.756 481.645 452.873 421.724 397.322 -24.402 -5,79 5.432 78 73 -4 -5,79 
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  SUCEAVA 439.751 507.674 572.781 633.899 701.830 688.435 634.810 -53.625 -7,79 8.553 80 74 -6 -7,79 

  
TELEORMAN 

487.394 510.488 516.222 518.943 483.840 436.025 380.123 -55.902 -12,82 5.790 75 66 -10 -12,82 

  TIMIS 588.936 568.881 607.596 696.884 700.033 677.926 683.540 5.614 0,83 8.697 78 79 1 0,83 

  TULCEA 192.228 223.719 236.709 254.531 270.997 256.492 213.083 -43.409 -16,92 8.499 30 25 -5 -16,92 

  VASLUI 344.917 401.626 431.555 437.251 461.374 455.049 395.499 -59.550 -13,09 5.318 86 74 -11 -13,09 

  VALCEA 341.590 362.356 368.779 414.241 438.388 413.247 371.714 -41.533 -10,05 5.765 72 64 -7 -10,05 

  VRANCEA 290.183 326.532 351.292 369.740 393.408 387.632 340.310 -47.322 -12,21 4.857 80 70 -10 -12,21 

  MUNICIPIUL 
BUCURESTI 

1.025.180 1.177.661 1.366.684 1.807.239 2.067.545 1.926.334 1.883.425 -42.909 -2,23 228 8.449 8.261 -188 -2,23 

Total 
ROMANIA 

15.872.624 17.489.450 19.103.163 21.559.910 22.810.035 21.680.974 20.121.641 -1.559.333 -7,19 238.391 91 84 -7 -7,19 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor din anul 2011 – Tab.1. Populatia in 
perioada 1948-2011 

 
Densitatea populatiei judetului este influentata de proximitatea Bucurestiului ceea ce a 
generat migratia bucurestenilor catre localitatile aflate in Zona Metropolitana a Bucurestiului. 
 

 
 
Sursa: INS – Recensamantul populatiei – Brosura  

 
Desi populatia Romaniei a scazut in perioada 2002-2011 cu 1.559.333 persoane, 
reprezentand o scadere de 7,19% fata de populatia anului 2002, Judetul Ilfov a fost singurul 
care a inregistrat o crestere semnificativa a populatiei, de 29,53%, populatia crescand de la 
300.123 persoane in anul 2002 la 388.738 persoane in anul 2011. Al doilea judet care a 
inregistrat crestere a populatiei in perioada de referinta 2002-2011 a fost Timis, judet a carui 
populatie a crescut cu 0,83% in aceeasi perioada. 
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De altfel, Ilfov (29,53%) si Timis (0,83%) au fost singurele judete ale tarii care au inregistrat 
crestere a populatiei in perioada cuprinsa intre ultimele recensaminte ale populatiei, 2002-
2011. 
 

Nr. Teritoriul de referinta Populatia Ponderea 

crt.   stabila in 

    totala pop.judetului 

    pers. % 

1. ILFOV 388.738 100,00 

1.1. Municpii si orase 167.028 42,97 

1 Bragadiru 15.329 3,94 

2 Buftea 22.178 5,71 

3 Chitila 14.184 3,65 

4 Magurele 11.041 2,84 

5 Otopeni 13.861 3,57 

6 Pantelimon 25.596 6,58 

7 Popesti-Leordeni 21.895 5,63 

8 Voluntari 42.944 11,05 

1.2. Comune 221.710 57,03 

1 1 Decembrie 7.817 2,01 

2 Afumati 7.919 2,04 

3 Balotesti 8.314 2,14 

4 Berceni 5.942 1,53 

5 Branesti 10.367 2,67 

6 Cernica 10.886 2,80 

7 Chiajna 14.259 3,67 

8 Ciolpani 4.811 1,24 

9 Ciorogarla 6.188 1,59 

10 Clinceni 6.808 1,75 

11 Copaceni 3.131 0,81 

12 Corbeanca 7.072 1,82 

13 Cornetu 6.324 1,63 

14 Darasti-Ilfov 3.026 0,78 

15 Dascalu 3.154 0,81 

16 Dobroesti 9.325 2,40 

17 Domnesti 8.682 2,23 

18 Dragomiresti-Vale 5.243 1,35 

19 Ganeasa 4.963 1,28 

20 Glina 8.592 2,21 

21 Gradistea 3.268 0,84 

22 Gruiu 7.412 1,91 

23 Jilava 12.223 3,14 

24 Moara-Vlasiei 6.307 1,62 

25 Mogosoaia 7.625 1,96 

26 Nuci 3.098 0,80 

27 Peris 7.557 1,94 

28 Petrachioaia 3.498 0,90 

29 Snagov 7.272 1,87 

30 Stefanestii de Jos 5.775 1,49 

31 Tunari 5.336 1,37 

32 Vidra 9.516 2,45 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011, Tab.3. Populatia stabila pe 
sexe si grupe de varsta -  Judete, Municipii, Orase si Comune si Tab.8. Populatia stabila dupa etnie -  Judete, 
Municipii, Orase si Comune 
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Repartiția pe medii de locuire în Județul Ilfov era, în 2011, de:  
o 42,97% în mediul urban 
o 57,03% în mediul rural.  

 
Comuna 1 Decembrie se caracterizeaza printr-o densitate mare a populatiei, mult peste 
media nationala si cea judeteana: 

 suprafata de 17,04 km2; 

 populatie de 7.817 locuitori, conform datelor finale ale Recensamantului populatiei si 
al locuintelor 2011; 

 densitate de 459 locuitori/km2, mult peste media națională, de aproximativ 84 
locuitori/km2, insa sub media judeteana, de 246  locuitori/km2 

 
1 Decembrie este o localitate rurala, iar la nivelul Judetului Ilfov localitățile cu densitatea 
populației sub media națională si cea judeteana au, în general, un profil agricol pronunțat.  
 
Comuna 1 Decembrie face exceptie de la regula nationala si judeteana, deoarece este o 
localitate care prezinta multiple avantaje: 

 este aproape de Bucuresti, la numai 10 km fata de limita de sud a Capitalei si 21 km 
fata de punctul zero al Capitalei; 

 este traversata de la nord la sud de DN5 – vechi drum comercial intre Bucuresti si 
Giurgiu, port la Dunare si punct de trecere a frontierei spre Bulgaria prin podul 
Giurgiu-Ruse; 

 este inclusa in Zona Metropolitana Bucuresti, 
factori care au determinat concentrarea unui numar mare de locuitori. 
 
Comuna 1 Decembrie este una dintre localitatile cu populatie numeroasa din Judetul Ilfov. 
 

Evolutia populatiei Comunei 1 Decembrie in perioada 2002-2011 
 

Nr. Teritoriul de 
referinta 

Populatia Populatia Variatie Suprafata Densitatea 

crt.   stabila stabila 2011/2002       

    totala totala           

    2002 2011       2002 2011 

    pers. pers. pers % kmp loc/kmp loc/kmp 

1. Romania 21.680.974 20.121.641 -1.559.333 -7,19 238.391 91 84 

2. Ilfov 300.123 388.738 88.615 29,53 1.583,00 190 246 

3. 1 Decembrie. 6.598 7.817 1.219 18,48 17,04 387 459 

* Pondere (%) in jud. 2,20 2,01 * * 1,08 * * 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei 2002 si 2011 

 
In anul 2002, populatia Comunei 1 Decembrie era de 4.921 persoane si reprezenta 1,64% 
din populatia Judetului Ilfov. 
 
In anul 2011, populatia Comunei 1 Decembrie a crescut cu 1.219 persoane, respectiv cu 
18,48% fata de anul 2002, intr-un ritm mai mic decat ritmul de crestere al populatiei Judetului 
Ilfov in aceeasi perioada, de 29,53%. 
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Ritmul de crestere al populatiei este constant si se datoreaza sporului migrator pozitiv. 
 
 
5.2. Densitatea populaţiei 
 
În anul 2011, densitatea populaţiei comunei era de 459 locuitori/km2, calculată pe baza 
suprafeţei de 17,04 km2. Densitatea populatiei este în crestere faţă de anul 2002 cand 
localitatea inregistra o densitate a populatiei de 387 locuitori/km2. Atat in anul 2002, cat si in 
anul 2011, densitatea populatiei Comunei 1 Decembrie era peste densitatea populatiei 
Judetului Ilfov si peste media naționala de 91 locuitori/km2 in anul 2002 si de 84 locuitori/km2 

in anul 2011. 
 
 
5.3. Structura demografică 
 
 
5.3.1. Structura pe sexe   
 
Analiza structurii pe sexe şi pe gupe de vârstă este mai importantă decât cea a numărului 
populaţiei. Schimbările de structură, din care cea mai importantă este îmbătrânirea 
demografică, influenţează profund viaţa socio-economică a populaţiei localităţii.  
 
Numarul si ponderea femeilor sunt mai mari decat cel al barbatilor la orice nivel teritorial:  

 la nivel national: 48,65% barbati si 51,35% femei; 

 la nivelul Macroregiunii 3: 47,92% barbati si 52,08% femei; 

 la nivelul Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov: 46,70% barbati si 53,30% femei; 

 la nivelul Judetului Ilfov: 48,77% barbati si 51,23% femei. 
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Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 – Tab.2 Populatia stabila pe sexe si grupe de 
varsta – Categorii de localitati Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare si Judete – Rezultate finale 

 
Datele din anul 2011 arată o structură dezechilibrată pe sexe la nivelul Comunei 1 
Decembrie. Din cei 7.817 de locuitori:  

 3.775 erau bărbaţi, respectiv 48,29% din populatia totala a comunei,  

 4.042 erau femei, respectiv 51,71% din populatia totala a comunei.   
 
Raportul de masculinitate calculat ca număr de bărbaţi la 100 femei are, la nivelul comunei, 
valoarea de 93 bărbaţi la 100 femei. Raportul între cele două sexe este diferit în funcţie de 
vârstă.  Statistic, se nasc mai multe persoane de sex masculin, respectiv la 100 copii de sex 
feminin se nasc 103 copii de sex masculin. O dată cu înaintarea în vârstă, proporţia se 
schimbă în favoarea persoanelor de sex feminin. Creşterea proporţiei mai mari a femeilor 
odată cu vârsta se datorează fenomenului de supramortalitate masculină, deoarece 
mortalitatea este relativ mai mare în rândul populaţiei masculine. Îmbătrânirea populaţiei 
atrage după sine şi o mai accentuată feminizare a poplaţiei.  
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JUDETUL 
SEXE  

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

G R U P A   D E    V A R S T A 

Sub 5  5 - 9  10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75-79 80-84 85 ani 

ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani 
si 

peste 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  

ROMANIA 

Ambele 
sexe 20.121.641 1.045.029 1.054.391 1.090.226 1.108.453 1.366.374 1.303.077 1.522.719 1.538.897 1.743.878 1.076.258 1.332.266 1.448.043 1.244.286 890.340 901.370 729.965 462.807 263.262 

Masculin 9.788.577 537.080 541.859 559.372 568.072 704.352 666.676 773.012 782.843 887.569 544.295 654.741 688.904 572.848 393.019 370.916 285.382 170.574 87.063 

Feminin 10.333.064 507.949 512.532 530.854 540.381 662.022 636.401 749.707 756.054 856.309 531.963 677.525 759.139 671.438 497.321 530.454 444.583 292.233 176.199 

 MACROREGIUNEA 1 

Ambele 
sexe 4.960.937 267.965 267.621 269.770 277.980 357.373 335.004 378.843 379.360 403.066 279.497 331.859 357.108 299.033 226.992 208.378 160.167 103.150 57.771 

Masculin 2.418.237 137.530 137.171 137.888 142.336 182.403 171.687 193.629 193.877 205.282 139.836 161.312 170.145 139.084 100.501 86.167 62.427 37.769 19.193 

Feminin 2.542.700 130.435 130.450 131.882 135.644 174.970 163.317 185.214 185.483 197.784 139.661 170.547 186.963 159.949 126.491 122.211 97.740 65.381 38.578 

 MACROREGIUNEA 2 

Ambele 
sexe 5.848.140 321.188 340.834 360.163 345.738 371.510 345.698 416.639 435.130 495.414 300.959 381.998 415.438 356.421 250.160 269.275 223.308 139.623 78.644 

Masculin 2.877.439 164.874 175.195 184.305 177.979 196.143 178.946 213.037 223.338 256.569 155.218 192.856 199.638 164.150 111.263 112.769 90.696 53.526 26.937 

Feminin 2.970.701 156.314 165.639 175.858 167.759 175.367 166.752 203.602 211.792 238.845 145.741 189.142 215.800 192.271 138.897 156.506 132.612 86.097 51.707 

 MACROREGIUNEA 3 

Ambele 
sexe 5.408.609 274.183 257.265 254.253 265.176 374.738 377.099 443.737 427.554 496.631 277.705 350.566 392.287 335.006 234.091 239.418 200.404 130.773 77.723 

Masculin 2.591.629 141.230 132.490 130.981 135.226 190.011 189.385 222.452 214.389 248.765 137.935 167.712 183.657 152.393 101.682 96.054 75.386 47.001 24.880 

Feminin 2.816.980 132.953 124.775 123.272 129.950 184.727 187.714 221.285 213.165 247.866 139.770 182.854 208.630 182.613 132.409 143.364 125.018 83.772 52.843 

  SUD-MUNTENIA 

Ambele 
sexe 3.136.446 154.972 160.667 169.287 171.714 196.784 186.299 223.131 239.645 288.186 164.456 199.556 220.373 201.078 148.653 156.026 130.029 80.275 45.315 

Masculin 1.530.509 79.781 82.544 87.225 88.463 103.432 97.144 114.815 122.713 149.046 84.595 99.705 105.492 92.465 65.442 63.648 49.882 29.224 14.893 

Feminin 1.605.937 75.191 78.123 82.062 83.251 93.352 89.155 108.316 116.932 139.140 79.861 99.851 114.881 108.613 83.211 92.378 80.147 51.051 30.422 

  BUCURESTI-ILFOV 

Ambele 
sexe 2.272.163 119.211 96.598 84.966 93.462 177.954 190.800 220.606 187.909 208.445 113.249 151.010 171.914 133.928 85.438 83.392 70.375 50.498 32.408 

Masculin 1.061.120 61.449 49.946 43.756 46.763 86.579 92.241 107.637 91.676 99.719 53.340 68.007 78.165 59.928 36.240 32.406 25.504 17.777 9.987 

Feminin 1.211.043 57.762 46.652 41.210 46.699 91.375 98.559 112.969 96.233 108.726 59.909 83.003 93.749 74.000 49.198 50.986 44.871 32.721 22.421 

    ILFOV 

Ambele 
sexe 388.738 25.641 21.278 19.700 18.713 26.883 29.026 37.553 34.952 37.976 18.479 22.988 24.815 20.774 13.918 13.632 11.221 7.141 4.048 

Masculin 189.590 13.237 11.047 10.280 9.613 13.533 14.195 18.647 17.813 19.545 9.375 11.149 11.841 9.616 6.323 5.486 4.162 2.419 1.309 

Feminin 199.148 12.404 10.231 9.420 9.100 13.350 14.831 18.906 17.139 18.431 9.104 11.839 12.974 11.158 7.595 8.146 7.059 4.722 2.739 

  A. MUNICIPII SI ORASE 

Ambele 
sexe 167028 11371 9148 8231 7654 11610 13193 17386 15604 16835 8206 10447 10892 8545 5263 4992 3878 2371 1402 

Masculin 81116 5948 4713 4274 3939 5708 6314 8477 7865 8500 4089 4993 5168 3954 2477 2008 1436 821 432 

Feminin 85912 5423 4435 3957 3715 5902 6879 8909 7739 8335 4117 5454 5724 4591 2786 2984 2442 1550 970 

     ORAS BRAGADIRU 

Ambele 
sexe 15329 1254 842 736 656 1075 1506 1901 1522 1589 752 884 847 599 329 324 246 163 104 

Masculin 7413 652 448 361 335 498 672 949 780 777 379 437 414 263 149 121 88 56 34 

Feminin 7916 602 394 375 321 577 834 952 742 812 373 447 433 336 180 203 158 107 70 

     ORAS BUFTEA 

Ambele 
sexe 22178 1342 1060 949 985 1747 1801 2235 2039 2147 1005 1469 1660 1309 732 679 522 316 181 

Masculin 10770 690 539 507 534 848 916 1137 1024 1058 468 664 770 646 336 276 195 113 49 

Feminin 11408 652 521 442 451 899 885 1098 1015 1089 537 805 890 663 396 403 327 203 132 

     ORAS CHITILA 

Ambele 
sexe 14184 987 813 771 750 993 1039 1307 1263 1473 700 856 917 750 491 430 326 206 112 

Masculin 6873 509 419 397 382 493 500 634 616 739 354 431 435 335 231 186 119 60 33 

Feminin 7311 478 394 374 368 500 539 673 647 734 346 425 482 415 260 244 207 146 79 

     ORAS MAGURELE 

Ambele 
sexe 11041 713 517 494 544 930 850 1086 930 1041 520 692 736 609 341 407 330 196 105 

Masculin 5385 389 276 255 257 453 412 551 504 511 265 337 348 293 147 156 127 70 34 

Feminin 5656 324 241 239 287 477 438 535 426 530 255 355 388 316 194 251 203 126 71 

     ORAS OTOPENI 

Ambele 
sexe 13861 881 793 661 620 879 964 1411 1363 1598 777 838 816 654 436 441 380 226 123 

Masculin 6609 453 404 347 328 433 455 660 632 817 383 425 385 272 188 176 134 78 39 

Feminin 7252 428 389 314 292 446 509 751 731 781 394 413 431 382 248 265 246 148 84 

     ORAS PANTELIMON 

Ambele 
sexe 25596 1829 1478 1467 1278 1882 1947 2604 2339 2412 1198 1682 1687 1257 748 725 527 358 178 

Masculin 12531 921 731 773 652 964 968 1314 1164 1247 583 789 803 586 364 291 190 129 62 

Feminin 13065 908 747 694 626 918 979 1290 1175 1165 615 893 884 671 384 434 337 229 116 

     ORAS POPESTI LEORDENI 

Ambele 
sexe 21895 1370 1076 997 989 1580 2100 2420 2069 2285 1198 1409 1226 981 665 623 469 269 169 

Masculin 10619 762 551 505 514 773 990 1189 1053 1161 585 661 589 452 299 249 170 74 42 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

144 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

Feminin 11276 608 525 492 475 807 1110 1231 1016 1124 613 748 637 529 366 374 299 195 127 

     ORAS VOLUNTARI 

Ambele 
sexe 42944 2995 2569 2156 1832 2524 2986 4422 4079 4290 2056 2617 3003 2386 1521 1363 1078 637 430 

Masculin 20916 1572 1345 1129 937 1246 1401 2043 2092 2190 1072 1249 1424 1107 763 553 413 241 139 

Feminin 22028 1423 1224 1027 895 1278 1585 2379 1987 2100 984 1368 1579 1279 758 810 665 396 291 

  B. COMUNE 

Ambele 
sexe 221710 14270 12130 11469 11059 15273 15833 20167 19348 21141 10273 12541 13923 12229 8655 8640 7343 4770 2646 

Masculin 108474 7289 6334 6006 5674 7825 7881 10170 9948 11045 5286 6156 6673 5662 3846 3478 2726 1598 877 

Feminin 113236 6981 5796 5463 5385 7448 7952 9997 9400 10096 4987 6385 7250 6567 4809 5162 4617 3172 1769 

     1 DECEMBRIE 

Ambele 
sexe 7817 473 442 402 457 622 590 725 683 889 496 483 471 347 211 198 165 109 54 

Masculin 3775 240 227 198 228 323 288 361 344 430 245 244 219 157 96 73 55 30 17 

Feminin 4042 233 215 204 229 299 302 364 339 459 251 239 252 190 115 125 110 79 37 

     AFUMATI 

Ambele 
sexe 7919 542 412 439 397 537 527 671 682 719 331 439 536 436 314 298 308 192 139 

Masculin 3845 282 242 220 199 274 237 333 357 362 172 222 251 205 138 125 109 64 53 

Feminin 4074 260 170 219 198 263 290 338 325 357 159 217 285 231 176 173 199 128 86 

     BALOTESTI 

Ambele 
sexe 8314 559 494 407 412 613 638 784 688 807 501 541 550 411 202 244 220 151 92 

Masculin 4025 312 259 209 201 304 287 418 351 391 228 244 281 193 85 108 83 36 35 

Feminin 4289 247 235 198 211 309 351 366 337 416 273 297 269 218 117 136 137 115 57 

     BERCENI 

Ambele 
sexe 5942 354 329 270 255 317 381 620 519 569 247 375 395 382 240 277 194 153 65 

Masculin 2884 179 186 139 134 143 189 303 267 311 126 181 200 173 105 113 73 48 14 

Feminin 3058 175 143 131 121 174 192 317 252 258 121 194 195 209 135 164 121 105 51 

     BRANESTI 

Ambele 
sexe 10367 551 497 508 464 580 602 928 906 1070 455 623 731 650 445 495 435 264 163 

Masculin 5003 282 271 269 247 295 288 459 430 532 239 299 348 327 197 192 187 86 55 

Feminin 5364 269 226 239 217 285 314 469 476 538 216 324 383 323 248 303 248 178 108 

     CERNICA 

Ambele 
sexe 10886 760 667 624 564 787 735 905 938 998 489 637 725 606 393 405 324 202 127 

Masculin 5335 370 363 317 299 400 369 487 485 519 259 301 344 269 182 161 114 56 40 

Feminin 5551 390 304 307 265 387 366 418 453 479 230 336 381 337 211 244 210 146 87 

     CHIAJNA 

Ambele 
sexe 14259 994 733 632 561 965 1721 1775 1273 1296 581 749 783 717 434 424 324 198 99 

Masculin 6908 540 400 318 290 441 801 865 653 661 291 352 368 337 204 182 108 68 29 

Feminin 7351 454 333 314 271 524 920 910 620 635 290 397 415 380 230 242 216 130 70 

     CIOLPANI 

Ambele 
sexe 4811 247 219 212 171 316 307 407 425 371 204 266 375 365 222 241 238 146 79 

Masculin 2249 113 103 115 81 156 157 200 230 193 100 116 179 181 92 101 74 42 16 

Feminin 2562 134 116 97 90 160 150 207 195 178 104 150 196 184 130 140 164 104 63 

     CIOROGARLA 

Ambele 
sexe 6188 467 381 335 335 433 462 584 502 527 314 371 384 351 210 201 157 109 65 

Masculin 3034 237 186 188 173 226 239 280 257 281 156 168 191 172 89 71 59 39 22 

Feminin 3154 230 195 147 162 207 223 304 245 246 158 203 193 179 121 130 98 70 43 

     CLINCENI 

Ambele 
sexe 6808 433 371 360 321 469 428 609 611 614 330 369 490 383 270 258 235 179 78 

Masculin 3256 218 185 167 171 224 217 298 322 312 184 178 215 184 115 104 83 57 22 

Feminin 3552 215 186 193 150 245 211 311 289 302 146 191 275 199 155 154 152 122 56 

     COPACENI 

Ambele 
sexe 3131 140 139 148 147 202 190 235 232 326 178 194 206 182 176 178 146 69 43 

Masculin 1512 73 80 77 72 115 97 117 124 164 87 92 104 78 73 66 59 25 9 

Feminin 1619 67 59 71 75 87 93 118 108 162 91 102 102 104 103 112 87 44 34 

     CORBEANCA 

Ambele 
sexe 7072 624 502 370 286 338 427 656 810 799 355 337 389 337 267 215 199 89 72 

Masculin 3422 291 259 207 151 172 191 279 415 419 182 172 199 141 136 74 80 34 20 

Feminin 3650 333 243 163 135 166 236 377 395 380 173 165 190 196 131 141 119 55 52 

     CORNETU 

Ambele 
sexe 6324 443 360 327 327 456 448 571 558 628 314 400 380 318 240 204 177 102 71 

Masculin 3067 217 189 181 154 244 218 265 289 315 158 195 182 134 107 100 61 32 26 

Feminin 3257 226 171 146 173 212 230 306 269 313 156 205 198 184 133 104 116 70 45 

     DARASTI-ILFOV 

Ambele 
sexe 3026 138 139 135 168 201 162 242 228 297 139 185 216 196 143 152 136 85 64 

Masculin 1476 74 72 73 93 109 75 123 116 161 90 78 104 95 59 63 50 25 16 
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Feminin 1550 64 67 62 75 92 87 119 112 136 49 107 112 101 84 89 86 60 48 

     DASCALU 

Ambele 
sexe 3154 182 186 183 162 188 199 245 285 296 118 135 175 218 158 151 127 81 65 

Masculin 1564 96 97 91 84 100 93 132 143 159 62 69 90 95 79 68 51 26 29 

Feminin 1590 86 89 92 78 88 106 113 142 137 56 66 85 123 79 83 76 55 36 

     DOBROESTI 

Ambele 
sexe 9325 601 497 451 438 565 649 924 853 979 453 524 613 488 374 359 294 173 90 

Masculin 4538 289 263 251 225 287 306 456 396 503 236 245 289 236 188 147 116 75 30 

Feminin 4787 312 234 200 213 278 343 468 457 476 217 279 324 252 186 212 178 98 60 

     DOMNESTI 

Ambele 
sexe 8682 608 484 459 458 593 628 805 767 874 413 483 521 447 330 333 255 144 80 

Masculin 4237 310 243 238 242 309 312 408 398 434 220 245 248 197 144 121 91 51 26 

Feminin 4445 298 241 221 216 284 316 397 369 440 193 238 273 250 186 212 164 93 54 

     DRAGOMIRESTI-VALE 

Ambele 
sexe 5243 277 295 253 270 377 312 449 458 574 257 323 330 270 230 208 186 114 60 

Masculin 2528 149 139 124 138 189 162 213 227 302 129 164 166 101 111 84 71 39 20 

Feminin 2715 128 156 129 132 188 150 236 231 272 128 159 164 169 119 124 115 75 40 

     GANEASA 

Ambele 
sexe 4963 453 329 335 311 420 366 391 411 405 194 251 270 215 183 156 128 98 47 

Masculin 2402 218 166 177 146 183 197 196 197 214 87 130 140 92 86 76 45 37 15 

Feminin 2561 235 163 158 165 237 169 195 214 191 107 121 130 123 97 80 83 61 32 

     GLINA 

Ambele 
sexe 8592 649 526 519 477 662 554 793 798 784 322 495 570 466 298 277 207 141 54 

Masculin 4190 340 258 271 236 342 277 387 406 393 158 242 257 215 145 113 86 42 22 

Feminin 4402 309 268 248 241 320 277 406 392 391 164 253 313 251 153 164 121 99 32 

     GRADISTEA 

Ambele 
sexe 3268 191 166 166 171 249 209 239 228 305 138 164 228 208 137 159 143 107 60 

Masculin 1638 97 90 94 98 133 113 121 115 172 73 86 111 86 50 73 63 41 22 

Feminin 1630 94 76 72 73 116 96 118 113 133 65 78 117 122 87 86 80 66 38 

     GRUIU 

Ambele 
sexe 7412 387 372 408 403 494 422 543 589 642 343 377 451 454 389 403 377 239 119 

Masculin 3571 191 190 210 200 257 229 275 289 361 190 195 216 212 151 150 136 80 39 

Feminin 3841 196 182 198 203 237 193 268 300 281 153 182 235 242 238 253 241 159 80 

     JILAVA 

Ambele 
sexe 12223 635 572 547 556 1052 1209 1402 1131 1220 601 743 690 575 371 374 280 176 89 

Masculin 6789 329 297 296 298 684 754 879 704 739 323 387 360 264 157 140 109 44 25 

Feminin 5434 306 275 251 258 368 455 523 427 481 278 356 330 311 214 234 171 132 64 

     MOARA VLASIEI 

Ambele 
sexe 6307 362 319 324 341 474 446 529 503 612 278 360 386 359 290 259 239 155 71 

Masculin 3101 183 179 172 161 237 233 272 262 331 135 188 181 168 134 100 87 49 29 

Feminin 3206 179 140 152 180 237 213 257 241 281 143 172 205 191 156 159 152 106 42 

     MOGOSOAIA 

Ambele 
sexe 7625 631 446 409 369 499 501 715 730 782 322 407 476 397 294 275 175 140 57 

Masculin 3698 334 232 215 183 234 261 333 366 391 170 194 222 190 127 128 56 47 15 

Feminin 3927 297 214 194 186 265 240 382 364 391 152 213 254 207 167 147 119 93 42 

     NUCI 

Ambele 
sexe 3098 159 174 167 143 177 146 196 219 213 105 142 143 203 186 220 250 171 84 

Masculin 1514 80 82 85 77 91 79 106 124 119 58 81 57 103 70 88 103 70 41 

Feminin 1584 79 92 82 66 86 67 90 95 94 47 61 86 100 116 132 147 101 43 

     PERIS 

Ambele 
sexe 7557 395 401 379 431 516 443 504 616 696 348 454 479 462 383 364 359 224 103 

Masculin 3633 195 209 203 232 283 209 248 319 365 172 233 228 209 162 131 127 73 35 

Feminin 3924 200 192 176 199 233 234 256 297 331 176 221 251 253 221 233 232 151 68 

     PETRACHIOAIA 

Ambele 
sexe 3498 240 197 213 224 258 235 241 315 316 142 171 213 186 127 151 142 85 42 

Masculin 1726 120 96 109 111 130 113 121 177 170 79 90 107 85 57 55 55 33 18 

Feminin 1772 120 101 104 113 128 122 120 138 146 63 81 106 101 70 96 87 52 24 

     SNAGOV 

Ambele 
sexe 7272 384 328 351 402 474 407 570 605 778 388 422 487 414 328 360 268 204 102 

Masculin 3490 193 180 193 199 236 190 275 281 398 210 214 226 185 144 143 95 85 43 

Feminin 3782 191 148 158 203 238 217 295 324 380 178 208 261 229 184 217 173 119 59 

     STEFANESTII DE JOS 

Ambele 
sexe 5775 494 334 330 283 471 496 641 549 502 239 304 314 250 140 155 135 91 47 

Masculin 2885 277 180 179 148 233 222 316 280 273 129 154 150 129 52 60 46 37 20 
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Feminin 2890 217 154 151 135 238 274 325 269 229 110 150 164 121 88 95 89 54 27 

     TUNARI 

Ambele 
sexe 5336 352 311 273 256 334 356 503 495 490 197 282 332 302 208 234 184 129 98 

Masculin 2588 193 160 138 138 144 186 235 259 262 102 142 150 148 84 93 77 43 34 

Feminin 2748 159 151 135 118 190 170 268 236 228 95 140 182 154 124 141 107 86 64 

     VIDRA 

Ambele 
sexe 9516 545 508 533 499 634 637 765 741 763 481 535 614 634 462 412 336 250 167 

Masculin 4591 267 251 282 265 327 292 409 365 408 236 255 290 301 227 175 117 84 40 

Feminin 4925 278 257 251 234 307 345 356 376 355 245 280 324 333 235 237 219 166 127 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 – Tab.2 Populatia stabila pe sexe si grupe de 
varsta – Categorii de localitati Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare si Judete – Rezultate finale si Tab.3 Populatia stabila pe sexe si 
grupe de varsta – Judete, Municipii, Orase si Comune  – Rezultate finale 

 
Recensamantul populatiei si al locuintelor din anul 2011, releva faptul ca din cei 7.817 de 
locuitori ai Comunei 1 Decembrie: 

 populatia masculina este de 3.775 persoane, respectiv 48,29% din totalul locuitorilor; 

 populatia feminina este de 4.042 persoane, reprezentand 51,71% din totalul 
locuitorilor. 

 
Evolutia din perioada 2002-2011 arata o crestere a ponderii femeilor si o scadere a ponderii 
barbatilor la toate nivelurile teritoriale – local, judetean, regional, macroregional si national. 
 
 
5.3.2. Structura pe grupe de vârstă 
 
Structura pe grupe mari de vârste la Recensământul din anul 2011, arată modificări în ultimii 
10 ani fata de Recensamantul din anul 2002.  
 
Grupele de varsta cu populatie cu pondere cea mai mare sunt: 

 la nivel national: grupa de varsta 40-44 ani are ponderea cea mai mare, de 8,67% din 
populatia totala a Romaniei; 

 la nivelul Macroregiunii de dezvoltare 3: grupa de varsta 40-44 ani are ponderea cea 
mai mare, de 9,18% din populatia totala a macroregiunii; 

 la nivelul Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov: grupa de varsta 40-44 ani are 
ponderea cea mai mare, de 9,17% din populatia totala a regiunii, valoarea 
comparabila cu a macroregiunii pentru acelasi indicator pentru aceeasi grupa de 
varsta; 

 la nivelul Judetului Ilfov: grupa de varsta 40-44 ani are ponderea cea mai mare, de 
9,77% din populatia totala a judetului, valoare mai mare decat cea nationala -  de 
8,67%, macroregionala - de 9,18% si regionala – de 9,17%; 

 la nivelul Comunei 1 Decembrie: grupa de varsta 40-44 ani are ponderea cea mai 
mare, de 11,37% din populatia totala a localitatii. 

 
Grupa de varsta 30-34 ani are o pondere de 9,27% din populatia totala a localitatii, ceea ce 
demonstreaza procesul de intinerire demografica a comunei. 
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Grupa  Localitatea Mediul rural Judetul Ilfov Total Judetul Ilfov 

de  2011 2011 2011 

varsta pers. % pers. % pers. % 

0-14 1.317 16,85 37.869 17,08 66.619 17,14 

15-59 5.416 69,28 139.558 62,95 251.385 64,67 

>60 1.084 13,87 44.283 19,97 70.734 18,20 

Total 7.817 100,00 221.710 100,00 388.738 100,00 

Numar              

dependenti 2.401 30,72 82.152 37,05 137.353 35,33 

Grad de             

dependenta 443 * 589 * 546 * 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 –Tab.3 Populatia stabila pe 
sexe si grupe de varsta – Judete, Municipii, Orase si Comune  – Rezultate finale 

 
Conform Recensamatului populatiei si al locuintelor 2011, populatia Comunei 1 Decembrie 
se clasifica pe grupe majore de varsta: 

 varsta 0-14 ani: 1.317 persoane, reprezentand 16,85% din populatia totala a comunei, 
pondere sub media pentru mediul rural al judetului, de 17,08% si sub media pentru 
Judetul Ilfov, de 17,14%; 

 varsta 15-59 ani: 5.416 persoane, reprezentand 69,28% din populatia totala a 
comunei, pondere peste media pentru mediul rural al judetului, de 62,95% si peste 
media pentru Judetul Ilfov, de 64,67%; 

 varsta peste 60 ani: 1.084 persoane, reprezentand 13,87% din populatia totala a 
comunei, pondere sub media pentru mediul rural al judetului, de 19,97% si sub media 
pentru Judetul Ilfov, de 18,20%. 

 
Populatia tanara, de 1.317 persoane, este mai numeroasa decat populatia in varsta, de 
1.084 persoane. 
 
În comparaţie cu datele judeţene din mediul rural al Judeţului Ilfov, ponderea vârstnicilor in 
Comuna 1 Decembrie este mai redusă, fenomen explicat prin ponderea mai mare a 
persoanelor adulte 15-59 ani si tinere 0-14 ani. Mediul rural al Judeţului Ilfov este mai 
îmbătrânit decat Comuna 1 Decembrie. Acest fapt se explică prin apropierea Comunei 1 
Decembrie de Bucuresti ceea ce a dus la fenomenul de migratie inversa, multe persoane 
adulte preferand rezidenta in localitatile din apropierea Bucurestiului, una dintre acestea fiind 
Comuna 1 Decembrie care are acces direct la DN5 si care permite mobilitatea populatiei 
rezidente catre locurile de munca din Bucuresti. 
 
Cresterea populaţiei tinere cu varste intre 0-14 ani si a populaţiei adulte si scaderea 
populatiei in varsta marchează începutul unui proces lent de întinerire demografică. În cazul 
Comunei 1 Decembrie, reducerea natalităţii şi a mortalităţii si cresterea migraţia adultilor 
dinspre Bucuresti spre Comuna 1 Decembrie este cel mai important factor de declanşare a 
procesului de întinerire demografică.  
 
Cresterea efectivului de populaţie tânără pune probleme legate de infrastructura 
educaţională şi a ofertei de muncă pe plan local. Fiind în raza de influenţă şi de atracţie a 
oraşului Bucureşti, dezvoltarea economico-socială a comunei, precum şi stabilizarea 
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populaţiei trebuie corelată cu interacţiunile între cele două localităţi. Centrul urban Bucureşti 
joacă rol de beneficiar al forţei de muncă din mediul rural apropiat, iar localităţile rurale 
apropiate furnizează acestuia forţă de muncă.  
 
Cresterea populatiei localitatii cu 18,48% in perioada 2002-2011 si perspectivele de crestere 
ale acesteia, pun probleme serioase autoritatii publice locale pentru asigurarea mobilitatii 
locuitorilor,  accesibilitatii localitatii si disponibilitatii utilitatilor. 
 
Raportul de dependenţă după vârstă calculat ca raport între populaţia cu vârste sub 14 ani şi 
peste 60 ani şi populaţia activă cu vârste cuprinse între 15 – 59 ani, pe baza datelor din 
2011, stabilea la nivelul comunei un numar de 443 dependenti minori si/sau varstnici ce revin 
la 1.000 de persoane in varsta apte de munca grad de dependenta mai mic fata de media 
judeteana de 546 dependenţi minori şi/sau vârstnici care revin la 1.000 de persoane în vârstă 
aptă de muncă.  
 
Acesta arată o sarcină socială a populaţiei active a comunei mai mica decât cea la nivel 
judetean. 
 
Comuna 1 Decembrie are o populatie tanara. Din totalul locuitorilor, de 7.817 persoane, un 
numar de 5.779 persoane, reprezentand 73,93% din totalul locuitorilor comunei, sunt 
persoane cu varsta 0-49 ani.  
 
La nivelul Judetului Ilfov, populatia cu varsta cuprinsa intre 0-49 ani este de 270.201 
persoane, ceea ce reprezinta 69,51% din totalul locuitorilor Judetului Ilfov. 
 
In consecinta, Comuna 1 Decembrie se remarca printr-o populatie mai tanara fata de 
populatia Judetului Ilfov, 70,14% din totalul locuitorilor comunei ii reprezinta populatia 
cuprinsa intre 0-49 ani, fata de 69,51% din totalul locuitorilor judetului care este reprezentata 
de aceeasi grupa de varsta. 
 

Comuna 
/ sexe 

POP. 
STABILA  

 
TOTAL 

G R U P A   D E    V A R S T A 

Sub 
5 

 5 - 
9 

 10 - 
14 

15 - 
19 

20 - 
24 

25 - 
29 

30 - 
34 

35 - 
39 

40 - 
44 

45 - 
49 

50 - 
54 

55 - 
59 

60 - 
64 

65 - 
69 

70 - 
74 

75-
79 

80-
84 

85 
ani 

ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani 
si 

peste 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 DECEMBRIE 

Ambele 
sexe 7817 473 442 402 457 622 590 725 683 889 496 483 471 347 211 198 165 109 54 

Masculin 3775 240 227 198 228 323 288 361 344 430 245 244 219 157 96 73 55 30 17 

Feminin 4042 233 215 204 229 299 302 364 339 459 251 239 252 190 115 125 110 79 37 

Ponderea 
(%) 100,00 6,05 5,65 5,14 5,85 7,96 7,55 9,27 8,74 11,37 6,35 6,18 6,03 4,44 2,70 2,53 2,11 1,39 0,69 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor din anul 2011: Tabelul nr.3. – 
Populatia stabila pe sexe si grupe de varsta -  Judete, municipii, orase, comune 

 
Din totalul locuitorilor, de 7.817 persoane: 

 populatia masculina este de 3.775 persoane, respectiv 48,29% din totalul locuitorilor; 

 populatia feminina este de 4.042 persoane, reprezentand 51,71% din totalul 
locuitorilor. 
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Mentinerea unei populatii tinere in localitate se datoreaza apropierii Comunei 1 Decembrie de 
Bucuresti si traversarii localitatii de DN5 Bucuresti-Giurgiu, factori care au influentat cresterea 
potentialului imobiliar al localitatii si migratia inversa. 
 
Comuna 1 Decembrie se remarca printr-o absorbtie redusa a populatiei bucurestene. Sub 
1% din totalul locuitorilor Comunei 1 Decembrie si-au mutat domiciliul de la Bucuresti in 
Comuna 1 Decembrie, deoarece comuna se afla in proximitatea Bucurestiului si are acces 
direct la DN5. Acest fapt a generat interesul imobiliar ridicat care, la randul lui, a  determinat 
trendul ascendent al populatiei comunei. 
 
Cat priveste migratia populatiei Comunei 1 Decembrie spre Bucuresti, aceasta are valori 
mici,  sub 1%  din totalul populatiei comunei a migrat catre Bucuresti. 
 
Avand in vedere cresterea numarului locuitorilor comunei printr-un spor migrator pozitiv, 
inseamna ca mai multi locuitori ai comunei au migrat de la Bucuresti spre Comuna 1 
Decembrie, decat locuitorii care au migrat de la 1 Decembrie spre Bucuresti, valorile pentru 
indicatorii de migratie variind sub 1% din totalul locuitorilor comunei. 
 
 

Harta migratiei populatiei bucurestene spre localitatile incluse in Zona Metropolitana Bucuresti 

 

 
 
Sursa: www.zmb.ro  
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Harta migratiei populatiei cu domiciliul in localitatile incluse in Zona Metropolitana Bucuresti spre Bucuresti 

 

 
Sursa: www.zmb.ro 

 
 
5.3.3. Structura etnica  
 
Structura etnica a Comunei 1 Decembrie a suferit modificari in perioada 2002-2011 prin 
scaderea ponderii romanilor si cresterea ponderii rromilor. Pentru 7,77% din populatia 
localitatii informatia privind etnia este indisponibila, aceasta nefiind declarata cu ocazia 
Recensamantului populatiei si al locuintelor 2011. 
 

JUDETUL 
MUNICIPII SI 

ORASE 
COMUNE 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

E T N  I A  

Romani  Romi Ucraineni Italieni Alte Informatie 
nedisponibila 

    pers % pers % pers % pers % pers % pers % 

A 1 2 3 4 5     6 7 8 9 10 11 

Romania 20.121.641 16.792.868 83,46 621.573 3,09 50.920 0,25 3.203 0,02 18.524 0,09 1.236.810 6,15 

Ilfov 388.738 341.895 87,95 15.634 4,02 39 0,01 98 0,03 1.015 0,26 17.590 4,52 

Municipii si orase 82.205 68.046 82,78 5.269 6,41 14 0,02 56 0,07 744 0,91 8.736 10,63 

Comune 199.217 180.309 90,51 9.954 5,00 25 0,01 42 0,02 271 0,14 8.854 4,44 

1 Decembrie 7.817 6.730 86,09 470 6,01 3 0,04 3 0,04 4 0,05 607 7,77 

Pondere (%) in 
total etnie jud. 

2,01 1,97 * 3,01 * 7,69 * 3,06 * 0,39 * 3,45 * 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor anul 2011 – Tabelul nr.8. Populatia 
stabila dupa etnie  - Judete, municipii, orase, comune 
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In anul 2011, conform Recensamantului populatiei si al locuintelor, in Comuna 1 Decembrie, 
majoritatea locuitorilor sunt romani. Astfel, din totalul locuitorilor de 7.817 persoane: 

o 6.730 de persoane sunt romani de etnie romana, reprezentand 86,09% din totalul 
populatiei comunei, mai putin decat media judeteana de 87,95%, dar mai mult decat 
media nationala de 83,46%; 

o 470 de persoane sunt romani de etnie roma, reprezentand 6,01% din totalul populatiei 
comunei, mai mult decat media judeteana de 4,02% si decat media nationala de 
3,09%; 

o 3 persoane sunt de etnie ucraineana, reprezentand 0,04% din populatia comunei, mai 
mare decat ponderea acestora la nivel judetean, de 0,01% dar mai mica decat 
ponderea ucrainienilor la nivel national, de 0,25%; 

o 3 persoane sunt de etnie italiana, reprezentand 0,04% din populatia comunei, mai 
mare decat ponderea acestora la nivel judetean, de 0,03% si decat ponderea 
italienilor la nivel national, de 0,02%; 

o 4  de persoane sunt de alta etnie, reprezentand 0,05% din totalul populatiei comunei, 
mai putin decat media judeteana de 0,26% si decat media nationala de 0,09%; 

o 607 de persoane nu au declarat etnia. Acestia reprezinta 7,77% din totalul locuitorilor 
comunei, mai putin decat media judeteana de 4,52% si decat media nationala de 
6,15%. 

 

 
 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor anul 2011 – Tabelul nr.8. Populatia 
stabila dupa etnie  - Judete, municipii, orase, comune 

 
Scaderea ponderii populatiei de etnie romana reprezinta un aspect demografic negativ al 
Comunei 1 Decembrie. 
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5.3.4. Structura dupa aparteneta religioasa 
 
In functie de apartenenta religioasa, crestinii ortodoxi detin ponderea la nivelul: 

o Romaniei: 16.307.004 persoane, reprezentand 81,04% din populatia totala a 
Romaniei, de 20.121.641 persoane; 

o Judetului Ilfov: 346.204 persoane, reprezentand 89,06% din populatia totala a 
Judetului Ilfov, de 388.738 persoane. 

 

 
 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor anul 2011 – Tabelul nr.13. – Populatia stabila dupa 
religie  - Judete, municipii, orase, comune 

 
In Comuna 1 Decembrie crestinii ortodoxi reprezinta 89,63% din totalul populatiei localitatii, 
mai mult decat media judeteana, de 89,06% si decat media nationala, de 81,04%. 
 

Nr. JUDETUL 
MUNICIPII SI 

ORASE 
COMUNE 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

R E L I G I A  

crt. Ortodoxa Romano- 
catolica 

Penticostala1) Adventista 
de ziua a 
saptea 

Musulm. Martorii 
lui 

Iehova 

Crestina 
de rit 
vechi 

Alta 
religie 

Fara 
religie 

Atei Inform. 
nedisponib. 

  A 1 2 3 5 8 9 11 13 16   22 23 

1. ROMANIA 20.121.641 16.307.004 870.774 362.314 80.944 64.337 49.820 32.558 30.557 18.917 20.743 1.259.739 

2. ILFOV 388.738 346.204 6.619 1.417 858 1.470 370 116 947 292 450 28.100 

2.1. Municpii si 
orase 

167.028 142.845 5.778 745 316 927 145 54 590 108 253 14.285 

2.2. Comune 221.710 203.359 841 672 542 543 225 62 357 184 197 13.815 

3 1 Decembrie 7.817 7.006 78 24 56 16 7 3 3 6 10 608 

4 Ponderea (%) 
in total 
locuitori 

2,01 89,63 1,00 0,31 0,72 0,20 0,09 0,04 0,04   0,13 7,78 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor anul 2011 – Tabelul nr.13. - Populatia stabila dupa 
religie  - Judete, municipii, orase, comune 
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La nivelul Comunei 1 Decembrie, celelalte culte religioase sunt slab reprezentate, iar 7,78% 
dintre locuitori nu si-au declarat religia. Ponderea crestin ortodoxilor este in scadere, ceea ce  
reprezinta un aspect negativ al demografiei localitatii, cu implicatii asupra culturii si al 
traditiilor localitatii. 
 
 
5.3.5. Structura dupa nivelul de instruire  
 
Populatia stabila de peste 10 ani  are un nivel de instruire mediu, astfel: 

 la nivel national:  
o 14,38% din populatia stabila de peste 10 ani a absolvit studii superioare,  
o 3,19% a absolvit studii postliceale si de maistri,  
o 65,25% are studii secundare, 
o 14,18% are studii primare, 
o 3% din populatie nu a absolvit nicio forma de invatamant. 

 la nivelul Judetului Ilfov: 
o 16,54% din populatia stabila de peste 10 ani a absolvit studii superioare,  
o 1,84% a absolvit studii postliceale si de maistri,  
o 64,57% are studii secundare, 
o 13,74% are studii primare, 
o 3,31% din populatie nu a absolvit nicio forma de invatamant. 

 la nivelul Comunei 1 Decembrie: 
o 14,58% din populatia stabila de peste 10 ani a absolvit studii superioare,  
o 1,56% a absolvit studii postliceale si de maistri,  
o 69,40% are studii secundare, 
o 11,66% are studii primare, 
o 2,80% din populatie nu a absolvit nicio forma de invatamant. 

 
Gradul de instruire al populatiei Comunei 1 Decembrie este mai redus decat cel al populatiei 
din Judetul Ilfov, dar mai inalt decat cel al populatiei Romaniei. 
 

MACROREGIUNEA 
REGIUNEA DE 
DEZVOLTARE 

JUDETUL 

POPULATIA 
STABILA 
DE 10 ANI  
SI PESTE  

 
TOTAL 

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E 

Superior 

Post- 
liceal  
si de  

maistri 

Secundar 

Primar 

Fara scoala absolvita 

Total1 

din care: 

Total 

Superior 

Inferior  
(gimnazia

l) 
Total 

din care: 

Universitar  
de 

 licenta 
Liceal 

Profesion
al 

si de  
ucenici 

Persoane 
analfab.2 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ROMANIA 

Ambele sexe 18.022.221 2.591.021 2.263.978 574.043 11.759.627 4.390.759 2.500.655 4.868.213 2.556.286 541.244 245.387 

Masculin 8.709.638 1.197.690 1.061.034 278.728 5.960.461 2.125.350 1.665.897 2.169.214 1.053.230 219.529 83.456 

Feminin 9.312.583 1.393.331 1.202.944 295.315 5.799.166 2.265.409 834.758 2.698.999 1.503.056 321.715 161.931 

ILFOV 

Ambele sexe 341.819 56.539 49.294 6.296 220.693 83.034 44.463 93.196 46.974 11.317 6.344 

Masculin 165.306 25.524 22.472 2.501 113.320 40.613 28.806 43.901 19.592 4.369 2.055 

Feminin 176.513 31.015 26.822 3.795 107.373 42.421 15.657 49.295 27.382 6.948 4.289 

  A. MUNICIPII SI ORASE 

Ambele sexe 146.509 29.759 25.828 3.065 94.100 39.392 19.374 35.334 16.168 3.417 1.367 

Masculin 70.455 13.382 11.735 1.155 47.832 19.269 12.301 16.262 6.734 1.352 392 

Feminin 76.054 16.377 14.093 1.910 46.268 20.123 7.073 19.072 9.434 2.065 975 
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Bragadiru 

Ambele sexe 13.233 3.585 2.917 285 7.972 3.532 1.644 2.796 1.133 258 125 

Masculin 6.313 1.609 1.330 124 4.013 1.706 1.047 1.260 466 101 30 

Feminin 6.920 1.976 1.587 161 3.959 1.826 597 1.536 667 157 95 

Buftea 

Ambele sexe 19776 3250 3003 489 13644 6474 2327 4843 2003 390 160 

Masculin 9541 1470 1360 179 6882 3145 1596 2141 850 160 55 

Feminin 10235 1780 1643 310 6762 3329 731 2702 1153 230 105 

Chitila 

Ambele sexe 12.384 1.870 1.655 305 8.295 3.187 1.881 3.227 1.536 378 145 

Masculin 5.945 810 736 146 4.205 1.547 1.175 1.483 620 164 53 

Feminin 6.439 1.060 919 159 4.090 1.640 706 1.744 916 214 92 

Magurele 

Ambele sexe 9.811 1.795 1.465 172 6.321 2.579 1.326 2.416 1.283 240 111 

Masculin 4.720 807 652 65 3.255 1.295 816 1.144 525 68 21 

Feminin 5.091 988 813 107 3.066 1.284 510 1.272 758 172 90 

Otopeni 

Ambele sexe 12.187 3.732 3.159 356 6.836 3.311 1.176 2.349 1.079 184 21 

Masculin 5.752 1.725 1.463 154 3.363 1.599 770 994 420 90 4 

Feminin 6.435 2.007 1.696 202 3.473 1.712 406 1.355 659 94 17 

Pantelimon 

Ambele sexe 22.289 2.823 2.515 395 15.379 6.096 3.120 6.163 2.941 751 359 

Masculin 10.879 1.271 1.151 125 7.871 3.012 1.952 2.907 1.323 289 117 

Feminin 11.410 1.552 1.364 270 7.508 3.084 1.168 3.256 1.618 462 242 

Popesti-Leordeni 

Ambele sexe 19.449 4.342 3.687 393 12.382 5.220 2.928 4.234 1.951 381 171 

Masculin 9.306 1.870 1.632 118 6.441 2.610 1.824 2.007 731 146 44 

Feminin 10.143 2.472 2.055 275 5.941 2.610 1.104 2.227 1.220 235 127 

Voluntari 

Ambele sexe 37.380 8.362 7.427 670 23.271 8.993 4.972 9.306 4.242 835 275 

Masculin 17.999 3.820 3.411 244 11.802 4.355 3.121 4.326 1.799 334 68 

Feminin 19.381 4.542 4.016 426 11.469 4.638 1.851 4.980 2.443 501 207 

  B. COMUNE 

Ambele sexe 195.310 26.780 23.466 3.231 126.593 43.642 25.089 57.862 30.806 7.900 4.977 

Masculin 94.851 12.142 10.737 1.346 65.488 21.344 16.505 27.639 12.858 3.017 1.663 

Feminin 100.459 14.638 12.729 1.885 61.105 22.298 8.584 30.223 17.948 4.883 3.314 

1 Decembrie. 

Ambele sexe 6.902 1.006 859 108 4.790 1.771 975 2.044 805 193 88 

Masculin 3.308 443 384 43 2.415 869 623 923 341 66 24 

Feminin 3.594 563 475 65 2.375 902 352 1.121 464 127 64 

Afumati 

Ambele sexe 6.965 700 646 98 4.608 1.576 1.174 1.858 1.288 271 193 

Masculin 3.321 297 282 39 2.368 740 743 885 515 102 65 

Feminin 3.644 403 364 59 2.240 836 431 973 773 169 128 

Balotesti 

Ambele sexe 7.261 1.417 1.210 164 4.635 1.835 983 1.817 833 212 107 

Masculin 3.454 667 576 53 2.309 810 664 835 351 74 28 

Feminin 3.807 750 634 111 2.326 1.025 319 982 482 138 79 

Berceni 

Ambele sexe 5.259 879 779 116 3.333 1.244 687 1.402 665 266 188 

Masculin 2.519 390 350 38 1.750 624 438 688 276 65 26 

Feminin 2.740 489 429 78 1.583 620 249 714 389 201 162 

Branesti 

Ambele sexe 9.319 1.166 1.061 209 6.277 3.051 1.052 2.174 1.406 261 175 

Masculin 4.450 480 447 96 3.194 1.462 730 1.002 603 77 39 

Feminin 4.869 686 614 113 3.083 1.589 322 1.172 803 184 136 
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Cernica 

Ambele sexe 9.459 571 534 200 6.239 1.568 1.414 3.257 1.791 658 503 

Masculin 4.602 237 224 80 3.245 771 900 1.574 778 262 186 

Feminin 4.857 334 310 120 2.994 797 514 1.683 1.013 396 317 

Chiajna 

Ambele sexe 12.532 3.917 3.232 229 6.917 3.234 1.357 2.326 1.267 202 77 

Masculin 5.968 1.751 1.462 81 3.556 1.608 882 1.066 524 56 19 

Feminin 6.564 2.166 1.770 148 3.361 1.626 475 1.260 743 146 58 

Ciolpani 

Ambele sexe 4.345 456 400 77 2.964 821 482 1.661 766 82 46 

Masculin 2.033 205 179 31 1.472 402 339 731 299 26 12 

Feminin 2.312 251 221 46 1.492 419 143 930 467 56 34 

Ciorogarla 

Ambele sexe 5.340 611 552 94 3.542 1.613 575 1.354 906 187 124 

Masculin 2.611 284 257 35 1.859 859 389 611 376 57 27 

Feminin 2.729 327 295 59 1.683 754 186 743 530 130 97 

Clinceni 

Ambele sexe 6.004 924 847 84 3.927 1.316 1.009 1.602 829 240 149 

Masculin 2.853 414 383 34 2.022 637 638 747 309 74 33 

Feminin 3.151 510 464 50 1.905 679 371 855 520 166 116 

Copaceni 

Ambele sexe 2.852 202 191 40 2.047 597 451 999 453 110 63 

Masculin 1.359 93 86 24 1.036 274 337 425 168 38 13 

Feminin 1.493 109 105 16 1.011 323 114 574 285 72 50 

Corbeanca 

Ambele sexe 5.946 1.987 1.603 87 2.997 1.172 450 1.375 782 93 44 

Masculin 2.872 956 772 33 1.507 574 302 631 342 34 9 

Feminin 3.074 1.031 831 54 1.490 598 148 744 440 59 35 

Cornetu 

Ambele sexe 5.521 866 793 100 3.526 1.353 821 1.352 761 268 188 

Masculin 2.661 403 366 44 1.793 653 498 642 312 109 69 

Feminin 2.860 463 427 56 1.733 700 323 710 449 159 119 

Darasti-Ilfov 

Ambele sexe 2.749 227 208 48 1.871 474 390 1.007 506 97 53 

Masculin 1.330 93 85 24 985 232 252 501 203 25 11 

Feminin 1.419 134 123 24 886 242 138 506 303 72 42 

Dascalu 

Ambele sexe 2.786 229 218 28 1.906 464 346 1.096 500 123 36 

Masculin 1.371 102 99 9 1.007 233 218 556 207 46 5 

Feminin 1.415 127 119 19 899 231 128 540 293 77 31 

Dobroesti 

Ambele sexe 8.227 1.489 1.308 170 5.390 2.216 1.131 2.043 1.052 126 50 

Masculin 3.986 634 562 58 2.775 1.072 744 959 462 57 21 

Feminin 4.241 855 746 112 2.615 1.144 387 1.084 590 69 29 

Domnesti 

Ambele sexe 7.590 1.271 1.096 187 4.814 1.783 965 2.066 1.080 238 82 

Masculin 3.684 614 527 85 2.466 882 608 976 432 87 18 

Feminin 3.906 657 569 102 2.348 901 357 1.090 648 151 64 

Dragomiresti-Vale 

Ambele sexe 4.671 585 523 77 3.256 1.390 741 1.125 667 86 49 

Masculin 2.240 243 218 32 1.675 653 495 527 270 20 8 

Feminin 2.431 342 305 45 1.581 737 246 598 397 66 41 

Ganeasa 

Ambele sexe 4.181 205 174 45 2.756 616 314 1.826 957 218 107 

Masculin 2.018 102 87 18 1.394 308 221 865 406 98 40 

Feminin 2.163 103 87 27 1.362 308 93 961 551 120 67 
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Glina 

Ambele sexe 7.417 553 500 92 5.529 1.494 1.112 2.923 1.034 209 111 

Masculin 3.592 236 216 40 2.815 711 710 1.394 432 69 28 

Feminin 3.825 317 284 52 2.714 783 402 1.529 602 140 83 

Gradistea 

Ambele sexe 2.911 140 120 44 1.918 555 339 1.024 661 148 82 

Masculin 1.451 55 47 13 1.027 277 251 499 296 60 29 

Feminin 1.460 85 73 31 891 278 88 525 365 88 53 

Gruiu 

Ambele sexe 6.653 427 386 73 4.316 1.108 774 2.434 1.586 251 133 

Masculin 3.190 198 180 48 2.252 542 543 1.167 597 95 33 

Feminin 3.463 229 206 25 2.064 566 231 1.267 989 156 100 

Jilava 

Ambele sexe 11.016 1.059 917 140 7.429 2.388 1.649 3.392 1.760 628 439 

Masculin 6.163 472 417 57 4.349 1.335 1.052 1.962 940 345 241 

Feminin 4.853 587 500 83 3.080 1.053 597 1.430 820 283 198 

Moara-Vlasiei 

Ambele sexe 5.626 423 366 79 4.020 1.039 1.012 1.969 862 242 167 

Masculin 2.739 183 162 36 2.125 488 693 944 324 71 37 

Feminin 2.887 240 204 43 1.895 551 319 1.025 538 171 130 

Mogosoaia 

Ambele sexe 6.548 1.596 1.392 109 3.861 1.490 719 1.652 723 259 120 

Masculin 3.132 763 679 48 1.902 686 457 759 311 108 44 

Feminin 3.416 833 713 61 1.959 804 262 893 412 151 76 

Nuci 

Ambele sexe 2.765 111 104 20 1.585 324 216 1.045 864 185 102 

Masculin 1.352 56 51 10 894 180 151 563 334 58 26 

Feminin 1.413 55 53 10 691 144 65 482 530 127 76 

Peris 

Ambele sexe 6.761 748 701 183 4.554 1.597 992 1.965 1.072 204 130 

Masculin 3.229 335 318 85 2.343 767 692 884 395 71 38 

Feminin 3.532 413 383 98 2.211 830 300 1.081 677 133 92 

Petrachioaia 

Ambele sexe 3.061 132 115 33 2.075 417 378 1.280 653 168 108 

Masculin 1.510 64 54 17 1.084 201 256 627 293 52 27 

Feminin 1.551 68 61 16 991 216 122 653 360 116 81 

Snagov 

Ambele sexe 6.560 1.205 1.087 132 4.203 1.828 629 1.746 879 141 17 

Masculin 3.117 576 517 49 2.091 874 413 804 342 59 * 

Feminin 3.443 629 570 83 2.112 954 216 942 537 82 16 

Stefanestii de Jos 

Ambele sexe 4.947 545 509 42 3.222 920 436 1.866 893 245 155 

Masculin 2.428 273 262 21 1.615 448 263 904 416 103 58 

Feminin 2.519 272 247 21 1.607 472 173 962 477 142 97 

Tunari 

Ambele sexe 4.673 686 620 69 2.927 937 512 1.478 716 275 200 

Masculin 2.235 322 298 36 1.478 428 344 706 300 99 63 

Feminin 2.438 364 322 33 1.449 509 168 772 416 176 137 

Vidra 

Ambele sexe 8.463 447 415 54 5.159 1.451 1.004 2.704 1.789 1.014 891 

Masculin 4.073 201 190 29 2.685 744 659 1.282 704 454 385 

Feminin 4.390 246 225 25 2.474 707 345 1.422 1.085 560 506 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor anul 2011 – Tabelul nr.16. -  Populatia stabila de 10 
ani si peste pe sexe, dupa nivelul de educatie - Judete, Municipii, Orase, Comune 
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Populatia Comunei 1 Decembrie are un grad ridicat al nivelului de instruire secundar, 69,40% 
din populatia localitatii fiind absolventa a studiilor liceale, profesionale sau de ucenici si 
gimnaziale. 
 

Populatia Superior Postliceal Secundar Primar 
Fara 

scoala Total 

  % % % % % % 

ROMANIA 

Ambele sexe 14,38 3,19 65,25 14,18 3,00 100,00 

Masculin 13,75 3,20 68,44 12,09 2,52 100,00 

Feminin 14,96 3,17 62,27 16,14 3,45 100,00 

ILFOV 

Ambele sexe 16,54 1,84 64,56 13,74 3,31 100,00 

Masculin 15,44 1,51 68,55 11,85 2,64 100,00 

Feminin 17,57 2,15 60,83 15,51 3,94 100,00 

1 Decembrie 

Ambele sexe 14,58 1,56 69,40 11,66 2,80 100,00 

Masculin 13,39 1,30 73,00 10,31 2,00 100,00 

Feminin 15,66 1,81 66,08 12,91 3,53 100,00 
 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor anul 2011 – Tabelul nr.16. -  Populatia stabila de 10 
ani si peste pe sexe, dupa nivelul de educatie - Judete, Municipii, Orase, Comune 

 
Din totalul populatiei absolvente a unei scoli secundare, de 69,40% din totalul populatiei 
localitatii, numai 14,30% a absolvit o scoala profesionala sau de ucenici. 
 

MACROREGIUNEA 
REGIUNEA DE 
DEZVOLTARE 

JUDETUL 
LOCALITATEA 

POPULATIA 
STABILA 
DE 10 ANI  
SI PESTE  

 
TOTAL 

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E 

Superior 

Post- 
liceal  
si de  

maistri 

Secundar 

Primar 

Fara scoala absolvita 

Total1 

din care: 

Total 

Superior 

Inferior  
(gimnazial) 

Total 

din care: 

Universitar  
de 

 licenta 
Liceal 

Profesional 
si de  

ucenici 

Persoane 
analfabete2 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ROMANIA 

Ambele sexe 18.022.221 2.591.021 2.263.978 574.043 11.759.627 4.390.759 2.500.655 4.868.213 2.556.286 541.244 245.387 

Masculin 8.709.638 1.197.690 1.061.034 278.728 5.960.461 2.125.350 1.665.897 2.169.214 1.053.230 219.529 83.456 

Feminin 9.312.583 1.393.331 1.202.944 295.315 5.799.166 2.265.409 834.758 2.698.999 1.503.056 321.715 161.931 

ILFOV 

Ambele sexe 341.819 56.539 49.294 6.296 220.693 83.034 44.463 93.196 46.974 11.317 6.344 

Masculin 165.306 25.524 22.472 2.501 113.320 40.613 28.806 43.901 19.592 4.369 2.055 

Feminin 176.513 31.015 26.822 3.795 107.373 42.421 15.657 49.295 27.382 6.948 4.289 

  A. MUNICIPII SI ORASE 

Ambele sexe 146.509 29.759 25.828 3.065 94.100 39.392 19.374 35.334 16.168 3.417 1.367 

Masculin 70.455 13.382 11.735 1.155 47.832 19.269 12.301 16.262 6.734 1.352 392 

Feminin 76.054 16.377 14.093 1.910 46.268 20.123 7.073 19.072 9.434 2.065 975 

  B. COMUNE 

Ambele sexe 195.310 26.780 23.466 3.231 126.593 43.642 25.089 57.862 30.806 7.900 4.977 

Masculin 94.851 12.142 10.737 1.346 65.488 21.344 16.505 27.639 12.858 3.017 1.663 

Feminin 100.459 14.638 12.729 1.885 61.105 22.298 8.584 30.223 17.948 4.883 3.314 
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1 Decembrie 

Ambele sexe 6.902 1.006 859 108 4.790 1.771 975 2.044 805 193 88 

Masculin 3.308 443 384 43 2.415 869 623 923 341 66 24 

Feminin 3.594 563 475 65 2.375 902 352 1.121 464 127 64 

Ponderea in total (%) 100,00 14,58 12,45 1,56 69,40 25,66 14,13 29,61 11,66 2,80 1,27 

Masculin (%) 100,00 13,39 11,61 1,30 73,00 26,27 18,83 27,90 10,31 2,00 0,73 

Feminin (%) 100,00 15,66 13,22 1,81 66,08 25,10 9,79 31,19 12,91 3,53 1,78 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor anul 2011 – Tabelul nr.16. -  Populatia stabila de 10 
ani si peste pe sexe, dupa nivelul de educatie - Judete, Municipii, Orase, Comune 

 
 
5.4. Elemente de analiză demografică 
 
 
5.4.1. Rata brută a natalităţii  
 
Dintre componentele care determină evoluţia populaţiei se remarcă, din punct de vedere al 
importanţei, cele două tipuri de mişcări ale populaţiei:  

1. mişcarea naturală cu cele două fenomene pe care le surprinde:  
o natalitatea 
o mortalitatea 

2. mişcarea migratorie. 
 
Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă 
numărul de copii născuţi vii la 1.000 de locuitori într-o perioadă determinată, respectiv un 
an calendaristic. Natalitatea este si se va menţine la valori relativ ridicate deoarece că 
generaţiile numeroase născute înainte de 1989 se află la vârsta fertilităţii. 
 
 
5.4.2. Rata brută a mortalităţii  
 
Mortalitatea se măsoară prin rata mortalităţii care reprezintă numărul celor decedaţi la 1.000 
de locuitori într-o perioadă determinată, respectiv un an calendaristic. Importanţa acestui 
fenomen demografic derivă din faptul că el este şi un indicator al calităţii vieţii, fiind direct 
influenţat de factori socio-economici precum accesul la serviciile de sănătate şi de asistenta 
sociala si de nivelul de educaţie, dar şi de factori ecologici. 
 
 
5.4.3. Miscarea populatiei 
 
Cele două tipuri de mişcări ale populaţiei sunt:  

1. mişcarea naturală cu cele două fenomene pe care le surprinde:  
o natalitatea 
o mortalitatea 

2. mişcarea migratorie. 
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5.4.3.1. Mişcarea naturală 
 
Populaţia scade prin sporul natural negativ (diferenţa între născuţi şi decedaţi), dar creşte 
prin sporul migratoriu (diferenţa între plecări şi stabiliri). Tendinţa de crestere demografica 
se manifesta prin cresterea ratei migratorii pozitive mai mult decat a sporului natural 
negativ.  
 
In perspectivă, este de aşteptat menţinerea ratei natalităţii la acelaşi nivel sau posibil chiar 
o crestere a acesteia.  
 
Generaţiile aflate la vârsta fertilităţii, femeile cu varste intre 15-34 ani, in numar de  1.194 
persoane, reprezinta 29,54% din totalul femeilor din localitate. Contingentul de femei la 
vârsta fertilităţii este semnificativ şi va determina un număr crescut de născuţi. 
 
Trebuie luată în considerarea şi modificarea comportamentului demografic, în sensul 
modernizării acestuia. Apropierea de oraşul Bucureşti constituie un factor de influenţă 
pentru schimbarea mentalităţii faţă de procreaţie care se va resimţi mai rapid decât în 
mediul rural profund din România. Apropierea spaţială de Bucureşti înseamnă intense 
schimburi economice, dar şi culturale.                   
 
 
5.4.3.2. Mişcarea migratorie 
 
Fenomen care constă în deplasarea unor mulţimi de persoane dintr-o arie teritorială în 
alta, urmată de schimbarea domiciliului şi/sau de încadrarea într-o formă de activitate în 
zona de sosire. Migraţia dinspre rural spre urban determină întinerirea populaţiei din urban 
şi, reciproc îmbătrânirea celei din rural, fapt prezent şi in Comuna 1 Decembrie pana in 
jurul anului 2007. Migraţia este, în primul rând, determinată de atracţia spre centrele 
urbane puternice din punct de vedere economic. Oportunităţile de pe piaţa muncii, cele de 
instruire, culturale sunt factori de atracţie pentru cei ce părăsesc mediul rural. Lipsa 
oportunităţilor este, în fapt, motorul migraţiei.   
 
Comuna 1 Decembrie este inclusa in Zona Metropolitana Bucuresti. Migratia populatiei 
bucurestene catre Comuna 1 Decembrie este sub 1% din totalul populatiei localitatii. 
 
Până în anii ’90, mişcarea de migraţie a  avut ca direcţie stabilirea în mediul urban. Sensul 
acestei  mişcări s-a modificat mai ales în cazul localităţilor rurale care se află în apropierea 
marilor oraşe. Aflată la o distanţă de aprox. 21 km de punctul zero al Municipiului 
Bucureşti, Comuna 1 Decembrie este atractivă pentru cei care vor să se stabilească în 
zonele rurale din jurul oraşului. Această mişcarea a început din 1993 şi se menţine 
constantă până în prezent. Atracţia faţă de comună se va păstra şi în viitor, compensând 
astfel valorile negative ale sporului natural. Noii veniţi nu reprezintă pentru comună o sursă 
de vitalitate demografică, vârsta celor ce se stabilesc în comună fiind, în medie, peste cea 
a vârstei considerate fertile.  
 
In acelasi timp, migratia populatiei Comunei 1 Decembrie catre Bucuresti are valori medii, 
sub 1% din totalul populatiei comunei. 
 
Migraţia internaţională determină fluxuri importante de persoane care părăsesc localitatile 
pentru a pleca în căutarea unui loc de muncă în alte ţări. Migraţia internationala a forţei de 
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muncă a afectat o parte mica din populaţie Comunei 1 Decembrie pana in anul 2007. 
Incepand cu anul 2008, migratia populatiei comunei catre strainatate a incetinit. 
 

Harta migratiei populatiei bucurestene spre localitatile incluse in Zona Metropolitana Bucuresti 

 

 
Sursa: www.zmb.ro  

 
Harta migratiei populatiei cu domiciliul in localitatile incluse in Zona Metropolitana Bucuresti spre Bucuresti 

 

 
Sursa: www.zmb.ro 
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Apropierea de oraş determină un flux zilnic de navetişti cuprins intre 10-30%  din totalul 
populaţiei ocupate, ceea ce reprezinta un procent si un nivel mediu al fenomenului de 
navetism la nivelul Zonei Metropolitane Bucuresti. 
 
 

Harta navetismului din localitatile incluse in Zona Metropolitana Bucuresti  
spre Bucuresti 

 
Sursa: www.zmb.ro 

 
Din cumularea datelor privind migraţia şi navetismul forţei de muncă din Comuna 1 
Decembrie, rezultă o pondere mare a populaţiei disponibilă pe plan local, resursă importantă 
pentru amplasarea de investiţii pe teritoriul comunei. Acest fapt poate sa creasca 
atractivitatea investitorilor pentru stabilirea de noi obiective economice pe teritoriul comunei.   
 
Atracţia spre rural este prezentă la nivelul intregului Judeţ Ilfov, numărul plecărilor este mai 
mic decat cel al stabilirilor, rezultand un spor natural pozitiv la nivelul Judetului Ilfov. 
 
Acest fapt se mentine si la nivelul Comunei 1 Decembrie ceea ce arată dinamica mult mai 
mare din mediul rural şi atracţia redusă pentru stabilire în mediul urban. Cauza principală 
este apropierea de oraşul Bucureşti, cel mai important centru economic şi cultural polarizator 
al ţării.  
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5.5. Resursele de muncă şi populaţia ocupată 
 
 
5.5.1. Evolutia ocupatiilor populatiei. Ocupatii traditionale persistente 
 
Populatia a fost majoritar alcatuita din tarani (agricultori si crescatori de vite), acestia 
ocupandu-se si cu albinaritul, cu pescuitul si cu vanatoarea. 
 
In afara de aceste ocupatii principale, in sec.XIX-XX au aparut mestesugarii, iar amplasarea 
localitatii in apropierea drumurilor comerciale care legau Dunarea cu Targoviste si cu 
Muscelul a dus si la aparitia negustorilor. 
 
Ocupatiile traditionale persistente sunt si astazi agricultura si cresterea animalelor, iar in 
domeniul mestesugurilor/meseriilor se remarca cele din domeniul constructiilor.  
 
 
5.5.2. Structura ocupationala 
 
Faţă de anul 2002, structura ocupaţională a populatiei Comunei 1 Decembrie s-a modificat. 
De la preponderenţa persoanelor ocupate în agricultură, la cea  a persoanelor ocupate în 
construcţii si in transporturi. Aproximativ jumătate din populaţia ocupată lucrează în industrie, 
construcţii si in transport, domenii care s-au dezvoltat in localitate in ultimii ani. Acest fapt a 
condus la reprofilarea profesională a locuitorilor din comună, la creşterea gradului de 
specializare a populaţie cu consecinţe inclusiv demografice: stabilizarea populaţiei în comună 
prin creşterea veniturilor.   
 
La data Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011:  
 

Nr. Populatia ocupata Numar Pondere  

crt. pe grupe de varsta si implicare activa   in total  

      populatie 

    pers. % 

1. Populatia inactiva 2.858 36,56 

1.1. Copii, elevi si studenti – varsta 0-19 ani 1.774 22,69 

1.3. Pensionari – varsta >60 ani 1.084 13,87 

2.  Populatia activa – varsta 20-59 ani 4.959 63,44 

3. Total populatie 7.817 100,00 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 

 

 populatia inactiva a localitatii reprezenta 36,56% din totalul populatiei localitatii, din 
care: 

o copii, elevi si studenti: 22,69% din populatia totala; 
o pensionari: 13,87% din populatia totala 

 populatia activa a localitatii reprezenta 63,44% din totalul populatiei localitatii 
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Rata somajului la nivelul localitatii este scazuta, insa exista persoane care nu au loc de 
munca si nu se afla sub nicio forma de protectie sociala.  
 
Comuna 1 Decembrie are un bazin demografic mare care este in crestere si detine resurse 
de munca neutilizate. 
 
 
5.6. Analiza SWOT a populatiei 
 
 
5.6.1. Puncte tari 
 

o Bazin demografic mare 
o Disponibil de forta de munca 
o Populatie tanara 
o Populatie activa 
o Populatie omogena, majoritar de etnie romana 
o Populatie omogena, majoritar crestin-ortodoxa 
o Populatie in crestere 
o Efective importante de populaţie feminină la vârsta fertilităţii 
o Spor migrator pozitiv 

 
 
5.6.2. Puncte slabe 
 

o Populatie dezechilibrata pe cele doua sexe, preponderent feminina 
o Nivel de instruire scazut 
o Slaba orientare asupra invatamantului secundar – profesional si de ucenici 
o Spor natural negativ 
o Reducerea ratei natalităţii după anul 2010 prin intrarea la vârsta fertilităţii a femeilor 

născute după 1990; numar mai mic de femei decat pana in anul 1989 
o Rată medie a mortalităţii 
o Rata scazuta a ocuparii fortei de munca 

 
 
5.6.3. Oportunitati 
 

o Programele de orientare profesionala cu finantare europeana 
o Programele de dezvoltare a infrastructurii de educatie, sociala, de transport, de utilittai 

cu finantare europeana si guvernamentala 
 
 
5.6.4. Amenintari 
 

o Spor migrator pozitiv in crestere ceea ce genereaza probleme de accesibilitate, de 
mobilitate, de asigurare a utilitatilor si a infrastructurii sociale, medicale, culturale si 
educationale 
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o Probleme pentru sistemul de educatie si cultural local, de transport, de accesibilitate, 
de mobilitate etc. ca urmare a creşterii importanţei economice şi sociale a copiilor si a 
tinerilor prin cresterea numarului acestora 

o Probleme pentru sistemul medical si de asistenta sociala ca urmare a unui numar 
mare de persoane varstnice 

o Comportamentul si cultura populatiei in legatura cu procreerea 
o Reticenta populatiei in privinta reorientarii profesionale 
o Reticenta populatiei in privinta orientarii catre scolile profesionale si de ucenici 
o Politica nationala in domeniul educatiei si al formarii profesionale 
o Renuntarea la nivel national la invatamantul profesional si de ucenici 
o Nearmonizarea politicii nationale referitoare la formarea profesionala si cerintele din 

piata muncii 
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6. INFRASTRUCTURA 
 
 
6.1. Infrastructura fizica de baza 
 
Desi in ultimii ani s-au facut eforturi pentru asigurarea unei infrastructuri fizice de baza care 
sa deserveasca toata populatia localitatii, echiparea edilitara a Comunei 1 Decembrie 
ramane deficitara, necesitand investitii majore si pentru urmatoarea perioada de programare 
2014-2020. 
 
 
6.1.1. Reteaua de drumuri 
 
Alcătuirea structurii reţelei majore de circulaţie, organizarea desfăşurării traficului rutier, 
circulaţia generală, dotările principale actuale de circulaţie, amplasarea principalelor 
intersecţii şi a parcajelor necesita o serie de măsuri şi de reglementări pentru optimizarea 
circulaţiei în cadrul satelor componente ale comunei şi a legăturilor în teritoriu, tinand cont de 
disfuncţionalitatile existente la nivelul retelei de dumuri. 
 
 
6.1.1.1. Relaţii în teritoriu 
 
Legăturile comunei în teritoriu se realizează rutier, prin intermediul drumurilor judetene si 
nationale: 

a. DN5: Bucuresti-Giurgiu care vine de la Bucuresti si strabate teritoriul comunei de la 
nord la sud dinspre Comuna Jilava, Judetul Ilfov, spre Comuna Adunatii-Copaceni, 
Judetul Giurgiu catre Giurgiu; DN5 este incadrat in ambele parti de teritoriul 
administrativ al Comunei 1 Decembrie; 

b. DJ 401D: darasti-Ilfov – 1 Decembrie – Copaceni – Vidra. 
 

 
 

Cai de acces spre/dinspre Comuna 1 Decembrie, Judetul Ilfov 
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Accesul rutier spre Comuna 1 Decembrie se realizeaza prin: 

c. DN5 (E70/E85): Bucuresti-Giurgiu;  
d. DJ 401D: Darasti-Ilfov – sat Cretesti, Comuna Vidra, Judetul Ilfov. 
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Distantele dintre Comuna 1 Decembrie si localitatile invecinate pe caile de acces sunt: 

 1 Decembrie – Jilava, Judetul Ilfov: DN5: 7 km – distanta parcursa in 8 minute; 

 1 Decembrie – Vidra, Judetul Ilfov: DJ401D – DJ401: 13 km – distanta parcursa in 
15 minute; 

 1 Decembrie – Copaceni, Judetul Ilfov: DJ401D: 6 km – distanta parcursa in 7 
minute; 

 1 Decembrie – Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu: DJ401D – DN5 – DN5A: 6 km – 
distanta parcursa in 9 minute; 

 1 Decembrie – Darasti-Ilfov: DJ401D: 6 km – distanta parcursa in 8 minute. 
 
Distantele dintre Comuna 1 Decembrie si cele mai apropiate orase sunt: 

 1 Decembrie – Bucuresti: DN5: 21 km – distanta parcursa in 28 minute; 

 1 Decembrie – Giurgiu: DN5: 48 km – distanta parcursa in 42 minute; 

 1 Decembrie – Ploiesti: DJ401D-DN5-DJ401A-DJ100A (Soseaua de centura 
Bucuresti) – A3 Bucuresti-Brasov – DN1 (E60) – DJ129: 105 km – distanta 
parcursa in 1 ora si 19 minute; 

 1 Decembrie – Pitesti: DJ401D – DN5 – DJ100A (Soseaua de centura Bucuresti) – 
A1 (E81) Bucuresti-Pitesti – DN7 (E574): 128 km – distanta parcursa in 1 ora si 17 
minute. 

 
La stabilirea distantelor intre localitati s-au luat drept referinta centrul localitatilor. 
 
Drumurile de interes local descarca traficul preluat de pe vatra localitatii in drumul judetean si 
in DN5. Acesta descarca traficul in drumurile europene descarca traficul in coridoarele 
europene, facand legatura teritoriului tarii cu reteaua trans-Europeană de transport (TEN-T) 
are rol crucial în asigurarea libertăţii de mişcare a pasagerilor şi a bunurilor în Uniunea 
Europeană. 

Harta coridoarelor europene 
 

 
 

Sursa: www.mt.ro 
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Harta drumurilor europene 

 

 
 

Sursa: www.mt.ro 

 
 

Harta coridoarelor europene pe teritoriul Romaniei 
 

 
 

Sursa: www.mt.ro 
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Cel mai apropiat oras este Municipiul Bucuresti in a carui zona metropilitana este inclusa si 
Comuna 1 Decembrie. 
 
Conform Hartii distantelor (izocronelor) pana la Bucuresti, Comuna 1 Decembrie se afla la o 
distanta cuprinsa intre 16-30 minute fata de Bucuresti, respectiv 28 minute. 

 
Harta distantelor (izocronelor) pana la Bucuresti 

 

 
 

Sursa: www.zmb.ro 

 
 
6.1.1.2. Transportul in comun 
 
Transportul în comun în zonă se desfăşoară pe traseul drumului national DN5 de la Bucuresti 
la 1 Decembrie cu autobuzul 471, linie de transport infiintata in luna septembrie 2012  
 
Pentru deplasarea catre celelalte localitati invecinate, desi exista un drum judetean (DJ 
401D) care realizeaza legaturile rutiere intre localitati, nu exista linii directe de transport in 
comun. 
 
Mijlocul de transport cel mai utilizat pentru venirea in Bucuresti din Comuna 1 Decembrie 
este autobuzul. 
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Harta mijloacelor de transport in comun utilizate pentru venirea la Bucuresti 

 
 

Sursa: www.zmb.ro 

 
Sursa: Institutul National de Statistica 
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6.1.1.3. Drumurile de interes local 
 
 
6.1.1.3.1. Reteaua drumurilor de interes local 
 
În cadrul Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov si in cadrul Judetului Ilfov, transportul rutier, 
aflat în ultimii ani într-o continuă dezvoltare, tinde să devină lider în domeniu pe fondul 
declinului înregistrat de transportul feroviar. 
 
Reteaua de drumuri din Judetul Ilfov, in lungime de 817,288 km este alcatuita din: 

 reteaua majora: drumuri nationale si autostrazi: 183,154 km, din care: 
o autostrazi: 69,066 km; 
o drumuri nationale: 114,088 km. 

 reteaua secundara: drumuri judetene si drumuri comunale: 634,134 km, astfel: 
o Drumuri judeţene in număr de 26 cu o lungime totala de 448,876 km, din care: 

 Drumuri judetene: un numar de 25 drumuri judetene avand o lungime 
totala  de 376,876 km; 

 Soseaua de centura a Municipiului Bucuresti (DJ 100A), avand o 
lungime totala de 72 km. 

o Drumuri comunale in numar de 40 cu o lungime totala de 185,258 km. 
 
Drumurile comunale sunt definite ca drumuri de legatura intre localitatile judetului. 
 
Desi Judetul Ilfov are cea mai scurta retea de drumuri dintre toate judetele tarii, aceasta are 
cea mai mare densitate, de 51,63 km/100 km2, mult peste media nationala de 35,11 km/100 
km2. Densitatea mare a retelei de drumuri este consecinta faptului ca Judetul Ilfov:  

 este cel mai mic judet al tarii, avand o suprafata de 1.583 km2, reprezentand 0,66% 
din suprafata totala a tarii; 

 este traversat de cele 3 autostrazi si de toate cele 7 drumuri nationale cu derivatia 
DN1A. 

 
Rețeaua rutieră asigură o bună comunicare în teritoriu, facilitând accesul din şi înspre diverse 
centre importante, cum ar fi Bucureşti, portul maritim Constanţa și Giurgiu -  punct de trecere 
al frontierei cu Bulgaria prin intermediul podului Prieteniei Giurgiu – Ruse, pod rutier şi 
feroviar care traversează Dunărea în sectorul de graniță dintre România și Bulgaria.  
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Sursa: Institutul National de Statistica 

 
Din totalul drumurilor publice din Judetul Ilfov:  

 reteaua rutiera majora: 22,41% erau drumuri naționale si autostrazi 
o autostrazi: 8,45% din total retea rutiera din Judetul Ilfov 
o drumuri nationale: 13,96% din total retea rutiera din Judetul Ilfov 

 reteaua rutiera secundara: 77,59% drumuri județene și comunale, din care: 
o drumuri judetene: 54,92% din total retea rutiera din Judetul Ilfov 
o drumuri comunale: 22,67% din total din total retea rutiera din Judetul Ilfov 

 

Retea Drumuri 2011 

Tip de drumuri Total 

      

  Km % 

Retea majora: 183,154 22,41 

* autostrazi 69,066 8,45 

* drumuri nationale 114,088 13,96 

Retea secundara: 634,134 77,59 

* drumuri judetene 448,876 54,92 

* drumuri comunale 185,258 22,67 

Judetul Ilfov 817,288 100,00 

 
Sursa: PAAR Ilfov 2011, Anexa nr.19 – Drumuri; www.isuilfov.ro; CNADNR – Prelucrare proprie consultant 
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Drumurile comunale sunt cele care fac legatura intre localitatile din cadrul Judetului Ilfov. 
 
Pe raza Comunei 1 Decembrie nu exista niciun drum comunal, toate relatiile Comunei 1 
Decembrie cu teritoriul se realizeaza prin reteaua rutiera majora – DN5 si secundara – 
DJ401D. 
 
Momentan, Comuna 1 Decembrie are o retea de drumuri de interes local de 35,6 km, astfel: 
 
Localitatea Suprafata Drumuri de interes local   Densitatea  Drumuri de interes local 

    Total Asfaltate / Pietruite 
Din 

pamant 
drumurilor 

publice Total Asfaltate / Pietruite 
Din 

pamant 

      modernizate     pe  100 kmp   modernizate 
 

  

  Kmp Km Km Km Km Km/100 kmp % % % % 

1 Decembrie  17,04 35,600 14,300 15,400 5,900 208,92 100,00 40,17 43,26 16,57 

 
Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie, Bilantul terenurilor in anul 2011 inainte de inventariere si 
aplicarea prevederilor PUG  

 
Inainte de aplicarea prevederilor PUG si de inventarierea terenurilor si a drumurilor in 
vederea modificarilor introduse prin PUG, Comuna 1 Decembrie avea o retea de drumuri de 
interes local de 35,6 km. 
 
Drumurilor de interes local existente inainte de aplicarea PUG, de 35,6 km,  li se vor adauga 
o parte din drumurile existente cu destinatie de drumuri de exploatatie agricola, iar in unele 
zone se vor construi drumuri noi, astfel incat reteaua de drumuri de interes locala va ajunge 
la cca 42 km.  
 
Avand in vedere extinderea intravilanului Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov conform 
prevederilor PUG, este de asteptat ca reteaua drumurilor de interes local sa creasca prin 
reclasificarea drumurilor de exploatatie agricola in drumuri de interes local care sa cuprinda 
intravilanul comunei si prin construirea de noi drumuri in intrvilanul extins al localitatii. 
Reteaua de drumuri de interes local va ajunge la cca 42 km. 
 

Reteaua de drumuri existenta in Comuna 1 Decembrie in anul 2011 
 

Reteaua de drumuri Supraf. Total Asfaltate/ Pietruite Din 
pamant 

Densitatea  Total Asfaltate/ Pietruite Din 
pamant 

Tip de drum     moderniz.     drum. 
publice 

  moderniz.     

            pe 100 
kmp 

        

                      

  Kmp Km Km Km Km km/100 
kmp 

% % % % 

Drum de interes local 17,04 35,60 14,30 15,40 5,90 208,92 100,00 40,17 43,26 16,57 

Drum de exploatatie 
agricola 

17,04 38,00     38,00 223,00 100,00     100,00 

Total drumuri locale 17,04 73,60 14,30 15,40 43,90 431,92 122,33 19,43 43,26 59,65 

 

Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie, Bilantul terenurilor in anul 2011 inainte de inventariere si 
aplicarea prevederilor PUG  
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Dupa implementarea prevederilor PUG, reteaua drumurilor de interes local va creste de la 
cca 35,6 km, la cca 42 km, ceea ce constituie o problema majora pentru autoritatea publica 
locala in vederea asigurarii unei stari tehnice si a unor parametri tehnici ai drumurilor 
corespunzatori pentru traficul in conditii de siguranta si de confort. 
 
 
6.1.1.3.2. Densitatea retelei drumurilor de interes local 
 
În ceea ce privește densitatea drumurilor publice din Judetul Ilfov, de 51,63 km/100 km2, este 
mai mare decât valoarea înregistrată la nivel național, în anul 2011, de 35,11 km/100 km2. 
 

Judetul Ilfov Suprafata Retea de drumuri in Judetul Ilfov   Densitatea  Retea de drumuri in Judetul Ilfov 

    Total Asfaltate Cu imbracaminti Pietruite 
drumurilor 

publice Total Asfaltate Cu imbracaminti Pietruite 

        usoare rutiere   pe 100 km2     usoare rutiere   

  Km2 Km Km Km Km km/100 km2 % % % % 

Ilfov 1.583 817 665 98 54 51,63 100,00 81,40 11,99 6,61 

 
Sursa: INS; PAAR Ilfov 2011, Anexa nr.19 – Drumuri; www.isuilfov.ro; CNADNR – Prelucrare proprie consultant 

 
Densitatea drumurilor reprezintă și un indicator de măsurare a accesibilității, fiind considerate 
zone foarte accesibile cele care au un procent ridicat al densității drumurilor.  
 
In Judetul Ilfov, dintre toate tipurile de drumuri, cea mai mare densitate o au drumurile 
judetene, de 28,36 km/100 km2, densitate sub media nationala, de 35,11 km/100 km2. 
 
Drumurile judetene reprezinta 54,92% din reteaua rutiera a Judetului Ilfov. 
 
Judetul Ilfov Suprafata Drumuri judetene si comunale   Densitatea  Drumuri judetene si comunale 

    Total Asfaltate Cu imbrac. Pietruite 
drumurilor 

publice Total Asfaltate Cu imbrac. Pietruite 

        
usoare  
rutiere   pe  100 km2     

usoare  
rutiere   

  Km2 Km Km Km Km km/100 km2 % % % % 

Reteaua majora 1.583 183 183     11,57 100,00 100,00     

* Autostrazi 1.583 69 69     4,36 100,00 100,00     

* Drumuri nationale 1.583 114 114     7,21 100,00 100,00     

Reteaua secundara 1.583 634 482 98 54 40,06 100,00 76,06 15,42 8,52 

* Drumuri judetene 1.583 449 393 3 53 28,36 100,00 87,46 0,73 11,81 

* Drumuri comunale 1.583 185 89 95 1 11,70 100,00 48,45 51,02 0,53 

Total retea de 
drumuri judeteana 1.583 817 665 98 54 51,63 100,00 81,40 11,99 6,61 

 

Sursa: INS; PAAR Ilfov 2011, Anexa nr.19 – Drumuri; www.isuilfov.ro; CNADNR – Prelucrare proprie consultant 

 
Densitatea drumurilor de interes local in Comuna 1 Decembrie este de 208,92 km/100 km2, 
mult mai mare decat densitatea drumurilor judetene, de 51,63 km/100 km2. 
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Localitatea Suprafata Drumuri de interes local   Densitatea  Drumuri de interes local 

    Total Asfaltate / Pietruite 
Din 

pamant 
drumurilor 

publice Total Asfaltate / Pietruite 
Din 

pamant 

      modernizate     pe  100 kmp   modernizate 
 

  

  Kmp Km Km Km Km Km/100 kmp % % % % 

1 Decembrie  17,04 35,600 14,300 15,400 5,900 208,92 100,00 40,17 43,26 16,57 

 

Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie, Bilantul terenurilor in anul 2011 inainte de inventariere si 
aplicarea prevederilor PUG  – Prelucrare proprie consultant 

 
O data cu extinderea suprafetei intravilane, conform PUG, cu construirea unor noi drumuri in 
intravilanul extins al localitati si cu reclasificarea unei parti din drumurile de exploatatie 
agricola in drumuri de interes local, densitatea drumurilor publice locale ale Comunei 1 
Decembrie va creste la cca 246,48 km/100 km2, iar lungimea retelei de drumuri locale va 
creste cu cca 6,4 km, ajungand la cca 42 km de la cca 35,6 km. 
 

Nr. Tip Lungime din care: Lungime din care: Supraf. Densitatea 

crt. lucrare retea Asfalt. Pietruite Din retea de modern./   km la 100 kmp 

    drumuri     pamant drumuri asfaltat       

    existenta       propusa     existenta propusa 
    km km km km km km kmp km/ 

100 kmp 
km/ 
100 
kmp 

1. Extindere si 
modernizare 
drumuri 
locale 

35,60 14,3 15,4 5,90 42,00 27,70 17,04 208,92 246,48 

* Total retea 35,60 14,30 15,40 5,90 42,00 27,70 17,04 208,92 246,48 

 
Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie, Bilantul terenurilor in anul 2011 inainte de inventariere si 
aplicarea prevederilor PUG  – Prelucrare proprie consultant 

 
 
6.1.1.3.3. Starea tehnica a drumurilor de interes local 
 
La sfârșitul anului 2011, toate drumurile naționale si autostrazile din Regiunea Bucuresti-Ilfov 
erau asfaltate.  
 
La sfarsitul anului 2011, starea tehnică a rețelei de drumuri publice judetene era, în general, 
nesatisfăcătoare, situaţia pe categorii fiind următoarea:  

 drumuri asfaltate - în lungime de 393 km reprezentând 87,46% din lungimea totală a 
drumurilor judetene, din care: 

o 123,229 km erau modernizati, reprezentand  27,45% din totalul drumurilor 
judetene; 

 drumuri cu îmbrăcăminți ușoare rutiere - în lungime de 3 km reprezentând 0,73% din 
lungimea totală a drumurilor judetene;  

 drumuri pietruite sau din pamant - în lungime de 53 km reprezentând 11,81%  din 
lungimea totală a drumurilor judetene 
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Retea Drumuri 2011 

Tip de drum 
Total 

 
Asfaltate 

 
Cu imbracaminti rutiere 

usoare 
Pietruite/de 

pamant 

                  

  Km % Km % Km % Km % 

Retea majora: 183,154 22,41 183 100,00         

* autostrazi 69,066 8,45 69 100,00         

* drumuri 
nationale 114,088 13,96 114 100,00         

Retea 
secundara: 634,134 77,59 482 76,01 98 15,45 54 8,52 

* drumuri 
judetene 448,876 54,92 393 87,46 3 0,73 53 11,81 

* drumuri 
comunale 185,258 22,67 89 48,04 95 51,02 1 0,53 

Judetul Ilfov 817,288 100,00 665 81,40 98 11,99 54 6,61 
 

Sursa: INS; PAAR Ilfov 2011, Anexa nr.19 – Drumuri; www.isuilfov.ro; CNADNR – Prelucrare proprie consultant 

 
In anul 2011, lungimea totală a drumurilor publice la nivelul Judeţului Ilfov era de cca 817 
Km, cu o densitate de 51,63 Km/100 Km². Din cei cca 665 km de drumuri asfaltate, erau 
modernizate: 

 autostrazi si drumuri nationale: cca 183 km, reprezentand 27,52% din totalul 
drumurilor asfaltate; 

 drumuri judetene: cca 123 km, reprezentand 18,50% din totalul drumurilor asfaltate; 

 drumuri comunale: cca 89 km, reprezentand 13,38% din totalul drumurilor asfaltate. 
 
Gradul de modernizare al infrastructurii la nivel de judeţ este foarte scăzut, de 48,35% numai 
395 km din drumurile care strabat Judetul Ilfov au fost modernizate. 
 
Gradul de modernizare al drumurilor judetene este redus, de 27,45%, deoarece din cei cca 
449 km de drumuri judetene, numai cca 123 km au fost modernizati. 
 
In prezent, sistemul rutier din Judeţul Ilfov este insuficient reabilitat ceea ce poate duce la 
pierderea avantajelor oferite de poziţia geografică şi de accesul la punctele strategice de 
transport de pe suprafaţa judeţului, dacă nu se acţionează asupra lărgirii gradului de 
accesabilitate fie în diverse zone rurale cu activitate semnificativă în agricultură sau în zone 
de agrement ale judeţului.  
 

Judetul Ilfov Suprafata Retea de drumuri in Judetul Ilfov   Densitatea  Retea de drumuri in Judetul Ilfov 

    Total Asfaltate Cu imbracaminti Pietruite 
drumurilor 

publice Total Asfaltate Cu imbracaminti Pietruite 

        usoare rutiere   pe 100 km2     usoare rutiere   

  Km2 Km Km Km Km km/100 km2 % % % % 

Ilfov 1.583 817 665 98 54 51,63 100,00 81,40 11,99 6,61 

 
Sursa: INS; PAAR Ilfov 2011, Anexa nr.19 – Drumuri; www.isuilfov.ro; CNADNR – Prelucrare proprie consultant 

 
Comuna 1 Decembrie are o retea de cca 35,6 km de drumuri de interes local, din care: 

 asfaltate = 14,6 km, reprezentand 40,17% din totalul drumurilor de interes local, sub 
media judeteana de 48,35%; 

 pietruite = 15,4 km, reprezentand 43,26% din totalul drumurilor de interes local, mult 
peste media judeteana de 6,61%; 

 din pamant = 5,9 km, reprezentand 16,57% din totalul drumurilor de interes local. 
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Localitatea Suprafata Drumuri de interes local   Densitatea  Drumuri de interes local 

    Total Asfaltate / Pietruite 
Din 

pamant 
drumurilor 

publice Total Asfaltate / Pietruite 
Din 

pamant 

      modernizate     pe  100 kmp   modernizate 
 

  

  Kmp Km Km Km Km Km/100 kmp % % % % 

1 Decembrie  17,04 35,600 14,300 15,400 5,900 208,92 100,00 40,17 43,26 16,57 

 

Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie, Bilantul terenurilor in anul 2011 inainte de inventariere si aplicarea 
prevederilor PUG  – Prelucrare proprie consultant 

 
Comuna 1 Decembrie dispune de o retea importanta de drumuri de interes local, de 35,9 km 
si are o densitate foarte mare a drumurilor publice de interes local, de 208,92 km/100 km2, 
mult peste media judeteana, de 51,63 km/100 km2, ceea ce indica o accesibilitate ridicata a 
localitatii. 
 
 
6.1.1.3.4. Situatia drumurilor de interes local  
 
Drumurile de interes local ale Comunei 1 Decembrie se afla in diferite stadii fizice: 
 

Situatia drumurilor de interes local in anul 2013 
 

Nr. Situatia Lungime totala a drumurilor Sursa de  Stadiul  
crt. drumurilor de interes local 

 
finantare implementarii 

  
 

km % 
 

  

1. Modernizate 14,30 40,17 Buget propriu Executie finalizata 

2. Nemodernizate 21,30 59,83 * * 

* Total drumuri  35,60 100,00 * * 

 
Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie – Prelucrare proprie consultant 

 
Din reteaua drumurilor de interes local de 35,6 km, doar 14,3 km, reprezentand 40,17% din 
totalul drumurilor de interes local erau drumuri modernizate prin asfaltare. Toate celelalte 
drumuri de interes local, de 21,3 km, necesita lucrari de modernizare. 
 
Chiar daca Primaria Comunei 1 Decembrie a manifestat o preocupare permanenta pentru 
modernizarea retelei de drumuri de interes local, acest indicator mentine o valoare scazuta 
din cauza lipsei surselor de finantare proprii, respectiv bugetul local. 
 
Desi Comuna 1 Decembrie dispune de o retea importanta de drumuri de interes local, de 
35,6 km si are o densitate mare a drumurilor publice de interes local, de 208,92 km/100 km2, 
mult peste media judeteana, de 51,63 km/100 km2, indicator care arata o accesibilitate 
ridicata a localitatii, starea drumurilor de interes local este precara, ceea ce anuleaza sau 
ingreuneaza valorificarea avantajelor conferite de pozitia geografica a localitatii si de 
resursele acesteia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

178 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

 
 
6.1.1.3.5. Analiza SWOT a sistemului rutier de interes local 
 
 
6.1.1.3.5.1. Puncte tari 
 

 Traversarea localitatii de DN5 Bucuresti-Giurgiu – port la Dunare si punct de trecere al 
frontierei spre Bulgaria prin podul Giurgiu-Ruse 

 Traversarea localitatii de un drum judetean DJ401D 

 Accesibilitatea zonei prin conexiunea la reteaua TEN-T prin DN5 Bucuresti-Giurgiu 

 Accesibilitate catre: 
o capitala tarii si - resedinta Judetului Ilfov, Bucuresti 
o polul de crestere al Regiunii de dezvoltare 3 Sud-Muntenia, Ploiesti 
o polul de dezvoltare al Regiunii de dezvoltare 3 Sud-Muntenia, Pitesti 
o punctul de frontiera cu Bulgaria, Giurgiu-Ruse 

 Distanta mica fata de Capitala Romaniei, la 10 km fata de limita acesteia si la 21 km 
fata de punctul zero al Capitalei; 

 Distanta medie fata de: 
o polul de crestere al Regiunii de dezvoltare 3 Sud-Muntenia, Ploiesti: 105 km; 
o polul de dezvoltare al Regiunii de dezvoltare 3 Sud-Muntenia, Pitesti: 128 km; 
o punctul de frontiera cu Bulgaria, Giurgiu: 48 km. 

 Timpul scurt de deplasare pana la Bucuresti, cca 28 minute;  

 Timpi medii de deplasare pana la:  
o polul de crestere al Regiunii de dezvoltare 3 Sud-Muntenia, Ploiesti: 1 ora si 19 

minute; 
o polul de dezvoltare al Regiunii de dezvoltare 3 Sud-Muntenia, Pitesti: 1 ora si 17 

minute; 
o punctul de frontiera cu Bulgaria, Giurgiu: 42 minute 

 Disponibilitatea transportului rutier in comun cu autobuz  

 Lungimea mare a retelei de drumuri de interes local, de 35,6 km 

 Densitatea mare a drumurilor, de 208,92 km/100 km2 

 Retea de drumuri de interes local in crestere prin extinderea intravilanului. 
 
 
6.1.1.3.5.2. Puncte slabe 
 

 Profilurile transversale ale străzilor nu corespund din punct de vedere tehnic noilor 
STAS-uri 

 Majoritatea străzilor sunt pietruite si din pamant necesitând aplicarea de îmbrăcăminţi 
rutiere 

 Discontinuitatea trotuarelor 

 Existenţa unor trasee sinuoase care necesită corectare de elemente geometrice, în 
special cele care alcătuiesc trama stradală majoră 

 Străzi înguste care necesită lărgire 

 Lipsa strazilor in zona extinsa a intravilanului 

 Lipsa străzilor de legătură între zona veche construită a comunei şi cea de extindere 

 Traficul greu, generat de prezenţa industriei, tranzitează localitatea, impunându-se 
necesitatea unei artere ocolitoare 
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 Intersecţii neamenajate 

 Lipsa de parcaje amenajate aferente principalelor dotări ale comunei, în zonele de 
interes social şi comercial 

 Lipsa sau colmatarea santurilor, lipsa totala sau partiala a trotuarelor si a podetelor de 
acces 

 Trafic eterogen: tractoare, căruţe, biciclişti, automobilişti şi pietoni care generează 
accidente rutiere în special pe timp de noapte 

 Lipsa intermodalităţii la toate nivelurile: autovehicul-TC, TC-TC, biciclete-TC (transport 
in comun) 

 Lipsa surselor proprii de finantare. 
 
 
6.1.1.3.5.3. Oportunitati 
 

 Fonduri europene pentru finanţarea proiectelor de infrastructura rutiera 

 Infiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti  

 Finalizarea conexiunii la autostrăzile A1, A2 si A3 determina preluarea traficului din 
DN5 

 Extinderea autostrăzilor determina intensificarea traficului inclusiv pe drumurile 
nationale si pe cele judetene 

 Politica europeana in domeniul transporturilor si al conexiunii localitatilor la reteaua 
TEN-T 

 Intensificarea transporului de marfuri si de calatori 

 Libera circulatie a marfurilor, serviciilor, capitalurilor si a persoanelor. 
 
 
6.1.1.3.5.4. Amenintari 

 

 Inrăutăţirea gradului de accesibilitate faţă de media europeană prin reducerea ritmului 
de recuperare a decalajelor şi prin scăderea schimburilor comerciale cu celelalte ţări 
membre ale UE  

 Dezvoltarea localitatii, a Judeţului Ilfov, a Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov şi a 
zonei metropolitane fără o politică de mobilitate clară care să armonizeze obiectivul 
accesibilităţii cu acela al ameliorării calităţii vieţii locuitorilor 

 Creşterea gradul de motorizare  

 Instrumente legislative şi instituţionale inadecvate/lipsă 

 Duratele mari de evaluare a proiectelor de infrastructura rutiera. 
 
 
6.1.1.3.6. Viziunea de dezvoltare a drumurilor de interes local 
 
Conform PUG 2009, se vor realiza drumuri noi de legatura (de la loturi spre reteaua stradala) 
cu profile conform reglementarilor privind proiectarea si executarea strazilor in mediul urban.  
 
In vederea asigurarii sigurantei si confortului in trafic si asigurarii deplasarii tuturor tipurilor de 
vehicule, a marfurilor si a persoanelor, este necesara: 

 modernizarea şi viabilizarea străzilor astfel incat sa corespunda cu normele tehnice în 
vigoare, prin: 

o aplicarea de îmbrăcăminţi rutiere;  
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o amenajări de profil conform noilor STAS-uri; 
o corectarea elementelor geometrice necorespunzătoare şi lărgiri; 

 reglementarea circulaţiei pietonale prin: 
o refacerea continuităţii trotuarelor existente;  
o amenajarea de trotuare;  
o îmbunătăţirea generală a stării de viabilitate a trotuarelor; 
o amenajarea de treceri pentru pietoni;  

 construirea de drumuri noi, de completare a reţelei stradale existente; 

 amenajarea intersecţiilor arterelor principale cu celelalte străzi şi echiparea acestora 
cu semafoare; 

 amenajarea penetraţiilor rutiere; 

 rezolvarea problemei parcajelor în zonele de interes social şi comercial; 

 executarea unui drum de centură pentru traficul greu; 

 realizarea unui drum colector pentru traficul spre / dinspre autostrada DN5 Bucureşti –
Giurgiu, întrucât comuna este nod rutier la DN5 Bucureşti – Piteşti care străbate 
teritoriul administrativ de la nord la sud. 

 
Reglementarea circulatiei pe drumurile de interes local presupune: 

 modernizarea strazilor interioare 

 extinderea retelei de drumuri  

 executarea unui drum de centură pentru traficul greu  

 realizarea unui drum colector pentru traficul spre / dinspre DN5 Bucureşti – Giurgiu 

 realizarea, modernizarea, extinderea, reabilitarea santurilor, a trotuarelor, a 
podetetelor de acces 

 amenajarea parcajelor în zonele de interes social şi comercial. 
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6.1.1.4. Drumurile de exploatatie agricola 
 
 
6.1.1.4.1. Reteaua dumurilor de exploatatie agricola 
 
Terenurile agricole ale Comunei 1 Decembrie, in suprafata de 1.445,08 ha, sunt deservite de 
cca 38 km de drumuri de exploatatie agricola. 
 
Reteaua de 

drumuri 
Supraf. Total Asfaltate Pietruite Din 

pamant 
Densitatea  Total Asfaltate Pietruite Din 

pamant 
Tip de drum totala         drum.publice         

            pe 100 kmp         

                      

  Kmp Km Km Km Km km/100 kmp % % % % 

Drum de 
exploatatie agricola 

17,04 38     38 223,00 100,00     100,00 

 
Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie, Bilantul terenurilor in anul 2011 inainte de inventariere si aplicarea 
prevederilor PUG – Prelucrare proprie consultant 

 
Comuna 1 Decembrie are o retea intinsa de drumuri de exploatatie agricola explicabila prin 
caracerul agricol al localitatii pana in urma cu cca 10 ani. 
 
 
6.1.1.4.2. Densitatea dumurilor de exploatatie agricola 
 
Densitatea drumurilor de exploatatie agricola este foarte mare raportata la suprafata totala a 
Comunei 1 Decembrie, de 223 km/100 km2. 
 
Reteaua de 

drumuri 
Supraf. Total Asfaltate Pietruite Din 

pamant 
Densitatea  Total Asfaltate Pietruite Din 

pamant 
Tip de drum agricola         drum.publice         

            pe 100 kmp         

                      

  Kmp Km Km Km Km km/100 kmp % % % % 

Drum de 
exploatatie 
agricola 

14,45 38     38 262,98 100,00     100,00 

 
Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie, Bilantul terenurilor in anul 2011 inainte de inventariere si aplicarea 
prevederilor PUG – Prelucrare proprie consultant 

 
Raportat la suprafata agricola a localitatii, de 14,45 km2, densitatea drumurilor de exploatatie 
agricola este, de asemenea, foarte mare, avand o valoare de 262,98 km/100 km2. Indicatorul 
arata: 

 accesibilitatea mare a terenurilor agricole; 

 faramitarea crescuta a terenurilor agricole. 
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6.1.1.4.3. Starea dumurilor de exploatatie agricola 
 
Drumurile de exploatatie agricola sunt din pamat, au structura geometrica neuniforma si nu 
au fost modernizate, ceea ce ingreuneaza accesul catre exploatatiile agricole de pe raza 
Comunei 1 Decembrie. 
 
Conform PUG, Comuna 1 Decembrie si-a extins intravilanul si majoritatea terenurilor agricole 
au fost incluse in intravilan. In acest caz, terenurile agricole primesc o alta destinatie, de zona 
industriala si rezidentiala, situatie in care o parte din drumurile de exploatatie agricola vor fi 
reclasificate in drumuri de interes local. 
 

Situatia existenta a retelei de drumuri a Comunei 1 Decembrie, in anul 2013 
 

Reteaua de drumuri Supraf. Total Asfaltate/ Pietruite Din 
pamant 

Densitatea  Total Asfaltate/ Pietruite Din 
pamant 

Tip de drum     moderniz.     drum.publice   moderniz.     

            pe 100 kmp         

                      

  Kmp Km Km Km Km km/100 kmp % % % % 

Drum de interes local 17,04 35,60 14,30 15,40 5,90 208,92 100,00 40,17 43,26 16,57 

Drum de exploatatie 
agricola 

17,04 38,00     38,00 223,00 100,00     100,00 

Total drumuri locale 17,04 73,60 14,30 15,40 43,90 431,92 122,33 19,43 43,26 59,65 

 

Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie, Bilantul terenurilor in anul 2011 inainte de inventariere si 
aplicarea prevederilor PUG – Prelucrare proprie consultant 

 
Densitatea totala actuala a drumurilor de ineters local si de exploatatie agricola este de 
431,92 km/100 km2. 
 

Situatia propusa a retelei de drumuri a Comunei 1 Decembrie,  
pentru perioada 2014-2020 

 
Reteaua de 

drumuri 
Supraf. Total Asfaltate/ Pietruite Din 

pamant 
Densitatea  Total Densitatea  Total  

Tip de drum   existent moderniz.     drum.publice propus drum.publice de 
modernizat 

            pe 100 kmp   pe 100 kmp   

            existent   propus   

  Kmp Km Km Km Km km/100 kmp Km km/100 kmp Km 

Drum de interes 
local 

17,04 35,60 14,30 15,40 5,90 208,92 42,00 246,48 27,70 

Drum de 
exploatatie 
agricola 

17,04 38,00     38,00 223,00 32,00 187,79 32,00 

Total drumuri 
locale 

17,04 73,60 14,30 15,40 43,90 431,92 74,00 434,27 59,70 

 

Sursa: Primaria Comunei 1 Decembrie, Bilantul terenurilor in anul 2011 inainte de inventariere si 
aplicarea prevederilor PUG – Prelucrare proprie consultant 
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Este de asteptat ca reteaua drumurilor de exploatatie agricola sa scada prin reclasificarea 
unor drumuri de exploatatie agricola in drumuri de interes local, iar reteaua drumurilor de 
interes local sa creasca atat prin reclasificarea unor drumuri de exploatatie agricola in 
drumuri de interes local, cat si prin construirea unor noi drumuri de ineters local, astfel incat 
sa fie accesibilizata intreaga zona intravilana a localitatii. 
 
 
6.1.1.4.4. Analiza SWOT a drumurilor de exploatatie agricola 
 
 
6.1.1.4.4.1. Puncte tari 
 

 Accesibilitatea zonei de terenuri agricole 

 Lungimea mare a retelei de drumuri de exploatatie agricola, de 38 km 

 Densitatea mare a drumurilor de exploatie agricola, de 223 km/100 km2 suprafata 
totala a localitatii si de 262,98 km/100 km2 suprafata agricola a localitatii. 

 
 
6.1.1.4.4.2. Puncte slabe 
 

 Profilurile transversale ale drumurilor de exploatatie agricola nu corespund din punct 
de vedere tehnic noilor STAS-uri 

 Toate drumurile de exploatatie agricola sunt din pamant, necesitând modernizare 

 Existenţa unor trasee sinuoase care necesită corectare de elemente geometrice 

 Drumuri de exploatatie neuniforme din punct de vedere al latimii care necesită corectie 

 Inexistenta unei artere colectoare a traficului agricol dinspre autostrada si drumuri 
judetene 

 Traficul greu, generat de agricultura, tranzitează localitatea, impunându-se 
necesitatea unei artere ocolitoare prin drumurile de exploatatie agricola 

 Lipsa platformelor de intalnire a vehiculelor agricole pe drumurile de exploatatie.  
 
 
6.1.1.4.4.3. Oportunitati 
 

 Fonduri europene pentru finanţarea proiectelor de infrastructura rutiera agricola 

 Fertilitatea terenurilor agricole  
 
 
6.1.1.4.4.4. Amenintari 

 

 Extinderea Planului de Urbanism General 

 Interesul imobiliar al zonei 

 Atragerea in circuitul imobiliar si economic a cat mai multe terenuri agricole 

 Dezvoltarea imobiliara excesiva in detrimentul dezvoltarii zonei agricole si a 
infrastructurii rutiere agricole 

 Lipsa unei coordonări strategice a construcţiilor care poate afecta potenţialul natural al 
comunei și utilizarea necorespunzătoare a terenului 

 Instrumente legislative şi instituţionale inadecvate/lipsă in domeniul politicii agricole, 
de urbanism si de amenajare a teritoriului 
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 Duratele mari de evaluare si de derulare a procedurilor de achizitii publice a 
proiectelor de drumuri de exploatatie agricola. 

 
 
6.1.1.4.5. Viziunea de dezvoltare a drumurilor de exploatatie agricola 
 
Prin aplicarea prevederilor PUG, este necesara reclasificarea unei parti din drumurile de 
exploatatie agricola in drumuri de interes local. 
 
Reteaua de drumuri de exploatatie agricola se va reduce ca urmare a reclasificarii drumurilor. 
 
In prezent, in vederea accesibilizarii terenurilor agricole si a productiei agricole, este 
necesara modernizarea a cca 38 km de drumuri de exploatatie agricola, precum si 
construirea unei unei artere ocolitoare de drumuri de exploatatie agricola pentru preluarea 
traficului agricol greu. Prin reclasificarea drumurilor de exploatatie agricola in drumuri de 
interes local, reteaua de drumuri de exploatatie agricola se diminueaza la cca 32 km care vor 
trebui modernizati. 
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6.1.2. Reteaua publica de alimentare cu apa 
 
 
6.1.2.1. Gospodărirea apelor 
 
Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucureşti (S.G.A. Ilfov-Bucureşti ) este unitate fără 
personalitate juridică, se află în subordinea Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea 
(A.B.A. Argeş–Vedea) şi reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei 
naţionale în domeniul gospodăriri resurselor de apă din spaţiul hidrografic administrat. 
 
Apele aflate în spaţiul hidrografic gospodărite de SGA Ilfov-Bucureşti sunt situate pe teritoriul 
Capitalei şi al Judetului Ilfov, dar şi pe unele zone din Judetul Dâmboviţa şi Judetul Călăraşi, 
ca de exemplu râul Colentina tronsonul amonte de acumularea Ciocăneşti, Valea Snagov 
acumularea Butimanu I - VIII, NH Tanganu etc. 
 
În Bucureşti sunt 2 cursuri de apă:  

- râul Dâmboviţa cu o lungime de albie regularizată de 10,80 km din 16,80 km, cu 9 
Noduri Hidrografice(NH) din totalul de 11; 

- râul Colentina cu o lungime de 26,30 km din cursul total amenajat între barajul Buftea 
şi barajul Cernica. 

 
Principalele râuri din Judetul Ilfov sunt:  

- Dâmboviţa,  
- Ilfov,  
- Colentina,  
- Mostistea,  
- Sabar,  
- Ciorogârla.  

 
Teritoriul administrativ al Comunei 1 Decembrie se află în bazinul hidrografic al Argeşului, 
raul care se afla in sudul localitatii. Comuna 1 Decembrie este cuprinsa intre malul stang al 
Argesului si malul drept al Râului Sabar. 
 
Râul Sabar este afluent pe partea  stângă al Argeşului are înălţimea malurilor de 2 m, iar 
lăţimea albiei de 5-15 m, debitul mediu multianual este de 2,72 m3/s. Râul Sabar este de 
categoria  a II-a de calitate pe tot teritoriul Judeţului Ilfov. 
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Administratiile Bazinale de Apa din cadrul Administratiei Nationale „Apele Romane” 
 

 
 
Sursa: ABA Arges-Vedea - Raport „Evaluarea preliminara a riscului la inundatii” 

 
Din punct de vedere al potenţialului hidrografic al subteranului, localitatea se află pe una din 
cele mai importante structuri acvifere care se  caracterizează prin prezenţa a trei complexe 
acvifere: 

 freatic şi de mică adâncime;  

 de medie adâncime;  

 de mare adâncime.  
 
Dezvoltarea acestora pe verticală şi pe orizontală prezintă variaţii, atât în ceea ce priveşte 
poziţia şi grosimea, cât şi natura litologică. 
 
Nivelul apei subterane în puţurile din gospodăriile individuale variază între 2 si 5 m. 
 
Acviferul de presiune este cantonat în „stratele de Frăţeşti”. Calitatea acestei ape este foarte 
buna, motiv pentru care este utilizată preponderent pentru alimentarea cu apă potabilă. 
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6.1.2.2. Alimentare cu apă 
 
 
6.1.2.2.1. Lungimea retelei de alimentare cu apa 
 
În ceea ce privește infrastructura alimentare cu apa, Judetul Ilfov dispune de o dotare destul 
de slabă privind instalațiile de alimentare cu apă potabilă. In 2011, din cele 40 de localități ale 
judetului, doar 67,50% dintre acestea erau dotate cu astfel de instalații. 
 

Gradul de dotare cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă al localităţilor din 
Judetul Ilfov, în anul 2011 

 

Teritoriul 
Numar de localitati 

 
Nr.de localitati cu 
instal.apa potabila 

Ponderea localit.cu 
instal.apa potabila 

de Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

referinta                   

Ilfov 40 8 32 27 8 19 67,50 100,00 59,38 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local 

 
Această situație este cauzată de slabele investiții în mediul rural pentru realizarea sistemelor 
de alimentare cu apă potabilă, doar 59,38% dintre localitatile din mediul rural dispun de retea 
de alimentare cu apa, în timp ce în mediul urban toate localitățile dispun de rețele de 
alimentare cu apă potabilă. 
 
La nivelul anului 2011, rețeaua simplă de distribuție a apei potabile din Judetul Ilfov măsura 
588 km, respectiv 0,97% din totalul celei existente la nivel național.  
 

Lungimea conductelor de alimentare cu apă potabilă ale localităţilor din 
Judetul Ilfov, în anul 2011 

 
Teritoriul  Lungime Numar Retea 

de referinta conducta apa locuitori pe locuitor 

  km  pers. m/pers. 

Romania 60.365 20.121.641 3,00 

Ilfov 588 388.738 1,51 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local; 
INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 

 
Față de anul 2007, lungimea rețelei de alimentare cu apa a crescut pe fondul investițiilor 
publice semnificative alocate extinderii și modernizării rețelelor de apă din judet. 
 
În perspectiva dezvoltării şi a modernizării Comunei 1 Decembrie, s-a realizat un proiect 
privind alimentarea cu apă a localităţii. 
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Obiectivul proiectului l-a constituit asigurarea alimentării cu apă a populaţiei şi a unităţilor 
economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. Prin proiect s-a realizat sistemul centralizat de 
alimentare cu apă care cuprinde: 

 captare de apă; 

 aducţiune; 

 gospodăria de apă; 

 reţea de distribuţie. 
 
Proiectul a fost implementat din sursele proprii ale Primariei Comunei 1 Decembrie. 
 

Lungimea conductelor de alimentare cu apă potabilă existente ale Comunei 1 Decembrie,  
în anul 2013 

 
Nr. Tip Lungime Sursa de  Stadiul  Lungime Lungime  Pondere in total retea 

crt. lucrare retea finantare implementarii totala retea apa 
de 

      

    apa   proiectului retea 
apa 

realizat 
prin 

Retea Retea Retea 

    existenta     necesara 
actuala 

extindere totala existenta de extins 

    km     km km % % % 

1. Alimentare cu apă a 
localităţii 

19,30 Surse 
proprii 

Finalizat 35,60 16,30 100,00 54,21 45,79 

* Total retea 19,30 * * 35,60 16,30 100,00 54,21 45,79 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date Primaria Comunei 1 Decembrie 

 
Conductele de alimentare cu apa nu acopera intregul teritoriu al Comunei 1 Decembrie. 
Reteaua de alimentare cu apa reprezinta numai 54,21% din lungimea totala a retelei 
necesare in prezent, adica pe lungimea drumurilor de interes local existente, de 35,6 km. In 
situatia actuala, este necesara extinderea retelei de alimentare cu apa cu cca 16,3 km, pe 
traseul drumurilor de interes local actuale. 
 

Lungimea conductelor de alimentare cu apă potabilă existente ale Comunei 1 Decembrie,  
în anul 2013 

 
Nr. Tip Lungime Sursa de  Stadiul  Lungime Lungime  Pondere in total retea 

crt. lucrare retea finantare implementarii totala retea apa 
de 

      

    apa   proiectului retea 
apa 

realizat 
prin 

Retea Retea Retea 

    existenta     necesara extindere totala existenta de extins 

    km     km km % % % 

1. Alimentare cu apă a 
localităţii 

19,30 Surse 
proprii 

Finalizat 42,00 22,70 100,00 45,95 54,05 

* Total retea 19,30 * * 42,00 22,70 100,00 45,95 54,05 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date Primaria Comunei 1 Decembrie 

 
Dupa extinderea zonei intravilane, reteaua drumurilor de interes local creste la cca 42 km. 
Reteaua de alimentare cu apa trebuie extinsa cu cca 22,70 km, pe traseul tuturor drumurilor 
de interes local. 
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In raport cu reteaua necesara actuala, inainte de extinderea retelei de drumuri de interes 
local, reteaua de alimentare cu apa acopera numai 54,21% din necesarul existent. 
 
Reteaua de alimentare cu apa a Comunei 1 Decembrie reprezinta 3,28% din lungimea retelei 
de alimentare cu apa din Judetul Ilfov. 
 
Avand in vedere cresterea intravilanului localitatii si a retelei de drumuri de ineters local, 
implicit de utilitati din corpul drumului care sa deserveasca proprietatile din proximitatea 
drumurilor de interes local, conform PUG, reteaua de apa necesara va creste de la cca 35,6 
km – din care existenta 19,3 km, la cca 42 km. 
 
 
6.1.2.2.2. Densitatea retelei de alimentare cu apa 
 
Desi reteaua de alimentare cu apa a Comunei 1 Decembrie este subdimensionata, are o 
densitate medie de 2,47 m/persoana, peste media Judetului Ilfov, de 1,51 m/persoana, insa 
sub media nationala, de 3 m/persoana. 
 

Densitatea conductelor de alimentare cu apă potabilă ale Comunei 1 Decembrie,  
în anul 2011 

 
Teritoriul  Lungime Numar Retea 

de referinta conducta apa locuitori pe locuitor 

  km pers. m/pers. 

Romania 60.365 20.121.641 3,00 

Ilfov 588 388.738 1,51 

Pondere in Romania (%) 0,97 1,93 * 

1 Decembrie 19 7.817 2,47 

Ponderea in judet (%) 3,28 2,01 * 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local; INS – 
Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 

 
Avand in vedere cresterea suprafetei intravilane si interesul imobiliar al localitatii, este 
necesara extinderea retelei de alimentare cu apa atat pe drumurile de interes local deja 
existente, cat si pe drumurile de interes local nou construite sau reclasificate din drumuri de 
exploatatie agricola, astfel incat reteaua de alimentare cu apa sa deserveasca intreaga 
comunitate si toate zonele construite si/sau construibile din localitate. 
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Variaţia lungimii rețelei de distribuţie a apei potabile/locuitor în Judetul Ilfov 

 

 
 
 
 
6.1.2.2.3. Consumul de apa 
 
În ceea ce privește cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din Judetul Ilfov, se 
constată că aceasta a fost de 7.702 mii m3 în anul 2011, dintre care 6.579 mii m3 
reprezentand 85,42% pentru consumatorii casnici, iar 14,58% pentru cei non - casnici.  

 
Consumul apă potabilă al localităţilor din Judetul Ilfov, în anul 2011 

 

Teritoriul  Consum de apa Numar Distributia 

de referinta Total 
Uz 

casnic locuitori pe locuitor 

  mii m3 mii m3   mii m3/loc. 

Romania 1.022.362 677.039 20.121.641 0,034 

Bucuresti-Ilfov 325.202 181.204 2.272.163 0,080 

Ilfov 7.702 6.579 388.738 0,017 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local 

 
In Județul Ilfov este distribuită o cantitate mică de apă potabilă, de numai 7.702 mii m3/an, 
ceea ce reprezintă numai 0,75% din totalul cantității de apă distribuită la nivel national. 
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Cantitatea de apa distribuita anual pe locuitor este de 17 m3/persoana/an, ceea ce reprezinta 
jumatate din distributia pe locuitor la nivel national, de 34 m3/persoana/an. 

 
Sursa: Institutul National de Statistica 

 
Locuintele care dispun de alimentare cu apa in Comuna 1 Decembrie, reprezinta 91,29% din 
numarul total al locuintelor din comuna, peste media judeteana de 76,74% si sub peste 
nationala, de 66,72%. 
 

Nr. Judet, Numarul Locuinte conventionale care dispun de: Locuinte conventionale care au: 

crt. Municipii, locuinte lor 
Alimentare cu 

apa in 
Instalatie de 
canalizare in 

Instalatie 
electrica 

Incalzire centrala 
2) 

Bucatarie in 
locuinta Baie in locuinta 

  Comune conventionale locuinta locuinta 1)                 

      Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de 

        total   total   total   total   total   total 

1. Romania 8.450.942 5.638.465 66,72 5.504.450 65,13 8.166.508 96,63 3.755.761 44,44 7.146.931 84,57 5.230.511 61,89 

2. 
Macroregiunea 
3 2.240.655 1.611.661 71,93 1.587.763 70,86 2.180.882 97,33 1.224.752 54,66 1.982.954 88,50 1.529.742 68,27 

3. 
Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov 946.119 886.935 93,74 883.729 93,41 926.725 97,95 815.178 86,16 905.631 95,72 868.774 91,83 

4. Ilfov 142.325 109.214 76,74 107.347 75,42 138.116 97,04 80.988 56,90 132.396 93,02 103.582 72,78 

4.1. 
Municipii si 
orase 61.061 54.402 89,09 53.952 88,36 60.335 98,81 43.258 70,84 58.246 95,39 51.675 84,63 

4.2. 
Comune, din 
care: 81.264 54.812 67,45 53.395 65,71 77.781 95,71 37.730 46,43 74.150 91,25 51.907 63,87 

1 1 Decembrie. 3.248 2.965 91,29 2.924 90,02 3.173 97,69 1.878 57,82 3.187 98,12 2.864 88,18 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS - Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 – Tab.12. Locuinte 
conventionale dupa dotarea cu instalatii si dependinte la Recensamantul din anul 2011 – Romania pe Judete, 
Municipii, Orase si comune – Rezultate preliminare 
1) Locuinte care au instalatie de canalizare la o retea publica, la un sistem propriu sau alta situatie. 
2) Termoficare si centrala termica proprie. 

 
In Comuna 1 Decembrie, 91,29% din locuitorii comunei au acces la alimentare cu apă în 
sistem centralizat sau isi asigura apa din surse proprii.  
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Aproximativ jumatate din populatia Comunei 1 Decembrie isi asigura apa din surse proprii. 
 
Sursa de apă a gospodăriilor existente in Comuna 1 Decembrie este stratul freatic, exploatat 
prin intermediul fântânilor de tip rural.  
 
Institutiile publice din zona centrala si din blocuile de locuinte sunt alimentate atat in sistem 
centralizat, cat si din stratul de apă de mică adâncime prin puţuri forate.  
 
Gospodăriile agricole ale fostelor CAP-uri au surse de apă proprii şi rezervă de apă în castel 
sau rezervor amplasat în incinta gospodăriei respective. 
 
 
6.1.2.3. Analiza SWOT a sistemului de alimentare cu apa 
 
 
6.1.2.3.1. Puncte tari 
 

 Rezervoare suficiente de apa la nivelul localitatii 

 Statie de captare si de pompare a apei 

 Cererea mare de apa a locuitorilor comunei 
 
 
6.1.2.3.2. Puncte slabe 
 

 Dezvoltarea partiala a retelei publice de alimentare cu apa la nivelul localitatii 

 Lipsa surselor proprii de finantare pentru extinderea retelei publice de alimentare cu 
apa 

 
 
61.2.3.3. Oportunitati 
 

 Programele de finantare din fonduri europene si guvernamentale a retelelor publice de 
alimentare cu apa 

 MasterPlan-ului judetean de apa 

 Comportamentul pozitiv al populatiei localitatii referitor la racordarea gospodariei la 
reteaua publica de alimentare cu apa 

 
 
6.1.2.3.4. Amenintari 
 

 Durata lunga de proiectare, de evaluare si de implementare a unui proiect de 
extindere a retelei publice de alimentare cu apa 

 Accesibilitatea la finantare din surse europene, in special a proiectelor de alimentare 
cu apa realizate de ADI-uri  

 Costurile economice si sociale ridicate privind extinderea retelei publice de alimentare 
cu apa  

 Dependenta de factorii de decizie judeteni pentru demararea unui proiect major de 
extinderea a retelei de alimentare cu apa in care sa fie inclusa si Comuna 1 
Decembrie 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

193 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

 
 
6.1.2.4. Viziunea de dezvoltare a retelei publice de alimentare cu apa 
 
Conform PUG 2009:  

a. in prezent, in comuna 1 Decembrie exista urmatoarele surse si retele de alimentare cu 
apa:  

- 3 foraje de alimentare cu apa aflate in proprietatea primariei;  
- o gospodarie de apa (rezervor de inmagazinare apa si statie hidrofor);  
- retea de distribuitie apa potabila pentru blocurile si locuintele situate pe DN 5, 

respectiv pe Str. Liviu Rebreanu;  
- foraje de alimentare cu apa aflate in proprietatea diversilor agenti economici;  
- puturi individuale de captare apei, aflate in incinta gospodariilor populatiei in 

zonele unde nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa.  
b. se vor realiza urmatoarele:  

- extinderea frontului de captare a apei prin realizarea unor foraje care vor fi 
executate cu respectarea legislatiei apelor in vigoare;  

- extinderea gospodariei de apa cu un rezervor de apa cca. 6.500 mc, statie de 
clorinare si statie de pompare, dimensionate pentru un numar de cca. 14.000 
locuitori;  

- realizarea unor retele de distributie a apei potabile amplasate pe toate strazile 
existente si pe cele propuse prin PUG 

 
In vederea:  

o asigurarii accesului tuturor locuitorilor la reteaua publica de alimentare cu apa;  
o cresterii nivelului de confort al locuitorilor; 
o reducerii riscului de imbolnaviri cauzat de consumul de apa improprie;  
o cresterii gradului de protectie al mediului,  

este necesara modernizarea si extinderea retelei publice de alimentare cu apa cu cca 22,7 
km, incluzand intreaga retea stradala existenta si extinsa, de cca 42 km, adica toata 
lungimea retelei stradale rezultate in urma extinderii zonei intravilane, conform PUG, astfel 
incat sa se asigure alimentarea cu apa in toata zona construita si/sau construibila. 
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6.1.3. Reteaua publica de apa uzata menajera si industriala 
 
 
6.1.3.1. Gospodarire apelor uzate 
 
La nivelul anului 2011, Judetul Ilfov înregistra un nivel scăzut de dotare și în cazul sistemelor 
de canalizare publică, de doar 55%. Acest lucru este din cauza faptului că investițiile din 
mediul rural sunt inferioare mediului urban, de aici și diferențele semnificative dintre mediul 
urban și cel rural în ceea ce privește gradul de dotare al sistemelor de canalizare.  
 
Apele meteorice se scurg liber la suprafaţa terenului. Apele uzate menajere se infiltrează în 
sol poluând stratul acvifer şi apele de suprafaţă cu grave consecinţe pentru mediul 
înconjurător. 
 
 
6.1.3.2. Reteaua de canalizare 
 
 
6.1.3.2.1. Lungimea retelei de canalizare 
 
In mediul urban instalaţiile de canalizare publică erau prezente în toate orasele, in timp ce în 
mediul rural numai 43,75% din comunele Judetului Ilfov dispuneau de instalatii de canalizare. 
 

Gradul de dotare cu instalatii de canalizare publica al localitatilor din Judetul Ilfov in anul 2011 
 

Teritoriul Numar de localitati Nr.de localitati cu instal.apa uzata Ponderea localit.cu instal.apa uzata 

de Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

referinta                   

Ilfov 40 8 32 22 8 14 55,00 100,00 43,75 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local 
 

In anul 2011, lungimea simplă a conductelor de canalizare din Judetul Ilfov era de 467 km, 
respectiv 2,02% din totalul celei existente la nivel național.  
 

Lungimea conductelor de apă uzata ale localităţilor din Judetul Ilfov, în anul 2011 
 

Teritoriul  Lungime Numar Retea 

de referinta conducta canal locuitori pe locuitor 

  km pers. m/pers. 

Romania 23.137 20.121.641 1,15 

Bucuresti-Ilfov 2.377 2.272.163 1,05 

Ilfov 467 388.738 1,20 

Pondere in Romania (%) 2,02 1,93 * 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local; 
INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 
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Față de anul 2007, lungimea rețelei de canalizare din Judetul Ilfov a crescut pe fondul 
investițiilor în extinderea conductelor în localitățile care beneficiază de astfel de rețea. 
 
Reteaua publica de apa uzata din Comuna 1 Decembrie nu acopera intregul teritoriu al 
localitatii. A fost realizata o retea de apa uzata de 5 km. Proiectul a fost implementat din 
sursele proprii ale Primariei Comunei 1 Decembrie. 
 
Lungimea conductelor de apă uzata existente ale Comunei 1 Decembrie, în anul 2013 

 

Nr. Tip Lungime Sursa de  Stadiul  Lungime Lungime  Pondere in total retea apa uzata 

crt. lucrare retea finantare implementarii totala retea apa  uzata 
de 

      

    apa uzata   proiectului retea apa 
uzata 

realizat prin Retea Retea Retea 

    existenta     necesara extindere totala existenta de extins 

    km     km km % % % 

1. Retea de apă 
uzata a localităţii  

5,00 Surse 
proprii 

Finalizat 35,60 30,60 100,00 14,04 
 

85,96 
 

* Total retea 5,00 * * 35,60 30,60 100,00 14,04 85,96 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date Primaria Comunei 1 Decembrie 

 
Reteaua de apa uzata reprezinta numai 14,04% din lungimea totala a retelei necesare 
existente, de cca 35,6 km, egala cu cea a drumurilor de interes local existente. In acest 
moment, este necesara extinderea retelei publice de apa uzata pe o lungime de 30,6 km. 

 
Lungimea conductelor de apă uzata necesare ale Comunei 1 Decembrie, în anul 2013 

 
Nr. Tip Lungime Sursa de  Stadiul  Lungime Lungime  Pondere in total retea apa uzata 

crt. lucrare retea finantare implementarii totala retea apa  uzata 
de 

      

    apa uzata   proiectului retea apa 
uzata 

realizat prin Retea Retea Retea 

    existenta     propusa extindere totala existenta de extins 

    km     km km % % % 

1. Retea de apă 
uzata a localităţii  

5,00 Surse 
proprii 

Finalizat 42,00 37,00 100,00 11,90 88,10 

* Total retea 5,00 * * 42,00 37,00 100,00 11,90 88,10 

 

Sursa: Prelucrare proprie consultant date Primaria Comunei 1 Decembrie 

 
In situatia extinderii intravilanului localitatii, lungimea retelei de apa uzata necesara pentru 
acoperirea intregii zone construite si/sau construibile a localitatii, va fi de cca 37 km. 
 
Reteaua de apa uzata a Comunei 1 Decembrie reprezinta 1,07% din lungimea retelei de apa 
uzata din Judetul Ilfov. 
 
Avand in vedere cresterea intravilanului localitatii si a retelei de drumuri, implicit de utilitati din 
corpul drumului care sa deserveasca proprietatile din proximitatea drumurilor de interes local, 
conform PUG, reteaua de apa uzata necesara va creste de la cca 35,6 km la cca 42 km. 
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6.1.3.2.2. Densitatea retelei de canalizare 
 
Reteaua de apa uzata a Comunei 1 Decembrie este subdimensionata in raport cu 
necesitatile locuitorilor, fapt reflectat de densitatea mica de 0,64 m/persoana, sub media 
Judetului Ilfov, de 1,20 m/persoana si sub media nationala, de 1,15 m/persoana. 
 

Teritoriul  Lungime Numar Retea 

de referinta conducta canal locuitori pe locuitor 

  km pers. m/pers. 

Romania 23.137 20.121.641 1,15 

Bucuresti-Ilfov 2.377 2.272.163 1,05 

Ilfov 467 388.738 1,20 

Pondere in Romania (%) 2,02 1,93 * 

1 Decembrie 5 7.817 0,64 

Ponderea in judet (%) 1,07 2,01 * 
 
Sursa: Prelucrare proprie date Primaria Comunei 1 Decembrie; date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea 
publică de interes local; date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 

 
Avand in vedere cresterea suprafetei intravilane si interesul imobiliar al localitatii, este 
necesara extinderea retelei de apa uzata atat pe drumurile de interes local deja existente, cat 
si pe drumurile de interes local nou construite sau reclasificate din drumuri de exploatatie 
agricola, astfel incat reteaua de apa uzata sa deserveasca intreaga comunitate si toate 
zonele construite si/sau construibile din localitate. 
 

Distribuția lungimii conductelor de canalizare/locuitor 
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6.1.3.2.3. Volumul apelor uzate 
 
Volumul de ape uzate evacuate in Judetul Ilfov este sub 25.000 mii m3/an. 
 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

 
Volumul apelor uzate evacuate a scăzut la nivel national in ultimii ani fata de anii 1990, 
deoarece a scazut consumul de apă în industrie, prin consecinta a scăzut semnificativ 
volumul de ape uzate evacuate. 
 
În cazul apelor de suprafaţă din Judetul Ilfov, problemele de poluare apar, în special, pe 
cursurile de apă din cauza deversării apelor uzate insuficient epurate din categoria celor 
menajere generate de localităţile urbane. La acestea se adaugă activităţile economice din 
industria chimică, industria extractivă, industria alimentară, zootehnia şi agricultura. Principalii 
receptori ai apelor uzate epurate sunt bazinele hidrografice Arges şi Dambovita. 
 
Comuna 1 Decembrie are aceleasi problemele de poluare care se manifesta si la nivelul 
Judetului Ilfov. Receptorii apelor uzate din Comuna 1 Decembrie sunt raurile Arges si Sabar 
din bazinul hidrografic Arges. 
 
Locuintele care dispun de sistem de apa uzata in Comuna 1 Decembrie, reprezinta 90,02% 
din numarul total al locuintelor din comuna, peste media judeteana de 75,42% si peste media 
nationala, de 65,13%. 
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Nr. Judet, Numarul Locuinte conventionale care dispun de: Locuinte conventionale care au: 

crt. Municipii, locuinte lor 
Alimentare cu 

apa in 
Instalatie de 
canalizare in 

Instalatie 
electrica 

Incalzire centrala 
2) 

Bucatarie in 
locuinta Baie in locuinta 

  Comune conventionale locuinta locuinta 1)                 

      Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de 

        total   total   total   total   total   total 

1. Romania 8.450.942 5.638.465 66,72 5.504.450 65,13 8.166.508 96,63 3.755.761 44,44 7.146.931 84,57 5.230.511 61,89 

2. 
Macroregiunea 
3 2.240.655 1.611.661 71,93 1.587.763 70,86 2.180.882 97,33 1.224.752 54,66 1.982.954 88,50 1.529.742 68,27 

3. 
Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov 946.119 886.935 93,74 883.729 93,41 926.725 97,95 815.178 86,16 905.631 95,72 868.774 91,83 

4. Ilfov 142.325 109.214 76,74 107.347 75,42 138.116 97,04 80.988 56,90 132.396 93,02 103.582 72,78 

4.1. 
Municipii si 
orase 61.061 54.402 89,09 53.952 88,36 60.335 98,81 43.258 70,84 58.246 95,39 51.675 84,63 

4.2. 
Comune, din 
care: 81.264 54.812 67,45 53.395 65,71 77.781 95,71 37.730 46,43 74.150 91,25 51.907 63,87 

1 1 Decembrie. 3.248 2.965 91,29 2.924 90,02 3.173 97,69 1.878 57,82 3.187 98,12 2.864 88,18 

 

Sursa: Prelucrare proprie date INS - Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 – Tab.12. Locuinte conventionale 
dupa dotarea cu instalatii si dependinte la Recensamantul din anul 2011 – Romania pe Judete, Municipii, Orase si comune 
– Rezultate preliminare 
1) Locuinte care au instalatie de canalizare la o retea publica, la un sistem propriu sau alta situatie. 
2) Termoficare si centrala termica proprie. 

 
In Comuna 1 Decembrie, desi 90,02% din locuitori au acces la un sistem de apă uzata, 
majoritatea locuitorilor isi asigura deversarea apelor in sistem propriu si nu in sistem 
centralizat. 
 

Populaţia conectată la sistemul de epurare al apelor uzate, pe judeţe, în anul 2010 

 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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În prezent, in cadrul Judetului Ilfov se află în faza de implementare cateva proiecte de 
investiţii pentru extinderea/modernizarea staţiilor de tratare a apelor si a retelelor publice de 
apa uzata, co-finanţate din fonduri UE prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS-M), 
insa Comuna 1 Decembrie nu a fost inclusa in niciunul dintre aceste proiecte. 
 
 
6.1.3.3. Analiza SWOT a sistemului de apa uzata  
 
 
6.1.3.3.1. Puncte tari 
 

 Statie de epurare a apei 

 Cererea mare pentru conectarea la reteaua de apa uzata a locuitorilor comunei 
 
 
6.1.3.3.2. Puncte slabe 
 

 Dezvoltarea partiala a retelei publice de apa uzata la nivelul localitatii 

 Lipsa surselor proprii de finantare pentru extinderea retelei de apa uzata 

 Neincluderea Comunei 1 Decembrie in proiectele judetene privind extinderea şi 
reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din Județul Ilfov 

 Lipsa unui sistem centralizat de canalizare a apelor uzate pluviale 
 
 
6.1.3.3.3. Oportunitati 
 

 Programele de finantare din fonduri europene si guvernamentale a sistemelor publice 
de apa uzata 

 MasterPlan-ului judetean de apa uzata 

 Disponibilitatea locuitorilor pentru racordarea la reteaua publica de apa uzata 
 
 
6.1.3.3.4. Amenintari 
 

 Durata lunga de proiectare, evaluare si de implementare a unui proiect de extindere a 
sistemului public de apa uzata  

 Accesibilitatea la finantare din surse europene in special a proiectelor de sisteme 
publice de apa uzata realizate de ADI-uri  

 Costurile economice si sociale ridicate privind extinderea retelei publice de apa uzata  

 Dependenta de factorii de decizie judeteni pentru demararea unui proiect major de 
extinderea a retelei de apa uzata in care sa fie inclusa si Comuna 1 Decembrie 

 
 
6.1.3.4. Viziunea de dezvoltare a retelei publice de apa uzata menajera si industriala 
 
Conform PUG 2009: 
 

a. canalizarea apei uzate menajere si industriale: 
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 se vor realiza retele de canalizare menajera pe toate strazile existente si pe cele 
propuse prin PUG;  

 se va realiza o noua statie de epurare, amplasata pe terenul celei dezafectate, cu 
evacuarea apelor epurate in Raul Arges.  

 
b. canalizarea pluviala:  

In prima etapa, apele pluviale vor fi colectate prin rigole stradale, iar intr-o etapa 
ulterioara se va realiza canalizarea pluviala, echipata cu desnisipatoare si separatoare 
de produse petroliere, cu evacuarea apelor preepurate in cursurile de apa de pe 
teritoriul comunei.  

 
In vederea:  

o asigurarii accesului tuturor locuitorilor la reteaua publica de apa uzata, 
o cresterii nivelului de confort al locuitorilor, 
o reducerii riscului de imbolnaviri cauzat de deversarile de apa uzata necontrolate,  
o cresterii gradului de protectie al mediului,  

este necesara modernizarea si extinderea retelei publice de apa uzata cu cca 30,6 km in 
prima etapa, incluzand intreaga retea stradala existenta si cu inca aproximativ 6,4 km in 
etapa a doua incluzand toata lungimea retelei stradale rezultate in urma extinderii zonei 
intravilane, conform PUG. 
 
Extinderea sistemului centralizat de canalizare va determina îmbunătăţirea stării de sanatate 
a populatiei, creşterea confortului edilitar al localităţii, protecţia calităţii apelor subterane şi de 
suprafaţă, precum şi dezvoltarea activităţilor agro-industriale specifice zonei.  
 
Extinderea reţelei de canalizare se va executa în intravilanul localităţii, urmărind trama 
stradală existentă şi va fi pozată pe acelaşi traseu cu reţeaua de distribuţie a apei potabile. 
Amplasarea acesteia va respecta poziţia şi distanţele de protecţie faţă de reţeaua de apă, 
conform normativelor în vigoare. 
 
Alegerea tipului de staţie de epurare si a instalatiilor specifice ale acesteia se va face in 
concordanta cu necesitatile reale impuse de caracterul apelor uzate intrate. 
 
Este necesara realizarea proiectului de specialitate privind canalizarea apelor menajere si 
pluviale, având în vedere că o reţea de distribuire a apei fără o reţea de colectare a apelor 
menajere ar avea consecinţe negative asupra confortului urban, stării sanitare a localităţii şi 
un impact negativ asupra mediului înconjurător. 
 
Dacă pe parcursul exploatării puţurilor, debitele prezumtive a fi captate nu acoperă cerinţele 
de consum, frontul de captare se va completa cu numărul de puţuri necesare. 
 
Realizarea lucrărilor de alimentare cu apă şi de canalizare se va face în conformitate cu 
proiectele de specialitate, în baza studiilor hidrogeologice care să confirme amplasamentul 
puţurilor de captare, debitul, calitatea apei la sursă precum şi caracteristicile apei emisarului 
pentru stabilirea condiţiilor de calitate a apelor uzate menajere deversate. 
 
Proiectarea, execuţia şi exploatarea lucrărilor de alimentare cu apă şi de canalizare se vor 
face în baza normativelor şi a STAS-urilor în vigoare. 
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6.1.4. Reteaua publica de alimentare cu gaze naturale 
 
 
6.1.4.1. Gospodarirea gazelor naturale 
 
In Comuna 1 Decembrie nu au fost identificate resurse de petrol si de gaze naturale.  
 
Alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a dotărilor de utilitate publică din Comuna 1 
Decembrie, Judeţul Ilfov se face la ora actuală în mai multe moduri: 

 cu sobe alimentate pe combustibil solid (lemne şi cărbuni) şi  deşeuri agricole 

 cu gaze naturale utilizate la încălzirea locală sau în încălzirea centrală 

 cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi/sau combustibil lichid 

 electric (într-o mică măsură, în cazuri izolate) 
 
Prepararea hranei se face cu gaze naturale şi, într-o mică măsură, cu butelii de aragaz iar, în 
unele cazuri, în special în perioada de iarnă,  cu combustibil solid şi resturi vegetale (coceni 
de porumb). 
 
In prezent, este realizată distribuţia de gaze naturale pe cca 70% din strazile din comună, 
reteaua de distributie a gazelor naturale avand o lungime de 24,9 km. 
 
Odată cu realizarea distribuţiei de gaze s-au realizat o serie de centrale termice pentru 
consumatorii individuali sau au fost trecute pe gaze naturale centralele termice care au 
funcţionat iniţial pe combustibil solid, lichid  sau GPL. 
 
Astfel de centrale sunt instalate sau sunt în curs de instalare la Primărie, şcoli, grădiniţe, 
spital, dispensar, Poliţie, blocuri de locuinte, precum şi la alte clădiri de utilitate publică şi 
sedii de firme. 
 
Clădirile de depozitare cu anexe de birouri sunt încălzite de la centrale termice proprii pe 
combustibil lichid, GPL sau, local, cu ajutorul energiei electrice. 
 
Extinderea retelei de distribuţie de gaze naturale şi materializarea ei pe teren constituie o 
realizare cu urmări benefice pentru localitate, conducând la ridicarea standardului de viaţă şi 
care impune şi o serie de lucrări conexe:  

 modernizarea străzilor, inclusiv pentru protejarea conductelor amplasate pe 
respectivele străzi 

 asigurarea apei potabile la debite şi la presiuni suficiente pentru a fi posibilă 
prepararea apei calde menajere în echipamentele aferente centralelor termice   

 realizarea reţelei de canalizare pentru a prelua debitele sporite de ape uzate evacuate 
ca urmare a utilizării apei calde menajere etc. 

 
Prin PUG-ul localitatii, s-au estimat debitele de gaze naturale pentru varianta de introducere 
în intravilan unei parti importante din suprafeţa administrativa a comunei. 
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6.1.4.2. Alimentarea cu gaze naturale 
 
 
6.1.4.2.1. Lungimea retelei de alimentare cu gaze naturale 
 
In anul 2011, in 37 dintre localitatile Judetului Ilfov se distribuiau gaze naturale. 
 

Gradul de dotare cu instalatii de alimentare cu gaze al localitatilor din Judetul Ilfov in anul 2011 

 

Teritoriul Numar de localitati Nr.de localitati cu instal.alim.gaze Ponderea localit.cu instal.alim.gaze 

de Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 

referinta                   

Ilfov 40 8 32 37 8 29 92,50 100,00 90,63 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local 

 
Distribuția gazelor naturale era prezentă în toate orasele si in 29 dintre comunele Judetului 
Ilfov, reprezentand un grad total de acoperire cu retea de distributie a gazelor naturale a 
Judetului Ilfov de 92,50%. 
 

Lungimea totală simplă a conductelor de alimentare cu gaze (în kilometri) in anul 2011 

 
Teritoriul  Lungime Numar Retea 

de referinta conducta gaze locuitori pe locuitor 

  km  pers. m/pers. 

Romania 34.207 20.121.641 1,70 

Ilfov 1.813 388.738 4,66 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local 

 
Față de anul 2007, lungimea rețelei de alimentare cu gaze din Judetul Ilfov a crescut ca 
urmare a investițiilor în extinderea conductelor în mai multe dintre localitățile judetului. 
 
Reteaua publica de alimentare cu gaze naturale din Comuna 1 Decembrie nu acopera 
intregul teritoriu al localitatii. A fost realizata o retea de alimentare cu gaze naturale de cca 
24,9 km. Proiectul a fost implementat din sursele proprii ale Primariei Comunei 1 Decembrie. 
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Lungimea conductelor existente de alimentare cu gaze naturale   

ale Comunei 1 Decembrie, în anul 2013 
 

Nr. Tip Lungime Sursa de  Stadiul  Lungime Lungime  Pondere in total retea de gaze 

crt. lucrare retea finantare implementarii totala retea gaze 
de 

      

    gaze   proiectului retea gaze realizat 
prin 

Retea Retea Retea 

    existenta     necesara extindere totala existenta de extins 

    km     km km % % % 

1. Alimentare cu 
gaze a localităţii  

24,90 Surse 
proprii 

Finalizat 35,60 10,70 100,00 69,94 
 

30,06 
 

* Total retea 24,90 * * 35,60 10,70 100,00 69,94 30,06 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date Primaria Comunei 1 Decembrie 

 
Reteaua de alimentare cu gaze naturale existenta reprezinta 69,94% din lungimea totala a 
retelei necesare existente, de cca 35,6 km, egala cu cea a drumurilor de interes local 
existente. Este necesara extinderea retelei de alimentare cu gaze pe toata reteaua de 
drumuri de interes local existente, de 35,6 km. Astfel, extinderea retelei de alimentare cu 
gaze naturale este necesar sa se realizeze, in situatia actuala, cu inca 10,7 km. 

 
Lungimea conductelor necesare de alimentare cu gaze naturale   

ale Comunei 1 Decembrie, în anul 2013 
 

Nr. Tip Lungime Sursa de  Stadiul  Lungime Lungime  Pondere in total retea de gaze 

crt. lucrare retea finantare implementarii totala retea gaze 
de 

      

    gaze   proiectului retea gaze realizat 
prin 

Retea Retea Retea 

    existenta     necesara 
propusa 

extindere totala existenta de extins 

    km     km km % % % 

1. Alimentare cu 
gaze a 
localităţii  

24,90 Surse 
proprii 

Finalizat 42,00 17,10 100,00 

59,29 40,71 

* Total retea 24,90 * * 42,00 17,10 100,00 59,29 40,71 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date Primaria Comunei 1 Decembrie 

 
In situatia extindereii intravilanului localitatii si a retelei de drumuri de interes local, necesarul 
total al retelei de alimentare cu gaze naturale creste la 42 km, fiind oportuna o extindere a 
retelei de alimentare cu gaze naturale, in situatia extinderii intravilanului, cu cca 17,1 km. 
 
Reteaua de alimentare cu gaze naturale a Comunei 1 Decembrie reprezinta 1,37% din 
lungimea retelei de alimentare cu gaze din Judetul Ilfov. 
 
Avand in vedere cresterea intravilanului localitatii si a retelei de drumuri, conform PUG, 
implicit a numarului proprietatilor din vecinatatea drumurilor de interes local, reteaua de 
alimentare cu gaze naturale necesara va creste de la cca 35,6 km la cca 42 km. 
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6.1.4.2.2. Densitatea retelei de alimentare cu gaze naturale 
 
Reteaua de alimentare cu gaze naturale a Comunei 1 Decembrie este subdimensionata in 
raport cu necesitatile locuitorilor. Densitatea conductei este de 3,19 m/persoana, sub media 
Judetului Ilfov, de 4,66 m/persoana, insa peste media nationala, de 1,70 m/persoana. 
 
Densitatea conductelor de alimentare cu gaze naturale ale Comunei 1 Decembrie, în anul 2011 

 
Teritoriul  Lungime Numar Retea 

de referinta conducta gaze locuitori pe locuitor 

  km pers. m/pers. 

Romania 34.207 20.121.641 1,70 

Ilfov 1.813 388.738 4,66 

Pondere in Romania (%) 5,30 1,93 * 

1 Decembrie 24,9 7.817 3,19 

Ponderea in judet (%) 1,37 2,01 * 

 
Sursa: Prelucrare proprie date Primaria Comunei 1 Decembrie; date INS, Baza de date TEMPO – Cap. 
Utilitatea publică de interes local; date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 

 
Avand in vedere cresterea suprafetei intravilane si interesul imobiliar al localitatii, este 
necesara extinderea retelei de alimentare cu gaze naturale atat pe drumurile de interes local 
deja existente, cat si pe drumurile de interes local nou construite sau reclasificate din drumuri 
de exploatatie agricola, astfel incat reteaua de alimentare cu gaze naturale sa deserveasca 
intreaga comunitate si toate zonele construite si/sau construibile din localitate. 
 

Distribuția lungimii reţelei de distribuţie a gazelor naturale/locuitor
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6.1.4.2.3. Volumul gazelor naturale distribuite 
 
Volumul total de gaze naturale distribuite in Judetul Ilfov reprezinta 2,31% din volumul 
gazelor naturale distribuite in Romania. In Judetul Ilfov, gazele naturale se distribuie 
preponderent catre consumul casnic, acesta reprezentand 4,86% din volumul gazelor 
naturale distribuite catre consumatorii de uz casnic din Romania. 
 

Volumul gazelor naturale distribuite, după destinaţie (mii m3) in anul 2011 
 

Teritoriul  Consum de gaze Numar Distributia 

de referinta Total Uz casnic locuitori pe locuitor 

  mii m3 mii m3  pers. mii m3/pers. 

Romania* 9.639.054 2.822.605 20.121.641 0,140 

Bucuresti-Ilfov* 2.704.620 509.759 2.272.163 0,224 

Ilfov 222.952 137.205 388.738 0,353 

Pondere in Romania (%) 2,31 4,86 1,93 * 
 
Sursa: Prelucrare proprie date INS, Baza de date TEMPO – Cap. Utilitatea publică de interes local, 2011 
*Date disponibile pentru anul 2010 

 
In ceea ce privește cantitatea gazelor naturale distribuite in Judetul Ilfov:  

 38,46% erau folosite pentru uz industrial  

 61,54% pentru uz casnic. 
 
Volumul gazelor naturale distribuite si consumate a scăzut la nivel national in ultimii ani fata 
de anii 1990, deoarece a scazut numarul intreprinderilor consumatoare, deci a scazut 
consumul de gaze din industrie, prin consecinta a scăzut semnificativ volumul de gaze 
distribuit si consumat. La nivel naţional, volumul de gaze naturale distribuite a înregistrat o 
tendinţă de scădere, ajungând în anul 2010 la cca 73% din valoarea înregistrată în anul 
2005.  
 
In Judetul Ilfov, volumul gazelor naturale distribuite catre populatie in anul 2011, a fost de 
353 m3/locuitor/an, peste media Regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, de 224 m3/locuitor/an 
si mult peste media nationala, de 140 m3/locuitor/an. 
 
În ultima perioada, volumul de gaze distribuit consumatorilor din Comuna 1 Decembrie a 
crescut pe fondul cresterii volumului de gaze naturale utilizate în scop casnic. 
 
Locuintele care dispun de alimentare cu gaze in Comuna 1 Decembrie, reprezinta cca 70% 
din numarul total al acestora. 
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6.1.4.3. Analiza SWOT  a sistemului de alimentare cu gaze naturale 
 
 
6.1.4.3.1. Puncte tari 
 

 Retea de alimentare cu gaze naturale 

 Cererea locuitorilor pentru gaze naturale  
 
 
6.1.4.3.2. Puncte slabe 
 

 Reteaua de distribuţie a gazelor naturale nu acopera tot teritoriul Comunei 1 
Decembrie  

 Densitate mica a conductelor de alimentare cu gaze naturale pe locuitor 

 Consum de uz casnic de gaze naturale preponderent 

 Costul ridicat de racordare la reteaua publica de alimentare cu gaze naturale 

 Reducerea confortului interior din cauza reducerii consumului de gaze naturale / 
economisirii  

 Consum ridicat de gaze in locuinte din cauza slabei izolări termice a clădirilor şi / sau a 
randamentului scăzut al arderii în sobe 

 Dimensionarea reţelelor de distribuţie s-a făcut în funcţie de consumatorii actuali 

 Uzura continua a retelei de alimentare cu gaze naturale ca urmare a exploatarii 
intensive 

 
 
6.1.4.3.3. Oportunitati 
 

 Programele de finantare din fonduri europene pentru extinderea retelei publice de 
alimentare cu gaze naturale 

 Apropierea de principalele magistrale de gaze naturale: Bucuresti-Ploiesti 

 Interesul imobiliar al zonei 
 
 
6.1.4.3.4. Amenintari 
 

 Extinderea Planului de Urbanism General 

 In viitor, odată cu creşterea intravilanului şi cu apariţia de noi consumatori amplasaţi 
pe prelungirile străzilor existente, diametrul conductelor existente  se va dovedi 
insuficient, fiind necesară înlocuirea lor cu conducte cu diametru mai mare 

 Instrumente legislative şi instituţionale inadecvate/lipsă in domeniul urbanismului si 
amenajarii teritoriului 

 Cresterea pretului gazelor naturale 

 Duratele mari de evaluare si de implementare a proiectelor de extindere a retelei de 
alimentare cu gaze naturale 

 Costul ridicat privind realizarea investitiei de extindere a retelei de alimentare cu gaze 
naturale 

 Lipsa surselor proprii pentru extinderea retelei publice de alimentare cu gaze naturale. 
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6.1.4.4. Viziunea de dezvoltare a retelei publice de alimentare cu gaze naturale 
 
Prin PUG 2009, se propune finalizarea racordarii la reteaua de gaze a restului localitatii 
(inclusiv in viitoarele zone de intravilan).  
 
In vederea:  

o asigurarii furnizarii cu gaze naturale la parametrii tehnici optimi; 
o asigurarii sigurantei in alimentarea cu gaze naturale; 
o cresterii nivelului de confort al locuitorilor; 
o reducerii riscului de accidente cauzate de explozii si de exploatarea 

necorespunzatoare a retelei si/sau de slaba verificare; 
o cresterii gradului de protectie al mediului; 
o cresterii utilizarii eficiente a resurselor de gaze naturale, 
o asigurarii alimentarii cu gaze naturale in toata zona intravilana a localitatii, 

este necesara intretinerea si efectuarea reparatiilor periodice, precum si extinderea retelei de 
alimentare cu gaze naturale in zona de extindere a intravilanului localitatii. 
 
Extinderea retelei de distribuţie a gazelor naturale în Comuna 1 Decembrie constituie o 
realizare  importantă pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  ale  locuitorilor alături de 
alimentarea cu apă, de asigurarea deversarii apei uzate şi de modernizarea drumurilor. 
 
Extinderea alimentării cu gaze în localitate este importantă  şi pentru faptul că alimentarea 
populaţiei cu combustibil solid se face din ce în ce mai greu din cauza scăderii producţiei de 
cărbune şi a faptului că aducerea lemnului de foc din judeţele cu exploatări forestiere  se face 
la un preţ ridicat. Utilizarea gazelor pe scară mai largă constituie, de asemenea, o premisă 
pentru reducerea tăierilor ilegale a arborilor din zonele împădurite  existente încă în Judetul 
Ilfov si in judetele limitrofe. 
 
Se propune extinderea retelei de distributie a gazelor naturale cu cca 17,1 km, pe traseul 
drumurilor de interes local rezultate in urma extinderii intravilanului localitatii, de 42 km. 
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6.1.5. Reteaua de alimentare cu energie termica 
 
 
6.1.5.1. Alimentarea cu energie termica 
 
Alimentarea cu energie termica a fost intotdeauna deficitara in Judetul Ilfov. In prezent, doar 
2 dintre localitatile Judetului Ilfov sunt alimentate in sistem centralizat de incalzire de la 
RADET Bucuresti: 

 Magurele 

 Otopeni 
 
O dată cu creşterea valorii gigacaloriei şi cu eliminarea subvenţiei la gigacalorie, tot mai mulţi 
locuitori au renunţat la furnizarea energiei termice în sistem centralizat şi au recurs la soluţii 
alternative: centrale de bloc sau de apartament pe gaze, pe curent electric, lemne, biomasă, 
energie solară etc.  
 
Niciuna dintre localitatile rurale ale Judetului Ilfov nu beneficiaza de incalzire termica in 
sistem centralizat, prin consecinta, nici Comuna 1 Decembrie nu dispune de retea publica de 
alimentare cu energie termica. 
 
Comuna 1 Decembrie are 2 centrale termice pe carbune. Una dintre centralele termice pe 
cărbune nu a funcţionat niciodată, iar cealaltă a fost oprită după ce a funcţionat o iarnă, 
locatarii montându-şi sobe în apartamente. 
 

Nr. Judet, Numarul Locuinte conventionale care dispun de: Locuinte conventionale care au: 

crt. Municipii, locuintelor 
Alimentare cu 

apa in 
Instalatie de 
canalizare in 

Instalatie 
electrica 

Incalzire centrala 
2) 

Bucatarie in 
locuinta Baie in locuinta 

  Comune convent. locuinta locuinta 1)                 

      Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de 

        total   total   total   total   total   total 

1. Romania 8.450.942 5.638.465 66,72 5.504.450 65,13 8.166.508 96,63 3.755.761 44,44 7.146.931 84,57 5.230.511 61,89 

2. Macroreg. 3 2.240.655 1.611.661 71,93 1.587.763 70,86 2.180.882 97,33 1.224.752 54,66 1.982.954 88,50 1.529.742 68,27 

3. 
 

Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov 

946.119 
 

886.935 
 

93,74 
 

883.729 
 

93,41 
 

926.725 
 

97,95 
 

815.178 
 

86,16 
 

905.631 
 

95,72 
 

868.774 
 

91,83 
 

4. Ilfov 142.325 109.214 76,74 107.347 75,42 138.116 97,04 80.988 56,90 132.396 93,02 103.582 72,78 

4.1. Municipii, orase 61.061 54.402 89,09 53.952 88,36 60.335 98,81 43.258 70,84 58.246 95,39 51.675 84,63 

4.2. Comune 81.264 54.812 67,45 53.395 65,71 77.781 95,71 37.730 46,43 74.150 91,25 51.907 63,87 

1 1 Decembrie 3.248 2.965 91,29 2.924 90,02 3.173 97,69 1.878 57,82 3.187 98,12 2.864 88,18 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS - Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 – Tab.12. Locuinte conventionale 
dupa dotarea cu instalatii si dependinte la Recensamantul din anul 2011 – Romania pe Judete, Municipii, Orase si comune 
– Rezultate preliminare 
1) Locuinte care au instalatie de canalizare la o retea publica, la un sistem propriu sau alta situatie. 
2) Termoficare si centrala termica proprie. 

 
Numai 57,82% din locuintele din Comuna 1 Decembrie dispun de incalzire centrala, acesta a 
fost asigurata de catre proprietarii locuintelor prin eforturi proprii. Echiparea edilitara cu 
energie termica este deficitara, desi se pozitioneaza peste media Judetului Ilfov, de 56,90% 
si peste media nationala, de 44,44%. 
 
Alimentarea cu caldura a locuintelor si a cladirilor de utilitate publica din Comuna 1 
Decembrie se face in prezent cu combustibil solid, in principal carbune pentru locuintele 
individuale si cu gaz pentru locuintele in cladiri de tip bloc de locuinte.  
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Pentru prepararea hranei in locuintele care nu dispun de alimentare cu gaze naturale se 
folosesc atat lemnele, cat si buteliile de aragaz, acestea din urma in special in perioada de 
vara, cand aceasta activitate nu se cupleaza cu incalzirea si cand aprovizionarea este mai 
usoara. 
 
 
6.1.5.2. Analiza SWOT a sistemelor de alimentare cu energie termica 
 
 
6.1.5.2.1. Puncte tari 
 

 2 centrale termice pe carbune  

 Asigurarea unui nivel de confort termic individual diferentiat in cadrul locuintelor  

 Independenta locuintelor dotate cu centrale termice fata de furnizorul de energie 
termica 

 
 
6.1.5.2.2. Puncte slabe 
 

 Cele 2 centrale termice sunt nefunctionale si degradate 

 Retea de alimentare cu energie termica degradata 

 Reteaua publica de alimentare cu energie termica acopera partial teritoriul localitatii 

 Grad redus de asigurare a energiei termice in locuinte 

 Confort termic scazut si/sau inconstant in 42,18% din locuintele din comuna 

 Dificultăţi în aprovizionarea cu combustibil solid, calitatea necorespunzătoare, 
randamentul scăzut al utilizării acestora determina cantităţile mari care trebuie 
achiziţionate, depozitate şi manevrate, confortul termic redus in locuinte in timpul iernii 

 Scăderea producţiei de cărbune conduce la aprovizionarea din ce în ce mai dificilă a 
populaţiei cu acest   combustibil 

 Dificultăţi în aprovizionarea cu butelii de aragaz în perioada de iarnă 

 Costul ridicat al umplerii unei butelii constituie un factor care conduce la utilizarea 
combustibilului solid pentru prepararea hranei cu risipă de combustibil şi  cu reducerea 
confortului în bucătării în special în perioada de vară, in locuintele in care nu sunt 
instalate gaze naturale 

 Distanţele mari de la sursele de aprovizionare cu lemne, cărbuni, butelii de aragaz la 
locul de utilizare, precum şi existenţa intermediarilor  conduc la creşterea suplimentară 
a costurilor combustibililor 

 Lipsa surselor proprii de finantare pentru extinderea, reabilitarea si modernizarea 
retelei de termoficare si a celor 2 centrale termice pe carbune 

 
 
6.1.5.2.3. Oportunitati 
 

 Includerea localitatii in Zona metropolitana Bucuresti 

 Posibilitati multiple de producere a energiei termice 

 Variante de centrale termice multiple 
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6.1.5.2.4. Amenintari 
 

 Inexistenta unui operator de energie termica in localitate 

 Imposibilitatea operationala si legislativa de gestiune a retelei de alimentare cu 
energie termica de catre autoritatea publica locala 

 Criterii restrictive referitoare la beneficiarii care pot aplica in cadrul programelor de 
finantare pentru realizarea / modernizarea / extinderea retelei publice de alimentare cu 
energie termica 

 Costurile foarte mari pentru extinderea, reabilitarea, modernizarea si intretinerea 
sistemului de termoficare public 

 Costuri mari  pentru construirea unui sistem de  termoficare individual 
 
 
6.1.5.3. Viziunea de dezvoltare a retelei publice de alimentare cu energie termica 
 
In vederea:  

o asigurarii furnizarii cu energie termica in mod constant si la parametri tehnici optimi; 
o asigurarii sigurantei in alimentarea cu energie termica; 
o cresterii nivelului de confort al locuitorilor; 
o reducerii riscului de accidente cauzate de explozii sau de intoxicari din cauza 

exploatarii necorespunzatoare a instalatiilor proprii de incalzire ale locuintelor;  
o cresterii gradului de protectie al mediului; 
o cresterii utilizarii eficiente a resurselor de combustibili; 
o asigurarii alimentarii cu energie termica in toata zona intravilana a localitatii, 

exista 3 variante de alimentare cu energie termica: 
1. reabilitarea si modernizarea celor doua centrale termice pe carbune si a retelei de 

termoficare existente si extinderea retelei de alimentare cu energie termica in toata 
zona construita si/sau construibila a localitatii. Acesta este un sistem foarte scump si 
va trebui efectuat un studiu asupra optiunilor populatiei referitoare la necesitatea si la 
oportunitatea modernizarii, reabilitarii si extinderii sistemului de termoficare, cu atat 
mai mult cu cat, in trecut, acesta s-a dovedit ineficient; 

2. realizarea un proiect de extindere pe raza Comunei 1 Decembrie a retelei de 
distributie a energiei termice a operatorului Municipiului Bucuresti; 

3. construirea instalatiilor individuale de energie termica. 
 
Este recomandabil ca majoritatea clădirilor de interes public şi mai ales cele cu aglomerări de 
persoane  să fie dotate cu instalaţii de încălzire centrală şi centrale termice proprii. Se 
realizează astfel o creştere a confortului şi a siguranţei în exploatare, o micşorare a 
numărului de puncte de foc şi a pericolului de incendiu şi de accidente. De asemenea, există 
astfel posibilitatea de a se prepara şi apă caldă de consum menajer. 
 
Extinderea intravilanului şi diversificarea construcţiilor existente şi propuse pe teritoriul 
comunei impun ca fiecare consumator  să aibă propriul sistem de alimentare cu energie 
termică utilizată pentru încălzire, prepararea apei calde menajere, prepararea hranei, utilizări 
tehnologice. 
 
La sistemul de încălzire cu centrale individuale, avantajele sunt: 
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 posibilitatea echipării locuinţelor şi a celorlalte clădiri cu surse de încălzire proprii pe 
măsura edificării lor, inclusiv prin folosirea unor alţi combustibili (solid, lichid, GPL); 

 utilizarea unui singur contor, cel de gaze naturale pentru măsurarea consumului de 
energie termică pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere, precum şi pentru 
prepararea hranei; 

 gestionarea independentă a consumului de căldură şi a celui de gaze naturale, 
păstrând un randament ridicat, de cca 88-92%, şi menţinând constant nivelul emisiilor 
de noxe pe întregul domeniu de funcţionare; 

 posibilitatea reglării şi a programării automate a cantităţilor de căldură de către fiecare 
utilizator final  în funcţie de temperatura exterioară, de confortul termic dorit, dar şi de 
posibilităţile financiare ale acestuia; 

 montarea de catre diferiţii utilizatori racordaţi la aceeaşi sursă a aparatelor de 
înregistrare a temperaturii corpurilor de încălzire (denumite impropriu „repartitoare de 
costuri”) şi a robinetelor termostatice, cu un program de calcul corespunzător,  poate 
conduce la o reducere a consumurilor de căldură de cca. 20-25% şi la o distribuţie mai 
corectă a costurilor; 

 eliminarea totală a reţelelor de agenţi termici. 

Dezavantajele constau în: 

 utilizarea unui combustibil fosil valoros, obţinut din ce în ce mai mult din import, cca. 
40% din necesar este importat în prezent din Rusia; 

 existenţa unui număr mare de puncte de ardere cu necesitatea asigurării sistemelor de 
evacuare a gazelor de ardere de la fiecare centrală termică; 

 necesitatea realizării unei izolări termice sporite între locuinţele cuplate sau înşiruite 
pentru a asigura un confort termic corespunzător şi a limita influenţa modului de 
funcţionare a instalaţiei dintr-o locuinţă asupra celor învecinate; 

 creşterea, în perspectivă apropiată, a preţului gazelor naturale şi introducerea taxei 
pentru combaterea poluării mediului, conform principiului “poluatorul plateste”. 
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6.1.6. Reteaua publica de alimentare cu energie electrica 
 
 
6.1.6.1. Productia de energie electrica 
 
Din perspectiva producţiei de energie electrică, Judetul Ilfov are un potenţial ridicat în 
sectorul energiilor regenerabile. 
 
In conformitate cu obligatiile asumate de Romania, "ponderea energiei electrice produse din 
surse regenerabile în totalul consumului brut de energie electrică trebuie să fie la nivelul 
anului 2010 de 33%, la nivelul anului 2015 de 35% şi la nivelul anului 2020 de 38%". 
 
Pe teritoriul Comunei 1 Decembrie nu s-au realizat unitati de producere a energiei din surse 
regenerabile. 
 
 
6.1.6.2. Transportul energiei electrice 
 
Reţeaua de transport a energiei electrice din Judetul Ilfov este administrată de C.N.T.E.E. 
TRANSELECTRICA S.A. 
 

 

Rețeaua electrică de transport din România 
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6.1.6.3. Distributia energiei electrice 
 
Reţeaua de distribuţie a energiei electrice in Judetul Ilfov este gestionată de ENEL 
MUNTENIA SUD. 
 
 
6.1.6.4. Potentialul de producere a energiei electrice 
 
Regiunea Bucuresti-Ilfov si Judetul Ilfov dispun de resurse însemnate de producere a 
energiei electrice din surse regenerabile, cu precădere solare, de biomasă agricolă şi  
geotermale, potrivit Studiului privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor 
regenerabile de energie în România, elaborat de Ministerul Economiei.  
 
 
a. Potentialul solar de producere a energiei electrice 
 
Potenţialul solar al Judetului Ilfov este unul dintre cele mai ridicate din România. Judetul Ilfov 
se află în zona II de radiaţie solară, cu o intensitate de 1.300-1.350 k Wh/m²/an.  
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Potențialul solar al Romaniei 

 
 

Sursa: Studiului privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în 
România, elaborat de Ministerul Economiei - Sursa: ICPE, ANM, ICEMENERG, 2006 
 

 
Comuna 1 Decembrie se afla in zona II de radiatie solara, beneficiind de o intensitate de 
1.300-1.350 k Wh/m²/an. 
 
Este recomandata amplasarea pe raza Comunei 1 Decembrie a unitatilor de producere a 
energiei din surse solare. 
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b. Potentialul eolian de producere a energiei electrice 
 
Potenţialul eolian al Judetului Ilfov este mic în context naţional, viteza medie anuala a 
vantului pentru inaltimea de 50 m este de 4-6 m/s.. 
 

Potențialul eolian al Romaniei 
 

 
 
Sursa: Studiului privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în 
România, elaborat de Ministerul Economiei - Sursa: ANM, 2006 
 

 
Comuna 1 Decembrie are un potential mic de producere a energiei electrice din surse 
eoliene, nefiind recomandata pe raza comunei realizarea unor unitati de producere a energiei 
electrice din surse eoliene. 
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c. Potentialul de biomasa de producere a energiei electrice 
 
Potenţialul de biomasă al Judetului Ilfov este de 255,4 de terajouli (Tj), dintre care: 

 96,40% este reprezentat de biomasa agricolă;  

 3,60% este reprezentat de biomasa forestiera. 
 

Potențialul energetic al biomasei în Romania 
 

 
Sursa: Studiului privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în 
România, elaborat de Ministerul Economiei - Sursa: IINL, 2006 

 
Comuna 1 Decembrie are un potential mare de producere a energiei electrice din biomasa, 
fiind recomandata realizarea unor unitati de producere a energiei electrice din biomasa de 
mare amploare.  
 
Comuna 1 Decembrie dispune de 1.445,08 ha teren agricol, majoritatea fiind terenuri arabile. 
O parte dintre aceste terenuri isi vor schimba destinatia deoarece au fost introduse in 
intravilanul localitatii. In viitor, terenurile arabile care isi vor pastra destinatia vor putea sa 
furnizeze cantitati importante de biomasa. 
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d. Potentialul microhidroenergetic de producere a energiei electrice 
 
Potenţialul microhidroenergetic al Judetului Ilfov este scazut. Judetul este strabatut de raurile 
Ialomita si Prahova la nord, de Dambovita – in centru, insa acestea au potential 
microhidroenergetic redus in sectoarele pe care le traverseaza in Judetul Ilfov. 

 
 

Potențialul microhidroenergetic în Romania 
 

 
 
Sursa: Studiului privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în 
România, elaborat de Ministerul Economiei - Sursa: HIDROELECTRICA, UPB, 2005 

 
 
Comuna 1 Decembrie este la confluenta Raului Arges si a Râului Sabar, afluent al râului 
Argeş, insa in acest sector ambele rauri au un potential energetic redus si nu se recomanda 
amplasarea microhidrocentralelor pentru producerea energiei electrice. 
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e. Potentialul geotermal de producere a energiei electrice 
 
Judetul Ilfov are un potential geotermal de producere a energiei electrice ridicat in localitatile 
din partea de nord a judetului, respectiv Otopeni si Snagov. 
 
Comuna 1 Decembrie nu dispune de surse de producere a energiei electrice din surse 
geotermale, nefiind recomandata amplasarea pe raza localitatii a unor astfel de unitati de 
producere a energiei. 
 

Potențialul geotermal în Romania 
 

Harta sistemelor geotermale din Romania (prospectate prin forare si posibil exploatabile) 

 
Sursa: Studiului privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în 
România, elaborat de Ministerul Economiei - Sursa: IGR, 2006 

 
 
 
6.1.6.5. Alimentarea cu energie electrică 
 
Comuna 1 Decembrie este alimentată cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional 
prin intermediul staţiei electrice de transformare Ogrezeni, Judetul Giurgiu (110/20 Kv). 
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Din această staţie pornesc o serie de axe de tensiune de 20 Kv (LEA 20 Kv) care 
alimentează prin medie tensiune posturile de transformare ale localităţilor (majoritatea 
aeriene) care, la rândul lor, alimentează reţelele de joasă tensiune ale localităţilor. 
 
Consumatorii casnici, socio-edilitari, precum şi unităţile economice sunt racordate la reţele 
aeriene de joasă tensiune prin racorduri aeriene. 
 
Reţeaua de medie tensiune de 20 Kv este de tip distribuţie divertă cu rezervă pe aceeaşi 
staţie, iar reţeaua de joasă tensiune este de tip distribuţie radială. 
 
În zona centrală pentru reţele de joasă tensiune sunt utilizate conductoare izolate torsadate 
tip funie. 
 
Pozarea reţelelor este făcută pe stâlpi de beton. 
 
Iluminatul public este prezent pe majoritatea străzilor din comună. 
 
Sunt utilizate lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu. Reţeaua de iluminat public este pozata 
pe stâlpii de beton ai reţelelor destinate consumatorilor casnici. 
 
Teritoriul administrativ al comunei este străbătut de linii de medie si de joasa tensiune. 
 
Reteaua publica de alimentare cu energie electrica are 42 km. 
 

Nr. Judet, Numarul Locuinte conventionale care dispun de: Locuinte conventionale care au: 

crt. Municipii, locuintelor 
Alimentare cu 

apa in 
Instalatie de 
canalizare in 

Instalatie 
electrica 

Incalzire centrala 
2) 

Bucatarie in 
locuinta Baie in locuinta 

  Comune convent. locuinta locuinta 1)                 

      Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de Numar 

in % 
fata 
de 

        total   total   total   total   total   total 

1. Romania 8.450.942 5.638.465 66,72 5.504.450 65,13 8.166.508 96,63 3.755.761 44,44 7.146.931 84,57 5.230.511 61,89 

2. Macroreg. 3 2.240.655 1.611.661 71,93 1.587.763 70,86 2.180.882 97,33 1.224.752 54,66 1.982.954 88,50 1.529.742 68,27 

3. 
 

Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov 

946.119 
 

886.935 
 

93,74 
 

883.729 
 

93,41 
 

926.725 
 

97,95 
 

815.178 
 

86,16 
 

905.631 
 

95,72 
 

868.774 
 

91,83 
 

4. Ilfov 142.325 109.214 76,74 107.347 75,42 138.116 97,04 80.988 56,90 132.396 93,02 103.582 72,78 

4.1. Municipii, orase 61.061 54.402 89,09 53.952 88,36 60.335 98,81 43.258 70,84 58.246 95,39 51.675 84,63 

4.2. Comune 81.264 54.812 67,45 53.395 65,71 77.781 95,71 37.730 46,43 74.150 91,25 51.907 63,87 

1 1 Decembrie 3.248 2.965 91,29 2.924 90,02 3.173 97,69 1.878 57,82 3.187 98,12 2.864 88,18 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS - Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 – Tab.12. Locuinte conventionale 
dupa dotarea cu instalatii si dependinte la Recensamantul din anul 2011 – Romania pe Judete, Municipii, Orase si comune 
– Rezultate preliminare 
1) Locuinte care au instalatie de canalizare la o retea publica, la un sistem propriu sau alta situatie. 
2) Termoficare si centrala termica proprie. 

 
În anul 2011, la nivelul României, procentul locuinţelor cu instalaţie electrică era de 96,63%, 
din care 98% în oraşe şi 95,4% în comune. În Judeţul Ilfov nu sunt localităţi neelectrificate, 
dar mai sunt gospodării care nu sunt racordate la reţea.  
 
Din totalul locuinţelor convenţionale din Judeţul Ilfov, 97,04% au instalaţie electrică (98,81% 
în oraşe şi 95,71% în comune). Valorile sunt atat peste media pe ţară, de 96,63%, cat si 
peste media pentru mediul urban şi peste media pentru mediul rural. 
 
In Comuna 1 Decembrie, 97,69% din locuinte sunt racordate la reteaua publica de alimentare 
cu energie electrica, valoare peste media judeteana de 97,04%. 
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Localitatea Lungime Numar Retea 

  retea energie 
electrica 

locuitori pe locuitor 

  km pers. m/pers. 

1 Decembrie 42 7.817 5,37 

 
Sursa: Prelucrare proprie date INS - Recensamantul populatiei si al locuintelor 2011 si date Primaria 
Comunei 1 Decembrie 
 

Lungimea retelei de energie electrica raportata la numarul de locuitori ai comunei este de 
5,37 m/persoana.  
 
 
6.1.6.6. Analiza SWOT a alimentarii cu energie electrica 
 
 
6.1.6.6.1. Puncte tari 
 

 Acoperire teritoriala ridicata a retelei de energie electrica 

 Proximitatea retelei de energie electrica 

 Densitate mare a reţelei de energie electrica pe locuitor  

 Potential solar si de biomasa ridicat al comunei, favorizant pentru producerea energiei 
electrice verde ca alternativa la energia conventionala 

 
 
6.1.6.6.2. Puncte slabe 
 

 Numar si pondere mici a locuintelor racordate la reteaua de alimentare cu energie 
electrica 

 Retele de joasa tensiune echipate cu conductori neizolati (tip clasic) 

 Stalpil din lemn pentru pozarea retelei de joasa tensiune in zona periferica 

 Iluminat public deficitar in zona periferica 

 Liniile de transport ale energiei electrice sunt supraterane 

 Distribuitor unic de energie electrica in localitate 

 Tarife si costuri mari cu energia electrica 
 
 
6.1.6.6.3. Oportunitati 
 

 Includerea localitatii in Zona metropolitana Bucuresti 

 Interesul imobiliar al zonei 

 Disponibilitatea energiei electrice in zona 

 Programele de finantare pentru extinderea retelei de alimentare cu energie electrica 
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1.5.1.6.2.4. Amenintari 
 

 Extinderea Planului de Urbanism General 

 Instrumente legislative şi instituţionale inadecvate/lipsă in domeniul urbanismului si 
amenajarii teritoriului, precum si a productiei, transportului si distributiei energiei 
electrice 

 Imposibilitatea legislativa si procedurala de accesare a programelor de finantare 
pentru extinderea retelei de alimentare cu energie electrica de catre autoritatea 
publica locala 

 Criterii restrictive referitoare la beneficiarii care pot aplica in cadrul programelor de 
finantare pentru realizarea / modernizarea / extinderea retelei publice de alimentare cu 
energie electrica, precum si a celor de producere a energiei electrice 

 Duratele mari de evaluare si de implementare a proiectelor de extindere a retelei de 
alimentare cu energie electrica, precum si a celor de producere a energiei electrice 

 Lipsa de motivatie a distribuitorului unic de energie electrica privind extinderea retelei 
de alimentare cu energie electrica 

 Costul ridicat de racordare la reteaua de alimentare cu energie electrica 

 Termen lung de racordare la reteaua de alimentare cu energie electrica 

 Cresterea pretului energiei electrice 

 Costurile mari de construire a unui parc solar si a unei centrale pe biomasa 
 
 
6.1.6.7. Viziunea de dezvoltare a retelei publice de alimentare cu energie electrica  
 
In conformitate cu prevederile PUG 2009, se va imbunatati iluminatului public si se va extinde 
reteaua de alimentare cu energie electrica in corelare cu dezvoltarea comunei.  
 
In vederea:  

o furnizarii energiei electrice in mod constant si la parametri tehnici optimi tuturor 
locuitorilor si agentilor economici; 

o asigurarii sigurantei in alimentarea cu energie electrica; 
o cresterii nivelului de confort al locuitorilor; 
o reducerii riscului de accidente si de pagube asupra aparaturii din locuintele populatiei  

si din sediile societatilor comerciale cauzate de defectiuni tehnice si/sau de variatii ale 
alimentarii cu energie electrica; 

o cresterii gradului de protectie al mediului; 
o cresterii utilizarii eficiente a resurselor de combustibili; 
o cresterii utilizarii eficiente a resurselor de energie regenerabile; 
o asigurarii alimentarii cu energie electrica in toata zona intravilana a localitatii, 

este oportuna:  

 construirea sistemelor de energie electrica din surse regenerabile  solare;  

 modernizarea retelei de alimentare cu energie electrica existente, cca 42 km de retea; 

 extinderea cu cca 20 km a retelei de alimentare cu energie electrica pe toata zona 
construibila a localitatii; 

 modernizarea retelei de iluminat public existente, cca 42 km de retea; 

 extinderea cu cca 20 km a retelei de iluminat public pe toata zona construibila a 
localitatii. 
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In Comuna 1 Decembrie sunt necesare o serie de lucrari de reparatii capitale ale retelelor de 
alimentare cu energie electrica. In acest sens sunt necesare modernizari ale posturilor de 
transformare (prin inlocuirea transformatoarelor vechi cu altele noi din punct de vedere 
tehnologic, de puteri mai mari), ale retelelor aeriene de joasa tensiune (prin generalizarea 
conductoarelor izolate torsadate) si ale bransamentelor. 
 
Retelele subdimensionate in raport cu consumul real de energie, se propun a fi reviziute atat 
in concordanta cu consumatori existenti, cat si cu cei propusi prin PUG. Dezvoltarea retelelor 
si retehnologizarea celor existente urmareste asigurarea unui nivel de fiabilitate ridicat, un 
cost al lucrarilor competitiv si o exploatare de buna calitate, concomitent cu respectarea 
criteriului economic.  
 
Bransamentele existente se propun a fi refacute prin : 

- inlocuirea bransamentelor vechi cu conductoare torsadate tip TYIR; 
- montare firidelor de bachelita, cu sigurante automate; 
- inlocuirea stalpilor de lemn cu stalpi de beton; 
- amplasarea instalatiilor energetice pe traseu usor accesibil in cadrul lucrarilor de 

interventie in caz de avarie sau corelate cu celelalte retele din zona. 
 
Iluminatul public existent se recomanda sa fie pus in concordanta cu prevederile normativelor 
in vigoare. Pentru noile zone propuse se vor utiliza corpuri de iluminat, montate pe stalpi de 
beton, in functie de nivelul de iluminare necesar si configuratia cailor de comunicatie. Se 
propune comanda automata a conectarii circuitelor aferente iluminatului public. Se propune 
construirea unui sistem propriu de iluminat public care sa aiba costuri de exploatare mai mici 
si un consum mai mic. 
 
Realizarea bazei energetice a comunei se va face treptat, corelat cu constructiile aferente 
noilor consumatori. 
 
Prin PUG, se prevede extinderea intravilanului, ceea ce va conduce la construirea de noi 
locuinte. Astfel, in localitatea 1 Decembrie, prin extinderera intravilanului numarul actual de 
gospodarii  se va mari. Acest fapt va determina o crestere a necesarului de putere electrica 
si, ca urmare, va fi necesara o crestere a capacitatilor energetice. 
 
Alimentarea noilor consumatori se va face prin intermediul: 

- posturilor de transformare existente, acolo unde gradul de incarcare al acestora permite 
preluarea consumatorilor noi; 

- posturi noi de transformare 20/0,4 kV, amplasate in centrul de greutate al 
consumatorilor. 

 
Necesarul de infrastructura de distributie a energiei electrice se stabileste prin PUG. 
 
Extinderea retelei de distributie a energiei electrice se va realiza pe cca 20 km. 
 
Extinderea retelei de iluminat public se va realiza pe cca 20 km. 
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6.1.7. Infrastructura de telecomunicatii 
 
 
6.1.7.1. Telecomunicatiile 
 
 
6.1.7.1.1. Conexiunile de telefonie 
 
La nivel national conexiunile de telefonie au tendinta de crestere. In perioada 2008-2009, 
numarul conexiunilor telefonice a crescut cu 5,17%, iar in perioada 2010-2011 acestea au 
crescut cu 4,04%. 
 

Nr. Regiunea Conexiuni telefonice Variatie 

crt.  de dezvoltare Anul 2008 Anul 2009 2009/2008 

1. Bucuresti-Ilfov 1.125.779 1.173.375 4,23 

2. Nord-Vest 652.619 687.256 5,31 

3. Centru 633.484 670.142 5,79 

4. Nord-Est 595.715 626.317 5,14 

5. Sud-Est 576.116 598.528 3,89 

6. Sud-Muntenia 519.328 554.475 6,77 

7. Vest 523.708 548.649 4,76 

8. Sud-Vest Oltenia 408.895 437.291 6,94 

* Total Romania 5.035.644 5.296.033 5,17 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date Institutul National de Statistica 

 

Nr. Regiunea Conexiuni telefonice Variatie 
Pondere in total 

Romania 
Variatie 

crt.  de dezvoltare mii 2011/2010 % 2011/2010 

    Anul 2010 Anul 2011 % Anul 2010 Anul 2011 % 

1. Nord-Est 540,60 552,30 2,16 12,00 11,78 -0,22 

2. Sud-Est 526,50 554,40 5,30 11,69 11,83 0,14 

3. Sud-Muntenia 478,20 504,90 5,58 10,62 10,77 0,16 

4. Sud-Vest Oltenia 373,10 351,60 -5,76 8,28 7,50 -0,78 

5. Vest 467,40 503,70 7,77 10,38 10,75 0,37 

6. Nord-Vest 580,00 597,80 3,07 12,88 12,75 -0,12 

7. Centru 568,10 597,50 5,18 12,61 12,75 0,14 

8. Bucuresti-Ilfov 970,80 1.024,70 5,55 21,55 21,86 0,31 

* Total Romania 4.504,70 4.686,90 4,04 100,00 100,00 * 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date INS – Statistica teritoriala 2013 

 
Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov a inregistrat acelasi trend crescator al numarului 
convorbirilor telefonice, acestea crescand cu 4,23% in perioada 2008-2009 si cu 5,55% in 
perioada 2010-2011, valoare peste media nationala, de 4,04%. 
 
Aceasta inseamna un grad mare al comunicatiilor interpersonale al locuitorilor Regiunii de 
dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov si al Judetului Ilfov. 
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Nr. Regiunea Convorbiri telefonice Variatie 

crt.  de dezvoltare 8 milioane minute  2011/2010 

  Bucuresti-Ilfov  Anul 2010 Anul 2011 % 

1. Interne  1.243,00 902,30 -27,41 

  - interurbane 264,60 204,00 -22,90 

  - locale 978,40 698,30 -28,63 

2. Internaţionale 115,90 80,90 -30,20 

3. Fix - mobil 312,10 483,90 55,05 

4. Fix - fix 154,20 199,50 29,38 

5. Trafic de acces internet 2,20 1,60 -27,27 

* Total conexiuni anuale 1.827,40 1.668,20 -8,71 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date INS – Statistica teritoriala 2013 

 
Cu toate ca numarul convorbirilor telefonice din Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov a 
crescut in perioada 2010-2011 cu 5,55%, numarul minutelor a scazut cu 8,71% in aceeasi 
perioada. Acesta arata cresterea nevoii de comunicare, insa restrictionarea acesteia din 
cauza costurilor. De altfel, din cauza crizei economice, atat populatia cat si agentii economici 
si-au redus cheltuielile, afectate fiind si cheltuielile de telecomunicatii. 
 
Raportat la numarul total al populatiei Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, de 2.272.163 
persoane, din care Judetul Ilfov avea 388.738 persoane si Municipiul Bucuresti avea 
1.883.425 persoane, inseamna ca in anul 2011  populatia Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-
Ilfov a vorbit la telefon, in medie, 886,73 minute, cca 15 ore/pers.an. 
 
 
6.1.7.1.2. Accesul la internet 
 
In anul 2011, la nivel național ponderea gospodăriilor dotate cu computer acasa a ajuns la 
46,8%, iar ponderea gospodariilor cu acces la rețeaua de internet acasa era de 43,3%. In 
Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov o treime din gospodarii sunt dotate cu computer 
acasa, 68,8% din gospodarii si 65,2% din gospodarii au acces la internet acasa, ceea ce 
pozitioneaza regiunea peste media nationala si ocupa primul loc la nivel national in domeniul 
echiparii cu PC-uri si al accesului la internet acasa. 
 

Nr. Regiunea 2008 2009 2010 2011 Variatie PC acasa 
Variatie acces la 
internet acasa 

    % % % % % % 

crt.   PC 
Acces 

la  PC 
Acces 

la  PC 
Acces 

la  PC 
Acces 

la  2008/ 2009/ 2010/ 2008/ 2009/ 2010/ 

    acasa internet acasa internet acasa internet acasa internet 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

      acasa   acasa   acasa   acasa             

1. Nord-Est 28,5 21,3 39,0 32,6 38,2 33,1 40,0 35,6 10,5 -0,8 1,8 11,3 0,5 2,5 

2. Sud-Est 35,2 28,5 38,0 33,4 40,0 36,0 42,6 39,6 2,8 2,0 2,6 4,9 2,6 3,6 

3. Sud-Muntenia 31,4 21,9 36,0 27,3 38,2 32,9 42,5 40,1 4,6 2,2 4,3 5,4 5,6 7,2 

4. Sud-Vest Oltenia 33,8 25,0 37,8 28,6 35,6 32,0 44,2 38,4 4,0 -2,2 8,6 3,6 3,4 6,4 

5. Vest 34,5 28,7 47,4 41,6 49,7 44,4 51,1 49,5 12,9 2,3 1,4 12,9 2,8 5,1 

6. Nord-Vest 36,6 28,2 45,5 34,7 50,0 39,4 45,0 42,9 8,9 4,5 -5,0 6,5 4,7 3,5 

7. Centru 33,1 24,2 38,3 29,8 42,2 37,4 46,0 41,1 5,2 3,9 3,8 5,6 7,6 3,7 

8. Bucuresti-Ilfov 50,7 45,7 60,2 57,6 65,6 61,9 68,8 65,2 9,5 5,4 3,2 11,9 4,3 3,3 

* Total Romania 35,0 27,3 42,2 35,1 44,2 38,9 46,8 43,3 7,2 2,0 2,6 7,8 3,8 4,4 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date INS – Statistica teritoriala 2013 

 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

225 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

Un alt indicator furnizat de către Eurostat face referire la tipul conexiunii la Internet, ponderea 
gospodăriilor cu acces la Internet în bandă largă. Termenul de conexiune la Internet în bandă 
largă se referă la accesul la Internet de mare viteză, fiind necesar, de exemplu, la încărcarea 
şi descărcarea conţinutului de tip media. 
 
Termenul de utilizator al Internetului este definit ca persoană care a utilizat Internetul în 
ultimele trei luni, iar cel de utilizator al Internetului în mod regulat este definit ca fiind cel care 
foloseşte Internetul cel puţin o dată pe săptămână, indiferent de locaţie. Astfel, prin datele 
statistice oferite de Eurostat, ponderea persoanelor care utilizează regulat Internetul pentru 
anul 2011, se observă o detaşare a ocupantei primului loc, respectiv regiunea Bucureşti Ilfov 
(55%) faţă de celelalte regiuni, clasamentul fiind următorul:  

 regiunea Bucuresti-Ilfov: 55%; 

 regiunea Vest: 40%,  

 regiunea Centru: 36%; 

 regiunea Sud-Est: 36%; 

 regiunea Nord-Est: 35%; 

 regiunea Sud Muntenia: 34%; 

 regiunea Nord Vest: 34%;  

 regiunea Sud Vest Oltenia: 33%. 
 
Una dintre activităţile care ocupă un segment important pe Internet este comerţul electronic. 
Cu privire la acest aspect, Eurostat contabilizează indicatorul cu privire la persoanele care au 
comandat bunuri sau servicii prin Internet pentru uz privat.  
 
In anul 2011, in Regiunea Bucuresti-Ilfov erau cele mai multe persoane care au comandat 
bunuri sau servicii pe Internet pentru uz privat.  
 
Conform Eurostat, in anul 2011, Regiunea Bucuresti-Ilfov ocupa ultimul loc la nivel naţional în 
ceea ce priveşte persoanele care nu au utilizat niciodată un calculator. Doar 33% din 
populatia Regiunii Bucuresti-Ilfov nu a utilizat niciodata un calculator. 
 
 
6.1.7.1.3. Infrastructura de telecomunicatii  
 
Desi nu exista date statistice referitoare la volumul telecomunicatiilor din Comuna 1 
Decembrie, avand in vedere proximitatea localitatii fata de Bucuresti si varsta populatiei, se 
presupune ca, in ceea ce priveste comunicarea, locuitorii au un comportament apropiat de 
cel al locuitorilor Bucurestiului care au o apetenta ridicata pentru comunicatii. 
 
In Comuna 1 Decembrie exista o Posta care functioneaza intr-o cladire amplasata in centrul 
localitatii. 
 
Reţeaua telefonică este de tip aerian şi urmăreşte trama stradală principală a comunei. Ea 
este pozată pe stâlpii de beton aferenţi reţelei electrice de joasă tensiune. 
 
In ceea ce priveste reteaua de telecomunicatii, majoritatea operatorilor nationali de 
comunicatii, de telefonie mobila si fixa au acoperire la nivelul localitatii. 
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Institutiile publice din Comuna 1 Decembrie au acces la internet, insa sunt slab echipate cu 
dispozitive si cu aparatura necesara utilizarii internetului. Atat soft-ul / platformele de 
telecomunicatii, cat si hard-ul sunt uzate moral sau slab dezvoltate. 
 
 
6.1.7.2. Analiza SWOT a telecomunicatiilor 
 
 
6.1.7.2.1. Puncte tari 
 

 Existenta antenelor si a retelelor de comunicatii in proximitatea localitatii 

 Acoperire totala a localitatii cu semnal radio, Tv, telecomunicatii 

 Apetenta locuitorilor pentru comunicare si informare 
 
 
6.1.7.2.2. Puncte slabe 
 

 Instruire deficitara a populatiei in ceea ce priveste utilizarea dispozitivelor si a 
infrastructurii de telecomunicatii 

 Reticenta populatiei in utilizarea retelelor de telecomunicatii 

 Trafic redus pe internet 

 Sistem logistic slab dezvoltat 

 Modificarea comportamentului si preferintelor populatiei in ceea ce priveste tipul de 
telefonie, fiind preferata cea mobila 

 Existenta pe unele strazi a  stalpilor din lemn utilizati pentru pozarea retelei aeriene 
 
 
6.1.7.2.3. Oportunitati 
 

 Proximitatea fata de Bucuresti 

 Apartenenta localitatii la Zona metropolitana Bucuresti 

 Programele de finantare din surse europene in domeniul solutiilor integrate IT si de 
telecomunicatii 

 Dezvoltarea domeniului si a solutiilor TIC la nivel mondial 
 
 
6.1.7.2.4. Amenintari 
 

 Restrictii legislative europene si nationale specifice domeniului IT si comunicatiilor 

 Disponibilitatea populatie de a utiliza sistemul de telecomunicatii 

 Costul telecomunicatiilor, al soft-urilor si al echipamentelor TIC 
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6.1.7.3. Viziunea de dezvoltare a sistemului de telecomunicatii  
 
In conformitate cu prevederile PUG 2009: 

 se vor extinde retelele de telefonie;  

 se va extinde reteaua de televiziune prin cablu pe toate strazile localitatii. 
 
In vederea:  

o asigurarii accesului la telecomunicatii in mod constant si la parametri tehnici optimi a 
tuturor locuitorilor si agentilor economici; 

o cresterii nivelului de confort si de comunicare al locuitorilor; 
o cresterii gradului de informatizare al locuitorilor, al institutiilor publice, al agentilor 

economici, 
este necesara:  

 extinderea si modernizarea sistemelor de telecomunicatii pe raza localitatii; 

 realizarea unor retele de IT optime la nivelul institutiilor publice; 

 realizarea unor soft-uri specializate la nivelul institutiilor publice. 
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6.2. Infrastructura de sanatate 
 
Evoluția indicatorilor care evaluează starea de sănătate a populației Județului Ilfov este, în 
general, pozitivă datorita investițiilor private în sănătate și a proiectelor sociale de creștere a 
accesului la servicii sanitare de bază. Serviciile medicale au o distribuție echitabilă în județ, 
iar serviciile de specialitate sunt în majoritatea lor deservite de Buftea, Otopeni, Voluntari și 
București. Criza din sistemul de sănătate din România, nemulțumirile constante față de 
serviciile medicale publice, dar și creșterea puterii de cumpărare din ultimii ani au determinat, 
similar cu sistemul de  învățământ, o creștere a cererii pentru servicii de sănătate private. 
Spitalele private, dar și proximitatea față de municipiul București suplinesc lacunele din 
sistemul public și contribuie la creșterea accesibilității ilfovenilor la servicii medicale. 
 
 
6.2.1. Unitati sanitare 
 
Unitatile sanitare asigura populatiei asistenta medicala profilactica si curativaprin mai multe 
structuri medicale publice si private: spitale, policlinici, sanatorii, centre de diagnostic si de 
tratament, cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice, cabinete medicale de 
specialitate, laboratoare si farmacii. 
 
Numarul unitatilor sanitare din Regiunea Bucuresti-Ilfov este in crestere, evolutie datorata in 
special investitiilor private in sistemul medical. 
 
In anul 2011, Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov detinea 18% din spitalele din tara, in 
crestere cu 5% fata de anul 2005 cand regiunea detinea 13% din spitalele din tara. 
 
Dintre toate unitatile medicale din Regiunea Bucuresti-Ilfov, laboratoarele medicale au 
inregistrat cea mai mare crestere in perioada 2005-2011. Numarului unitatilor sanitare in 
perioada 2005-2011 in Regiunea Bucuresti-Ilfov a crescut, astfel: 

 spitalele: crestere de 45%; 

 laboratoarele medicale: crestere de 1.400%; 

 cabinetele medicale de specialitate: crestere de cca 90%; 

 policlinicile: crestere cu 56%; 

 cabinetele stomatologice: crestere de 38%. 
 
In anul 2011, Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov detine cel mai mare numar de unitati 
sanitare dintre toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei. 
 
Din punct de vedere al proprietatii, numarul spitalelor private din Regiunea Bucuresti-Ilfov a 
crescut de la o unitate in anul 2005, la 32 unitati inanul 2011, din care: 

 Bucuresti: de la o unitate in anul 2005, la 27 unitati in anul 2011; 

 Ilfov: nu avea nici un spital privat in anul 2005, iar in anul 2011 detine 5 spitale. 
 
Conform evidentei Directiei de Sanatate Publica Ilfov, in anul 2013 Judetul Ilfov dispunea de 
o rețea de unitati sanitare compusă din:  

 3 spitale publice aflate in subordinea CJ Ilfov localizate in Bucuresti, Cernica-
Balaceanca, Buftea;  
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 1 Centru judetean de asistenta medico-sociala pentru bolnavi cronici localizat in 
Comuna Domnesti 

 5 spitale private, din care: 
o 2 in Voluntari; 
o 1 in Corbeanca; 
o 2 in Otopeni 

 10 societati comerciale care ofera ingrijiri medicale la domiciliu, din care: 
o 1 in Buftea; 
o 1 in Voluntari; 
o 1 in Pantelimon; 
o 1 in Dobroesti; 
o 2 in 1 Decembrie; 
o 1 in Chiajna; 
o 3 in Jilava. 

 339 unități sanitare publice si private: cabinete medicale de familie, cabinete medicale 
de specialitate, cabinete stomatologice etc. 

 
In Comuna 1 Decembrie, reteaua de unitati sanitare este compusa din: 

 3 cabinete de medicina individuala – medici de familie 

 4 societati comerciale cu cabinete medicina de specialitate 

 2 cabinete private stomatologice 

 2 farmacii private: 

 A&D SRL 

 Farmacia 1 Decembrie 
 

Nr. Tip unitate sanitara Adresa 

crt.     

I. Medicina generala 

1. CMI Medic de familie Iliuta Aurelia Comuna 1 Decembrie 

2. CMI Medic de familie Gutiu Anton-Iulian Com.1 Decembrie, Bl.P20, Sc.1, Ap.14 

3. 
 

MEDLAN SUD SRL 
 

Com.1 Decembrie, Sos.Giurgiului, Nr.202, Bl.P12, Sc.2, 
Ap.14 

II. Medicina de specialitate 

4. 
 

CENTRUL MEDICAL "G&G" SRL - 
cardiologie,geriatrie,echografie,echocardio 

Com.1 Decembrie, Sos.Giurgiului, Nr.200 
 

5. MEDI-GYN SRL - Obstetrica-Ginecologie Com.1 Decembrie, Sos.Giurgiului, Bl.P17 

6. 
 

EXACT MEDICAL SRL - RMFB, ortopedie-
traumatologie Com.1 Decembrie, Sos.Giurgiului, Bl.P18, Ap.25 

7. 
 

CENTRUL MEDICAL EUROSYSTEM MED SRL - 
Reabilitare medicala fizica si balneologie Com.1 Decembrie, Str. Victoriei, Nr.1 

III. Stomatologie 

8. CMI Medicina dentara dr.Ciobanu Anamaria Claudia Com.1 Decembrie, sat 1 Decembrie 

9.  NAZZARINO DENTAL CLINIC SRL - Medicina dentara Com.1 Decembrie, Str.Prunelor, Nr.2C, Pta. Alba Iulia 
 
Sursa: Directiei de Sanatate Publica Ilfov – Lista unitatilor sanitare Ilfov la 01.10.2013 

 
Locuitorii comunei au acces direct la asistenta medicala prin cele 3 tipuri de unitati sanitare 
existente pe raza localitatii. 
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6.2.2. Personalul medico-sanitar 
 
Personalul medico-sanitar reprezinta tot personalul medical de specialitate care activeaza in 
unitati de ocrotire a sanatatii, de invatamant medico-farmaceutic si in unitati de cercetare 
stiintifica in domeniul medical, atat in sectorul public, cat si in cel privat. 
 
Personalul sanitar este alcatuit din persoane care: 

 au pregatire medicala superioara - medici; 

 au pregatire medicala medie - asistenti; 

 nu au pregatire medicala – personalul auxiliar. 
 

Nr. 
Teritoriul de 

referinta Medici Stomatologi Farmacisti Personal mediu Variatie Variatie  Variatie Variatie 

crt.   Nr. Nr. Nr. Nr. medici Stomat. Farm. pers.med. 

                    % % % % 

    2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 
2011/ 
2005 

2011/ 
2005 

2011/ 
2005 

2011 
/2005 

1. Romania 47.388 52.541 10.249 13.355 9.283 14.575 123.455 125.992 10,87 30,31 57,01 2,05 

2. 
Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov 11.522 11.825 2.267 2.492 1.708 4.033 19.030 18.035 2,63 9,93 136,12 -5,23 

2.1. Bucuresti 11.101 11.322 2.191 2.357 1.560 3.885 18.174 17.206 1,99 7,58 149,04 -5,33 

2.2. Ilfov 421 503 76 135 148 148 856 829 19,48 77,63 0,00 -3,15 

3. 
Ponderea regiunii 
in tara (%) 24,31 22,51 22,12 18,66 18,40 27,67 15,41 14,31 * * * * 

4. 
Ponderea jud.in 
regiune (%) 3,65 4,25 3,35 5,42 8,67 3,67 4,50 4,60 * * * * 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date INS – Statistica teritoriala 2013 

 
a. Personal sanitar cu pregatire medicala superioara 
 
Medici 
 
In perioada 2005-2011, la nivel national numarul total de medici, exclusiv stomatologi, a 
crescut cu 10,87%. Regiunea Bucuresti-Ilfov a inregistrat cea mai mica rata de crestere a 
numarului medicilor comparativ cu toate celelalte regiuni de dezvoltare, de numai 2,63%, sub 
rata de crestere a numarului medicilor la nivel national, de 10,87%. In aceeasi perioada, 
Judetul Ilfov a inregistrat o crestere a medicilor de 19,48%, peste media pe regiune si pe 
tara, fapt datorat infiintarii unor noi spitale pe teritoriul sau. 
 
Chiar daca rata de crestere a numarului medicilor a fost doar de 2,63%, Regiunea Bucuresti-
Ilfov are cel mai mare numar de medici comparativ cu toate celelalte regiuni de dezvoltare. 
Medicii din Regiunea Bucuresti-Ilfov reprezinta 22,51% din numarul total al medicilor din tara.  
 
In perioada 2005-2011, la nivel national numarul a crescut in cazul: 

 medicilor de familie: cu cca 27%. In Regiunea Bucuresti-Ilfov numarul medicilor de 
familie a crescut in perioada 2005-2011 cu 80%, inregistrand cea mai mare crestere 
dintre toate regiunile tarii. In anul 2011, Regiunea Bucuresti-Ilfov detinea cca 18 % din 
totalul medicilor de familie din Romania; 

 medicilor stomatologi: cu cca 30,31%. In Regiunea Bucuresti-Ilfov numarul medicilor 
stomatologi a crescut in perioada 2005-2011 cu 9,93%, inregistrand cea mai mica 
crestere dintre toate regiunile tarii. In anul 2011, Regiunea Bucuresti-Ilfov detinea cca 
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18,66% din totalul medicilor stomatologi din Romania, ocupand primul loc din tara la 
nivel de regiuni de dezvoltare atat ca numar si ca pondere, cat si ca numar de medici 
stomatologi raportat la 100.000 locuitori, de cca 109,68 medici stomatologi la 100.000 
locuitori, mult peste media nationala de 66,37 medici stomatologi la 100.000 locuitori. 
In Judetul Ilfov, numarul medicilor stomatologi a crescut in perioada analizata cu 
77,63% si reprezinta 5,42% din medicii stomatologi din regiune. 

 
Farmacisti 
 
In perioada 2005-2011, la nivel national numarul farmacistilor a crescut cu 57,01%.  
 
In Regiunea Bucuresti-Ilfov numarul farmacistilor a crescut de 2,36 ori in perioada 2005-
2011. In aceeasi perioada, reteaua de farmacii din regiune s-a extins cu 252 de farmacii si cu 
188 puncte farmaceutice. Cresterea numarului de farmacisti din regiune nu este corelata cu 
cresterea numarului de farmacii. In anul 2005, in Regiunea Bucuresti-Ilfov erau 1,8 
farmacisti/farmacie sau punct farmaceutic, iar in anul 2011 se inregistrau 2,8 
farmacisti/farmacie sau punct farmaceutic. Acest indicator arata cresterea numarului 
farmacistilor intr-un ritm mai accentuat decat cel al numarului farmaciilor si/sau al punctelor 
farmaceutice. In Judetul Ilfov, numarul farmacistilor a ramas acelasi ca si in anul 2005. 
 
b. Personal sanitar mediu 
 
In perioada de referinta 2005-2011, la nivel national numarul personalului sanitar mediu a 
crescut cu 2,05%.  
 
In Regiunea Bucuresti-Ilfov numarul personalului sanitar mediu a a scazut cu 5,23%  in 
perioada 2005-2011, atingand un nivel inferior anului 2005. Regiunea Bucuresti-Ilfov detine 
14,31% din personalul sanitar mediu al tarii, ocupand locul 2 dupa Regiunea de dezvoltare 
Nord-Est. In perioada 2005-2011, numarul cadrelor medii sanitare a scazut cu 3,15%, sub 
media pe regiune. 
 
c. Personal sanitar auxiliar 
 
In Romania, personalul sanitar auxiliar a inregistrat  o crestere de 12% in perioada 2005-
2008 si o scadere aproximativ egala in perioada 2008-2011, acesta atingand in anul 2011 un 
nivel comparabil cu al anului 2005.  
 
In Regiunea Bucuresti-Ilfov rata de crestere din perioada 2005-2008 a fost mai mica decat 
rata de descrestere din perioada 2008-2011, astfel incat la sfarsitul anului 2011 personalul 
sanitar auxiliar era mai putin decat in anul 2005. 
 
In cadrul Regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, distributia personalului medico-sanitar era de 
94-97% in Bucuresti si de 6-3% in Judetul Ilfov. 
 
In anul 2011, in Judetul Ilfov ponderea fiecarei categorii in total personal medico-sanitar al 
regiunii era astfel: 

 medici: 4,25% din totalul medicilor din regiune; 

 stomatologi: 5,42% din totalul medicilor stomatologi din regiune; 

 farmacisti: 3,67% din totalul farmacistilor din regiune; 

 personal mediu: 4,60% din totalul personalului mediu din regiune. 
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Nr. 
Teritoriul de 

referinta Medici Stomatologi Farmacisti Personal mediu Variatie Variatie  Variatie Variatie 

crt.   Nr. Nr. Nr. Nr. medici Stomat. Farm. pers.med. 

                    % % % % 

    2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011 
2011/ 
2005 

2011/ 
2005 

2011/ 
2005 

2011 
/2005 

1. Romania 47.388 52.541 10.249 13.355 9.283 14.575 123.455 125.992 10,87 30,31 57,01 2,05 

2. 
Regiunea 8 
Bucuresti-Ilfov 11.522 11.825 2.267 2.492 1.708 4.033 19.030 18.035 2,63 9,93 136,12 -5,23 

2.1. Bucuresti 11.101 11.322 2.191 2.357 1.560 3.885 18.174 17.206 1,99 7,58 149,04 -5,33 

2.2. Ilfov 421 503 76 135 148 148 856 829 19,48 77,63 0,00 -3,15 

3. 
Ponderea regiunii 
in tara (%) 24,31 22,51 22,12 18,66 18,40 27,67 15,41 14,31 * * * * 

4. 
Ponderea jud.in 
regiune (%) 3,65 4,25 3,35 5,42 8,67 3,67 4,50 4,60 * * * * 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date INS – Statistica teritoriala 2013 

 
Din punct de vedere al mediului de rezidenta, personalul medico-sanitar din Regiunea 
Bucuresti-Ilfov este preponderent urban datorita Municipiului Bucuresti care concentreaza 
cca 95,56% din totalul personalului medico-sanitar din regiune, de 36.385 persoane. Judetul 
Ilfov are un personal medico-sanitar de 1.615 persoane, reprezentand 4,44% din personalul 
medical al regiunii. 
 
La nivelul Judetului Ilfov, personalul medico-sanitar care detine o pondere mai mare in 
mediul rural decat in mediul urban este reprezentat de medicii de familie, de farmacisti si de 
personalul sanitar mediu. 
 
Personalul medico-sanitar din Comuna 1 Decembrie este alcatuit din: 

1. medici, din care: 

 3 medici de familie 

 5 medici specialisti 

 2 medici stomatologi 

  
2. 10 asistenti ai celor 10 medici de familie 
3. 2 farmacisti 

 
In perioada 2005-2011, Comuna 1 Decembrie nu s-a confruntat cu o fluctuatie accentuata a 
numarului personalului medico-sanitar, insa sunt specialitati care lipsesc, de exemplu MEDI-
GYN SRL nu acopera oftalmologia inca din anul 2010 din cauza lipsei medicului, conform– 

Listei unitatilor sanitare Ilfov la 01.10.2013 publicata de Directia de Sanatate Publica Ilfov. 
 
 
6.2.3. Numarul de medici la 1.000 locuitori 
 
Numarul de medici la 1.000 locuitori este un indicator de monitorizare a gradului de asistenta 
medicala al populatiei. Astfel: 
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Nr. Teritoriul de referinta Medici Populatie Medici 

crt.   nr. pers. 
la 1.000 

loc. 

    2011 2011 2011 

1. Romania 52.541 20.121.641 2,61 

2. Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov 11.825 2.272.163 5,20 

2.1. Bucuresti 11.322 1.883.425 6,01 

2.2. Ilfov 503 388.738 1,29 

3. Ponderea regiunii in tara (%) 22,51 11,29 * 

4. Ponderea jud.in regiune (%) 4,25 17,11 * 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date INS – Statistica teritoriala 2013 

 
In anul 2005, numarul de medici la 1.000 locuitori in Regiunea Bucuresti-Ilfov era de 6,01 
medici/pers, mult peste media nationala de 2,61 medici/pers. 
 
Judetul Ilfov este deficitar, numarul de medici la 1.000 locuitori este de doar 1,29 
medici/pers., sub media regionala si judeteana. 
 

Nr. Indicator 
Valoare 

indicator 

crt.     

1.  Numar de medici de familie (pers.) 3 

2. Numar de medici de specialitate (pers.) 5 

3. Numar de medici stomatologi (pers.) 2 

* Total medici 10 

4. Populatia localitatii (pers.) 7.817 

5. Nr.MF la 1.000 loc.  0,38 

6. Nr.MS la 1.000 loc. 0,64 

7. Nr.MD la 1.000 loc. 0,26 

8. Numat total medici la 1.000 loc. 1,28 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date Primaria Comunei 1 Decembrie, DSP Ilfov, INS  

 
Numarul de medici la 1.000 locuitori, exclusiv medici stomatologi, este de 1,02, sub media 
judeteana de 1,29 medici la 1.000 locuitori. Comuna 1 Decembrie se caracterizeaza prin 
subdimensionarea numarului de medici la 1.000 locuitori. Indicatorul inregistreaza o valoarea 
de 1,02 medici la 1.000 locuitori ceea ce inseamna un grad redus de asistenta medicala al 
locuitorilor. 
 
 
6.2.4. Numarul de paturi 
 
Atat la nivel national, cat si la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, perioada 2005-2011 s-a 
remarcat prin scaderea numarului de paturi in spitale, in special dupa anul 2009. In anul 
2011, la nivel national se inregistrau cu cca 14.826 paturi mai putin decat in anul 2005, ceea 
ce inseamna o scadere a numarului paturilor cu cca 10,16% la nivel national in perioada 
2005-2011. 
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Regiunea Bucuresti-Ilfov detine cel mai mare numar de paturi dintre toate regiunile de 
dezvoltare ale Romaniei. In anul 2011, numarul de paturi din Regiunea Bucuresti-Ilfov 
reprezentau 17,12% din numarul total de paturi din spitalele din tara. 
 
Judetul Ilfov detine numai 6,55% din numarul de paturi din regiune. 
 

Nr. Teritoriul de referinta Paturi in spitale Variatie Populatie Paturi 

crt.   Nr. % pers. 
la 1.000 

loc. 

    2005 2011 2011/2005 2011 2011 

1. Romania 143.027 128.501 -10,16 20.121.641 6,39 

2. Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov 23.095 21.996 -4,76 2.272.163 9,68 

2.1. Bucuresti 21.477 20.556 -4,29 1.883.425 10,91 

2.2. Ilfov 1.618 1.440 -11,00 388.738 3,70 

3. Ponderea regiunii in tara (%) 16,15 17,12 * 11,29 * 

4. Ponderea jud.in regiune (%) 7,01 6,55 * 17,11 * 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date INS – Statistica teritoriala 2013 

 
Numarul de paturi la 1.000 locuitori este un indicator de monitorizare a accesibilitatii 
populatiei la servicii medicale.  
 
In anul 2011, Judetul Ilfov avea un numar de 3,70 paturi la 1.000 locuitori, sub media regiunii, 
de 9,68 paturi la 1.000 locuitori si sub media nationala de 6,39 paturi la 1.000 locuitori. 
 
In Comuna 1 Decembrie nu exista niciun spital, insa pe teritoriul sau functioneaza 4 clinici 
private. 
 
 
6.2.5. Situatia actuala a unitatilor sanitare  
 
Dispensarul din Comuna 1 Decembrie functioneaza intr-o cladire nemodernizata si lipsita de 
dotari – instrumentar si echipamente. Cladirea necesita lucrari de reabilitare si de 
modernizare, precum si dotarea sa corespunzatoare pentru efectuarea actului medical 
corect, eficient si sigur. 
 
 
6.2.6. Analiza SWOT a infrastructurii de sanatate 
 
 
6.2.6.1. Puncte tari 
 

 Infrastructura sanitara de baza: dispensar, cabinete stomatologice, clinici medicale de 
specialitate si farmacii private 

 Prezenta personalului medico-saniatar  

 Mentinerea constanta a numarului personalului medico-sanitar 
 
 
6.2.6.2. Puncte slabe 
 

 Starea de degradare a cladirii dispensarului  

 Lipsa sau uzura fizica si morala a dotarilor medico-saniatare 
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 Personal medico-sanitar insuficient la 1.000 locuitori 

 Acoperirea partiala cu medici specialisti 

 Lipsa surselor proprii din bugetul local pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea 
cladirii dispensarului 

 Subfinantarea sistemului de sanatate national 
 
 
6.2.6.3. Oportunitati 
 

 Existenta programelor si a surselor de finantare europene si guvernamentale pentru 
dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea si dotarea unitatilor sanitare 

 Proximitatea municipiului Bucuresti si accesibilitatea transportului rutier in vederea 
suplimentarii personalului medico-sanitar in localitate  

 
 
6.2.6.4. Amenintari 
 

 Perioada indelungata pentru pregatirea, evaluarea si implementarea proiectului privind 
modernizarea, reabilitarea, dotarea, extinderea unitatilor sanitare – ceea ce 
accentueaza procesul de degradare si de sub-dotare 

 Reformele de sanatate nationala 

 Legislatia nationala instabila in domeniul sistemului de sanatate publica 

 Scaderea gradului de asistenta medicala – medici la 1.000 locuitori, pe fondul  
cresterii  numarului locuitorilor  

 
 
6.2.7. Viziunea de dezvoltare a infrastructurii de sanatate 
 
In vederea: 

 asigurarii serviciilor de sanatate de calitate, pe principiul proximitatii, in conditii de 
siguranta si de confort al pacientului; 

 cresterii gradului de preventie; 

 reducerii numarului de imbolnaviri cronice; 

 reducerii numarului de decese; 

 cresterii sperantei de viata, 
este necesara reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cu aparatura si instrumentar 
medico-sanitar a dispensarelor din Comuna 1 Decembrie si angajarea de personal medico-
sanitar specializat. 
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6.3. Infrastructura sociala 
 
Infrastructura sociala consta din ansamblul centrelor si a personalului specializate in 
asistenta sociala a persoanelor aflate in situatii de risc. 
 
 
6.3.1. Persoane aflate in situatii de risc 
 
La data Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011, Comuna 1 Decembrie 
avea un numar de 7.817 persoane, astfel: 
 

Nr. Populatia ocupata Numar Pondere  

crt. pe grupe de varsta si implicare activa   in total  

      populatie 

    pers. % 

1. Populatia inactiva 2.858 36,56 

1.1. Copii, elevi si studenti 1.774 22,69 

1.3. Pensionari 1.084 13,87 

2.  Populatia activa 4.959 63,44 

3. Total populatie 7.817 100,00 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date Primaria Comunei 1 Decembrie si date INS Recensamantul 
populatiei si al locuintelor 2011 

 
Din totalul locuitorilor Comunei 1 Decembrie, 1.148 persoane, respectiv 14,69% din 
populatia localitatii, se afla in situatii de risc:  

 pensionarii: 1.084 persoane, reprezentand 13,87% din populatia localitatii: 

 persoanele cu handicap: 64 persoane, din care: 

 grav: 22 persoane 

 accentuat: 20 persoane 

 mediu: 22 persoane 
 
 
6.3.2. Unitatile de asistenta sociala 
 
Primaria Comunei 1 Decembrie nu este acreditata ca furnizor de servicii sociale de catre 
Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare. 
 
Momentan, pe raza Comunei 1 Decembrie nu exista centre de asistenta sociala, insa 
functioneaza serviciul de asistenta sociala al Primariei Comunei 1 Decembrie. 
 
In prezent, pe raza Comunei 1 Decembrie nu se afla in implementare niciun proiect privind 
infiintarea vreunui centru social. 
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6.3.3. Personalul de asistenta sociala 
 
In prezent, personalul implicat in activitatile de asistenta sociala este angajat al Primariei 
Comunei 1 Decembrie in cadrul Compartimentului de Asistență Socială. 
 
Este singurul personal specializat in asistenta sociala de pe raza Comunei 1 Decembrie. 
 
 
6.3.4. Analiza SWOT a infrastructurii de asistenta sociala 
 
 
6.3.4.1. Puncte tari 
 

 Disponibilitatea resursei umane  

 Persoane care pot fi formate in domeniul asistentei sociale 
 
 
6.3.4.2. Puncte slabe 
 

 Personal insuficient si insuficient instruit in domeniul asistentei sociale 

 Numar mare de persoane aflate in situatii de risc 

 Lipsa oricarui asezamant cu caracter social 

 Lipsa acreditarii Primariei Comunei 1 Decembrie ca furnizor de servicii sociale de 
catre Ministerul Muncii Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice 

 Grad de protectie sociala scazut pentru orice tip de persoane aflate in situatii de risc 
si/sau vulnerabile 

 
 
6.3.4.3. Oportunitati 
 

 Programe de finantare din surse guvernamentale si europene pentru construirea si 
dotarea centrelor sociale  

 Programe de finantare din surse europene pentru formarea personalului din domeniul 
asistentei sociale 

 
 
6.3.4.4. Amenintari 
 

 Modificari legislative frecvente in domeniul asistentei sociale 

 Perioade indelungate pentru pregatirea, evaluarea si implementarea proiectelor in 
domeniul construirii si dotarii centrelor de asistenta sociala 

 Perioade indelungate pentru pregatirea, evaluarea si implementarea proiectelor in 
domeniul formarii resursei umane in domeniul social 

 Subfinantarea serviciilor de asistenta sociala la nivel national. 
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6.3.5. Viziunea de dezvoltare a infrastructurii de asistenta sociala 
 
In vederea asigurarii serviciilor sociale de calitate, complexe si pe principiul proximitatii 
pentru toate categoriile de persoane care au nevoie de asistenta sociala, in Comuna 1 
Decembrie este necesara construirea si dotarea unor centre sociale multifunctionale in regim 
rezidential si / sau nerezidential pentru:  

 persoane varstnice;  

 copii; 

 tineri proveniti din centrele de plasament; 

 alte categoriile de persoane vulnerabile / aflate in situatii de risc. 
 
In vederea sustinerii profesioniste a centrelor de asistenta sociala, este necesara formarea si 
calificarea personalului care lucreaza in domeniul asistentei sociale. 
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6.4. Infrastructura de invatamant 
 
Infrastructura de invatamant consta din ansamblul unitatilor de invatamant si din personalul 
didactic care le deserveste. 
 
 
6.4.1. Numărul unităţilor şcolare 
 
In Comuna 1 Decembrie functioneaza 3 unitati de invatamant, din care: 

a. 2 unitati de invatamant prescolar – gradinite; 
b. 1 unitati de invatamant primar si gimnazial: scoala gimnaziala cu doua corpuri: 

 corp A pentru clasele V – VIII 

 corp B pentru clasele I – IV 
 
In ultimii ani, unitatile de invatamant existente au fost renovate, insa raman nemodernizate si 
cu dotari deficitare - insuficiente sau lipsa, improprii pentru realizarea un proces de 
invatamant performant si eficient. Numai una dintre gradinite a fost renovata, modernizata si 
dotata in anul 2012 si permite realizarea unui proces educational de calitate.  
 
 
6.4.2. Personalul didactic 
 
In ultimii ani, numarul personalului didactic nu a fluctuat semnificativ, majoritatea obiectelor 
de studiu fiind acoperite de personal didactic specializat. 
 
 
6.4.3. Populaţia şcolara 
 
In anul scolar 2013/2014, populatia scolara din Comuna 1 Decembrie este de 844 persoane, 
reprezentand 10,80% din populatia localitatii. 
 
Avand in vedere tendinta de crestere a numarului de locuitori ai Comunei 1 Decembrie si in 
special a populatiei tinere, este de asteptat ca numarul copiilor sa creasca, ceea ce impune 
presiune asupra autoritatii publice locale pentru asigurarea capacitatilor suficiente si la 
paramatri de functionalitate optimi ai unitatilor de invatamant.  
 
In prezent, exista deficiente in asigurarea salilor de clasa pentru acoperirea curriculei scolare 
a tuturor elevilor. Elevii scolii din Comuna 1 Decembrie invata fie in 3 serii, de la orele 7:00 la 
orele 22:00, fie in 4 serii in aceleasi intevale orare cu scurtarea duratei cursurilor. Elevii 
acumuleaza oboseala, insa nu si toate cunostintele necesare din cauza lipsei de atentie 
intervenite pe fondul oboselii si a reducerii duratei cursurilor pentru fiecare materie. 
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6.4.4. Analiza SWOT a infrastructurii de invatamant 
 
 
6.4.4.1. Puncte tari 
 

 Personal didactic bine pregatit 

 Populatie scolara in crestere 

 Grad de abandon scolar ridicat 

 O gradinita propice desfasurarii procesului educational performant si eficient 
 
 
6.4.4.2. Puncte slabe 
 

 Unitatile de invatamant sunt nemodernizate si fara dotari de ultima generatie sau lipsa 

 Baza materiala a unitatilor de invatamant este precara 

 Personal didactic subdimensionat in raport cu numarul populatiei scolare 

 Numarul de locuri in scoala insuficient pentru populatia scolara existenta 
 
 
6.4.4.3. Oportunitati 
 

 Programe de finantare guvernamentale si europene pentru proiectele privind 
modernizarea, reabilitarea, renovarea si dotarea unitatilor de invatamant 

 Programe de finantare europene pentru formarea continua a personalului didactic 

 Programe de finantare europene pentru prevenirea abandonului scolar, pentru 
trecerea de la viata scolara la viata activa etc. 

 
 
6.4.4.4. Amenintari 
 

 Cresterea populatiei scolare 

 Perioade lungi pentru pregatirea, evaluarea si implementarea proiectelor privind 
modernizarea, reabilitarea, renovarea si dotarea unitatilor de invatamant 

 Perioade lungi pentru pregatirea, evaluarea si implementarea proiectelor privind   
formarea continua a personalului didactic, pentru prevenirea abandonului scolar, 
pentru trecerea de la viata scolara la viata activa etc. 

 Subfinantarea cronica a sistemului de invatamant 

 Reforma continua si nefinalizata a sistemului de invatamant. 

 Deficiente si cvasimodificari ale curriculei scolare 

 Necorelarea curriculei scolare cu piata muncii 
 
 
6.4.5. Viziunea de dezvoltare a infrastructurii de invatamant 
 
In vederea: 

 asigurarii conditiilor propice pentru realizarea procesului de invatamant; 

 formarii continue a personalului didactic; 

 mentinerii unui grad redus al abandonului scolar; 
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 cresterii gradului de pregatire pentru viata activa a elevilor 
este necesar: 

 modernizarea, renovarea, reabilitarea si dotarea unitatilor de invatamant; 

 extinderea scolii gimnaziale; 

 dezvoltarea unor proiecte pentru formarea continua a personalului didactic; 

 atragerea unui numar suplimentar de cadre didactice; 

 dezvoltarea unor proiecte pentru descurajarea abandonului scolar, pentru pregatirea 
elevilor pentru viata activa etc.  
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6.5. Infrastructura situatiilor de urgenta 
 
 
6.5.1. Centrul de situatii de urgenta 
 
In cadrul Primariei Comunei 1 Decembrie exista o unitate de situatii de urgenta care 
functioneaza, insa acesta nu dispune de infrastructura si dotarile necesare pentru interventii 
in situatii de urgenta si pentru pregatirea, formarea, informarea, educarea populatiei pentru 
situatii de urgenta. 
 
 
6.5.2. Analiza SWOT a situatiilor de urgenta 
 
 
6.5.2.1. Puncte tari 
 

 Existenta unui structuri pentru situatii de urgenta la nivelul localitatii 
 
 
6.5.2.2. Puncte slabe 
 

 Dotarea precara pentru interventii in situatii de urgenta 

 Personal insuficient calificat pentru interventia in situatii de urgenta 

 Lipsa infrastructurii pentru educarea populatiei pentru actiunea in situatii de urgenta 
 
 
6.5.2.3. Oportunitati 
 

 Programe de finantare europene pentru modernizarea, reabilitarea, renovarea si 
dotarea centrelor pentru situatii de urgenta 

 Programe de formare a personalului pentru interventia in situatii de urgenta 
 
  
6.5.2.4. Amenintari 
 

 Perioada indelungata pentru pregatirea, evaluarea si implementarea proiectelor 
privind dotarea, modernizarea, reabilitarea si renovarea centrelor pentru situatii de 
urgenta 

 Perioada indelungata pentru pregatirea, evaluarea si implementarea proiectelor 
privind formare a personalului pentru interventia in situatii de urgenta 

 Cadrul legislativ restrictiv in domeniul situatiilor de urgenta 

 Dezvoltarea zonei construibile si a industriei determina cresterea riscurilor si cazurilor 
de situatii de urgenta 

 Slaba informare si pregatire a populatiei pentru actiune in situatii de urgenta 
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6.5.3. Viziunea de dezvoltare a situatiilor de urgenta 
 
In vederea:  

 asigurarii operativitatii pentru interventii in situatii de urgenta; 

 efectuarii interventiilor in situatii de urgenta in conditii de siguranta si in timp util; 

 asigurarii profesioniste a interventiilor in situatii de urgenta; 

 informarea permanenta a locuitorilor asupra riscurilor aferente calamitatilor si a altor 
situatii de urgenta; 

 formarea permanenta a locuitorilor pentru actiune in situatii de urgenta, 
este necesara:  

 infiintarea unui sediu secundar pentru situatii de urgenta; 

 dotarea corespunzatoare cu echipamente pentru interventii in situatii de urgenta 

 formarea si pregatirea continua a personalului pentru interventii in situatii de urgenta; 

 formarea continua a populatiei pentru actiune si interventii in situatii de urgenta; 

 construirea unui centru de formare a populatiei pentru interventii in situatii de urgenta. 
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6.6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare 
 
 
6.6.1. Institutii de cercetare-dezvoltare 
 
Conform Autoritatii Nationale de Cercetare Stiintifica (ANCS) sistemul CDI din Romania 
cuprinde: 
 

12. sectorul public: 

 46 de Institute Nationale de Dercetare-Dezvoltare 

 66 de institute si centre de cercetare ale Academiei Romane, din care: 
o 52 de institute 
o 14 centre de cercetare 

 56 universitati publice acreditate 

 96 institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii 
publice. 

13. sectorul privat: 

 operatori economici 
14. mixt, public-privat: 

 clustere. 
 
Principalele centre de cercetare-dezvoltare din Judetul Ilfov sunt: 

 Magurele – 6 institutii de cercetare-dezvoltare:  
o INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei  
o Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei  
o Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica  
o Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului  
o Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor  
o OPTOELECTRONICA 2001 S.A.  

 Voluntari – 1 institutie de cercetare-dezvoltare: 
o INCD pentru Microtehnologie  

 Pantelimon – 2 institutii de cercetare-dezvoltare: 
o Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare  
o QUATRO PRODCOM S.R.L.  

 Mogosoaia – 1 institutie de cercetare-dezvoltare: 
o IBCO ENERG S.R.L.  

 
In Comuna 1 Decembrie nu exista centre de cercetare-dezvoltare, insa fiind in apropierea 
centrelor de cercetare-dezvoltare ale Judetului Ilfov – in special cele de la Magurele si a  
centrelor de cercetare-dezvoltare din Bucuresti – cele mai multe din tara, poate accesa in 
mod facil infrastructura de cercetare, dezvoltare, inovare (CDI) a Regiunii de dezvoltare 8 
Bucuresti-Ilfov. 
 
Pe raza localitatii isi desfasoara activitatea o sectie exterioara a Institutului „Dr.Cantacuzino” 
in care se aplica rezultatelor cercetarilor din sectia centrala a acestuia: 

 Institutul „Dr.Cantacuzino” – Biobaza – Incinta 1 

 Anexe Institutul „Dr.Cantacuzino”– Incinta 2 
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6.6.2. Polul de competitivitate  
 
 
6.6.2.1. Clusterele 
 
Clusterele sunt concentrări geografice de instituţii şi de companii interconectate, dintr-un 
anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite şi alte entităţi importante din 
punct de vedere al concurenţei. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri 
specializate, cum ar fi componente, maşini şi servicii, sau furnizori de infrastructură 
specializată. De multe ori, clusterele se extind în aval către diverse canale de distribuţie şi 
clienţi şi lateral către producători de produse complementare şi către industrii înrudite prin 
calificări, tehnologii sau input-uri comune. În sfârşit, unele clustere includ instituţii 
guvernamentale şi de alte tipuri – precum universităţi, agenţii de standardizare, think tank-uri, 
furnizori de instruire profesională şi patronate – ce asigură instruire specializată, educaţie, 
informaţie, cercetare şi suport tehnic. (Michael Porter, 1998). 
 
Definiţia clusterului este întâlnită şi în legislaţia din România (H.G. nr.918/2006 – Programul 
"Impact"), conform căreia clusterul este o grupare de producători, utilizatori şi / sau 
beneficiari, în scopul punerii în aplicare a bunelor practici din UE în vederea creşterii 
competitivităţii operatorilor economici. 
 
Comunicarea Comisiei Europene COM (2008) 652/2008 „Către clustere de talie mondiala in 
Uniunea Europeana-implementarea strategiei bazata pe inovare” defineşte clusterul ca fiind 
un grup de firme, actori economici conecşi şi instituţii localizate într-o proximitate geografică 
şi care au ajuns la gradul de mărime necesar dezvoltării de expertiză specializată, servicii, 
abilităţi şi furnizori. 
 
„Polul de competitivitate" sau „Polul urban de crestere” cum a fost definit clusterul, este o 
asociere de întreprinderi, organizaţii de cercetare-dezvoltare şi formare profesională, ce 
acţionează în parteneriat pentru a pune în aplicare o strategie comună de dezvoltare. 
Această strategie este construită în jurul unor proiecte inovatoare având drept scop final 
abordarea uneia sau mai multor pieţe. 
 
Pentru a asigura succesul economic al unei ţări, regiuni sau localitati nu este suficientă 
recurgerea la teoria clasică a factorilor de producţie, ci acesta depinde de interacţiunea 
complexă a unor factori reuniţi: 

 cererea,  

 strategia întreprinderii şi concurenţa,  

 factorii de producţie, 

 lanţurile de furnizori şi integrarea pe orizontală. 
 
Inovarea reprezintă astăzi o condiţie sine qua non a succesului economic şi a menţinerii pe 
piaţă a întreprinderilor. Mult timp şi, din păcate, încă, inovarea a fost privită ca un proces 
liniar: invenţie – prototip – testare - producţie de serie – piaţă. Acest model, care atrage prin 
simplitatea lui, se dovedeşte astăzi depăşit. Inovarea este un proces complex bazat pe 
interacţiunea actorilor implicaţi în sistemele inovative.  
 
In Romania exista un numar redus de clustere care nu sunt opertionale. 
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Harta clusterelor din Romania pe domenii de activitate 
 

 
 
Sursa: http://www.clustero.eu/asociatia-clusterelor-din-romania  

 
Conform Asociatiei Clusterelor din Romania, exista un numar de 36 clustere, din care: 
 

1. AGROFOOD Sfantu Gheorghe 
2. AgroFood Crisana Banat 
3. Cluster Textil Astrico Nord Est 
4. AUTOMOTIVEST Regional cluster 
5. CLUSTER MARITIM 
6. Cluster Traditions Manufacture Future TMV Sud Est 
7. Auto Muntenia Competitiveness Pole 
8. ELECTROPRECIZIA Electrotechnical Cluster ETREC 
9. Green energy biomass cluster 
10. ICT - Regional Competitiveness Pole Oltenia Cluster 
11. ICT Regional Cluster 
12. Ind Agro Competitiveness Pole 
13. PRO WOOD Regional Wood Cluster 
14. REGIOFA Cluster 
15. REN ERG Cluster 
16. Romanian Textile Concept Cluster Bucharest 
17. ROSENC CLUSTER 
18. Transylvania Aerospace Cluster 
19. TURINN Cluster 
20. Turism Regional Cluster 
21. Electrical Engineering Pole 
22. Turism Oltenia Cluster 
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23. Automotive Sud Vest Oltenia Pole 
24. Transylvania Textile&Fashion Cluster 
25. Innovativ Regional Cluster Packaging-Printing-Design 
26. New Media Iasi 
27. SIS-AUTOM-INT - POL 
28. Polaris 
29. Regional Mechatronics Cluster – MECHATREC 
30. ELINCLUS 
31. INOVTRANS 

 
 

Harta concentrarii clusterelor din Romania 
 

 
Sursa: http://www.clustero.eu/  
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In Regiunea de Dezvoltare 8 București-Ilfov sunt inregistrate 7 clustere, astfel: 
 

Nr. Numele clusterului Domeniu 

crt. 

1. Black Sea REC Energii regenerabile 

2. Agro Food Cluster Bucureşti Agro Food 

3. Imbrăcăminte, Modă Textile 

4. Edituri Edituri 

5. Romanian Textile Concept Clusters Bucharest Textile 

6. Materiale de construcţii Construcţii 

7. ELINCLUS Innovative Cluster Electronică 

 
Sursa: Centru de Informare pentru Instrumente Structurale (CIIS) 

 
 
6.6.2.2. Modele de clustere 
 
 
6.6.2.2.1. Modelul „Triple helix" 
 
Toate aceste consideraţii au condus la modelul unanim acceptat „triple helix" care reuneşte 
în cadrul unui cluster reprezentanţi ai: 

 întreprinderilor – reprezentând latura economică a clusterului; 
 universităţilor şi institutelor de cercetare – reprezentând furnizorii de soluţii inovative 

aplicabile nevoilor reale ale întreprinderilor din cluster; 
 autorităţilor publice locale, regionale etc. 

 
 
6.6.2.2.2. Modelul „Four clover" 
 
In România, experienţa a arătat însă, că cei 3 parteneri naturali ai modelului „Triple helix" nu 
cooperează, mai mult decât atât aceştia nu se cunosc şi nu ajung să discute unul cu celalalt. 
Se simte nevoia adaptării modelului şi transformarea acestuia într-un model „Four clover" – 
„Trifoi cu patru foi", cel de al patrulea actor fiind reprezentat de organizaţii catalizator - firme 
de consultanţă specializate în domeniul transferului tehnologic şi al inovării, centre de 
transfer tehnologic etc. (Cosnita, D., Guth, M., 2010). 
 
Este evident că diferitele categorii de actori, din cadrul acestui model au contribuţii şi interese 
diferite care trebuie armonizate. Acestea pot fi sintetizate sub forma următorului tabel: 
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Interesele diferiţilor actori în Modelul „Four clover" 
 

Partener 
 

Contribuţie 
 

Efecte/Beneficii 
 

Sectorul R&D 

Cercetare up to date şi aplicată - adaptarea curriculei 

Informaţii, transfer de know-how 
- noi laboratoare sponsorizate de 
industrie 

  - învăţare continuă 

  - nuclee de cercetare 

Industrie 
Cooperare  - creşterea valorii adăugate 

Punerea la dispoziţie a capacităţilor de producţie - alte avantaje competitive 

Autorităţi 
publice 

Mediator 
- dezvoltare economică centrală, 
regională si locală 

Diseminare la nivel central, regional si local 

Sprijin direct 

Consultanţi 
specialişti 

transfer de know-how - valoare adăugată 

Consultanţi 
generalişti 

Coordonare 

- participarea la o reţea inovativă Diseminare la nivel naţional şi internaţional 

Transfer de know-how 

 
Sursa: Centru de Informare pentru Instrumente Structurale (CIIS) 

 
 
6.6.2.3. Avantajele clusterelor 
 

 Facilitarea participarii la proiecte comune de cercetare 

 Utilizarea activitatii de cercetare aplicata ca serviciu specific 

 Consultanta specifica privind posibile solutii tehnologice, pana in etapa de licentiere 
 
 
6.6.2.4. Impactul  
 
Impactul aşteptat al proiectelor se reflecta în: 

 crearea de locuri de muncă; 

 creșterea exporturilor; 

 creșterea productivităţii; 

 creșterea valorii adăugate brute; 

 crearea de noi companii; 

 atragerea de investiţii străine directe. 
 
 
6.6.3. Activitatea de cercetare-dezvoltare 
 
Exista mari diferente intre regiunile de dezvoltare, mare parte a activitatii de cercetare si de 
dezvoltare fiind concentrata in Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov. 
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In anul 2011, cheltuielile de cercetare-dezvoltare din Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-
Ilfov detinea cca 10% din totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare efectuate la nivel 
national. 
 

Teritoriul  
Salariaţii din 
activitatea de 

Salariaţii din 
activitatea de 

Cheltuielile totale din 

de referinta 
cercetare-

dezvoltare* 
cercetare-dezvoltare la 

10.000 persoane 
activitatea de 

referinta   ocupate civile cercetare-dezvoltare 

  (număr persoane) (număr persoane) (mii lei preţuri curente) 

Ilfov  2.613 161 2.008 

Municipiul București  19.621 185 7.553 

Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov 22.234 182 9.561 

Romania  37.241 43 296.205 

Ponderea Ilfov in Regiune 11,75 * 21,00 

Ponderea Ilfov in Romania 7,02 * 0,68 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date INS – Statistica teritoriala 2013 – Cap.47 – Activitatea de cercetare-dezvoltare 

* Salariatii din activitatea de cercetare-dezvoltare citati de INS difera fata de acelasi indicator citat de ANAF 

 
In anul 2011, ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la nivel national acestea au 
reprezentat 0,47% din PIB, mult sub tinta de 2% stabilita pentru Romania pentru anul 2020. 
 
Fondurile alocate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare de entitatile de pe raza Comunei 
1 Decembrie sunt insignifiante. 
 
 
6.6.4. Resursele umane din cercetare-dezvoltare 
 
In perioada 2005-2011, la nivel national, numarul de salariati din activitatea de cercetare-
dezvoltare a avut un trend descendent. 
 
In anul 2011, in Romania s-a inregistrat o crestere mai mare a cheltuielilor de cercetare-
dezvoltare decat a numarului salariatilor din activitatea de cercetare-dezvoltare. Acest fapt se 
explica prin cresterea cheltuielilor ca urmare a cresterii numarului de personal auxiliar din 
cercetare-dezvoltare in detrimentul cercetatorilor. 
 
In Comuna 1 Decembrie nu exista persoane ocupate in activitatea de cercetare-dezvoltare. 
 
 
6.6.5. Cererile de brevet de inventie 
 
In perioada 2005-2011, numarul cererilor de brevet depuse de solicitanti a fost relativ mic, de 
ordinul a cateva mii la nivel national. Cele mai multe cereri de brevet au fost depuse de 
institutiile de cercetare-dezvoltare din Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov. 
 
In perioada 2005-2013, enitatile de pe raza Comunei 1 Decembrie nu au inregistrat cereri de 
brevet. 
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6.6.6. Inovarea in intreprinderi 
 
Intreprinderile inovatoare sunt acele entitati active care au lansat pe piata produse – bunuri 
sau servicii noi sau semnificativ imbunatatite sau au introdus procese noi sau semnificativ 
imbunatatite, noi metode de organizare sau de marketing. 
 
Termenul acopera toate tipurile de inovari, inovare de produs, de proces, de metode de 
organizare sau de metode de marketing, precum si intreprinderile cu inovatii nefinalizate sau 
abandonate. 
 
La nivel national, numarul total al intreprinderilor active prezinta un trend ascendent numarul 
acestora crescand cu 1,2%, de la 26.024 intreprinderi in anul 2004, la 29.979 intreprinderi in 
anul 2008. In anul 2010, numarul acestora scade cu 12%, pana la 26.330 intreprinderi active, 
pe fondul turbulentelor post-criza economica din anul 2009. 
 
La nivel national, cea mai mare reprezentare a intreprinderilor active o inregistreaza 
Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov care, in perioada 2004-2011, detinea 6.166 
intreprinderi active, reprezentand cca 23,42% din totalul acestora la nivel national, de 26.330 
intreprinderi active. 
 
La nivel national, intreprinderile inovatoare reprezentau 30,82% din totalul intreprinderilor 
active din Romania. 
 
In Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, intreprinderile inovatoare reprezentau 32,66% 
din intreprinderile active din regiune. Cele 2.014 intreprinderi inovatoare din Regiunea 
Bucuresti-Ilfov reprezinta 24,82% din intreprinderile inovatoare din Romania, respectiv 8.116. 

 
Intreprinderile din Romania in anul 2011 

 

Nr. Teritoriul  Nr. Nr. Nr. 
Ponderea 
intrepr. 

crt. de referinta intrep. intrep. intrep. 
inovatoare in 

total  

     active inovatoare 
non-

inovatoare 
intreprinderi 

1. Romania 26.330 8.116 18.214 30,82 

2. Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov 6.166 2.014 4.152 32,66 

 
Sursa: INS – Statistica teritoriala 2013 – Cap.48 – Intreprinderile inovatoare si non-inovatoare pe activitati si clase 
de marime 

 
Din punct de vedere al gradului de marime, cele mai multe intreprinderi active si intreprinderi 
inovatoare erau intreprinderile mici, insa cel mai mare grad de inovare il prezinta 
intreprinderile mari.  
 
Astfel, in anul 2011, la nivel national 56,41% din intreprinderile mari erau inovatoare, iar in 
cadrul Regiunii Bucuresti-Ilfov tot intreprinderile mari erau cele mai inovatoare, respectiv 
56,57% din totalul intreprinderilor mari din regiune. 
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Intreprinderile din Romania in anul 2011 
 

Nr. Teritoriul  Nr. Nr. Nr. 
Ponderea 
intrepr. 

crt. de referinta intrep. intrep. intrep. 
inovatoare in 

total  

    active inovatoare 
non-

inovatoare 
intreprinderi 

1. Romania 26.330 8.116 18.214 30,82 

  Mici 20.379 5.613 14.766 27,54 

  Mijlocii 4.836 1.874 2.962 38,75 

  Mari 1.115 629 486 56,41 

2. Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov 6.166 2.014 4.152 32,66 

  Mici 4.765 1.425 3.340 29,91 

  Mijlocii 1.127 434 693 38,51 

  Mari 274 155 119 56,57 

 
Sursa: INS – Statistica teritoriala 2013 – Cap.48 – Intreprinderile inovatoare si non-inovatoare pe activitati si clase 
de marime 

 
Din punct de vedere al gradului de inovare pe domenii de activitate, in anul 2011, la nivel 
national din totalul intreprinderilor inovatoare, de 8.116: 

 4.439 intreprinderi reprezinta inovarea in industrie, respectiv 54,69%; 

 3.677 intreprinderi reprezinta inovarea in servicii, respectiv 45,31%. 
 
In cadrul Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, preponderente sunt intreprinderile 
inovatoare in servicii. Din cele 2.014 intreprinderi inovatoare: 

 590 intreprinderi reprezinta inovarea in industrie, respectiv 29,29%; 

 1.424 intreprinderi reprezinta inovarea in servicii, respectiv 70,71%. 
 

Intreprinderile din Romania in anul 2011 
 

Nr. Teritoriul  Nr. Nr. Nr. 
Ponderea 
intrepr. 

crt. de referinta intrep. intrep. intrep. 
inovatoare in 

total  

    active inovatoare 
non-

inovatoare 
intreprinderi 

1. Romania 26.330 8.116 18.214 30,82 

  Industrie 14.742 4.439 10.303 30,11 

  Servicii 11.588 3.677 7.911 31,73 

2. Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov 6.166 2.014 4.152 32,66 

  Industrie 2.172 590 1.582 27,16 

  Servicii 3.994 1.424 2.570 35,65 

 
Sursa: INS – Statistica teritoriala 2013 – Cap.48 – Intreprinderile inovatoare si non-inovatoare pe activitati si clase 
de marime 

 
Agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza Comunei 1 Decembrie nu s-au 
remarcat printr-o activitate inovatoare sustinuta si constanta. 
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6.6.7. Analiza SWOT a infrastructurii de cercetare-dezvoltare 
 
 
6.6.7.1. Puncte tari 
 

 Numar mare de agenti economici pe raza localitatii din domenii de activitate diverse 
 
 
6.6.7.2. Puncte slabe 
 

 Lipsa activitatii de cerecetare, dezvoltare, invovare (CDI) la nivelul localitatii 

 Lipsa infrastructurii de cercetare, dezvoltare, inovare la nivel local 

 Clustere nefunctionale 

 Clustere pe domenii de activitate neconforme cu industria locala 

 Neintegrarea firmelor din localitate in lantul de clustere 

 Lipsa de exercitiu pentru cercetare, dezvoltare, inovare 

 Lipsa de exercitiu in organizarea si in functionarea activitatii de cerecetare, dezvoltare, 
inovare 

 Lipsa preocuparii si a interesului pentru cercetare, dezvoltare, inovare 

 Inexistenta cercetatorilor in comuna 
 
 
6.6.7.3. Oportunitati 
 

 Strategia Europa 2020 in domeniul cercetarii, dezvoltarii, inovarii 

 Programe de finantare europene pentru proiectele de cercetare, dezvoltare, inovare 

 Centrele universitare din proximitatea localitatii 

 Centrele de cercetare-dezvoltare din proximitatea localitatii 

 Clustere in proximitatea localitatii 

 Clustere pe domenii de activitate diverse 
 
 
6.6.7.4. Amenintari 
 

 Legislatia nationala deficitara in domeniul reglementarii organizarii si functionarii 
clusterelor 

 Subfinantarea cronica a componentei de cercetare, dezvoltare, inovare  

 Costurile mari de cercetare, dezvoltare, inovare 

 Perioada indelungata pentru obtinerea si implementarea rezultatelor de cercetare, 
dezvoltare, inovare 

 Procedura ingreunata pentru brevetarea rezultatelor CDI 

 Legislatie deficitara in domeniul brevetarii si al patentarii 

 Legislatia restrictiva si/sau deficitara in ceea ce priveste participarea si rolul unitatii 
administrativ-teritoriale la procesul de cercetare, dezvoltare, inovare  

 Legislatia restrictiva si/sau deficitara in ceea ce priveste participarea si rolul unitatii 
administrativ-teritoriale in clustere  
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6.6.8. Viziunea de dezvoltare a infrastructurii de cercetare-dezvoltare 
 
Inovarea bazata pe cercetare-dezvoltare reprezinta singura cale spre performanta. 
Cercetarea, dezvoltarea, inovarea produc multiple beneficii economico-sociale, astfel: 

 efecte asupra forţei de muncă: faptul că un număr mare de întreprinderi se 
alimentează din acelaşi bazin de forţă de muncă are drept consecinţă creşterea 
salariilor, pe de o parte, specializarea şi creşterea nivelului de calificare a acesteia, pe 
de altă parte; 

 efecte privind specializarea furnizorilor: spre a evita concurenţa, întreprinderile dintr-o 
aglomerare industrială tind să se specializeze pe un anumit segment al lanţului de 
creare a valorii adăugate, conducând la creşterea calităţii produselor şi la reducerea 
costurilor; 

 transferul tehnologic: Marshall a constatat că informaţia şi cunoştinţele "plutesc prin 
aer" între întreprinderile existente în cadrul concentrării geografice. Este de fapt 
definiţia transferului tehnologic „avant la lettre". 

 
In vederea intaririi capacitatii de cercetare, dezvoltare, inovare a localitatii este necesara: 

 indrumarea si sprijinirea agentilor economici, a cadrelor didactice si a elevilor catre 
activitatea de cercetare-dezvoltare prin crearea si dotarea unui centru de cercetare-
dezvoltare; 

 crearea si dotarea unui centru de formare, de cercetare, dezvoltare, inovare 

 incurajarea ideilor inovatoare prin promovarea in cadrul diverselor proiecte cu 
finantare europeana. 
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6.7. Infrastructura de cultura 
 
 
6.7.1. Patrimoniul cultural 
 
 
6.7.1.1. Cladiri cu valoare culturala istorica 
 
Comuna 1 Decembrie nu detine constructii valoroase in acceptiunea Ministerului Culturii si 
Cultelor – promotorul Listei Monumentelor Istorice 2010. In acest document nu este inscrisa 
nicio constructie din Comuna 1 Decembrie. 
 
 
6.7.1.2. Biserici 
 
In Comuna 1 Decembrie, traditia si credinta ortodoxa este reprezentata printr-o singura 
biserica.  Aceasta nu se regaseste in Lista Monumentelor Istorice 2010. 
 
In ultimii ani, biserica nu a fost reabilitata din cauza lipsei surselor de finantare. Aceasta 
necesita reabilitare si renovare in vederea aducerii asezamantului la starea initiala si in 
vederea conservarii patrimoniului cultural si ecumenic local. 
 
Biserica ar trebui sa beneficieze de puncte de perspectiva favorabile, prin amenajarea zonei 
invecinate care sa o puna in valoare. 
 
 
6.7.2. Asezaminte culturale 
 
Comuna 1 Decembrie nu exista vreun asezamant cultural.  
 
 
6.7.3. Activitatile culturale 
 
Localitatea nu se remarca prin activitati culturale, traditii si obiceiuri semnificative. 
 
Comuna pastreaza traditiile si obiceiurile specifice sarbatorilor ortodoxe: Pasi, Craciun, 
Rusalii etc. 
 
Artizanatul si mestesugurile sunt slab reprezentate, localitatea nu se remarca prin creatii 
speciale in domeniul artizanatului sau al mestesuguriloe. 
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6.7.4. Analiza SWOT a infrastructurii de cultura 
 
 
6.7.4.1. Puncte tari 
 

 Traditii si obiceiuri specifice sarbatorilor crestine: Pasti, Craciun, Rusalii etc. 

 Ziua Comunei 1 Decembrie este si Ziua Nationala a Romaniei  
 
 
6.7.4.2. Puncte slabe 
 

 Lipsa patrimoniului cultural construit 

 Lipsa asezamintelor culturale 

 Activitate culturala redusa 

 Activitatea de artizanat si de mestesuguri redusa 

 Lipsa surselor de finantare proprii ale Consiliului Local 1 Decembrie pentru 
modernizarea, reabilitarea, renovarea, dotarea caminului cultural si a cladirilor de 
patrimoniu 

 
 
6.7.4.3. Oportunitati 
 

 Strategia Europa 2020 pentru promovarea si pastrarea traditiilor si obiceiurilor locale 

 Programele de finantare europene si guvernamentale pentru dezvoltarea, crearea, 
modernizarea, reabilitarea, renovarea, extinderea si dotarea asezamintelor culturale 

 Programele de finantare europene pentru promovarea patrimoniului cultural  
 
 
6.7.4.4. Amenintari 
 

 Perioada indelungata pentru elaborarea, evaluarea, implementarea proiectelor privind 
dezvoltarea, crearea, modernizarea, reabilitarea, renovarea, extinderea si dotarea 
asezamintelor culturale 

 Perioada indelungata pentru elaborarea, evaluarea, implementarea proiectelor privind 
promovarea patrimoniului cultural 

 Armonizarea dificila a actiunilor si a factorilor locali implicati in activitatea culturala: 
institutii publice, ONG-uri, locuitori etc. 

 Subfinantarea cronica a culturii din Romania 
 
 
6.7.5. Viziunea de dezvoltare a infrastructurii de cultura 
 
In vederea: 

 protejarii si promovarii patrimoniului cultural local, 

 asigurarii accesului locuitorilor la toate tipurile de activitati culturale, 
este necesara: 

 construirea unui centru cultural 
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 realizarea unor campanii de informare si de promovare a patrimoniului cultural local.  
 
 
6.8. Infrastructura de sport si de agrement 
 
 
6.8.1. Terenurile de sport 
 
In Comuna 1 Decembrie exista un teren de sport. Acesta a fost partial amenajat din bugetul 
propriu al Primariei Comunei 1 Decembrie, necesitand lucrari de modernizare. 
 
 
6.8.2. Sali de sport 
 
Comuna 1 Decembrie nu are sala de sport. 
 
 
6.8.3. Parcuri 
 
Pe teritoriul Comunei 1 Decembrie exista 4 parcuri amenajate, in suprafata totala de 0,65 ha. 
Acest sistem de spatii verzi a fost construit din surse guvernamentale gestionate de 
Administratia Fondului pentru Mediu si din bugetul local. Proiectul este in etapa de 
implementare. 
 
Localitatea dispune de paduri care nu sunt puse in valoare, iar terenurile din proximitatea lor 
nu sunt amenajate. 
 
 
6.8.4. Analiza SWOT a infrastructurii de sport si de agrement 
 
 
6.8.4.1. Puncte tari 
 

 Teren de sport pentru activitati sportive 

 Sistem de spatii verzi format din 4 parcuri in suprafata totala de 0,65 ha 

 Comportamentul populatiei in ceea ce priveste cultura fizica si agrementul 
 
 
6.8.4.2. Puncte slabe 
 

 Teren de sport partial amenajat 

 Lipsa unei sali de sport 

 Lipsa unei baze sportive 

 Lipsa unui parc cu functiuni multiple  

 Padurile nevalorificate in scop de agrement 

 Sistem de spatii verzi deficitar 

 Lipsa surselor proprii de finantare din bugetul local pentru modernizarea terenului de 
sport, pentru construirea unei sali de sport, pentru construirea unui parc cu posibilitati 
de agrement multiple, pentru amenajarea zonei padurii si pentru extinderea sistemului 
de spatii verzi in localitate 
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 Lipsa perdelelor de protectie si de delimitare a zonelor comerciale, agricole, de 
drumuri  

 
 
6.8.4.3. Oportunitati 
 

 Programe de finantare guvernamentale pentru construirea, modernizarea, extinderea, 
renovarea, reabilitarea si dotarea terenurilor de sport, a salilor de sport, a bazelor 
sportive,  a parcurilor si a sistemelor de spatii verzi 

 Posibilitatea extinderii zonei de sport si de agrement conform PUG 2009 
 
 
6.8.4.4. Amenintari 
 

 Perioadele indelungate de elaborare, evaluare, implementare a proiectelor privind 
construirea, modernizarea, extinderea, renovarea, reabilitarea si dotarea terenurilor de 
sport, a salilor de sport, a bazelor sportive, a parcurilor si a sistemelor de spatii verzi 

 Extinderea necontrolata a zonei de locuit in defavoarea zonei de sport si de agrement 
 
 
6.8.5. Viziunea de dezvoltare a infrastructurii de sport si de agrement 
 
In vederea: 

 asigurarii accesului locuitorilor la sport si la agrement in conditii optime si la standarde 
calitatitative superioare 

 cultivarii si dezvoltarii apetentei populatiei pentru sport  

 armonizarii peisagistice a localitatii, 
este necesara: 

 modernizarea terenului de sport 

 construirea unei sali de sport 

 construirea unei baze sportive 

 amenajarea zonei padurilor  

 construirea unui parc cu functiuni de agrement multiple 

 extinderea sistemului de spatii verzi 

 amenajarea perdelelor de protectie si de departajare intre zone si functiuni: industriale, 
agricole, drumuri de zona rezidentiala 
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7. MEDIUL 
 
 
7.1. Reteaua hidrografica 
 
 
7.1.1. Componenta retelei hidrografice 
 
Reteaua hidrografica a Comunei 1 Decembrie este alcatuita din doua rauri: 

 Arges – la sud – pe granita cu Comuna Adunatii-Copaceni, Judetul Giurgiu 

 Sabar – la nord, pe teritoriul administrativ al Comunei Jilava, Judetul Ilfov. 
 
Pe raza Comunei 1 Decembrie nu exista lacuri naturale sau amenajate.  
 
In vederea imbunatatirii peisagistice a localitatii, sunt necesare lucrari de realizare a 
ambientului rau-vecinatate prin crearea unor zone de agrement si a unor zone verzi in 
proximitatea cursului raului Arges. 
 
 
7.1.2. Regularizări şi îndiguiri 
 
Comuna 1 Decembrie nu s-a confruntat cu inundatii de-a lungul timpului. Pe tronsoanele 
raurilor Arges si Sabar din proximitatea Comunei 1 Decembrie nu exista risc de inundatii care 
sa afecteze localitatea. 
 
Pentru prevenirea inundaţiilor provenite din apele meteorice, pe teritoriu comunei sunt parţial 
executate canale care preiau apele meteorice de pe teritoriul sau. 
 
Aceste canale nu sunt introduse într-un sistem unitar regional pentru apărare împotriva 
inundaţiilor şi nu sunt suficiente pentru preluarea excesului de debit provenit în urma 
precipitaţiilor.    
 
 
7.2. Calitatea factorilor de mediu 
 
Teritoriul Comunei 1 Decembrie prezintă o mare diversitate de condiţii şi de resurse, ceea ce 
explică locuirea acestuia încă din antichitate, determinând un grad ridicat de modificare 
antropică a mediului. Starea actuală a mediului în localitate este afectată de intervenţia 
antropică prin exploatarea iraţională a resurselor naturale – păduri si gaze naturale, 
valorificarea necorespunzătoare a terenurilor agricole, expansiunea intravilanului. 
 
Principala sursa de poluare de pe teritoriul Comunei 1 Decembrie este exploatarea intensiva 
a terenurilor agricole. 
 
Celelalte surse de poluare şi de degradare ale mediului inregistreaza un nivel scăzut de 
manifestare. Acestea provin din deversările din gospodăriile populatiei ale produselor  
biologice care se fac în cursurile de apă. 
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Agricultura reprezintă o sursa importanta de poluare a mediului înconjurător. 
 
Agricultura inseamna atat folosirea si degradarea terenului, cât şi exercitarea unei influenţe 
puternice asupra activităţilor rurale. Pe terenurile învecinate, agricultura are o influenţă 
profundă asupra ariilor protejate din toate categoriile. Mai mult decat orice alt sector, 
agricultura demonstrează ca ariile protejate trebuie înfiinţate şi administrate ca parte a 
politicilor generale de folosire a terenului si nu separat. 
 
Majoritatea practicilor agricole moderne s-au dovedit deosebit de nocive pentru natura şi 
peisaje. Pentru creşterea productivitatii, au fost distruse numeroase habitate rare, în special 
prin drenarea zonelor umede şi prin irigarea zonelor aride. Pe alocuri, practicile de tip 
industrial aproape au eradicat plantele şi animalele sălbatice. Folosirea intensivă a 
fertilizatoarelor, a pesticidelor si a ierbicidelor a dus la poluarea şi la distrugerea ariilor 
naturale învecinate. 
 
Din fericire, politicile în privinţa agriculturii se schimbă. În trecut, scopul a fost concentrarea 
pe creşterea productivităţii.  
 
Multe habitate valoroase sunt încă în pericol din cauza intensificării agriculturii care este atat 
necesară, cat şi dăunătoare naturii şi peisajului. Schimbările fundamentale în politicile 
agricole pot aduce mari beneficii conservării şi ariilor protejate. 
 
Prin punerea la dispoziţie a soluţiilor tehnice adecvate devin posibile practicarea agriculturii 
durabile, menajarea solului şi a apei din sol, menajarea atmosferei globale şi a mediului 
apropiat. Mecanizarea agriculturii joacă în acest sens un rol pozitiv, deosebit de important din 
punct de vedere ecologic. Executarea mecanizată a lucrărilor din agricultură este însoţită, în 
acelaşi timp, de unele efecte negative, de amploare diferită. Aceste efecte sunt inevitabile, 
dar prin exploatarea raţională a utilajelor şi alegerea judicioasă a tehnologiilor ele pot fi 
menţinute la un nivel mai scăzut. Mecanizarea agriculturii are partea sa de vină în ceea ce 
priveşte poluarea mediului, prin specificul activităţii propriu-zise, dar şi în combinaţie cu alţi 
factori ai producţiei agricole. Ponderea şi gravitatea efectelor poluante din vina mecanizării 
agriculturii este foarte diferită. Multe din efectele poluante se produc direct, prin utilizarea 
mijloacelor tehnice, tractoare şi maşini agricole, pentru mecanizarea lucrărilor în agricultură. 
Alte efecte sunt indirecte, de exemplu cele aferente fabricării în industria constructoare de 
tractoare şi de maşini agricole sau aferente reparatiilor utilajelor agricole in atelierele 
specializate de reparare.  
 
 
7.2.1. Apa 
 
Starea factorului de mediu apă poate fi influenţată de deşeurile provenite de la societăţile 
care îşi desfăşoară activitatea pe raza Comunei 1 Decembrie, respectiv  agenţii economici 
care se ocupă cu comerţul, cu transporturile, cu constructiile. 
 
Raurile colectoare pot fi poluate prin deversari necontrolate a apelor uzate menajere si 
industriale. 
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Valorile emisiilor substanţelor poluante rezultate în urma desfăşurării activităţilor agricole 
cuprinse în STAS 12574/1987 se vor încadra în limitele pragului de alerta prevazute de 
Ordinul nr.756/1997. 
 
Poluarea solului şi a apei din sol  se mai poate produce accidental din cauza scurgerilor de 
ulei mineral şi de combustibil de la utilajele de mecanizare. 
 
Uleiul mineral căzut pe sol, de la motor, de la transmisie sau de la instalaţia hidraulică a 
tractorului sau a unei maşini agricole nu este biodegradabil şi ajunge treptat în pânza de apă 
freatică pe care o poluează. Fenomenul acesta este deosebit de grav, iar consecinţele nu pot 
fi eliminate. 
 
Impactul asupra sănătăţii umane include boli infecţioase, boli hidrice în cazul consumului 
accidental de apă din surse contaminate. Sistemele de alimentare învechite pot permite 
contaminarea microbiologică a apei (bacterii, viruşi, protozoare) prin eventualele fisuri sau 
neetanşeităţi existente. Pentru apa potabila o sursă de poluare o reprezintă apa subterană 
contaminată şi utilizarea ei din puţuri/fântâni fără luarea măsurilor corespunzatoare de 
protecţie.  
 
Impactul asupra mediului se refera la modificări ale compoziţiei chimice şi microbiologice a 
apelor de suprafaţă afectate. Din cauza creşterii cantitătii de nutrienţi apare fenomenul de 
eutrofizare, cu efecte extrem de grave asupra ecosistemelor acvatice. 
 
Impactul asupra calităţii vieţii este semnificativ, include afectarea fondului piscicol (a 
pescuitului), imposibilitatea folosirii cursurilor de apă respective pentru activităţi de agrement, 
costuri foarte ridicate pentru potabilizarea apei.  
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Harta surselor de poluare a apelor in Judetul Ilfov 
 

 
 

Sursa: ISU Ilfov – PAAR Ilfov 2013 – Anexa nr.22 – Harti pe tipuri de risc 
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7.2.2. Aer 
 
Poluarea atmosferei produce, în primul rând, afecţiuni la nivelul aparatului respirator.  Nu au 
fost înregistrate cazuri de mortalitate prin boli respiratorii sau morbiditate prin boli ale 
aparatului respirator. 
 
Principalele activităţi - surse generatoare de gaze cu efect de seră ce se pot întâlni pe 
teritoriul Comunei 1 Decembrie sunt : 

1. producerea energiei termice în centrale termice aferente activităţilor comerciale, 
instituţionale şi rezidenţiale; 

2. industrie (alimentară); 
3. transport rutier; 
4. agricultură; 
5. construcţii.  

 
Poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie are mai multe surse: transporturi rutiere, 
sistemului gospodaresc de încalzire cu combustibil lemn si carbune, construcţii, industria de 
morărit şi panificaţie etc. 
 
Prin arderea motorinei se degajă CO2 şi monoxid de carbon, carbon, oxizi de sulf, oxizi de 
azot, precum şi alte substanţe, cum sunt anumite hidrocarburi aromatice care determina 
poluarea atmosferei. Substanţele din gazele de ardere provoacă atât poluarea globală a 
atmosferei, cât şi poluarea locală. 
 

 
Poluarea atmosferei la executarea mecanizată a lucrărilor în agricultură 

 
Dintre efectele poluante ale executării mecanizate a lucrărilor în agricultură, emisia de CO2 

constituie factorul poluant cel mai grav. Dioxidul de carbon rezultă inevitabil prin ardere şi 
ajunge, după un anumit timp, în straturile superioare ale atmosferei, contribuind, împreună cu 
alte cantităţi de CO2 rezultat din activităţi din diferite domenii, la agravarea efectului de seră, 
cu consecinţe negative asupra climei globului.  
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Modificările accentuate ale climei, în special în ultimul deceniu, confirmă ipotezele potrivit 
cărora cauzele antropogene ale efectului de seră sunt mult mai grave decât s-a considerat 
până nu demult.  
 
Poluarea din cauza pulberilor degajate la executarea mecanizată a lucrărilor agricole este un 
alt factor de degradare al mediului care poate apare pe teritoriul Comunei 1 Decembrie. 
Emisiile de pulberi rezultate in timpul executarii mecanizate a lucrărilor în agricultură sunt 
nocive pentru sănătatea oamenilor care lucrează cu utilajele sau se află în apropiere de 
acestea. La unele lucrări se răspândeşte praf, cu particule de dimensiuni diferite, rezultat din 
pulverizarea solului uscat la anumite lucrări agricole şi la recoltarea anumitor culturi, de 
exemplu la operatiunea de treierat cu combina de cererale. Particulele mai mari de praf, cum 
sunt cele din această categorie, ajung în partea superioară a căilor respiratorii. 
 
Lucrările mecanizate din agricultură mai pot provoca împrăştierea în mediul apropiat a unor 
pulberi din substanţele chimice cu care lucrează, de exemplu îngrăşăminte chimice. Acţiunea 
nocivă a particulelor fine din gazele de ardere a combustibililor fosili în motoare cu ardere 
internă a fost, până de curând, foarte puţin studiată. Cercetările din instituţii specializate din 
diferite ţări au scos în evidenţă riscurile deosebit de mari asupra sănătaţii, în special prin 
provocarea unor afecţiuni pulmonare grave la inhalarea involuntară a gazelor de ardere. 
Concentraţia de particule fine provenite din gazele de ardere de la motoare cu ardere internă 
şi de la instalaţii de ardere variază în cursul unei zile şi variază şi în funcţie de anotimp şi de 
starea vremii. In timpul iernii rămân în aer mai multe particule decât vara. 
 
 
7.2.3. Sol 
 
Factorul de mediu sol poate fi afectat prin deversare acidentală de materiale de catre 
societăţile comerciale productive sau de catre gospodăriile individuale şi prin exloatare 
agricolă neraţională. 
 
Societăţile productive sunt prevăzute cu containere metalice pentru colectarea temporară a 
deşeurilor menajere şi asimilabile, în vederea eliminarii lor finale la groapa de gunoi. 
 
Societăţile agricole sunt prevăzute cu puţ sec pentru depozitarea definitivă a cadavrelor de 
animale si dispun de platformă betonată pentru depozitarea temporară a deşeurilor metalice 
reciclabile,  astfel încât să nu influenţeze calitatea solului în zonă. 
 
Compactarea solului sau tasarea exagerată reprezintă una dintre cele mai frecvente şi mai 
accentuate forme de poluare din cauza mecanizării. Compactarea de la suprafaţă este 
provocată de utilajele grele – roţile tractoarelor grele, maşini agricole grele – şi se agravează 
prin repetarea trecerilor masinilor si a utilajelor agricole. Prin compactarea exagerată se 
modifică negativ însuşirile solului si regimul de circulaţie al aerului şi al apei. Prevenirea 
compactării solului la suprafată este posibilă prin: limitarea folosirii utilajelor grele; limitarea 
numărului de treceri pe teren a tractorului în agregat cu maşini agricole. Compactarea 
straturilor inferioare apare, de exemplu, la executarea repetată a arăturii la aceeaşi 
adâncime. Diminuarea efectelor negative ale compactării straturilor inferioare se poate obţine 
prin executarea periodică a unor lucrări de afânare de profunzime. Prevenirea compactării de 
profunzime este posibilă prin reconfigurarea tehnologiei şi prin evitarea executării repetate a 
lucrării de arat la aceeaşi adâncime.  
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Lucrările solului provoacă, în anumite situaţii, condiţii favorabile pentru eroziunea solului. Cu 
cât solul este mai mărunţit, pulverizat, cu atât riscul producerii eroziunii sub acţiunea vântului 
pe teren plan este mai mare. De asemenea, lucrările mecanizate ale solului pot accentua 
tendinţa de eroziune a solului pe terenuri în pantă, mai ales în combinaţie cu acţiunea apei. 
In general, cu cât solul este mai intensiv lucrat, cu atât mai accentuate sunt fenomenele de 
eroziune.  
 
Eroziunea solului este favorizată de unele lucrări mecanizate. Eroziunea solului are multe 
cauze, dar în anumite condiţii şi mecanizarea poate acţiona agravant, de exemplu prin 
executarea neadecvată a lucrărilor solului pe pante, dar şi prin lucrări care pulverizează solul 
şi acesta este apoi antrenat de vânt.  
 
Pe lângă tehnologiile de cultură care conservă solul, cum sunt cele care aplică menţinerea 
acoperirii solului cu vegetaţie, riscul producerii eroziunii poate fi limitat prin reducerea tasării 
de către utilajele agricole, de exemplu prin folosirea pneurilor cu balonaj mare.  
 
Poluarea solului şi a apei din sol poate fi provocată de precizia redusa a lucrărilor mecanizate 
in care se folosesc substanţe chimice, de exemplu lucrarile de aplicare a îngrăşămintelor 
chimice şi de combatere chimică a buruienilor, a bolilor şi a dăunătorilor plantelor. Principalul 
vinovat de poluare este chimizarea, dar utilajele agricole cu precizie mare pot menţine 
efectele poluante în limite rezonabile. Precizia redusă a maşinilor în ceea ce priveşte 
uniformitatea dozării, fineţea şi uniformitatea picăturilor, agravează efectele poluante ale 
chimicalelor.  
 
Distribuţia neuniformă a îngrăşămintelor chimice duce la supradozare, respectiv la subdozare 
cu substanţe nutritive. Prin subdozare plantele nu pot produce conform potenţialului lor 
genetic şi pot fi sensibile la unii factori, ca de exemplu dăunători sau factori meteo. La 
plantele care primesc doze mai mari pot să apară deprecieri ale calităţii, sunt sensibile la boli 
şi la dăunători şi au procese eterogene de maturizare. Ingrăşământul în exces, în special 
azotul, neconsumat de plantă ajunge în straturile profunde ale solului până în panza de apa 
freatică.  
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7.2.4. Biodiversiate 
 
 
7.2.4.1. Starea  vegetaţiei 
 
Starea factorului de mediu vegetaţie nu suferă modificări majore şi nu este afectată de surse 
de poluare majore. Vegetaţia poate fi afectată local în cadrul fermelor zootehnice si in cadrul 
gospodăriilor particulare prin deversarea accidentală a apelor menajere sau  prin depozitarea 
necontrolată a gunoaielor menajere. 
 
Afectarea habitatelor naturale, inclusiv diminuarea fondului forestier, este cauzata de 
activităţile antropice şi de tăierile abuzive care se desfăşoară mai ales în păduri particulare 
unde lipsesc atât sistemul corespunzator de gospodărire, cât şi sistemul eficient de pază şi 
control. 
 
Lucrările mecanizate deranjează habitatul animalelor şi al păsărilor. Efectele negative 
constau in stresul provocat de zgomot, in distrugerea prin acţiune mecanică a cuiburilor sau 
a vizuinelor  în timpul efectuarii lucrărilor solului, in rănirea mortală în timpul executarii unor 
lucrări ale solului sau in timpul efectuarii lucrărilor de recoltare. Reducerea efectelor negative 
ale lucrărilor mecanizate care deranjează habitatul speciilor de animale şi al plantelor 
sălbatice este posibilă prin adoptarea unor măsuri tehnice pentru reducerea riscului de 
accidentare a animalelor sălbatice de câmp, în special în timpul recoltării mecanizate a 
diferitelor culturi, prin echiparea maşinii agricole cu dispozitive de avertizare, mecanice sau 
fonice care să oblige animalele să plece din zona pe care urmează să se deplaseze maşina.  

 
 
7.2.4.2. Spaţii verzi 
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Spaţiile verzi au un rol pozitiv în mentinerea unui mediu cat mai putin poluat, dar şi un rol 
protector si estetic, având în vedere importanta functiei de deconectare si de destindere a 
omului.  
 
 
7.2.4.3. Probleme ale biodiversitatii 
 
Biodiversitatea reprezinta condiţia primordială a existenţei civilizaţiei umane care asigură 
suportul vieţii şi al dezvoltării sistemelor socio-economice. Valoarea economică a 
biodiversităţii devine evidentă prin utilizarea directă a componentelor sale:  

 resurse naturale neregenerabile – combustibili fosili, minerale etc.; 

 resurse naturale regenerabile – specii de plante şi de animale utilizate ca hrană, 
pentru producerea de energie sau pentru extragerea unor substanțe.  

 
Costurile pierderii sau degradării biodiversităţii sunt foarte greu de stabilit, dar studiile 
efectuate la nivel mondial arată că acestea sunt substanţiale şi sunt în creştere. Din punct de 
vedere etic, fiecare componentă a biodiversităţii are o valoare intrinsecă inestimabilă, iar 
societatea umană are obligaţia de a asigura conservarea şi utilizarea durabilă a acestora. 
 
În Comuna 1 Decembrie, suprafaţa ocupată de ariile naturale reprezintă 1,12% din suprafaţa 
localitatii, fiind reprezentata de padurea aflata in proprietatea publica a localitatii. 
 
Potrivit Strategiei Naționale și Planului Național de Acțiune privind Conservarea Biodiversității 
în România pentru decada 2011 – 2020, principalele amenințări ale biodiversității din 
România sunt: 

1. Conversia terenurilor; 
2. Dezvoltarea infrastructurii; 
3. Extinderea și dezvoltarea așezărilor umane; 
4. Lucrările hidrotehnice; 
5. Supraexploatarea resurselor naturale; 
6. Speciile invazive; 
7. Schimbările climatice; 
8. Poluarea. 

 
1. Conversia terenurilor – reprezintă cauza principală a pierderii biodiversității, în special în 

cazul distrugerii vegetației arbustive pentru extinderea suprafețelor pășunilor sau în 
scopul dezvoltării turismului, drenării pajiștilor umede și conversiei acestora în terenuri 
arabile sau pășuni (susținute chiar cu fonduri pentru mediu); 

2. Dezvoltarea infrastructurii – intensificarea investițiilor pentru infrastructura de transport, 
turistică, energetică etc., fără aplicarea unor măsuri corespunzătoare pentru diminuarea 
sau eliminarea impactului asupra biodiversității reprezintă una din cele mai frecvente 
amenințări; 

3. Extinderea și dezvoltarea așezărilor umane – dezvoltarea urbană necontrolată, 
periurbanizarea și transferul de populație din mediul rural, însoțite de distrugerea 
ecosistemelor din zonele urbane (diminuarea spațiilor verzi, amplasarea construcțiilor 
pe spațiile verzi, tăierea arborilor, distrugerea cuiburilor etc.), precum și de măsuri 
insuficiente pentru colectarea și tratarea corespunzătoare a deșeurilor și a apelor uzate 
au efecte negative considerabile atât asupra biodiversității, cât și asupra calității vieții; 
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4. Lucrările hidrotehnice – îndiguirea Dunării a condus la distrugerea zonelor reproductive 
pentru anumite specii de pești cum ar fi crapul, rezultatul fiind o diminuare de 10 ori a 
efectivelor de crap; 

5. Supraexploatarea resurselor naturale – exploatarea necontrolată de masă lemnoasă și 
tăierile ilegale fragmentează habitatele și conduc la eroziunea solului sau alunecări de 
teren. La aceasta se adaugă suprautilizarea plantelor cu statut special de protecție, ce 
conțin principii active și sunt utilizate în cosmetică, precum și braconajul. O situație 
aparte o reprezintă braconajul piscicol de-a lungul Dunării în special, pescuitul electric 
care, pe lângă faptul că distruge un număr însemnat de exemplare tinere, cauzează 
sterilitatea exemplarelor mature care supraviețuiesc; 

6. Speciile invazive – acestea pot provoca pierderi majore de biodiversitate, putând 
determina, în unele cazuri, eliminarea speciilor native ce ocupă aceeași nișă ecologică 
(cazul crapului chinezesc, care a eliminat populațiile native); 

7. Schimbările climatice – prin creșterea temperaturii medii a aerului cu numai 300C până 
în anul 2070, conform prognozelor, peste 30% din teritoriul țării va fi afectat de 
deșertificare și cca. 38% de aridizare accentuată. Localizarea geografică a regiunii, în 
partea de sud a României, face ca această amenințare să fie una de mare impact 
pentru dezvoltarea socio-economică și calitatea vieții în regiune; 

8. Poluarea – datorita declinului  industrial de după anul 1989, poluarea a devenit o 
amenințare din ce în ce mai redusă, manifestându-se punctual în apropierea unor zone 
industriale care în prezent sunt în curs de conformare cu standardele de mediu 
europene. 

 
Conform „Raportului național privind starea mediului pentru anul 2011”, datorită poziționării 
sale georgrafice, România este singura țară din Uniunea Europeană în care se reunesc cinci 
regiuni biogeografice, respectiv:  

 alpină,  

 continentală,  

 panonică,  

 stepică  

 pontică,  
ultimele două fiind elemente noi pentru bogăția Uniunii Europene. 
 
Comuna 1 Decembrie se incadreaza in zona de silvostepa in care apar specii precum 
stejarul si salcamul. Pajistile ocupa suprafete reduse fiind transformate in zone agricole si 
industriale. 
 
Domină vegetaţia de silvostepă, cea de luncă şi de baltă ocupând suprafeţe apreciabile. 
 
În cadrul acestei zone fauna se grupeaza astfel:  

 fauna pădurilor 

 fauna de câmp   

 fauna acvatică. 
 

a. Fauna de pădure este foarte numeroasă începând de la insecte până la mamifere: 
o mamifere. Animalele caracteristice sunt rozatoarele dintre care iepurele, catelul 

pamantului, soareci de camp, harciogul, dar si vulpea, mistreţul, caprioara, 
dihorul.  

o păsări:  
 cantatoare: potârnichea, ciocârlia de pădure, mierla, privighetoarea 
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mică, cucul 
 răpitoare: noaptea sunt active bufniţa şi cucuveaua.  

o reptilele sunt reprezentate prin şerpi, şopârle, guşteri,  
o dintre insecte sunt răspândite: graurii, lăcustele, cosaşii. 

 
b. Fauna de câmp este bine reprezentată prin:  

o mamifere: popândăul care provoacă mari pagube agriculturii ducând la 
degradarea solului prin orificiile pe care le creează, hârciogul, şoarecele de 
câmp, şobolanul de câmp, iepurele de câmp (Lepus europaeus).  

o dintre păsări: prepeliţa (Conturnix conturnix), pasărea ogorului, ciocârlia de 
câmp.  

o insectele au numeroşi reprezentanţi cum sunt: greierele, lăcusta, cărăbuşul 
cerealelor. 

c. Fauna acvatică prezintă importanţă economică, bine reprezentată în apele de pe 
teritoriul comunei, din punct de vedere al diversitatii, insa redusa ca densitate. Specii 
frecvente sunt: crapul (Syprinus carpio), carasul (Carassius carassius), bibanul, 
şalăul (Lucioperca lucioperca).  

 
 
 
 
 
7.3. Combaterea riscurilor naturale 
 
În conformitate cu Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, 
“apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la 
construcţii hidrotehnice reprezintă o activitate de protecţie civilă a populaţiei, de interes 
naţional”, iar “elaborarea strategiei şi concepţiei de apărare împotriva inundaţiilor, 
fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice revine 
autorităţii publice centrale din domeniul apelor”, respectiv Administraţia Naţională “Apele 
Române” prin cele 11 administraţii bazinale de apă. 
 
 
7.3.1. Combaterea inundatiilor 
 
In Comuna 1 Decembrie nu există lucrări hidrotehnice pentru combaterea inundaţiilor si nici 
risc de inundatii. 
 
Conform Raportului de  Evaluarea preliminara a riscului la inundatii elaborat de Administratia 
Bazinala de Apa Arges – Vedea, Comuna 1 Decembrie nu a fost identificata ca o localitate 
cu inundatii istorice. 
 
In urma evaluarii preliminare a riscului la inundatii in bazinul hidrografic Argeș - Vedea, s-a 
inceput implementarea unui proiect finanțat din Programul Operațional Sectorial de Mediu 
care vizează elaborarea “Planului pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor 
inundaţiilor în bazinul hidrografic Argeş - Vedea”. Prin acest proiect se urmăreşte 
modernizarea sistemului de management al inundaţiilor. Astfel, se vor realiza hărţile de 
hazard (inundabilitate) la inundaţii şi Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea 
efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Argeş. Implementarea acestui proiect reduce riscul 
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de inundatii asupra localitatilor pe care le traverseaza Raul Arges si afluentii sai, insa  
Comuna 1 Decembrie nu este clasificata cu risc de inundatii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Harta acumularilor de apa din Judetul Ilfov  
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Sursa: ISU Ilfov – PAAR Ilfov 2013 – Anexa nr.22 – Harti pe tipuri de risc 

 
 

 
 
 

Areale vulnerabile la supraumectare din Judetul Ilfov  
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Sursa: ISU Ilfov – PAAR Ilfov 2013 – Anexa nr.22 – Harti pe tipuri de risc 

 
 
 
 
7.3.2. Amenajari de apa pentru situatii de urgenta 
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O data cu realizarea retelei de alimentare cu apa, Comuna 1 Decembrie a realizat si reteaua 
de hidranti pe acelasi traseu cu cel al retelei de alimentare cu apa. Ca si reteaua de 
alimentare cu apa, si reteaua de hidranti este deficitara deoarece nu este distribuita la nivelul 
intregului teritoriu al comunei.  
 
Extinderea atat a retelei de alimentare cu apa, cat si a retelei de hidranti la nivelul intregului 
teritoriu al comunei se propune a se realiza in perioada programatica 2014-2020. 
 
 
7.3.3. Alunecari de teren 
 
Comuna 1 Decembrie nu se confrunta cu situatii de alunecari de teren, nefiind necesare 
lucrari de drenaj sau alte lucrari pentru combaterea eroziunii solului. 
 
 
7.3.4. Seceta 
 
Seceta este un hazard climatic cu o perioadă lungă de instalare și este caracterizată de 
scăderea precipitațiilor sub nivelul mediu, de micșorare a debitului râurilor și a rezervelor 
subterane de apă care determină un deficit mare de umezeală în aer și in sol, cu efecte 
directe asupra mediului și, în primul rând, asupra culturilor agricole. 
 
Seceta şi fenomenele asociate acesteia, respectiv aridizarea şi deşertificarea, reprezintă, 
după poluare, cea de-a doua mare problemă cu care se confruntă omenirea în ultima 
jumătate de secol.  
 
Şi la nivelul Comunei 1 Decembrie seceta reprezintă o problemă importantă. Cei mai 
secetoşi ani înregistraţi în perioada 2000 - 2011 au fost: 2000, 2004 și 2007. 
 
In vederea combaterii efectelor negative ale secetei, este necesara realizarea sistemelor de 
irigatii pentru asigurarea apei in agricultura si extinderea retelei de aplimentare cu apa la 
nivelul intregii localitati, in vederea asigurarii cu apa a locuitorilor comunei. 
 
 
7.3.5. Cutremure 
 
În conformitate cu Legea nr.575/22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, prin cutremur se înţelege 
mişcarea vibratoare a scoarţei terestre, generată de o ruptură brutală în aceasta, ce poate 
duce la victime umane şi distrugeri materiale.  
 
 
 

 
 
 

Harta seismica a Romaniei 
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Sursa: http://www.alertacutremur.ro/harta-seismica/  

 
Judeţul Ilfov este situat în partea de sud a ţării şi este supus efectelor mişcarilor seismice din 
zona Vrancea. Localitățile care pot fi afectate de cutremure sunt: Balotesti, Moara-Vlasiei, 
Otopeni, Tunari, Voluntari, Buftea, Ganeasa, Branesti, Chitila, Pantelimon, Cernica, Chiajna, 
Magurele, Popesti-Leordeni. Populaţia vulnerabilă la cutremure numără 212.131 locuitori, 
ceea ce înseamnă 54,57% din populaţia Judeţului Ilfov. 
 
Comuna 1 Decembrie nu prezinta risc seismic major. 

 
Populatia din Judetul Ilfov vulnerabila la cutremur   

 

Nr. Teritoriul de referinta Populatia Ponderea 

crt.   stabila in 

    totala pop.judetului 

    pers. % 

1. Ilfov 388.738 54,57 

1.1. Municpii si orase 151.699 39,02 

2 Buftea 22.178 5,71 

3 Chitila 14.184 3,65 

4 Magurele 11.041 2,84 

5 Otopeni 13.861 3,57 

6 Pantelimon 25.596 6,58 

7 Popesti-Leordeni 21.895 5,63 

8 Voluntari 42.944 11,05 
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1.2. Comune 60.432 15,55 

3 Balotesti 8.314 2,14 

5 Branesti 10.367 2,67 

6 Cernica 10.886 2,80 

7 Chiajna 14.259 3,67 

19 Ganeasa 4.963 1,28 

24 Moara-Vlasiei 6.307 1,62 

31 Tunari 5.336 1,37 

2. Populatia vulnerabila 212.131 54,57 

 
Sursa: Prelucrare proprie consultant date INS – Recensamantul populatiei si al locuintelor din anul 2011 

 
Conform normativului P100/1992, seismicitatea Comunei 1 Decembrie se încadrează în zona 
„C”, în care coeficientul seismic Ks=0,20 şi perioada de colţ Tc=1,5 secunde. Din punct de 
vedere seismic Comuna 1 Decembrie este situată în zona seismică de calcul C. 
 

Harta intensitatii seismice a Romaniei 
 

 
 
Sursa: ISU Ilfov – PAAR Ilfov 2013 – Anexa nr.22 – Harti pe tipuri de risc 

 
Comuna 1 Decembrie se încadrează în zona de macroseismicitate l=81 pe scara MSK., unde 
indicele l corespunde unei perioada medii de revenire de 50 de ani, conform S.R. 11100/1-
1993. 
 
 
 
 
7.3.6. Avalanse 
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Fiind amplasata in zona de campie, Comuna 1 Decembrie nu are risc de avalanse. 
 
 
7.4. Riscurile tehnologice si sursele de poluare 
 
 
7.4.1. Riscuri tehnologice 
 
Principalele hazarde tehnologice cu impact asupra mediului sunt produse de: 

 deficienţele şi de erorile de proiectare şi de construcţie ale instalațiilor industriale; 

 gradul ridicat de uzură fizică şi morală al instalatiilor; 

 exploatarea necorespunzătoare a constructiilor si a instalatiilor;  

 eroarea umană; 

 managementul defectuos al operatorilor economici; 

 transportul substanţelor și al deşeurilor periculoase;  

 ruperile barajelor;  

 explozii ale unor instalaţii,  
având atât cauze naturale, cât şi antropice şi determinând o succesiune de evenimente 
extrem de complexe sub forma unor reacţii în lanţ, cu efecte locale şi transfrontaliere. 
 
Obiectivele economice care prezintă riscuri tehnologice (avarii, accidente, explozii, incendii) 
cu implicaţii majore asupra mediului, a bunurilor materiale şi a persoanelor de pe teritoriul 
Judetului Ilfov au fost identificate prin Planul de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR Ilfov 
2013), elaborat de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov. Conform acestui 
plan, la nivelul Judetului Ilfov au fost identificate mai multe surse de riscuri tehnologice. 
 
Pe raza Comunei 1 Decembrie nu au fost identificate unitati economice care sa prezinte risc 
tehnologic. 
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Harta surselor de risc tehnologic din Judetul Ilfov 
 

 
 

Sursa: ISU Ilfov – PAAR Ilfov 2013 – Anexa nr.22 – Harti pe tipuri de risc 
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Alte categorii de riscuri tehnologice care ameninţă localitatea sunt: riscul tehnologic de 
transport şi de depozitare a produselor periculoase (transport rutier şi transport prin reţele 
magistrale), riscul nuclear – din cauza proximitatii platformei de la Magurele, de prăbuşiri de 
construcţii, instalaţii sau amenajări, eşecul utilităţilor publice, căderi de obiecte din atmosferă 
sau din cosmos şi muniţie neexplodată. 
 
 
7.4.2. Surse de poluare 
 
Activităţile potenţiale poluante şi cu posibilitate de a avea un impact   important asupra 
mediului sunt:  

 activităţile agricole 

 activităţile economice productive 

 materiale de constructii 

 transporturi 
 
Impactul sectorului agricol asupra mediului este semnificativ si este consecinta utilizării 
excesive a îngraşămintelor chimice şi a aplicării necorespunzatoare a pesticidelor, a 
erbicidelor, a fungicidelor, a insecticidelor. 

 
Daca pana in urma cu cativa ani activitatile preponderente desfăşurate pe teritoriul Comunei 
1 Decembrie erau agricultura şi silvicultură  care cuprindeau cea mai mare parte a populaţiei 
active, in prezent activitatile s-au extins si sunt reprezentate atat de agricultura, cat si de 
industrie, de comerţ, de servicii publice, de învăţământ, de sănătate. 
 
Se remarcă următoarele obiective economice potenţiale poluatoare la nivelul Comunei 1 
Decembrie: 

- unităţi agrozootehnice şi amenajări aferente  
- unităţi de gospodărire comunală – gropi de gunoi neecologice, inchisa in perioada 

2007-2011 insa nu a fost complet neutralizata  
- unităţi pentru funcţionarea sistemelor de gospodarire a retelelor 

 
Activităţile industriale majore afectează toţi factorii de mediu. În localitate, impactul negativ 
asupra mediului cauzat de aceste activităţi este în scădere ca urmare a preocupărilor şi a 
investiţiilor realizate în domeniul protecţiei mediului înconjurător, precum şi a reducerii sau 
dispariţiei unor activitaţi. Obiectivul specific de atins este incadrarea poluării industriale în 
limitele legislaţiei armonizate cu Directivele Uniunii Europene.   
 
Impactul zonelor industriale asupra calităţii vieţii: constă în crearea disconfortului locuitorilor, 
în special al acelora care locuiesc în vecinătatea zonelor industriale.  
 
Din cauza noxelor provenite de la activităţile industriale (industrie, agricultură, instalaţii de 
ardere etc.) pot apărea numeroase afecţiuni specifice tipului de poluant la care sunt expuse 
organismele umane. Cele mai frecvente sunt afecţiunile respiratorii, dar şi afecţiuni mai 
grave, uneori ireversibile, provocate de expunerea la poluanţi toxici sau periculoşi. 
Expunerea de lungă durată sau permanentă la poluanţi atmosferici generează sensibilizarea 
puternică a organismelor, facilitând instalarea unor afecţiuni care nu sunt legate direct de 
efectele induse de poluare.   
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Prin scăderea calităţii mediului înconjurator sunt afectate toate formele de viaţă (cu influenţe 
negative asupra producţiilor, dar şi cu efecte asupra habitatelor, migrării sau disparitiei 
speciilor, diminuării populaţiilor). De asemenea, toate noxele emise îşi aduc contribuţia la 
întreţinerea unor fenomene globale ca:  

 distrugerea stratului de ozon stratosferic,  

 efectul de seră,  

 ploile acide. 
 
Solul, apele de suprafaţă şi subterane, precum şi atmosfera sunt cele mai grav afectate de 
reziduuri si de depozite de deşeuri, efectele acestora fiind regăsite la mari distanţe. În afara 
afectării componentelor de mediu, prezenţa depozitelor de deşeuri de orice fel crează o stare 
de disconfort extremă locuitorilor din zonele adiacente. 
 
Pe raza comunei 1 Decembrie îşi desfăşoară activitatea circa  234 agenţi economici care se 
ocupă cu diverse activităţi, precum: 

 agricultura 

 zootehnie 

 horticultura 

 comert alimentar 

 materiale de constructii 

 restaurante 

 transporturi rutiere de marfuri 

 construcţia tuturor tipurilor de clădiri 

 cultivarea altor plante permanente 

 logistica, transport, distributie. 
 
Poluarea se poate produce accidental prind depozitări necontrolate de deşeuri provenite de 
la fermele agro-zootehnice. 
 
Se mai pot produce poluări accidentale din cauza deşeurilor provenite de la gospodăriile 
individuale. 
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Harta riscurilor din Judetul Ilfov 

 
 

Sursa: ISU Ilfov – PAAR Ilfov 2013 – Anexa nr.22 – Harti pe tipuri de risc 
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7.5. Gestionarea deseurilor menajere si industriale 
 
In perioada 2005–2011, a avut loc o creştere a cantităţii de deşeuri generate şi colectate, 
datorată în special cântăririi deşeurilor de către agenţii economici de salubritate la recepţie, 
spre deosebire de anii precedenţi când deşeurile erau estimate şi datorită gradului de 
acoperire a serviciilor de salubritate în mediul rural, diminuându-se astfel depozitările 
necontrolate.  
 
În ceea ce priveşte compoziţia deşeurilor generate/colectate de la populaţie, principalele 
componente fizice ale deşeurilor menajere sunt: hârtia, cartonul, materialele plastice, metale, 
cauciucul, textilele, resturile animaliere, vegetale, sticla, geamurile sparte, deşeurile din 
construcţii şi demolări, paie, cenuşă, pământ etc. Procentul cel mai mare în compoziţia 
deşeurilor menajere este dat de grupa materialelor uşor fermentabile (resturi animaliere, 
vegetale). 
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1037/2010 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice, ţinta de colectare a DEEE-urilor de la gospodăriile 
particulare este de 4 kg/locuitor/an. Judetul Ilfov este deficitar in colectarea acestui tip de 
deseuri. 
 
La nivelul national si regional, exista putini operatori economici autorizați pentru colectarea si 
pentru tratarea DEEE-urilor. 
 
In intervalul 2007–2011 gradul de acoperire cu serviciile de salubrizare la nivelul Judetului 
Ilfov a crescut treptat atât în mediul rural, cât şi în cel urban. Cu toate acestea, nu toate 
localitatile din judet beneficiaza de servicii de salubrizare.  
 
În prezent, în Judetul Ilfov, procesul de colectare selectivă a deşeurilor (hârtie, carton, mase 
plastice, PET, sticlă, metal), în vederea valorificării materialelor reciclabile a fost introdus într-
un număr redus de localitati. De altfel, România se situează pe ultimul loc în Uniunea 
Europeană, procentul de reciclare fiind puțin peste 1%. 
 
Producătorii şi deţinătorii de deşeuri de producţie au obligaţia să asigure prevenirea 
producerii la sursă, manipularea, stocarea, colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea în 
siguranţă a deşeurilor, fără să fie afectate negativ sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător. 
 
În Judetul Ilfov, cantitatea de deşeuri de producţie are trend descendent. 
 
Scăderea cantităților de deșeuri de producție generate în anul 2011, a avut drept cauze 
principale:  

 scăderea ponderii activităților generatoare de cantități mari de deșeuri 

 minimizarea cantităților de deșeuri generate prin retehnologizare. 
 
Majoritatea deşeurilor de producţie sunt valorificate. 
 
Deşeurile sunt în general colectate de către agenţii economici care le produc. Unele deşeuri 
precum: fier, fontă, cupru, aluminiu, hârtie, carton, textile etc. sunt valorificate prin unităţi de 
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tip REMAT, altele sunt stocate temporar sau care nu se mai pot valorifica sunt depozitate în 
depozite. 
 
Cea mai mare rată de valorificare se înregistrează la deşeurile feroase provenite din 
prelucrarea suprafeţelor şi din dezmembrări de utilaje şi vehicule uzate şi la deşeurile 
rezultate din prelucrarea lemnului, acestea fiind valorificate energetic într-un procent de 
aproximativ 95%. 
 
În Judetul Ilfov, eliminarea deşeurilor menajere şi asimilabile celor menajere se realizează 
prin depunere la depozite de deşeuri neconforme.  
 
Eliminarea deşeurilor rezultate din Judetul Ilfov s-a realizat la depozitele Chiajna, Glina şi 
Vidra. Niciunul dintre aceste depozite nu este conform. 
 
La nivelul Judetului Ilfov, este necesara implementarea unui proiect privind realizarea unui 
sistem de management integrat al deşeurilor prin care sa se realizeze un depozit conform, la 
o capacitate suficienta pentru preluarea deseurilor din judet. Este oportuna si necesara  
închiderea depozitelor de deşeuri neconforme existente pe teritoriul Judetului Ilfov. 
 

Investiţii pentru protecţia mediului pe regiuni de dezvoltare, 2010 
 

 
 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică  
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Conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică, in anul 2010 investiţiile pentru protecţia 
mediului pentru Regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov, inregistrau un nivel ridicat, datorita 
realizarii sistemelor publice de apa si de apa uzata in localitatile judetului. 
 
 
7.6. Analiza SWOT a mediului 
 
 
7.6.1. Puncte tari 
 

 Acoperirea partiala a teritoriului localitatii de reteaua de alimentare cu apa si de 
reteaua de hidranti 

 Acoperirea partiala a teritoriului localitatii de sistemul de canalizarea – retea de 
colectare a apei menajere si industriale si statie de epurare 

 Lipsa zonelor poluate istoric  

 Lipsa riscurilor tehnologice 

 Surse de poluare slabe 
 
 
7.6.2. Puncte slabe 
 

 Zone de depozitare necontrolată  a deşeurilor menajere rurale 

 Posibilitatea producerii poluarii acidentala a solului, a apelor de suprafaţă şi freatice din 
cauza  unor deversări accidentale de ape menajere provenite din ferme agricole si 
zootehnice 

 Surse potenţiale de poaluare a aerului (industria carnii şi activităţi efectuate la nivelul 
gospodăriilor rurale individuale), prin mirosuri neplacute şi prin degajarea gazelor care 
produc mirosuri neplacute 

 Deversarea apelor menajere si a apelor industriale provenite de la societăţile 
economice productive direct în râul Arges, acest fapt putând duce la reducerea 
considerabilă a calităţii apelor acestui râu 

 Sistem de scurgere a apelor meteorice inexistent 

 Platforma / groapa de gunoi ecologica inexistenta 

 Lipsa unui sistem de monitorizare a calităţii factorilor de mediu 

 Lipsa partiala a sistemului de alimentare cu apă potabilă a populaţiei 

 Lipsa partiala a sistemului de apă uzata 

 Degradarea calităţii apelor de suprafaţa din cauza deversărilor de ape uzate menajere 
in Raul Arges  

 Degradarea acviferelor, a solului si a aerului din cauza depunerilor necontrolate de 
deşeuri menajere 

 Poluare apa, aer, sol din cauza activitatilor industriale şi din cauza lipsei perdelelor de 
protecţie între funcţiuni incompatibile 

 Zone inundabile 
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7.6.3. Oportunitati 
 

 Strategia Europa 2020 

 Programele de finantare europene si guvernamentale pentru realizarea, extinderea, 
modernizarea, reabilitarea  retelelor publice de alimentare cu apa si a retelelor publice 
de canalizare 

 Programele de finantare europene pentru imbunatatirea calitatii factorilor de mediu 

 Programele de finantare europene pentru imbunatatirea colectarii si depozitarii 
deseurilor 

 Programele de finantare europene pentru corectarea cursurilor raurilor 

 Programele de finantare europene pentru constientizarea populatiei despre importanta 
factorilor de mediu 

 MaterPlan-ului judetean de alimentare cu apa a localitatilor si de asigurare a 
canalizarii in localitati 

 MaterPlan-ului judetean de colectare a deseurilor 
 
 
7.6.4. Amenintari 
 

 Conversia terenurilor 
 Dezvoltarea infrastructurii 
 Extinderea și dezvoltarea așezărilor umane 
 Supraexploatarea resurselor naturale 
 Speciile invazive 
 Schimbările climatice 
 Poluarea 
 Deficiente in implementarea MasterPlanului de apa-canal si a celui de salubrizare 
 Perioade lungi de elaborare, evaluare si implementare a proiectelor de modernizarea, 

realizarea, extinderea, reabilitarea retelelor publice de alimentare cu apa si a retelelor 
de canalizare 

 Perioade lungi de elaborare, evaluare si implementare a proiectelor de modernizarea, 
realizarea, extinderea, reabilitarea a gropilor / depozitelor de gunoi ecologice 

 Coordonare deficitara a proiectelor de infrastructura de mediu de catre factorii de 
decizie judeteni 

 
 
7.7. Viziunea de dezvoltare a mediului 
 
Protecţia mediului înconjurător are ca scop păstrarea echilibrului ecologic, menţinerea şi 
ameliorarea calităţii factorilor naturali, dezvoltarea valorilor naturale ale ţării, asigurarea unor 
condiţii de viaţă şi de muncă mai bune generaţiilor actuale şi viitoare.   
 
Protecţia mediului înconjurător se realizează prin utilizarea raţională a resurselor naturale, 
prin prevenirea şi combaterea poluării mediului înconjurător şi a efectelor dăunatoare ale 
fenomenelor naturale. 
 
Pentru a se reduce efectele poluării se vor avea în vedere respectarea normelor în vigoare 
privind regimul deşeurilor, emisiilor şi al deversărilor de substanţe poluante în mediul 
înconjurător. 
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În ceea ce priveşte diminuarea surselor de poluare a apelor se vor respecta revederile 
H.G.nr.352/2005 care modifică şi completeză H.G.nr.188/2002 - NTPA 002 privind condiţiile 
de evacuare a apelor uzate în reţelele de  canalizare a localităţilor şi direct în staţiile de 
epurare şi limitele admise conform normelor şi legilor în vigoare. 
 
Valorile limită pentru apele subterane vor respectă valorile admise conform Legii nr.458/2002 
– privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin Legea nr.  311/2004. 
 
Valorile concentraţilor agenţilor poluanţi specifice activităţilor desfăşurate pe raza comunei, 
prezenţi în solul terenurilor nu  vor depăşi limitele prevăzute în ordinl MAPPM nr.756/1997. 
 
Se va avea în vedere ca nivelul de zgomot în apropierea unităţilor economice porductive să 
respecte STAS10009/1988, respectiv 65 Db. 
 
În ceea ce priveşte substanţele periculoase şi toxice, este necesara monitorizarea la nivelul 
agenţilor economici prin intermediul fişelor de magazie, verificarea modului de depozitare şi 
de manipulare, precum şi instruirea personalului care are aces la acestea. 
 
Toate echipamentele şi instalaţiile utilizate în desfăşurarea activităţii societăţilor productive a 
caror avarie sau funcţionare necorespunzătoare ar putea conduce la un impact negativ 
asupra mediului, vor fi întreţinute în condiţii optime de lucru. 
 
Deşeurile transportate pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o 
societate autorizată pentru astfel de activităţi cu deşeuri; deşeurile trebuie transportate doar 
de la locul producerii lor  la amplasamentul de recuperare/eliminare fară  a afecta în sens 
negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale; transportul deşeurilor 
se va face conform Ordinului Comun nr.2/211/118/2004. 
 
Emisiile în sol vor respecta valorile limită de emisie stabilite de legislaţia în vigoare.  
 
Pe langa extinderea retelei de alimentare cu apa si a sistemului de apa uzata la nivelul 
intregii localitati, in vederea asigurarii protectiei cetatenilor impotriva factorilor de risc sunt 
necesare: 
o recuperarea terenurilor degradate prin prevenirea şi prin stoparea fenomenelor de 

baltire din cauza apelor meteorice 
o amenajarea de spaţii verzi si de recreere, scuaruri, locuri de joaca pentru copii, locuri 

de odihnă şi de agrement etc. 
o educarea în spirit  ecologic a membrilor comunităţii 
o monitorizarea teritoriului comunei astfel încât să se evite aparitia depozitelor spontane 

şi necontrolate de deşeuri menajere provenite de la gospodăriile individuale 
o realizarea unei platforme ecologice de precolectare a deşeurilor spre a fi depozitate 

conform normelor în vigoare până la data transportării la groapa de gunoi ecologică 
o realizarea unei platoforme ecologice pentru  depozitarea deşeurilor menajere rurale 
o monitorizarea anuală a  calităţii factorilor de mediu, prin efectuarea de măsurători şi 

prin determinarea calităţii la nivelul fiecărui element component al mediului 
o plantarea de perdele de vegetaţie protectoare, amplasate între zonele ocupate de 

societăţile economice productive şi zona de locuinţe, astfel încât să se diminueze 
efectele nocive generate de poluare. 

o plantarea unei benzi de vegetaţie de protecţie pe aliniamentul DN5 si DJ401D 
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o plantarea de perdele de vegetaţie cu scop de protecţie şi de separare a zonei 
industriale de celelalte zone invecinate 

o amenajarea unui parc cu functiuni de agrement multiple si a unui sistem de spatii verzi 
in scop de agrement si de recreere pentru populaţie. 
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8. ECONOMIA 

 
Comuna 1 Decembrie se poziţionează în jurul Bucureştiului, lângă inelul concentric, aflându-
se în arealul de influenţă imediată a metropolei. 
 
Potenţialul economic al Comunei 1 Decembrie este concentrat asupra activităţilor economice 
reprezentative pentru comună, acestea fiind conturate prin industrie, agricultură şi servicii. 
 
In ultimii ani, o data cu extinderea intravilanului, Comuna 1 Decembrie a trecut de la o 
localitate cu profil agricol, la o localitate cu profil industrial si agricol. 
 
In anul 2013, densitatea firmelor la 1.000 locuitori era de 29,93 firme/1.000 locuitori, ceea ce 
incadreaza comuna in categoria localitatilor cu grad ridicat de dezvoltare a antreprenoriatului. 
 

Nr. Indicator UM Valoare 

crt.     indicator 

1. Numar firme nr. 234 

2. Populatie pers. 7.817 

3. Densitatea firmelor la 1.000 locuitori nr./1.000 pers. 29,93 

 
Avand in vedere pozitionarea geografica a Comunei 1 Decembrie, accesul la reteaua rutiera 
majora de transport si extinderea intravilanului, este de asteptat ca numarul agentilor 
economici de pe teritoriul localitatii sa creasca. 
 
 
8.1. Industria si constructiile 
 
In anul 2013, in Comuna 1 Decembrie sunt inregistrate 234 de firme. Acestea activeaza in 
domenii diferite, insa preponderente sunt cele din constructii. 
 
Industria este slab reprezentata la nivelul Comunei 1 Decembrie si este constituita din 
industria usoara si din agroindustrie – morarit, panificatie.  
 
Firmele de constructii sunt bine reprezentate la nivelul Comunei 1 Decembrie. Pe raza 
comunei sunt inregistrate firme de materiale de constructii si de realizarea tuturor tipurilor de 
cladiri rezidentiale si nerezidentiale. 
 
 
8.2. Serviciile  
 
Serviciile au o larga raspandire la nivelul comunei si acopera domenii diverse. Principalele 
domenii din sfera serviciilor sunt: 

 transporturile; 

 comertul; 

 servicii diverse: consultanta pentru afaceri si management, audit financiar, solutii IT 
etc.. 
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Transporurile si comertul au cea mai mare pondere din firmele de pe raza localitatii. Toate 
firmele desfasoara activitati de transport rutier de marfuri datorita accesului la DN5 care 
faciliteaza transportul si tranzitul marfurilor. 
 
 
8.3. Analiza SWOT a economiei 
 
 
8.3.1. Puncte tari 
 

• Gama larga de servicii 
• Transport rutier dezvoltat  
• Reprezentare buna a industriei si a constructiilor 
• Valorificarea accesului la reteaua rutiera majora prin specializarea firmelor in domeniul 

comertului si al transporturilor 
• Valorificarea pozitiei geografice si a conexiunii la reteaua majora TEN-T prin DN5 
• Numar mare de societati comerciale la 1.000 locuitori (29,93%0) 

 
 
8.3.2. Puncte slabe 

 
• Unitati de cercetare, dezvoltare, inovare inexistente 
• Grad mic de absorbtie a fortei de munca locale 
• Neintegrarea agentilor economici in lanturi de clustere 

 
 
8.3.3. Oportunitati 
 

• Extinderea intravilanului 
• Interesul imobiliar 
• Accesul la reteaua rutiera majora prin DN5 
• Programe de finantare din surse europene pentru dezvoltarea ramurilor industriale si a 

constructiilor 
• Cultura antreprenoriala a locuitorilor ridicata 

 
 
8.3.4. Amenintari 
 

• Extinderi necontrolate ale  zonei industriale 
• Cultura antreprenoriala a locuitorilor scazuta  
• Facilitati oferite potentialilor investitori de alte localitati 
• Cultura de cooperare si de asociere scazuta 

 
 
8.4. Viziunea de dezvoltare a economiei 
 
In vederea dezvoltarii industriei locale, extinderii domeniului serviciilor si dezvoltarea 
potentialului inovativ al firmelor, se doreste acoperirea cu infrastructura fizica de baza a zonei 
industriale si de servicii si crearea unui centru de afaceri care sa inglobeze cercetarea, 
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dezvoltarea si inovarea, in vederea atragerii de investitori in zona, cresterii competitivitatii 
zonei si crearea de noi locuri de munca. 
 
Poziţia geo-strategică a Comunei 1 Decembrie – acces la reteaua rutiera majora si 
apropierea faţă de municipiul Bucureşti, aflat la intersecţia principalelor drumuri comerciale 
care traversează Europa, de la vest la est si de la sud către nord, reprezintă un  avantaj 
demn de atenţia potenţialilor investitori autohtoni sau străini. 
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9. AGRICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALA 
 
 
9.1. Agricultura si silvicultura 
 
In Comuna 1 Decembrie, agricultura este bine reprezentata de firme care desfasoara 
activitati specifice de agricultura si de zootehnie.  
 
Pe langa firmele din domeniul agriculturii ai al zootehniei, s-au dezvoltat firme din industria 
agro-alimentara de procesare secundara a produselor agricole. 
 
Terenurile agricole au pastrat destinatia si sunt cultivate cu legume, cu plante paioase si cu 
plante prasitoare. 
 
In localitate functioneaza si cateva firme care au ca obiect de activitate cultivarea plantelor 
ornamentale pe care le comercializeaza in orasele apropiate – Bucuresti si Giurgiu. 
 
Desi are terenuri fertile, localitatea este deficitara in segmentele de colectare – depozitare – 
valorificare a produselor agricole. 
 
 
 
8.2. Zootehnia 
 
Zootehnia localitatii este slab dezvoltata si intr-o continua scadere. Majoritatea efectivelor de 
animale cresc in gospodariile populatiei.  
 
 
8.3. Silvicultura 
 
In anul 2013, fondul forestier al comunei este de 19 ha, adica numai 1,12% din suprafata 
totala a comunei. 
 

Nr. Tip teren Suprafata Suprafata 

crt.   ha % 

1. Agricol 1.445 84,80 

1.1. public 2 0,12 

1.2. privat 1.443 84,68 

2. Luciu de apa 24 1,40 

2.1. public 24 1,40 

2.2. privat     

3. Paduri 19 1,12 

3.1. public 3 0,18 

3.2. privat 16 0,94 

4. Curti constructii 216 12,68 

* TOTAL 1.704 100,00 
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Majoritatea padurilor se afla in proprietate privata, 0,94% din suprafata totala a localitatii, 
respectiv 84,21% din suprafata totala de padure. In proprietate publica a ramas o suprafata  de 
15,79% din suprafata totala a padurilor din localitate, de 19 ha. 
 
 
8.4. Analiza SWOT a agriculturii si a silviculturii 
 
 
8.4.1. Puncte tari 
 

• Asigurarea din surse proprii a necesarului de consum de alimente 
• Terenuri fertile 
• Zona cu potential agricol mare 
• Productie agro-alimentara importanta 
• Dezvoltarea domeniului plantelor ornamentale 

 
 
8.4.2. Puncte slabe 
 

• Slaba dotare a exploatatiilor 
• Faramitarea terenurilor agricole 
• Exploatatii agricole de dimensiuni reduse 
• Lipsa sistemului de irigatii 
• Drumuri de exploatatie agricola degradate 
• Lipsa spatiilor de depozitare si de valorificare a produselor agricole 
• Suprafeta de padure redusa 

 
 
8.4.3. Oportunitati 
 

• Dezvoltarea agro-industriei 
• Programele de finantare europene pentru modernizarea exploatatiilor agricole si 

cresterea competitivitatiii produselor agricole si forestiere 
 
 
8.4.4. Amenintari 
 

• Extinderea necontrolata a intravilanului 
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8.5. Viziunea de dezvoltare a agriculturii 
 
Dezvoltarea agriculturii presupune măsuri şi acţiuni prioritare dintre care: 

• realizarea lucrărilor de amenajare pentru instalaţiile de irigaţii; 
• măsuri simple de prevenire a degradării solului: arături pe curba de nivel, asolamente 

de protecţie, controlul adâncimii nivelului freatic prin lucrări de desecare-drenaj în 
vederea prevenirii excesului de umiditate freatică; 

• susţinerea activităţilor agricole prin sprijinirea serviciilor specifice. În acest sens se 
propune susţinerea înfiinţării cercului de maşini agricole şi servicii de reparaţii ale 
maşinilor agricole; 

• folosirea seminţelor certificate, la îndemnul specialistului în domeniu precum şi o 
tehnologie completă in vederea cresterii productiei agricole; 

• stimularea producţiei vegetale şi animale prin promovarea unui sistem de prime care 
poate fi acordat producătorilor agricoli; 

• dezvoltarea apiculturii, sericiculturii, acvaculturii şi cultivarea ciupercilor precum si 
procesarea şi comercializarea produselor obţinute din aceste activităţi; 

• crearea accesului facil catre exploatatiile agricole; 
• crearea spatiilor propice pentru depozitarea si pentru valorificarea produselor agricole 

(depozite si piata agro-alimentara). 
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10. TURISMUL 
 
Turismul Comunei 1 Decembrie este deficitar atat din punct de vedere al amenajarilor, cat si 
al locatiilor de cazare.  
 
 
10.1. Obiective turistice  
 
Localitatea nu dispune de obiective de patrimoniu construit. 
 
Obiectivele turistice care pot fi valorificate sunt padurile si zona din proximitatea raului Arges. 
 
Resursele de patrimoniu natural nu au fost valorificate in scop turistic si de agrement. 
 
Pe teritoriul localitatii exista o teren de sport.  
 
Cea mai importanta resursa a localitatii o constituie terenurile agricole si activitatile agricole 
in jurul carora se pot dezvolta activitati agro-turistice. 
 

Harta obiectivelor turistice din Judetul Ilfov 
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10.2. Infrastructura de cazare 
 
Pe teritoriul Comunei 1 Decembrie nu sunt inregistrate structuri de cazare. 
 
 
10.3. Analiza SWOT a turismului 
 
 
10.3.1. Puncte tari 
 

• Obiective de patrimoniu natural  
• Un teren de sport 

 
 
10.3.2. Puncte slabe 

 
• Patrimoniul natural nu este pus in valoare 
• Lipsa amenajarilor turistice si recreationale 

 
 
10.3.3. Oportunitati 
 

• Programe de finantare europene si guvernamentale pentru crearea, modernizarea, 
renovarea si promovarea obiectivelor de interes turistic 

• Programe de finantare europene si guvernamentale pentru crearea, modernizarea, 
renovarea si crearea spatiilor de cazare si conexe 

• Programe de finantare europene si guvernamentale pentru amenajarea zonelor de 
agrement 

• Posibilitati de dezvoltare a agro-turismului 
 
 
10.3.4. Amenintari 
 

• Nesepararea zonei industriale de cea de turism si de agrement 
• Lipsa de interes pentru dezvoltarea infrastructurii de turism 
• Promovarea deficitara a zonelor care se vor amenaja 

 
 
10.4. Viziunea de dezvoltare a turismului 
 
Valorificarea obiectivelor cu potential turistic prin promovarea: 

• turismului de tranzit – definirea şi promovarea unui brant turistic pentru 
individualizarea, personificarea şi asigurarea unei atractivităţi specifice atât pentru 
turişti cât şi pentru investitori; 

• agro-turismului – prin crearea unor pensiuni agro-turistice ; 
• înfiinţarea unei zone de agrement-turism-sport; 
• amenajarea padurii si a vecinatatii raului in scop de agrement. 
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11. ADMINISTRATIE SI BUNA GUVERNANTA 
 
 
11.1. Resurse financiare 
 
Bugetul local demonstrează posibilităţi limitate de a genera venituri. Acest fapt limiteaza 
inclusiv autonomia administrativă, iar descentralizarea s-ar produce doar la nivelul funcţiilor 
sale fără o descentralizare financiară. Comuna 1 Decembrie inregistreaza venituri modeste in 
raport cu necesitatea de dezvoltare a infrastructurii localitatii. Subvenţiile primite de Comuna 
1 Decembrie de la bugetul de stat sunt mici.  
 
Nevoile investiţionale ale Comunei 1 Decembrie au ramas neacoperite. 
 
Comuna 1 Decembrie nu a atras fonduri europene, iar fondurile guvernamentale pe care le-a 
accesat sunt reduse. 
 
Avand un sector al agriculturii, serviciilor si al transpoturilor dezvoltat si o industrie in formare, 
Comuna 1 Decembrie inregistrează venituri bugetare considerabile, insa insuficiente pentru 
nevoile investitionale de dezvoltare ale localitatii. Comuna 1 Decembrie inregistreaza un 
deficit cronic de finanţare, fiind dependenta de alocările financiare de la nivelul teritorial 
superior. 
 
 
11.2. Resurse umane 
 
In privinţa numărului personalului din administraţia publică locală, se remarcă o stagnare in 
domeniile reglementate prin normativele de personal stabilite prin O.U.G. nr.63/2010, dar şi 
in invăţămantul preuniversitar şi in domeniul asistenţei sociale.  
 
Resursele umane sunt deficitare atat cantitativ, cat şi calitativ faţă de activitatea instituţională 
obligatorie in cadrul autoritatii publice locale.  
 
Numărul posturilor de conducere respectă un procent intre 8-10% din numărul total al 
posturilor. La nivelul localitatii, se respecta raportul de 9 angajaţi de execuţie la 1 persoana 
de conducere. 
 
Majoritatea personalului de execuţie este instruit, cu competenţe care pot fi dezvoltate 
conform nevoilor de descentralizare a actului public administrativ. 
 
 
11.3. Analiza competenţelor administraţiei publice locale  
 
La nivelul Consiliului Local 1 Decembrie nu exista  structuri de dezvoltare 
locala/management de proiecte, insa exista  personal competent pentru desfasurarea  
activităţilor referitoare la managementul de proiecte.  
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In primarie exista structuri funcţionale adaptate procesului de descentralizare, planificare 
strategică, dar numărul de personal angajat in acest tip de activitate este foarte mic 
comparativ cu numărul de proiecte necesar a fi gestionate de către administraţia publica. 
 
Accesarea de fonduri structurale la nivelul Consiliului Local 1 Decembrie este deficitara. 
Comuna 1 Decembrie nu a implementat niciun proiect cu finantare europeana. 
 
In ultimii ani, Comuna 1 Decembrie a realizat un singur proiect finantat din bugetul local si din 
fonduri guvernamentale. 
 

Nr. Denumirea proiectului Sursa de finantare Stadiul 
implementarii 

Observatii 

crt. Proprii Guvernamentale 

  

1. Sistem de spatii verzi  Bugetul local  AFM In executie   

oziţia Clasament Naţional Consiliul Judetean Val. totală a fondurilor accesate lei 
Avand in vedere:  

 gradul redus de accesare a fondurilor guvernamentale si europene 

 nevoile investitionale in crestere ale localitatii, 
este necesara intarirea capacitatii autoritatii publice locale in atragerea de fonduri europene 
si guvernamentale şi a capacitatii de a elabora si de a gestiona proiecte de investiţii pentru 
comunitatea locala. 
 
Din punct de vedere al capacităţii de proiectare, de planificare şi de formulare de politici 
autoritatea publica se confruntă cu unele provocări dintre care lipsa de cultura parteneriala 
este fundamentala. Colaborarea intre administraţia publică şi societatea civilă, ONG-uri este 
insuficient dezvoltată din cauza existenţei unor parteneriate care nu sunt suficient de matur 
dezvoltate şi care nu sunt structurate astfel incat să rezolve interesele comunităţii. 
 
 
11.4. Guvernanţa electronică 
 
Comuna 1 Decembrie se afla printre instituţiile inscrise pe e-guvernare.  
 
Pe primul loc in topul celor mai cerute servicii electronice de către cetăţeni se află plata 
taxelor şi impozitelor online, prin card bancar. Administratia publica locala nu a aderat inca la 
aceasta facilitate. 
 
Plata cu cardul prin internet este foarte utilă şi pentru cetăţenii care locuiesc in afara localitatii 
de reşedinţă, pentru că nu mai trebuie să se deplaseze pentru a plăti taxele datorate la 
bugetul local.  
 
Dintre lista serviciilor on-line, serviciile tranzacţionale sunt considerate ca fiind cele mai 
reprezentative in viitor pentru guvernarea electronică, atat timp cat completarea şi 
prezentarea de formulare de către populaţie va continua să aibă un rol preponderent in 
relaţia sa cu administraţia publică. 
 
Primaria Comunei 1 Decembrie a aderat la serviciile electronice ale www.e-guvernare.ro, 
dupa implementarea unui proiect finantat din FEDR prin Programul Operational Sectorial 
Cresterea Competitivitatii Economice. 
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Infrastructura de soft a Primariei Comunei 1 Decembrie contine si un Program de Registru 
Agricol AVANREGIS – prin care se gestioneaza fondul funciar al comunei. 
 
 
11.5. Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului 
 
In Comuna 1 Decembrie fenomenul infractional este redus. Rata criminalitatii (număr de 
persoane condamnate definitiv la 100.000 de locuitori) se situeaza sub media judeteana.   
 
In ceea ce priveşte siguranţa traficului rutier, acesta se mentine scazuta, inregistrand un 
numar mare al deceselor din accidente rutiere (media naţională fiind de 95 de 
decedaţi/1.000.000 de locuitori), dar incă peste media UE27 (78 decedati / 1.000.000 de 
locuitori). Cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere sunt: 

 starea precara a drumurilor 

 lipsa / discontinuitatea trotuarelor 

 intersectii neamenajate 

 indisciplina pietonilor  

 viteza excesivă 

 neadaptarea vitezei la conditiile de drum 

 neacordarea priorităţii de trecere a pietonilor, respectiv a vehiculelor. 
 
Un fenomen aparte este cel al infracţiunilor de natură economico-financiară, al căror număr a 
crescut semnificativ in Romania mai ales după 2008, pe fondul crizei economice globale. 
Pentru anul 2010, Institutul Naţional de Statistică a estimat că evaziunea fiscală totală 
reprezenta 18,01% din PIB oficial, dintre care 15,67% este incă neidentificată. In pofida 
eforturilor depuse de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin organismele sale de acţiune, 
fenomenul evaziunii fiscale afectează semnificativ menţinerea ordinii publice, inclusiv la nivel 
naţional. 

 
Tipuri de infracțiuni înregistrate în Județul Ilfov 

 
Sursa: Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov 
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Criminalitatea informatică este un fenomen care a luat amploare in ultimul deceniu, pe fondul 
extinderii accesului populaţiei şi al firmelor la internet şi la mijloacele moderne de comunicaţii. 
Cele mai frecvente infracţiuni din această categorie sunt fraudele informatice (licitaţii fictive 
de bunuri, phising etc.) şi fraudele cu cărţi de credit (cu ATM-uri, cărţi de credit etc.). La 
acestea se adaugă pornografia infantilă şi accesul neautorizat in sistemele informatice, două 
fenomene infracţionale care iau amploare. 
 
Traficul de bunuri contrafăcute, mai ales tutun şi băuturi a crescut. 
 
Activitatea de evidenţă a persoanelor şi de administrare a bazelor de date este gestionată de 
Direcţia Judeţeana de Evidenţă a Populaţiei şi de Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Populaţiei care, in Judetul Ilfov, funcţionează in majoritatea centrelor urbane şi in 
unele localităţi rurale. 
 
Conform Raportului Anual al Agenţiei Naţionale Antidrog pe 2012, cei mai mulţi consumatori 
de droguri internaţi consuma canabis, hipnotice, sedative si etnobotanice. 
  
Comuna 1 Decembrie nu se confrunta cu un fenomen de amploare in ceea ce priveste 
consumul de droguri si  numărul de internări ale consumatorilor de droguri. 
 
La nivelul Comunei 1 Decembrie funcţioneaza o singura instituţie cu atribuţii in domeniul 
siguranţei cetăţeanului şi ordinii publice, respectiv Politia Rurala 1 Decembrie. 
 
 
11.6. Prevenirea şi combaterea actelor de corupţie 
 
Din punct de vedere al instituţiilor publice cu atribuţii in domeniu, Judetul Ilfov nu dispune de 
Servicii Teritoriale ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie. In ultimii ani, Judetul Ilfov s-a 
confruntat cu acte de coruptie, fenomen reflectat de descinderile care au avut loc in teritoriu. 
 
Fenomenul de coruptie la nivel local se mentine redus, fapt reflectat si de lipsa descinderilor 
pe raza Comunei 1 Decembrie. 
 
 
11.7. Descentralizare şi regionalizare 
 
In anul 2013, Parlamentul şi Guvernul realizează demersuri importante pentru procesul de 
regionalizare, inclusiv prin modificarea Constituţiei in acest sens. Scenariul cel mai vehiculat 
este cel al dobandirii personalităţii juridice a regiunilor de dezvoltare actuale (nivelul NUTS 
2), acestea urmand să devină unităţi administrativ-teritoriale. In cazul in care acest demers 
va fi dus la bun sfarşit, regiunile vor prelua o serie de atribuţii şi de resurse financiare de la 
nivelul administraţiei publice centrale, urmand ca in următoarea perioadă de programare să 
joace un rol major şi in absorbţia fondurilor europene, prin crearea unor Autorităţi de 
Management regionale. 
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11.8. Analiza SWOT a administratiei 
 
 
11.8.1. Puncte tari 
 

 Buget local echilibrat 

 Personal calificat in administratia publica 

 Experienta in dezvoltarea si in gestiunea proiectelor 

 Programe informatice de gestiune electronica a bazelor de date esentiale 

 Aderearea la www.e-guvernare.ro  

 Rata redusa a infractionalitatii si a criminalitatii 

 Rata redusa a fenomenului de dopaj 

 Rata redusa a fenomenului de coruptie 
 
 
11.8.2. Puncte slabe 
 

 Insuficienta bugetului local in raport cu necesitatile investitionale de dezvoltare ale 
localitatii 

 Insuficienta personalului din administratia publica ocupat cu dezvoltarea proiectelor  

 Atitudinea reticenta in accesarea programelor cu finantare europeana 

 Accidente rutiere 

 Furturi din locuinte 
 
 
11.8.3. Oportunitati 
 

 Programe de finantare europene pentru dezvoltarea capacitatii administrative si pentru 
asistenta tehnica 

 Programe de finantare europene pentru dezvoltarea aplicatiilor informatice 

 Programele de finantare europene pentru reducerea riscurilor infractionale, pentru 
formarea personalului etc. 

 
 
11.8.4. Amenintari 
 

 Tranzitia la perioada programatica 2014-2020 

 Regionalizarea  

 Modificari legislative frecvente  
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II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA  
 
 
1. DEZVOLTAREA DURABILA 
 
 
1.1. Scurt istoric 
 
Teoria dezvoltării durabile este relativ nouă şi se află în curs de formare. Conceptul de 
dezvoltare durabilă s-a conturat într-un moment în care subiectul mediului se afla în prim 
planul dezbaterilor politice. 
 
Comunitatea internaţională a decis să trateze problemele mediului prin măsuri colective la 
nivel global, pe care a căutat să le definească şi să le aplice prin intermediul unui cadru 
internaţional adecvat. 
 
Acest cadru de acţiune la nivel internaţional s-a format în timp şi se află într-o evoluţie 
dinamică, cuprinzând măsuri legale cu caracter obligatoriu în forma tratatelor sau convenţiilor 
sau cu caracter neobligatoriu, în forma declaraţiilor, rezoluţiilor sau seturilor de linii directoare 
şi orientări politice, măsuri instituţionale şi mecanisme de finanţare viabile. 
 
Comunitatea internaţională s-a reunit pentru prima dată în 1972 la Conferinţa de la 
Stockholm privind Mediul Uman (Stockholm Conference on Human Environment) pentru a 
dezbate problema mediului global şi a necesităţilor de dezvoltare. 
 
În urma conferinţei au rezultat: 

o Declaraţia de la Stockholm, conţinând 26 de principii; 
o Planul de Acţiune pentru Mediul Uman, cu trei componente: 

 programul pentru evaluarea mediului global (Earthwatch); 
 activităţile pentru managementul mediului; 
 măsurile de sprijin. 

o Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (United Nations Environment Programme – 
UNEP) al cărui Consiliu de Conducere şi Secretariat au fost înfiinţate în decembrie 
1972 de Adunarea Generală ONU; 

o Fondul voluntar pentru Mediu (Voluntary Environment Found) înfiinţat în ianuarie 
1973, în conformitate cu procedurile financiare ONU. 

 
Toate acestea sunt considerate a fi piatra de temelie a primului cadru internaţional pentru 
tratarea problemelor mediului. 
 
Conferinţa a recunoscut că problemele de mediu ale ţărilor industrializate, cum sunt 
degradarea habitatelor, toxicitatea şi ploile acide nu reprezintă probleme neapărat importante 
pentru toate ţările, adică strategiile de dezvoltare nu îndeplinesc necesităţile şi priorităţile 
ţărilor şi comunităţilor celor mai sărace. 
 
Conferinţa a fost însă dominată în principal de problemele de mediu şi a condus la creşterea 
conştientizării publice în acest domeniu. 
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De la înfiinţarea sa, în baza recomandărilor Conferinţei de la Stockholm, UNEP a desfăşurat 
o serie de activităţi pentru a-şi manifesta, în cadrul sistemului ONU, rolul său de catalizator şi 
coordonator în domeniul mediului. 
 
Activităţile programului pot fi clasificate în două mari grupe: 

o orientate pe probleme sectoriale ale factorilor de mediu: poluarea apelor, a aerului şi 
a solurilor (în special degradarea terenurilor); 

o orientate pe probleme globale: ploi acide, epuizarea stratului de ozon, schimbările 
climatice, defrişarea şi deşertificarea, conservarea biodiversităţii, traficul internaţional 
de produse şi deşeuri toxice şi periculoase, protejarea mediului în perioadele de 
conflict armat. 

 
Problemele globale ale mediului au început să devină predominante şi au creat necesitatea 
iniţierii unor acţiuni suplimentare pentru creşterea conştientizării publice, care să determine 
comunitatea internaţională să ia în timp util măsuri funcţionale, atât pe plan internaţional cât 
şi naţional. 
 
Evaluarea efectelor acestor "noi" probleme ale mediului a condus la recunoaşterea faptului 
că s-a realizat un progres prea redus în integrarea protecţiei mediului în politicile şi activităţile 
de dezvoltare, respectiv obiectivul consacrat prin principiul 13 al declaraţiei de la Rio nu a 
fost realizat. 
 
 
1.2. Conceptul de „Dezvoltarea durabila” 
 
In conformitate cu Declaraţia de la Stockholm, Principiul 13: “Pentru a realiza un 
management mai raţional al resurselor, care să conducă astfel la îmbunătăţirea mediului, 
Statele trebuie să adopte o abordare integrată şi coordonată a planurilor lor de dezvoltare, 
pentru a asigura că dezvoltarea lor este compatibilă cu necesitatea de a proteja şi îmbunătăţi 
mediul în beneficiul propriei populaţii.” 
 

Necesitatea reorientării eforturilor pentru realizarea obiectivului de integrare s-a concretizat 
după unsprezece ani de la Conferinţa de la Stockholm, respectiv în 1983, când Naţiunile 
Unite au înfiinţat Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (World Commission on 
Environment and Development – WCED) cunoscută sub denumirea de Comisia Brundtland. 
 
Această comisie a elaborat şi publicat în 1987 documentul "Viitorul nostru comun" (Raportul 
Brundtland), prin care s-a formulat cadrul care avea să stea la baza celor 40 de capitole ale 
Agendei 21 şi a celor 27 de principii ale Declaraţiei de la Rio şi care a definit dezvoltarea 
durabilă ca fiind "dezvoltarea care îndeplineşte necesităţile generaţiei prezente, fără a 
compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi". 
 
În iunie 1992, la Rio de Janeiro s-a desfăşurat Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi 
Dezvoltarea (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED) 
denumită şi "Conferinţa de la Rio", la care s-au reunit 120 de conducători ai statelor lumii. 
 
Cu această ocazie, pe plan internaţional, a fost recunoscută oficial necesitatea de a integra 
dezvoltarea economică şi protecţia mediului în obiectivul de dezvoltare durabilă şi s-a afirmat 
importanţa, în continuă creştere, a dreptului internaţional al mediului, ca mecanism de 
codificare şi promovare a dezvoltării durabile. 
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În urma conferinţei au rezultat: 

o Declaraţia de la Rio, conţinând 27 de principii; 
o Agenda 21, care constituie un plan de acţiune pentru dezvoltarea durabilă cu 

începere din secolul al XXI-lea, concretizat în 40 de capitole destinate unor domenii 
de programe specifice, structurate în termenii: 

 bazei de acţiune; 
 obiectivelor de realizat; 
 activităţilor care trebuie efectuate; 
 modalităţilor de implementare. 

o Statement of Principles on Forests ("Declaraţia principiilor privind pădurile") – un 
document fără putere obligatorie, care conţine principiile pentru managementul 
conservării şi dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri; 

o Organizarea instituţională a Comisiei pentru Dezvoltarea Durabilă (CSD); 
o Mecanismul de finanţare pentru implementarea Agendei 21. 

 
Summitul de la Rio a adus cu fermitate pe arena publică problemele de protecţie a mediului 
şi de dezvoltare. Alături de Agenda 21 şi Declaraţia de la Rio, s-a ajuns la un acord cu privire 
la două convenţii obligatorii: 

o Convenţia privind Diversitatea Biologică (Convention on Biological Diversity CBD) şi 
o Convenţia cadru privind Schimbările Climatice. 

 
Summitul de la Rio a generat de asemenea o serie întreagă de reacţii pozitive, incluzând 
demararea a numeroase iniţiative pentru implementarea Agendei 21 la nivel local şi a 
reorientării politicii de protecţie a mediului. 
 
În acelaşi an, în multe state s-au înfiinţat comisii naţionale pentru dezvoltarea durabilă şi s-au 
întocmit strategii pentru dezvoltarea durabilă. 
 
În ciuda acestor consecinţe pozitive, obiectivul global al Agendei 21, care a făcut apel la o 
schimbare radicală a sistemelor de valori convenţionale dominante existente şi a proceselor 
instituţionale, nu a putut fi atins. 
 
RIO+5 (1997) Evaluarea progresului realizat la cinci ani de la Conferinţa de la Rio 
(New York, 1997) a evidenţiat o serie de deficienţe, legate în particular de echitatea socială şi 
sărăcie. 
 
Aceste aspecte au fost evidenţiate prin: 

o reducerea asistenţei oficiale acordate pentru dezvoltare şi creşterea datoriilor 
internaţionale; 

o eşecul îmbunătăţirii: transferului de tehnologie, construcţiei capacităţilor pentru 
participare şi dezvoltare; 

o eşecul coordonării instituţionale şi 
o incapacitatea de a reduce nivelurile excesive de producţie şi de consum. 

 
RIO+10 (2002)Summitul de la Johannesburg a făcut apel la ratificarea, întărirea şi 
implementarea mai fermă a acordurilor şi a convenţiilor internaţionale privind mediul şi 
dezvoltarea. 
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Summitul Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă (World Summit on Sustainable 
Development – WSSD), care a avut loc la Johannesburg în perioada 26 august – 6 
septembrie 2002, a reunit 104 conducători ai statelor lumii şi a avut ca principlale rezultate: 

o Declaraţia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă şi 
o Planul de implementare a Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă (JPOI). 

 
Summitul de la Johannesburg a reafirmat dezvoltarea durabilă ca fiind un element central al 
agendei internaţioanle şi a dat un nou impuls pentru aplicarea practică a măsurilor globale de 
luptă împotriva sărăciei şi pentru protecţia mediului. 
S-a aprofundat şi întărit înţelegerea conceptului de dezvoltare durabilă, în special prin 
evidenţiere a importantelor legături dintre sărăcie, mediu şi utilizare a resurselor naturale. 
 
Guvernele au căzut de acord şi au reafirmat un domeniu de obligaţii şi ţinte concrete de 
acţiune pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 
 
Prin Declaraţia de la Johannesburg s-a asumat responsabilitatea colectivă pentru progresul 
şi întărirea celor trei piloni interdependenţi ai dezvoltării durabile:  

1. dezvoltarea economică 
2. dezvoltarea socială  
3. protecţia mediului la nivel local, naţional, regional şi global. 

 
Planul de implementare urmăreşte aplicarea de măsuri concrete la toate nivelurile şi întărirea 
cooperării internaţionale, în baza responsabilităţolor comune dar diferenţiate, exprimate în 
Principiul 7 al Declaraţiei de la Rio şi integrarea celor trei piloni ai dezvoltării durabile. 
 
În acest sens, eforturile sunt cu precădere axate pe: 

o eradicarea sărăciei; 
o modificarea modelelor de producţie şi consum; 
o protejarea sănătăţii şi 
o protejarea şi managementul bazei de resurse naturale pentru dezvoltarea economică 

şi socială. 
 
Un important progres l-a constituit sprijinul pentru înfiinţarea unui fond de solidaritate 
mondială pentru eradicarea sărăciei.  
 
De asemenea, opiniilor societăţii civile li s-a dat o importanţă deosebită, ca recunoaştere a 
rolului esenţial al societăţii civile în implementarea dezvoltării durabile şi promovarea de 
parteneriate. 
 
RIO+20 (2012) Conferinţa ONU privind Dezvoltarea Durabilă – UNCSD  
 

UNCSD este organizată în conformitate cu Rezoluţia Adunării Generale 64/236, adoptată în 
septembrie 2009. Conferinţa va avea loc în Brazilia, în 2012, cu ocazia celei de a 20-a 
aniversări din 1992 a Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (UNCED), la Rio 
de Janeiro, şi aniversarea a 10 ani din 2002 Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă 
(WSSD) de la Johannesburg. 
 
Obiectivul conferinţei este de a asigura un angajament politic reînnoit pentru dezvoltarea 
durabilă, evaluarea progreselor realizate până în prezent şi lacunele în punerea în aplicare a 
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rezultatelor principalelor summituri privind dezvoltarea durabilă, precum şi abordarea 
provocărilor noi şi emergente. În acest scop, accentul se pune pe două teme majore: 

o Economia verde, în contextul dezvoltării durabile şi al eradicării sărăciei (trebuie 
avut în vedere legăturile cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – Millenium 
Development Goals, MDGs) şi 

o Cadrul instituţional pentru dezvoltare durabilă. 
 
Rezultatele negocierilor de la CSD19 – în special cele privind SCP (consumul şi producţia 
durabile) – sunt de o importanţă majoră pentru conturarea angajamentelor politice ce se vor 
decide în cadrul UNCSD (Rio+ 20). 
 
Toate aceste conferinţe mondiale au influenţat evoluţia dreptului internaţional al mediului. 
 
Există numeroase acorduri bilaterale şi multilaterale care conţin prevederi legate de unul sau 
mai multe aspecte care vizează protecţia mediului, acoperind probleme de natură: 

o subregională 
o regională 
o globală. 

 
Dezvoltarea durabila presupune gasirea unui echilibru intre dezvoltarea economica, 
dezvoltarea sociala si protectia mediului. 
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2. CONTEXTUL 
 
 
2.1. Contextul european 
 
In vederea implementarii conceptului de “dezvoltare durabila”, Uniunea Europeana a elaborat 
Strategia pentru Dezvoltarea Durabila a Uniunii Europene in cadrul careia a stabilit 7 
obiective. 
 
 
2.1.1. Obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene 
 

1. Limitarea schimbărilor climatice şi a costurilor şi a efectelor sale negative pentru 
societate şi mediu; 

2. Să ne asigurăm că sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale 
şi de mediu ale societăţii noastre, minimizând impacturile sale nedorite asupra 
economiei, societăţii şi a mediului; 

3. Promovarea modelelor de productie şi de consum durabile; 
4. Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, 

recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor; 
5. Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei 

împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii; 
6. Crearea unei societăţi a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între 

şi în cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ca o 
precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale; 

7. Promovarea dezvoltării durabile pe scară largă; asigurarea ca politicile interne şi 
externe ale UE sunt în acord cu dezvoltarea durabilă şi angajamentele internaţionale 
ale acesteia. 

 
 
2.1.2. Cadrul legislativ european 
 
In vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Durabila a Uniunii Europene, Comisia 
Europeana a adoptat un pachet legislativ care va constitui cadrul politicii de coeziune a UE 
pentru perioada 2014-2020. Aceste regulamente au fost analizate si aprobate de către 
Consiliul UE şi Parlamentul European în perioada 2012-2013, urmand sa intre în vigoare in 
2014. Pachetul legislativ include: 
 

b. un Regulament general pentru stabilirea unor norme comune pentru: 

 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 

 Fondul Social European (FSE) 

 Fondul de Coeziune (FC) 

 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) 

 Fondul European pentru Afaceri Maritime si Pescuit (EMFF) 
c. trei reglementari specifice pentru:  

 FEDR 

 FSE  

 Fondul de Coeziune 
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d. doua regulamente pentru:  

 Cooperarea teritoriala europeana  

 Gruparea europeana de cooperare teritoriala (GECT) 
 
În perioada de programare 2007-2013, regiunile din Uniunea Europeană au fost împărţite şi 
finanţate de Comisia Europeană, în două categorii, în funcţie de venituri, respectiv:  

1. regiuni mai puţin dezvoltate 
2. regiuni mai dezvoltate.  

 
Comisia Europeană a stabilit pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020, crearea aşa-numitelor 
"regiuni de tranziţie", al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins între 75% şi 90% din media 
Uniunii Europene. Cele trei categorii definite vor fi eligibile pentru investiţii după cum 
urmează: 

1. Regiunile mai puţin dezvoltate, al căror PIB/ locuitor este mai mic de 75% din media 
Uniunii Europene, vor avea în continuare prioritate maximă în cadrul acestei politici. 
Rata maximă de cofinanţare este stabilită la 75 - 85% în regiunile mai puţin dezvoltate, 
dar şi în regiunile ultraperiferice; 

2. Regiunile de tranziţie, al căror PIB/ locuitor este cuprins între 75% şi 90% din media 
Uniunii Europene, vor avea o rată de cofinanţare de 60%; 

3. Regiunile mai dezvoltate, cu un PIB/ locuitor mai mare de 90% din media Uniunii 
Europene, vor avea o rată de cofinanţare de 50%. 

 
Regiunea Sud Muntenia se încadrează în categoria regiunilor „mai puţin dezvoltate”, fiind 
caracterizată de un PIB/ locuitor mai mic de 75% comparativ cu media Uniunii Europene. 
 
 
2.1.3. Fondurile Structurale  
 
Fondurile structurale sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, 
al căror scop este să acorde sprijin la nivel structural. Sprijinul financiar din Fondurile 
Structurale este destinat, în principal, regiunilor mai puțin dezvoltate, în scopul de a consolida 
coeziunea economică și socială în Uniunea Europeană. 
 
Fondurile Structurale contribuie la 3 obiective strategice ale Politicii de Coeziune Economică 
și Socială a Uniunii Europene: 

1. Convergența sau reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Statele pot 
solicita finanțare pentru regiunile care au PIB/capita sub 75% din media europeană. 

2. Competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă. Statele pot solicita finanțare 
pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergență. 

3. Cooperarea teritorială europeană. Obiectiv tematic care sprijină adaptarea și 
modernizarea politicilor și sistemelor de educație, instruire și angajare a forței de 
muncă. 
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2.1.3.1. Fundamentare 
 

1. Planul Național de Dezvoltare (PND) - este documentul de planificare strategică și 
programare financiară multianuală care are ca scop orientarea și stimularea 
dezvoltării economice și sociale a țării pentru atingerea obiectivului de realizare a 
coeziunii economice și sociale. 

2. Cadrul Strategic Național de Referință (CNSR) - este documentul strategic 
fundamental pentru programarea Fondurilor Structurale și de Coeziune (FSC) în 
perioada 2007 – 2013. CSNR fundamentează strategic Programele Operationale 
(PO) și reflectă contribuția FSC la Obiectivele Lisabona. 

 
 
2.1.3.2. Instrumente structurale 
 
Fondurile Structurale și de Coeziune (FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt 
instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea 
disparităților economice și sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice și 
sociale. 
 

1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – este fondul structural care 
finanțează în principal infrastructura, investițiile generatoare de locuri de muncă, 
proiectele de dezvoltare locală și ajutoarele pentru intreprinderile mici si mijlocii. Deși 
a pastrat denumirea, a suferit o serie de reorientări strategice față de perioada 2000-
2006. Propunerea Comisiei Europene pentru cadrul financiar multianual prevede o 
sumă de 376 de miliarde EUR pentru coeziunea economică, socială și teritorială 
pentru perioada 2014-2020. 

2. Fondul Social European (FSE) – este fondul structural care promovează 
reintegrarea în muncă a șomerilor și a grupurilor defavorizate, prin finanțarea 
activităților de formare profesională și asistență în procesul de recrutare. FSE și-a 
păstrat denumirea și obiectivele din perioada 2000-2006. În propunerea Comisiei 
privind un cadru financiar multianual, politicii de coeziune i se alocă 376 de miliarde 
EUR pentru perioada 2014-2020. 

3. Fondul de Coeziune (FC) este instrumentul structural care cofinantează nu 
programe, ci mari proiecte în materie de mediu, rețele de transport transeuropene și 
domenii de dezvoltare durabile care aduc beneficii protecției mediului (eficiență 
energetică și energie regenerabilă), transport intermodal, transport urban și transport 
public ecologic. Propunerea Comisiei pentru un cadru financiar multianual include o 
propunere de 376 de miliarde EUR pentru perioada 2014-2020. 

4. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – este instrumentul 
de tip structural, parte a Politicii Agricole Comune, care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor de creștere a competitivității agricole și forestiere, de management agricol 
și mediu, de îmbunătățire a calității vieții și diversificare a activităților economice în 
perimetre care variază de la zone rurale cu populație redusă până la zonele rurale 
periurbane aflate în declin sub presiunea centrelor urbane. FEADR inlocuieste 
FEOGA, instrument activ în perioada 2000-2006. 

5. Fondul European pentru Pescuit (FEP) – este instrumentul de tip structural, parte a 
Politicii Comune de Pescuit, care se concentrează asupra continuității activităților de 
pescuit și de exploatare ratională și a protejării resurselor de pescuit, dezvoltării de 
intreprinderi viabile în sectorul de pescuit, dezvoltării și îmbunătățirii calității vieții din 
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zonele dependente de pescuit. FEP a înlocuit Instrumentul Financiar pentru 
Orientarea Pescuitului (IFOP), care a fost lansat în anul 1995. 

 
 
2.2. Contextul national 
 
România este a șaptea țară din UE după populație (20,12 milioane) și a doua țară din grupul 
noilor state membre, după Polonia. 
 

În perioada 2001‐2008, economia românească a crescut cu 5‐6% pe an, în medie, aceasta 
fiind una dintre cele mai rapide rate de creștere din Uniunea Europeană. 
 

Între anii 2009 și 2012, PIB‐ul României a avut o tendință oscilantă. După o creștere medie 

anuală de +7,2% în 2006‐2008, anul 2009 a adus o contracție severă de 6,6%, din cauza 

încetinirii creșterii economice. Creșterea a revenit în 2011 (+2,5%), dar a încetinit în 2012 
(+0,7%), sub impactul unei secete severe care a afectat producția agricolă, precum și al 

crizei din zona euro. Se prevede o revenire economică modestă, cu o creștere a PIB‐ului de 

1,6% în 2013 și de 2,2% în 2014. 
 
Cu toate acestea, România încă se află cu mult în urma majorității țărilor europene din punct 

de vedere al dezvoltării economice. PIB‐ul pe cap de locuitor după standardul puterii de 
cumpărare (SPC) era aproape jumătate din media UE 27 în 2012 și doar aproximativ 70% 

din PIB‐ul mediu pe cap de locuitor din noile state membre UE. 
 
 
2.2.1. Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-
2030 
 
Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-2030 a 
stabilit mai multe prioritati si obiectivele-tinta in realizarea acestora. 
 
 
2.2.1.1. Obiective-tinta si modalitati de actiune la orizont 2013, 2020, 2030 conform 
orientarilor strategice ale UE 
 
Prin Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-2020-2030 
s-au stabilit mai multe provocari care urmaresc logica tematica a Strategiei de Dezvoltare 
Durabila revizuite a UE din 2006 (SDD/UE). 
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Provocari cruciale 
 
 
1. Schimbarile climatice si energia curata 
 
Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbarilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze 
cu efect de sera, precum si a efectelor negative ale acestora asupra societatii si a mediului. 
 
Orizont 2013. Obiectiv national: Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt si 
mediu si crearea premiselor pentru securitatea energetica a tarii pe termen lung conform 
cerintelor unei economii moderne de piata, în conditii de siguranta si de competitivitate; 
îndeplinirea obligatiilor asumate în baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a 
emisiilor de gaze cu efect de sera; promovarea si aplicarea unor masuri de adaptare la 
efectele schimbarilor climatice si respectarea principiilor dezvoltarii durabile. 
 
Orizont 2020. Obiectiv national: Asigurarea functionarii eficiente si în conditii de siguranta a 
sistemului energetic national, atingerea nivelului mediu actual al UE în privinta intensitatii si 
eficientei energetice; îndeplinirea obligatiilor asumate de România în cadrul pachetului 
legislativ „Schimbari climatice si energie din surse regenerabile” si la nivel international în 
urma adoptarii unui nou acord global în domeniu; promovarea si aplicarea unor masuri de 
adaptare la efectele schimbarilor climatice si respectarea principiilor dezvoltarii durabile. 
 
Orizont 2030. Obiectiv national: Alinierea la performantele medii ale UE privind indicatorii 
energetici si de schimbari climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de sera în concordanta cu acordurile internationale si comunitare 
existente si implementarea unor masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice. 
 
 
2. Transport durabil 
 
Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea ca sistemele de transport sa satisfaca nevoile 
economice, sociale si de mediu ale societatii, reducând, în acelasi timp, la minimum impactul 
lor nedorit asupra economiei, societatii si al mediului. 
 
Orizont 2013. Obiectiv national: Promovarea unui sistem de transporturi în România care 
sa faciliteze miscarea în siguranta, rapida si eficienta a persoanelor si marfurilor la nivel 
national si international, în conformitate cu standardele europene. 
 
Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privinta eficientei 
economice, sociale si de mediu a transporturilor si realizarea unor progrese substantiale în 
dezvoltarea infrastructurii de transport. 
 
Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea de nivelul mediu al UE din acel an la toti 
parametrii de baza ai sustenabilitatii în activitatea de transporturi. 
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3. Productie si consum durabile 
 
Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum si productie sustenabile. 
 
Orizont 2013. Obiectiv national: Gestionarea eco-eficienta a consumului de resurse si 
valorificarea maximala a acestora prin promovarea unui model de consum si productie care 
sa permita o crestere economica sustenabila pe termen lung si apropierea treptata de nivelul 
mediu de performanta al  tarilor UE. 
 
Orizont 2020. Obiectiv national: Decuplarea cresterii economice de degradarea mediului 
prin inversarea raportului dintre consumul de resurse si crearea de valoare adaugata si 
apropierea de indicii medii de performanta ai UE privind sustenabilitatea consumului si 
productiei. 
 
Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea de nivelul mediu realizat la acea data de tarile 
membre UE din punctul de vedere al productiei si al consumului durabile. 
 
 
4. Conservarea si gestionarea resurselor naturale 
 
Obiectiv general SDD/UE: Îmbunatatirea gestionarii resurselor naturale si evitarea 
exploatarii lor excesive, recunoasterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme. 
 
Orizont 2013. Obiectiv Obiectiv national: Reducerea decalajului existent fata de alte state 
membre ale UE cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât si 
calitativ, prin dezvoltarea unor servicii publice eficiente în domeniu, conforme conceptului de 
dezvoltare durabila si cu respectarea principiului «poluatorul plateste». 
 
Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor UE la parametrii 
principali privind gestionarea responsabila a resurselor naturale. 
 
Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea semnificativa de performantele de mediu ale 
celorlalte state membre UE din acel an. 
 
 
5. Sanatatea publica 
 
Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate în conditii de 
egalitate si îmbunatatirea protectiei împotriva amenintarilor la adresa sanatatii. 
 
Orizont 2013. Obiectiv national: Îmbunatatirea structurii sistemului de sanatate, a calitatii 
actului medical si a îngrijirilor furnizate în cadrul serviciilor de sanatate; ameliorarea starii de 
sanatate a populatiei si cresterea performantei sistemului de sanatate. 
 
Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea unor parametri apropiati de nivelul mediu actual 
al starii de sanatate a populatiei si al calitatii serviciilor medicale din celelalte state membre 
ale UE; integrarea aspectelor de sanatate si demografice în toate politicile publice ale 
României. 
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Orizont 2030. Obiectiv national: Alinierea deplina la nivelul mediu de performanta, inclusiv 
sub aspectul finantarii serviciilor de sanatate, al celorlalte state membre ale UE. 
 
 
6. Incluziunea sociala, demografia si migratia 
 
Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societati bazate pe incluziunea sociala prin luarea 
în considerare a solidaritatii între generatii si în interiorul lor si asigurarea cresterii calitatii 
vietii cetatenilor ca o conditie a bunastarii individuale durabile. 
 
Orizont 2013. Obiectiv national: Crearea unui cadru legislativ, institutional si participativ 
modern pentru reducerea riscurilor de saracie si excluziune sociala, promovarea coeziunii 
sociale, egalitatii de sanse si diversitatii culturale, precum si pentru gestionarea responsabila 
a fenomenelor demografice si migratiei. 
 
Orizont 2020. Obiectiv national: Promovarea consecventa, în noul cadru legislativ si 
institutional, a normelor si standardelor UE cu privire la incluziunea sociala, egalitatea de 
sanse si sprijinirea activa a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a 
Strategiei Nationale pe termen lung privind populatia si fenomenele migratorii. 
 
Orizont 2030. Obiectiv national: Apropierea semnificativa de nivelul mediu al celorlalte 
state membre ale UE în privinta coeziunii sociale si calitatii serviciilor sociale. 
 
 
7. Saracia globala si sfidarile dezvoltarii durabile 
 
Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activa a dezvoltarii durabile la nivel global si 
asigurarea punerii de acord a politicilor interne si externe ale Uniunii Europene cu principiile 
dezvoltarii durabile si angajamentele sale în aceasta privinta. 
 
Orizont 2013. Obiectiv national: Implementarea instrumentelor legislative si institutionale 
aferente statutului României de tara donatoare de asistenta pentru dezvoltare, conform 
obligatiilor de stat membru al UE; stabilirea prioritatilor si modalitatilor de actiune si alocarea 
în acest scop a circa 0,25% din venitul national brut (VNB) în 2013 si 0,33% în 2015, cu tinta 
intermediara de 0,17% din VNB în 2010. 
 
Orizont 2020. Obiectiv national: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei si 
resurselor disponibile în România în slujba asistentei pentru dezvoltare si alocarea în acest 
scop a circa 0,50% din venitul national brut. 
 
Orizont 2030. Obiectiv national: Alinierea completa a României la politicile Uniunii 
Europene în domeniul cooperarii pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al 
alocarilor bugetare ca procent din venitul national brut. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

312 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

 
2.2.1.2. Teme inter- si trans-sectoriale 
 
 
1. Educatie si formare profesionala 
 
Orizont 2013. Obiectiv national: Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii 
prin corelarea educatiei si învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea 
oportunitatii sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si 
incluziva. 
 
Orizont 2020. Obiectiv national: Atingerea nivelului mediu de performanta al UE în 
domeniul educatiei si formarii profesionale, cu exceptia serviciilor în mediul rural si pentru 
grupurile dezavantajate, unde tintele sunt cele ale UE pentru 2010. 
 
Orizont 2030. Obiectiv national: Situarea sistemului de învatamânt si de formare 
profesionala din România la nivelul performantelor superioare din UE; apropierea 
semnificativa de nivelul mediu al UE în privinta serviciilor educationale oferite în mediul rural 
si pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilitati. 
 
 
2. Cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, inovarea 
 
Orizont 2013. Obiectiv national general: Atingerea mediei UE la indicatorii de baza ce 
descriu structura si performanta sistemului de cercetare, dezvoltare si inovare. 
 
Orizont 2020. Obiectiv general: Încadrarea cercetarii românesti în fluxul principal al 
evolutiilor stiintifice si tehnologice din UE; generalizarea activitatilor inovative; aparitia unor 
centre de excelenta cu impact international. 
 
Orizont 2030. Obiectiv general: Statornicirea principalelor elemente ale societatii si 
economiei bazate pe cunoastere; contributii esentiale ale cercetarii românesti la 
realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltarii durabile. 
 
 
3. Instrumente financiare si economice 
 
Sursele de finantare posibile pentru realizarea obiectivelor Strategiei Nationale pentru 
Dezvoltare Durabila, conform Planului National de Dezvoltare, Programelor Operationale si 
planurilor de actiune specifice aprobate sunt: 

• Contributia UE prin instrumentele structurale (Fondul European pentru Dezvoltare 
Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune) pentru obiectivul 
„Convergenta” si obiectivul „Cooperare teritoriala Europeana” si cofinantarea nationala 
publica (buget de stat, bugete locale, credite externe, alte surse publice) si privata 
aferenta. 

• Fondurile de tip structural ale UE (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, 
Fondul European de Pescuit) si cofinantarea nationala aferenta din surse publice si 
private. 
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• Fonduri alocate de la bugetul de stat si bugetele locale destinate programelor de 
investitii pentru dezvoltare, având obiective similare celor cofinantate din fondurile 
comunitare sus-mentionate. 

• Credite externe pentru investitii din partea institutiilor financiare internationale (Banca 
Europeana de Investitii – BEI, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare – 
BERD, Banca Mondiala etc.) precum si din alte surse (fonduri suverane, fonduri 
private cu profil investitional etc.) pentru sustinerea unor proiecte nationale congruente 
cu obiectivele Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila si a Strategiei UE în 
materie. 

• Alte instrumente financiare (încurajarea, în continuare, a investitiilor straine directe, 
utilizarea mai activa a pietei de capital, în speta prin lansarea de oferte publice initiale 
(IPO), largirea bazei de creditare bancara prin stimularea economisirii interne, 
dezvoltarea instrumentelor de plasament pe termen lung, concesionarea unor proiecte 
de infrastructura si utilitati publice, promovarea parteneriatelor public-privat etc.). 

 
Pentru finantarea suplimentara a obiectivelor Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila 
pot fi accesate, pe baze competitive, prin proiecte prezentate de catre statele membre ale 
UE, individual sau prin participarea la consortii, direct la Comisia Europeana, si alte fonduri 
ale UE care nu fac parte din fondurile structurale si de coeziune, cum ar fi de exemplu: 

• Fondul de Solidaritate al UE, care are ca obiectiv asigurarea asistentei financiare în 
cazul producerii unor calamitati, inclusiv ca efect al schimbarilor climatice, în valoare 
totala, pentru întreaga Uniune, de 1 miliard euro pe an. 

• Programul „Marco Polo II”, care sprijina interconectarea diferitelor modalitati de 
transport, îmbunatatirea performantelor de mediu în transporturi si decongestionarea 
traficului în orase precum si pe retelele rutiere trans-europene, cu o alocare financiara 
totala de 450 milioane euro. 

• Programul pentru competitivitate si inovare, care sprijina obiectivele de sustenabilitate 
a productiei si consumului, cu o alocare financiara totala de 3,62 miliarde euro. 

• Programul „Progres: ocuparea fortei de munca si solidaritatea sociala” pentru 
sustinerea introducerii sporurilor si facilitatilor pentru reducerea somajului, combaterea 
discriminarii, încurajarea egalitatii de sanse si promovarea incluziunii sociale, cu o 
alocare financiara totala de 743 milioane euro. 

• Fondul european de ajustare la globalizare pentru sustinerea reconversiei 
profesionale si repozitionarii pe piata fortei de munca a angajatilor afectati de 
schimbarile survenite în comertul global, cu o finantare totala care se ridica la un 
plafon de maximum 500 milioane euro pe an. 

• Programul „Lifelong learning” (învaare pe tot parcursul vieii) pentru facilitarea 
mobilitatii cadrelor didactice si întarirea legaturilor dintre institutiile de învatamânt si 
cele de formare profesionala continua prin intermediul programelor „Comenius”, 
„Erasmus”, „Leonardo da Vinci” si „Grundtvig”, cu o alocare financiara de 6,97 miliarde 
euro. 

• Programul-cadru 7 (Framework Programme 7 – FP7) pentru extinderea capacitatii de 
cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare în spatiul Uniunii Europene 
precum si cu alti parteneri, cu o alocare financiara de 53,272 miliarde euro. 

• Programul retele trans-europene (Trans-European Networks) pentru facilitarea 
mobilitatii si circulatiei libere sustenabile a cetatenilor, bunurilor, capitalurilor si 
energiei între statele membre ale Uniunii Europene, cu o alocare financiara de 8,168 
miliarde euro. 
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Pe lânga aceste programe ale UE, România mai poate sa acceseze fondurile alocate prin 
Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European constituit de statele Europei 
Occidentale care nu sunt membre ale UE (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) destinate în 
principal întaririi capacitatii institutionale si administrative si proiectelor în domeniul protectiei 
mediului sau formarii profesionale, atribuirea fondurilor facându-se sub forma de grant în 
proportie de 60-90%.  
 
La aceste fonduri se adauga cele acordate în cadrul asistentei bilaterale de statele membre 
UE sau alte state europene (Norvegia, Elvetia). 
 
 
4. Comunicare, mobilizarea actorilor si multiplicarea factorilor de succes 
 
Aceasta presupune aducerea la cunostinta decidentilor la toate nivelurile si a publicului larg 
principiile dezvoltarii durabile, necesitatea trecerii la un nou model de dezvoltare, problemele 
majore cu care se confrunta România si modul în care acestea se reflecta în obiectivele 
Strategiei de dezvoltare durabila a Romaniei. Acest proces nu se limiteaza la o campanie 
punctuala de popularizare ci trebuie sa reprezinte o preocupare permanenta, cu implicarea 
activa a tuturor factorilor interesati: autoritatile centrale si locale, partidele politice, asociatiile 
patronale si profesionale, partenerii sociali, sistemul de educatie si cercetare, societatea 
civila, mass media. 
 
 
2.2.2. Obiectivul general și contribuția strategică a Fondurilor Europene Structurale și 
de Investiții 
 
Ținând cont de situația și de politicile macroeconomice, alături de blocajele creșterii la nivel 
național, Guvernul României a stabilit anumite priorități de finanțare pentru utilizarea 

Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în Acordul de Parteneriat 2014‐2020, având 

următorul obiectiv global: 
 
Reducerea discrepanțelor de dezvoltare economică și socială dintre România și 
statele membre UE, prin generarea unei creșteri suplimentare a PIB și a unei creșteri 
suplimentare a ocupării forței de muncă până în 2022. 
 
Acest obiectiv global este o simplă expresie a procesului de convergență economică și 
socială și reprezintă o continuare firească a obiectivului Cadrului de Referință Strategic 

Național 2007‐2013. 

 
Atingerea obiectivului va duce la o reducere a discrepanțelor sociale și economice dintre 
România și statele membre UE. 
 

Obiectivele asumate de Romania reflectă impactul posibil al FESI, estimate printr‐o modelare 

macro‐economică, pe baza modelului R‐GREM. Modelul a proiectat, de asemenea, creșteri 

suplimentare semnificative pentru alți parametri macroeconomici cheie, inclusiv ocuparea 
forței de muncă în sectoare tranzacționabile (producție) și netranzacționabile (servicii) și în 
formarea brută de capital (investiții). 
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Obiectivele, la fel ca și celelalte rezultate macroeconomice, au fost obținute în baza alocărilor 
financiare orientative ale Acordului de Parteneriat, plecând de la ipoteza unei rate de 
absorbție de 80%. Obiectivele reflectă diferența dintre două scenarii:  

 scenariul de bază („cu fonduri”), cu cheltuielile FESI  la nivelul stabilit în Acordul de 
Parteneriat,  

 scenariu „fără fonduri”, unde se presupune că nu va exista o intervenție a FESI. 
 
In varianta „fara fonduri”, Romania nu are capacitatea de a atinge obiectivele asumate. 
 
 
2.2.3. Programele nationale 
 
In vederea realizarii obiectivelor europene, Romania a elaborat programele nationale 
sectoriale si regionale si a definit autoritatile de management care le implementeaza. 
 

Nr. Abrev. Denumire 
fond 

Programul prin care se 
acceseaza 

Ministerul care il gestioneaza Autoritatea de management 
prin care Ministerul 

gestioneaza 

Beneficiarii 
carora se 
adreseaza 

preponderent 
crt. fond Existent Propus Existent Propus Existent Propus 

1. FEDR Fondul 
European 

de 
Dezvoltare 
Regionala 

POR  POR  MDRAP MDRAP ADR din cele 8 
Regiuni de 
Dezvoltare 
(Agentia de 
Dezvoltare 
Regionala) 

ADR din cele 
8 Regiuni de 
Dezvoltare 
(Agentia de 
Dezvoltare 
Regionala) 

- primarii 

(Programul 
Operational 
Regional) 

(Programul 
Operational 
Regional) 

(Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale și 
Administrației 

Publice)  

(Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale și 
Administrației 

Publice) 

- consilii 
judetene 

        - ADI 

        - agenti 
economici 

POS CCE 
(Programul 
Operational 

Sectorial 
Cresterea 

Competitivitatii 
Economice)  

POC 1. ME MDRAP 1. AM POS 
CCE 

(Autoritate de 
Management 
POS CCE din 

ME) 

ADR din cele 
8 Regiuni de 
Dezvoltare 
(Agentia de 
Dezvoltare 
Regionala) 

- agenti 
economici  

(Programul 
Operațional 

(Ministerul 
Economiei) 

(Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale și 
Administrației 

Publice) 

2. AM POS 
CCE 

(Autoritate de 
Management 
POS CCE din 

MSI) 

- primarii 

Competitivitate)       - consilii 
judetene 

        - ADI 

  2. MSI       

  (Ministerul 
pentru 

Societatea 
Informationala) 

      

2. FSE Fondul 
Social 

European 

POS DRU 
(Programul 
Operational 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane) 

POCU 
(Programul 
Operational 

Capital Uman) 

1.MMFPSPV 
(Ministerul 

Muncii, 
Familiei, 
Protecţiei 
Sociale si 

Persoanelor 
Varstnice) 

MFE 1. AM POS 
DRU 

(Autoritate de 
Management 
POS DRU din 
MMFPSPV) 

AM a MFE - primarii 

  (Ministerul 
Fondurilor 
Europene) 

  - consilii 
judetene 

2. MECTS 
(Ministerul 
Educatiei, 
Cercetarii, 

Tineretului si 
Sportului) 

    - ADI 

      - agenti 
economici - 

ONG-uri 
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    2. AM POS 
DRU 

(Autoritate de 
Management 
POS DRU din 

MECTS) 

- diverse 
institutii 
publice: 
somaj, 

penitenciare, 
scoli etc. 

        
PO-DCA 

(Programul 
Operational 
Dezvoltarea 
Capacitatii 

Administrative) 

POCA MAI  MDRAP AM PO-DCA 
(Autoritate de 
Management 
PO-DCA din 
Ministerul de 

Interne) 

ADR din cele 
8 Regiuni de 
Dezvoltare 
(Agentia de 
Dezvoltare 
Regionala) 

- politia 

(Programul 
Operațional 

(Ministerul 
Afacerilor 
Interne) 

(Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale și 
Administrației 

Publice) 

- politia 
comunitara 

Capacitate 
Administrativă) 

    - ONG-uri  

      - penitenciare 

      - consilii 
judetene 

      - primarii  

      - ADI 

        

3. CF Fondul de 
Coeziune 

 POS-T  
(Programul 
Operational 

Sectorial 
Transport) 

POIM  MT  MFE AM POS-T 
(Autoritatea de 
Management 

din cadrul 
Ministerului 

Transporturilor) 

AM a MFE - CNADNR 

(Programul 
Operațional 

Infrastructură 
Mare) 

(Ministerul 
Transporturilor) 

(Ministerul 
Fondurilor 
Europene) 

- porturi 

      - aeroporturi 

      - CFR 

        

        

POS-M   MMSC   AM POS-M 
(Autoritatea de 
Management 

din cadrul 
Ministerului 
Mediului si 

Schimbarilor 
Climatice) 

- Consilii 
judetene 
pentru:  

(Programul 
Operational 

Sectorial 
Mediu) 

  (Ministerul 
Mediului si 

Schimbarilor 
Climatice) 

  * retelele de 
apa+canal,  

        * gropi de 
gunoi 

ecologice 
incluse in 

MasterPlan-
uri  

        - orase  
pentru retelele 

mari de 
apa+canal 

4. FEADR Fondul 
European 

Agricol 
pentru 

Dezvoltare 
Rurala 

PNDR 
(Programul 
National de 
Dezvoltare 

Rurala) 

PNDR 
(Programul 
National de 
Dezvoltare 

Rurala) 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 

Rurale 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 

Rurale 

- APDRP 
(Agentia de 
Plati pentru 
Dezvoltare 
Rurala si 

Pescuit) prin  

- APDRP 
(Agentia de 
Plati pentru 
Dezvoltare 
Rurala si 

Pescuit) prin  

- primariile de 
comune 

- CRPDRP 
(Centrele 

Regionale de 
PDRP – la 

nivelul celor 8 
regiuni) 

- CRPDRP 
(Centrele 
Regionale 
de PDRP – 
la nivelul 
celor 8 
regiuni) 

- ADI 

- OJPDRP 
(Oficiile 

Judetene de 
PDRP – la 

nivelul fiecarui 
judet, excusiv 

Bucuresti) 

- OJPDRP 
(Oficiile 

Judetene de 
PDRP – la 

nivelul 
fiecarui 
judet, 

excusiv 
Bucuresti) 

- agenti 
economici * 

din agricultura  

    * din turism 
rural 

    * cu sediul 
social in rural 

5. EMFF Fondul 
European 

pentru 
Afaceri 

Maritime 

POP  POPAM 
(Programul 
Operațional 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 

Rurale 

Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 

Rurale 

AM POP 
(Autoritatea de 
Management 

POP) 

AM POP 
(Autoritatea 

de 
Management 

POP) 

- agenti 
economici  

(Programul 
Operațional 

Pescuit și 
Afaceri 

- porturi 
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si Pescuit Maritime) 

de 
Piscicultura) 

  - ONG-uri  

    - UAT-uri 

 
Fata de perioada programatica 2007-2013, programele nationale sectoriale si operationale 
au suferit modificari atat conceptuale, cat si de organizare si de gestiune a implementarii lor. 
Aceste modificari vor fi definitive o data cu adoptarea comuna a Acordului de parteneriat intre 
Romania si Comunitatea Europeana pentru perioada de programare 2014-2020. 
 
 
2.3. Contextul regional  
 
Comuna 1 Decembrie face parte din Judetul Ilfov care este inclus in Regiunea de dezvoltare 
8 Bucuresti-Ilfov. 
 
In cadrul Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov au fost identificate punctele forte, punctele 
slabe, oportunitatile si amenintarile pe baza carora s-au definit obiectivele strategice si 
specifice pentru perioada programatica 2014-2020. 
 
 
2.3.1. Analiza SWOT a Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov1 
 
 
2.3.1.1. Puncte tari 
 

 Cel mai important nod de transport rutier-feroviar-aerian, strabatut de cele mai multe 
coridoare de transport TEN-T – rutier si feroviar; 

 Cea mai mare densitate de cai ferate la 1.000 km2 teritoriu 

 Conectivitate intra-regionala si inter-regionala buna 

 Principalul nod de autoastrazi din Romania – A1, A2, A3 

 Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni, cel mai mare aeroport international 
al Romaniei 

 Trend descrescator al emisiilor de noxe sub forma de gaz 

 Punerea in functiune, in anul 2011, a statiei de tratare a apelor uzate de la Glina – 
faza I 

 Nivel cel mai ridicat in profil national al resurselor umane cu educatie superioara 

 Cea mai extinsa retea de institutii de invatamant superior  

 Nivel ridicat de atractivitate al universitatilor din Bucuresti 

 Numar de studenti cu peste 50% mai mare fata de populatia regiunii cu varsta 20-24 
ani 

 Ponderea mare a sectorului de servicii in planul economiei regionale, sector principal 
angajator al fortei de munca calificate si inalt calificate 

 Municipiul Bucuresti – principalul angajator in sectorul administratiei publice nationale 
si locale, angajator de forta de munca calificata si inalt calificata 

 Rata de dependenta demografica – „povara economica” a populatiei in varsta de 
munca scazuta 

                                                           
1 Analiza SWOT a Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov este preluare integrala a Capitolului 3 din Strategia 
de dezvoltare a Regiunii Bucuresti-Ilfov pentru perioada 2014-2020, Document supus consultarii publice 
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 Durata medie a vietii – „speranta de viata” a populatiei din Regiunea Bucuresti-Ilfov in 
usoara crestere 

 Castigul salarial mediu brut lunar in Regiunea Bucuresti-Ilfov are o evolutie pozitiva 

 Ponderea populatiei care locuieste in gospodarii cu intensitate redusa a muncii este in 
scadere relativa 

 Regiunea Bucuresti-Ilfov prezinta cea mai mare atractivitate din punct de vedere al 
investitiilor straine directe 

 Ponderea importanta a IMM-urilor in regiune 

 Regiunea Bucuresti-Ilfov inregistreaza cea mai mare densitate a facilitatilor cu profil de 
cercetare-dezvoltare-inovare, inclusiv sectorul agricol 

 Numar mare de intreprinderi inovative 

 Regiunea inregistreaza, in plan national, cota cea mai mare a investitiilor cu caracter 
inovativ 

 Ponderea cea mai ridicata a clusterelor in profil national 
 
 
2.3.1.2. Puncte slabe 
 

 Nivel de accesibilitate redus fata de UE 

 Lipsa conectarii aeroportului cu orasul prin reteaua de metrou sau prin alte linii rapide 
de transport 

 Aglomerarea traficului in zona urbana, cu tendinte de crestere 

 Starea nesatisfacatoare a strazilor orasenesti 

 Soseaua de centura din jurul Bucurestiului subdimensionata 

 Transportul public nu beneficiaza de benzi separate care sa duca la timpi de 
deplasare redusi 

 Tendinta in scadere de utilizare a transportului public 

 Transport electric urban nemodernizat 

 Retea de metrou insuficient dezvoltata 

 Sistem de transport intra-regional deficitar 

 Cai ferate si statii neoperationale 

 Conectivitate inter-modala redusa in statiile de cale ferata 

 Sisteme integrate IT&C pentru sistemul de transport aflate in faza incipienta de 
dezvoltare 

 Lipsa unui sistem integrat de plata al calatoriilor intra-regionale 

 Sistematizarea circulatiei neadaptata numarului in crestere de mijloace de transport 

 Terminale intermodale de pasageri si marfa neadecvate ca numar si capacitate la 
cerintele economiei regionale 

 Capacitate insuficienta de epurare a apelor uzate produse de catre localitati, precum 
si de colectare selectiva si de prelucrare a deseurilor 

 Slaba calitate a corpurilor de apa de suprafata si subterane 

 Numar insuficient de cladiri reabilitate termic 

 Slaba utilizare a sistemelor de energie termica din surse regenerabile 

 Nivel ridicat de pierderi in retelele de distributie a apei si a agentului termic din cauza 
gradului ridicat de uzura al magistralelor si retelelor termice primare si secundare 

 Utilizare redusa a centralelor de cogenerare de inalta eficienta 

 Sistem de iluminat public partial eficient energetic 

 Infrastructura serviciilor publice insuficient dezvoltata si dotata 
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 Capacitate insuficienta de gestiune a deseurilor periculoase, municipale, constructii si 
demolari, echipamente electrice si electronice (colectare, sortare, prelucrare, 
valorificare, neutralizare) 

 Slaba colectare selectiva a deseurilor in Municipiul Bucuresti si cvasi-absenta acesteia 
in Judetul Ilfov 

 Nivelul concentratiilor de particule in suspensie PM10 sunt peste limita admisa 

 Absenta unui sistem operational activ pentru managementul calitatii aerului 

 Calitate necorespunzatoare a apei salbei de lacuri de pe Raul Colentina (13 lacuri) 

 Promovare redusa a identitatii culturale si istorice a regiunii 

 Zone si monumente cu potential turistic ridicat neamenajate sau nerestaurate 

 Zone de recreere si sport reduse ca numar pentru o capitala europeana  

 Masuri la scara insuficienta de promovare a incluziunii sociale si combaterii saraciei 

 Nivel redus fata de media europeana a ocuparii fortei de munca 

 Disparitati intra-regionale in ceea ce priveste oportunitatile de angajare si de 
dezvoltare personala 

 Acces redus al grupurilor dezavantajate la educatie si la piata muncii, in general si la 
studii superioare si la locuri de munca de calitate 

 Valoarea ratei de participare a adultilor la educatie si formarea de competente pe tot 
parcursul vietii mult sub media europeana 

 Parteneriat redus intre institutiile de invatamant si mediul de afaceri 

 Rata abandonului scolar printre cele mai ridicate la nivel national 

 Nivel redus de productivitate fata de media europeana (sub 70% din media UE) 

 Nivel redus al competitivitatii in contextul globalizarii economiei 

 Numar redus de brand-uri regionale cu impact national sau international 

 Cel mai ridicat nivel al somajului in randul tinerilor (15-24 ani) 

 Sectorul productiv este in continuare un consumator de energie pe produs fata de 
media UE 

 Structuri de sprijinire a afacerilor si infrastructura aferenta insuficinet dezvoltata 

 Servicii locale de suport al IMM-urilor slab dezvoltate 

 IMM-uri insuficient orientate catre cunoastere si creare de produse si servicii bazate 
pe inovare 

 Slaba integrare a cercetarii universitare cu mediul de afaceri 

 Cheltuielile firmelor pentru cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare inregistreaza 
un nivel scazut comparativ cu media europeana 

 Insuficienta integrare a tehnologiei informatiei si comunicatiilor la nivelul firmelor, in 
special al IMM-urilor 

 Disparitati intra-regionale semnificative de natura sa influenteze adancirea 
fenomenului de separare digitala 

 Existenta unor zone cu acoperire redusa din punct de vedere al tehnologiei informatiei 
si comunicatiilor 

 Numar redus de centre de excelenta in materie de cercetare, inovare si transfer 
tehnologic 

 Managementul defectuos al terenurilor (evidenta terenurilor, clarificarea dreptului de 
proprietate etc.) 

 Exploatatii agricole individuale cu suprafata sub media la nivel national 

 Ponderea redusa a suprafetei agricole detinute in asociere (12%) 
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2.3.1.3. Oportunitati 
 

 Modernizarea si extinderea preconizata a Soselei de centura 

 Finalizarea conexiunilor intre autostrazi (A1, A2, A3) 

 Masuri active de fluidizarea traficului in Bucuresti 

 Sprijinirea actiunilor de mediu si de transport prin fonduri europene 

 Cantitatea mare de deseuri urbane ofera posibilitatea crearii unor piete a serviciilor si 
a reciclarii 

 Posibilitati de producere a energiei regenerabile din surse fotovoltaice si geotermale 

 Promovarea ocuparii fortei de munca, promovarea incluziunii sociale si combaterea 
saraciei sunt obiective cheie ale Strategiei Europa 2020 

 Reluarea cresterii economice 

 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere 

 Cresterea investitiilor in educatie 

 Promovarea de masuri active privind incluziunea sociala a grupurilor defavorizate 

 Stimulente guvernamentale care promoveaza ocuparea fortei de munca 

 Importanta speciala acordata competitivitatii de Strategia Europa 2020, in special in 
tipul de regiune „mai dezvoltata” in care se incadreaza Regiunea Bucuresti-Ilfov 

 Structura economica ce favorizeaza o dezvoltare bazata pe crestere inteligenta, 
dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare   

 Cresterea integrarii economice la nivelul UE 

 Preconizata aderare la moneda unica europeana 

 Demararea investitiei la cel mai puternic laser din lume ELI-Extreme Light 
Infrastructure 

 Sprijinirea difuzarii si adoptarii de noi tehnologii, in special tehnologii generice 
esentiale 

 Sprijinirea investitiilor in solutii inovatoare si in infrastructuri si echipamente de 
cercetare, in special atunci cand ele sunt de interes european 

 Incurajarea inovarii si a creeri a unei baze de cunostinte in zonele rurale.  
 
 
2.3.1.4. Amenintari 
 

 Reduceri ale bugetelor aferente sectorului transporturi 

 Inrautatirea conditiilor de trafic care sa conduca la mentinerea nivelului peste media 
admisa a emisiilor de noxe 

 Inrautatirea gradului de accesibilitate fata de media europeana prin reducerea ritmului 
de recuperare a decalajelor 

 Cresterea afectiunilor populatiei datorate unui grad de poluare crescut 

 Intarzierea aplicarii planurilor de mediu din cauza lipsei de mecanisme si scheme de 
cofinantare adecvate la capacitatea financiara, in special in cazul localitatilor mici 

 Evolutii negative economice care sa conduca la inrautatirea ocuparii fortei de munca 

 Riscul cresterii infractionalitatii in ariile sociale defavorizate fapt de natura sa conduca 
la sporirea dificultatilor si a costurilor incluziunii sociale 

 Agravarea riscului saraciei pe fondul unei reveniri a crizei economice 

 Intarzierea masurilor de sprijinire a economiei si reintrarea in recesiune economica 
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 Recuperarea economica lenta in masura sa afecteze atractivitatea regiunii din punct 
de vedere al investitiilor straine directe 

 Nediminuarea fenomenului de Brain Drain2 

 Reducerea stimulentelor economice de natura sa incurajeze cercetarea, dezvoltarea 
tehnologica si inovarea la nivel national 

 Mentinerea unui nivel scazut fata de media europeana a cheltuielilor IMM-urilor in 
ceea ce priveste cercetarea, dezvoltarea tehnologica si inovarea in interiorul firmelor 

 Incetinirea ritmului cresterii economice 
 
 
2.3.2. Obiectivele Regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov3 
 
Prin Steategia Regiunii Bucuresti-Ilfov pentru perioada 2014-2020, versiunea din data de 
06.11.2013, s-au stabilit urmatoarele obiective: 
 

OBIECTIVE STRATEGICE 

GLOBALE  
OBIECTIVE SPECIFICE TEME PRIORITARE 

      

Consolidarea 
competitivităţii regionale 

Cresterea competitivităţii 
IMM-urilor 

Dezvoltarea intensiva si extensiva a IMM-urilor, 
inclusiv a celor care activează sectorul agricol şi 
conexe acestuia. 

Sprijinirea inovării în întreprinderi, a difuzării şi 
adoptării de noi tehnologii, inclusiv TIC. 

Consolidarea cercetării, 
dezvoltării tehnologice şi 
inovării 

Dezvoltarea activitatii de cercetare dezvoltare si a 
infrastructurii de inovare si transfer tehnologic. 

Reducerea disparităţilor 
intra-regionale  

Masuri in vederea cresterii 
coeziunii sociale si teritoriale 
in cadrul regiunii 

Intarirea coeziunii teritoriale 

Intarirea coeziunii sociale 

Dezvoltarea urbană şi 
rurală durabilă 

Promovarea sistemelor de 
transport durabile şi 
reducerea blocajelor din 
cadrul reţelelor de transport 

Promovarea transportului cu emisii scăzute de 
carbon 

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de 
transport in special în zonele urbane 

Infrastructura de transport naval 

Îmbunătăţirea calităţii 
mediului şi sprijinirea 
dezvoltării durabile în 
regiunea Bucureşti-Ilfov 

Îmbunătăţirea calităţii mediului natural 

Îmbunătăţirea calităţii mediului construit   

Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon 

Susţinerea de masuri si investitii de eficienta 
energetica 

OBIECTIV SPECIFIC: CRESTEREA COMPETITIVITĂŢII REGIONALE  

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Dezvoltarea intensiva si 
extensiva a IMM-urilor, 
inclusiv a celor care 
activează sectorul 
agricol şi conexe 
acestuia. 

Dezvoltarea infrastructurii de 
afaceri  

Crearea de parcuri industriale, logistice etc., 
dezvoltarea celor existente 

Crearea si dezvoltarea incubatoarelor de afaceri 

Sprijinirea îmbunătăţirii şi 
dezvoltării serviciilor locale 
de suport a IMM-urilor. 

Facilitarea consolidării şi înfiinţării de IMM-uri, 
inclusiv punerea la dispoziţie a capitalului de 
pornire, a garanţiilor, a împrumuturilor şi a 
capitalului iniţial prin instrumente financiare, 
precum şi acordarea de sprijin pentru dezvoltarea 

                                                           
2 Exod de inteligenta 
3 Preluare Strategia Regiunii Bucuresti-Ilfov pentru perioada 2014-2020, Varianta 06 noiembrie 2013 
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planurilor de afaceri. 

Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în anumite 
domenii, cum ar fi industriile culturale şi creative, 
noile forme de turism, serviciile inovatoare şi a 
altor provocări europene şi regionale 

Sprijinirea educatiei antreprenoriale 

Dezvoltarea de retele informatice si informationale 
regionale. 

Sprijinirea inovării în 
întreprinderi, a difuzării 
şi adoptării de noi 
tehnologii, inclusiv TIC 

Sprijinirea IMM-urilor pentru 
o orientare într-o măsură 
mai mare către cunoaştere, 
în special în vederea creării 
de produse, servicii, procese 
şi canale de comercializare, 
bazate pe inovare. 

Sprijin pentru dezvoltarea de produse şi servicii 
inovatoare 

OBIECTIV SPECIFIC: CONSOLIDAREA CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE ŞI INOVĂRII  

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Dezvoltarea activităţii de 
cercetare dezvoltare si a 
infrastructurii de inovare 
si transfer tehnologic 

Sprijinirea dezvoltarii 
infrastructurii de cercetare şi 
inovare în vederea 
favorizării excelenţei în 
materie de cercetare şi de 
inovare şi a evoluţiei 
tehnologice 

Investiţii conexe ELI – Extreme Light Infrastructure 

Crearea de centre de inovare, informare si transfer 
tehnologic 

Crearea de parcuri ştiinţifice si tehnologice 

Sprijinirea clusterelor, a parteneriatelor de 
cooperare între actorii din domeniul cercetării, al 
educaţiei şi al inovării, dezvoltarea infrastructurilor 
de C&I în întreprinderi, inclusiv în domeniul agricol 

OBIECTIV SPECIFIC: MASURI IN VEDEREA CRESTERII COEZIUNII SOCIALE SI TERITORIALE  

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Întărirea coeziunii 
teritoriale 

Strategii  si masuri integrate 
pentru incluziune sociala şi 
combaterea sărăciei 

Reabilitarea/regenerarea zonelor urbane deprivate, 
cu accent pe grupurile vulnerabile 

Sistem integrat regional de gestiune a serviciilor 
din domeniul social 

Intarirea coeziunii   
sociale 

Promovarea ocupării forţei 
de muncă şi sprijinirea 
mobilităţii lucrătorilor 

Creşterea participării tinerilor pe piaţa forţei de 
muncă şi integrarea durabilă a acestora 

Sprijinirea creşterii ocupării forţei de muncă, în 
special a persoanelor vulnerabile şi expuse riscului 
de marginalizare socială 

Promovarea de noi oportunităţi de angajare în 
zona rurală 

Investiţiile în consolidarea 
accesului la educatie si 
formare de competente si 
invatare pe tot parcursul 
vietii. 

Combaterea abandonului şcolar timpuriu şi 
promovarea accesului nediscriminatoriu la 
educaţie de calitate: dezvoltarea de programe 
pentru mentinerea elevilor in sistemul de educatie 

Investiţii în competenţele cadrelor didactice pentru 
invatarea centrata pe elev 

Îmbunătăţirea, modernizarea si dotarea 
infrastructurii educaţionale, mai ales in zonele 
defavorizate 

Corelarea ofertei de formare a competentelor  cu 
cererea pietei fortei de munca 

Sprijinirea procesului de formare continua, inclusiv 
in mediul rural. 

Oferirea şi garantarea 
accesului tuturor cetăţenilor 
la servicii de sănătate de 
înaltă calitate 

Asigurarea accesului egal la serviciile de sanatate 

Imbunatatirea serviciilor de tratament ambulatoriu 

Cresterea calitatii serviciilor prin modernizarea si 
echiparea infrastructurii de sanatate. 
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OBIECTIV SPECIFIV: PROMOVAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT DURABILE SI REDUCEREA BLOCAJELOR DIN CADRUL 

RETELELOR DE TRANSPORT 

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Promovarea 
transportului cu emisii 
scăzute de carbon 

Dezvoltarea sistemelor de 
transport public  

Dezvoltarea transportului electric urban 
(modernizarea, constructia linii de tramvaie, linii 
metrou, troleibuze, achizitionarea si instalarea 
echipamentelor specifice pentru centre de 
electrificare: substatii electrice de tractiune etc.) 

Creşterea gradului de integrare al sistemelor de 
transport cu tracţiune electrică 

Dezvoltarea benzilor proprii pentru mijloacele de 
transport public şi pentru cele de urgenţă 

Modernizarea si dezvoltarea parcului de mijloace 
de transport ecologice 

Dezvoltarea serviciului de transport public in 
judetul Ilfov 

Promovarea unor forme de 
transport alternativ 

Dezvoltarea retelelor de ciclism 

Dezvoltare Centura Cicloturistică București 

Modernizarea retelei de cale 
ferata 

Deschiderea  circulatiei feroviare Bucuresti-Videle-
Giurgiu si refacerea podului Vidra-Gradistea 

Modernizarea si reabilitarea Complexului feroviar 
Bucuresti Nord                                                       

Legatura subterana  Gara de Nord-Gara  Progresu  

Legatura subterana Gara de Nord-Gara Obor 

Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – 
Aeroportul Internaţional Henri Coandă 

   Masuri de implementare a 
planurilor de transport 
durabile 

Modernizarea sistemului  integrat de informare a 
calatorilor 

Soluţii integrate ITS (IT&C) pentru sistemul de 
transport urban 

Extinderea retelei Drumuri verzi in Bucuresti 

Dezvoltarea unui sistem de informare eficientă a 
călătorilor integrat cu facilitati de crestere a 
accesibilitatii 

Realizarea unui sistem integrat IT pentru plata 
tarifului de călătorie (automate de vânzare titluri de 
calatorie) şi informarea călătorilor privind traseele,  
tarifele si alte informatii de interes public 

Modernizarea si 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport in special în 
zonele urbane. 

Imbunatatirea infrastructurii 
de transport rutier. 

Modernizarea drumurilor aflate in gestiunea 
autoritatilor judetene, locale si comunale,(drumuri 
judetene, strazi orasenesti, drumuri comunale, 
sosele de centura etc) 

Constructia, modernizarea inelelor urbane, pasaje 
sub/supraterane, supralargiri strazi urbane etc. 

Reorganizarea circulatiei in zonele centrale 

Asigurarea sigurantei traficului rutier: semnalizarea 
drumurilor, camere video etc. 

Construirea de parcari sub/supraterane 

Dezvoltarea de sisteme de 
transport intermodale 
regionale 

Construirea de terminale intermodale in scopul 
interconectarii diferitelor retele de transport 
(realizare conectare la A1, Piata Unirii, Gara de 
Nord, Gara Progresu, Gara Obor, Petricani, 
Razoare si altele);  

Realizarea infrastructurii de transport pentru 
centrul intermodal de marfa la Moara Vlasiei. 
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Infrastructura de 
transport naval  

Dezvoltarea cailor si 
canalelor de navigatie 

Amenajarea cursurilor inferioare ale râurilor Argeș 
și Dâmbovița pentru navigație și alte scopuri 

Amenajare  porturi  1 Decembrie si Glina  
considerate de catre C.E. ca fiind porturi din 
reteaua comprehensive. 

OBIECTIV SPECIFIV: IMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI ŞI SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN REGIUNEA 

BUCUREŞTI-ILFOV  

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Îmbunătăţirea calităţii 
mediului natural 

Cresterea eficientei 
gestionarii apelor 
(alimentare, epurare, 
reutilizare) 

Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de utilitati 
publice – apa –  canalizare 

Finalizarea Statiei de epurare Glina, reabilitarea 
principalelor colectoare de canalizare si a canalului 
colector Dambovita (caseta); 

Cresterea eficientei in 
gestionarea deseurilor 
(reutilizare, reciclare, 
recuperare) 

Realizarea de instalatii de tratarea termica a 
deseurilor solide 

Realizarea de statii de compost cu valorificare 
energetica 

Realizarea de instalatii pentru tratarea termica a 
deseurilor periculoase (inclusiv deseuri medicale) 

Implementarea si informarea populatiei cu privire la 
problematica specific locala de protectie a mediului 
precum si mijloace de actiune specifice, inclusiv 
colectare selectiva. 

Imbunatatirea calitatii aerului 
prin investitii in infrastructura 
verde 

Implementare sistem informational operativ pentru 
managementul calitatii aerului si solutii pentru 
reducerea nivelului de poluare a aerului 

Protejarea si extinderea Centurii verzi a 
Muncipiului Bucuresti 

Protectia biodiversitatii si a patrimonuiului natural 
prin sprijinirea ariilor protejate 

Imbunatatirea calitatii 
mediului construit  

Imbunatatirea spatiului si a 
climatului urban 

Reabilitare urbana a raului Dambovita 

Amenajarea luncii Dambovitei in zona Lacul Morii 
pentru agrement 

Reabilitarea calitatii apei salbei de lacuri de pe raul 
Colentina (13 lacuri) si a lacurilor interioare din 
capitala (6 lacuri) 

Restaurarea, protejarea şi conservarea  Parcului 
Herăstrău şi promovarea identităţii culturale şi 
istorice a acestuia 

Valorificarea durabila a 
patrimoniului cultural 

Reabilitarea cladirilor, centrelor istorice si culturale 

Inventarierea siturilor de inters patrimonial 

Crearea unui cadru de sprijin al proprietarilor 
pentru restaurarea cladirilor de patrimoniu 

Restaurarea si punerea In valoare a Palatului 
Voievodal "Curtea Veche" 

Modernizare spaţiu public urban piaţa de flori 
George Coşbuc 

Punerea in valoare a monumentelor de for public 

Ansamblu urban complex – Pod Mihai Voda, pod 
pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi 
parcaje subterane 

Valorificarea forturilor din judetul Ilfov 

Punere in valoare catacombe subteranul centrului 
istoric al Bucurestiului 

Reabilitare infrastructura Centru Istoric 

Amenajarea facilitatilor Amenajare zone de recreere, zone tematice; sport 
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pentru petrecerea timpului 
liber 

Realizare BIO PARC ZOO Baneasa 

OBIECTIV SPECIFIV: SPRIJINIREA TRANZIŢIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON ÎN TOATE 

SECTOARELE 

TEME PRIORITARE ACTIUNI CHEIE INTERVENTII 

Sustinerea de masuri si 
investitii de eficienta 
energetica 

Creşterea eficienţei 
energetice în domeniul 
clădirilor publice şi 
locuinţelor; 

Reabilitarea termica blocuri de locuinte si cladiri 
publice 

Individualizarea consumurilor de energie termica 
cu ajutorul repartitoarelor  de costuri in condominii 
racordate la sistemul centralizat de furnizare a 
energiei termice  

Instalarea sistemelor de energie termică din surse 
regenerabile pentru clădirile instituţiilor publice 

Creşterea eficienţei 
energetice a sistemelor de 
transport şi distribuţie ale 
agentului termic; 

Reabilitarea magistralelor de termoficare, a 
retelelor termice primare din Municipiul Bucuresti 
(zona Militari, Vitan, CET Pantelimon etc);  

Reabilitarea retelelor termice secundare aferente a 
27 centrale termice din Municipiul Bucuresti 

Reabilitarea de racorduri aferente Punctelor 
Termice 

Reabilitarea si modernizarea 
sistemelor de cogenerare  

Transformarea centralelor termice in centrale de 
coregenerare de inalta eficienta : CT Floreasca, 
Casa Presei etc) 

Modernizare centrale termice 

Creşterea eficienţei 
energetice a sistemelor de 
iluminat public 

Implementarea solutiilor eficiente energetic privind 
iluminatul public 

Reabilitare / modernizare elemente ale sitemului 
deiluminat public (retea, stalpi, corp de iluminat). 

 
Sursa: Strategia Regiunii Bucuresti-Ilfov 2014-2020, varianta 06 noiembrie 2013 – Prelucrare proprie consultant 

 
 
2.3.3. Rezultat strategic general in Orizontul 20204 

 
Regiunea Bucuresti Ilfov va fi o regiune in care oamenii se bucura de mediile de viata urbane 
si rurale, distincte dar legate intre ele, in care pot valorifica oportunitatile de viata si de munca 
bine platita si posibilitati variate de locuire, servicii publice performante si facilitati culturale si 
de recreere. 
 
 
2.4. Contextul judetean 
 
In conformitate cu Strategia de Dezvoltare a Judetului Ilfov – Orizont 2020, procesul de 
fundamentare a strategiei de dezvoltare locala se bazează pe luarea în considerare a 
factorilor specifici si pe obiectivele Judetului Ilfov. 
 
 
2.4.1. Analiza SWOT a Judetului Ilfov5 
 
In Strategia de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, Judetul Ilfov a identificat: 

                                                           
4 Preluare Strategia Regiunii Bucuresti-Ilfov pentru perioada 2014-2020, Varianta 06 noiembrie 2013 
5 Preluare din Partea a II-a – Analiza diagnostic din Strategia de dezvoltare a Judetului Ilfov Orizont 2020, 
Varianta 26 septembrie 2013 
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2.4.1.1. Puncte tari: 
 

 Conectivitate bună către centrele urbane din apropiere;  

 Accesibilitate ridicată, în special în ceea ce privește transportul rutier și aerian;  

 Infrastructură de CDI dezvoltată, pe domenii variate de activitate;  

 Calitatea vieții relativ ridicată și în creștere, ceea ce sprijină retenția și atragerea de 
forță de muncă de înaltă calificare în județ;  

 Specializare în creștere în domenii de servicii intensive în cunoaștere (industria 
cinematografică, farmaceutice, cercetare aplicativă);  

 Acces direct la piața de desfacere a capitalei pentru produse proaspete;  

 Legături puternice cu economia capitalei;  

 Ritmul haotic al construcţiilor, care poate afecta potenţialul natural al județului;  

 Scăderea suprafeţei spaţiilor verzi;  

 Interes rezidențial crescut;  

 Grad de atractivitate crescut pentru noii rezidenți (sold migrator constant pozitiv 
dinspre București și alte zone ale tării);  

 Relativ slaba industrializare cu unități economice puternic poluatoare;  

 Infrastructură socială relativ dezvoltată și bine distribuită în regiune;  

 Resurse umane bine calificate în special în mediul urban;  

 Rata de ocupare ridicată;  

 Procent redus de persoane ocupate în sectorul primar și procent ridicat de persoane 
angajate în servicii;  

 Densitatea reţelei rutiere şi feroviare peste media pe ţară;  

 Existenţa surselor de apă pentru acoperirea cerinţelor de apă a tuturor folosinţelor din 
judeţ.  

 
 
2.4.1.2. Puncte slabe 
 

 Structuri de sprijin ale afacerilor relativ slab dezvoltate;  

 Management defectuos al terenurilor (evidența terenurilor, clarificarea drepturilor de 
proprietate, dotarea cu utilități și facilități etc.) ceea ce a dus la localizarea unor agenți 
economici în alte județe;  

 Probleme de mobilitate și accesibilitate a forței de muncă ceea ce duce la costuri 
ridicate de timp și carburant și descurajează localizarea agenților economici în județ;  

 Inutilizarea la potențial maxim a rețelei de transport feroviar dar și rutier (ex. șoseaua 
de centură) ce ar crește considerabil atractivitatea în fața agenților economici;  

 Dimensiunea mică a centrelor urbane;  

 Gradul de urbanizare relativ scăzut;  

 Echiparea edilitară scăzută a multor localități, inclusiv urbane;  

 Reducerea semnificativă a spaţiilor verzi;  

 Presiune semnificativă asupra nevoilor de mobilitate și servicii publice (echipare 
edilitară, infrastructură de învățământ, socială etc.); 

 Lipsa unei zone metropolitane clar determinate și a unui sistem de guvernanță;  
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 Capacitate insuficientă de epurare a apelor uzate produse de către localități, precum 
și de colectare selectivă și prelucrare a deșeurilor;  

 Slaba calitate a corpurilor de apă de suprafață și subterane;  

 Sistem de învățământ cu rezultate scăzute la nivel de grad de cuprindere și rate de 
promovabilitate;  

 Dificultăți în integrarea socio-profesională a grupurilor dezavantajate;  

 Disparități de dezvoltare socială majore între localități;  

 Nivel scăzut de asociativitate la nivel local;  

 Şoseaua de centură a Bucureştiului nefinalizată;  

 Reţeaua rutieră nemodernizată în totalitate.  
 
 
2.4.1.3. Oportunitati 
 

 Proximitatea Bucureștiului, ca principală aglomerare urbană, inclusiv pentru accesul la 
servicii sociale, de formare și de sănătate;  

 Disponibilitatea multor programe de finanțare pentru susținerea proiectelor de 
dezvoltare locală, atât în mediul urban cât și local;  

 Oportunitatea poziționării ca axă alternativă de trafic (de turism, agrement, evitare a 
congestiei de pe axele adiacente);  

 Interesul dezvoltatorilor privați în investiții în județ;  

 Posibilitatea promovării investițiilor de mediu finanțate din fonduri europene (investițiile 
de mediu necesare sunt integral eligibile pentru finanțare din POS Mediu);  

 Potențial de capitalizare a ecosistemelor, după reabilitarea lor ecologică, prin activități 
turistice;  

 Dezvoltarea proiectelor de e-learning şi promovarea politicilor de învățare continuă;  

 Dezvoltarea parteneriatelor public-privat și apariția soluțiilor de externalizare a 
serviciilor publice;  

 Investiţii în tehnologizarea şi informatizarea serviciilor sociale – colectare date, 
monitorizare etc.;  

 Potenţialul ridicat pentru extinderea, modernizarea şi realizarea sistemului centralizat 
de alimentare cu apă şi canalizare (existenţa ADIA Ilfov);  

 Înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti;  

 Mediul academic și de CDI dezvoltat, ceea ce crează condițiile propice pentru 
dezvoltarea activităților de transfer tehnologic și de CDI;  

 Sistemul universitar din București creează premizele formării calificate a forței de 
muncă din Ilfov;  

 Prezența unor proiecte strategice prioritare pentru guvernul român în cadrul județului 
(ex. dezvoltarea de infrastructură de CDI de la Măgurele, nodul inter-modal de la 
Codrul Vlăsiei);  

 Interes investițional internațional (ex. investiții chineze ș.a.);  

 Oportunități de finanțare pe viitor axate pe dezvoltarea mediului de afaceri și CDI.  
 

 
2.4.1.4. Amenintari 
 

 Fracturarea spațială între aria de polarizare puternică a capitalei și zonele limitrofe ale 
județului;  
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 Condiții ce favorizează creșterea discrepanțelor de dezvoltare din cadrul județului 
(spre exemplu, acces mai redus al localităților mici la finanțări, limitarea tipurilor de 
proiecte eligibile etc.);  

 Afluxul persoanelor calificate către centrele urbane mai dezvoltate din apropiere 
(pentru acces la oportunități de angajare și/sau calitate a vieții mai crescută);  

 Ignorarea obligativității respectării legislației de mediu în vigoare;  

 Întârzierea aplicării planurilor de mediu (inclusiv de realizare a proiectelor finanțate 
prin POS Mediu sau din alte surse);  

 Creşterea raportului de dependenţă socială;  

 Lipsa de politici care să adreseze direct fenomenul de discriminare a grupurilor 
vulnerabile;  

 Înrăutăţirea gradului de accesibilitate faţă de media europeană prin reducerea ritmului 
de recuperare a decalajelor şi prin scăderea schimburilor comerciale cu celelalte ţări 
membre ale UE;  

 Lipsa unei politici de mobilitate clare, care să armonizeze obiectivul accesibilităţii cu 
acela al ameliorării calităţii vieţii locuitorilor;  

 Creşterea gradul de motorizare și și a dependenței de autovehiculul personal; 

 Concentrarea activității economice în București și dispunerea în județul Ilfov doar a 
punctelor de lucru, limitând beneficiile pentru comunitățile locale;  

 Dependența de sprijinul și angajamentul autorităților centrale în rezolvarea unor 
probleme cu impact major în județ (ex. valorificarea economică a rețelei feroviare de 
centură, și multe altele);  

 Lipsa finanțărilor, pe perioada următoare de programare, pentru utilități și facilități, 
ceea ce va presupune o povară în plus pentru bugetele locale în a asigura astfel de 
servicii pentru atragerea și retenția agenților economici;  

 Competiția cu alte zone de interes pentru investitori (ex. zona Ploiești, zona Giurgiu 
etc.) și cu o accesibilitate în creștere față de București, având în vedere dezvoltarea 
rețelei de autostrăzi.  

 
 
2.4.2. Obiectivele Judetului Ilfov6 
 
Prin Strategia de Dezvoltare a Judetului Ilfov – Orizont 2020, aceasta unitate administrativ-
teritoriala si-a fixat obiectivele de dezvoltare pentru perioada programatica 2014-2020. Astfel: 
 
 

Nr. OBIECTIVE Măsură Titlu proiect 

crt.       

        

I. Obiectiv strategic 1: Consolidarea competitivității ilfovene în contextul vecinătății cu Municipiul 
București 

1 OBIECTIV SPECIFIC 1.1. 
Atragerea de investitori și de 
capital în vederea dezvoltării 
mediului de afaceri 

Măsura 1.1.1 
Identificarea și 
atragerea de 
investitori 

Marketing pentru atragerea de investitori - elaborarea 
unui pachet de facilități, inventar terenuri și proprietăți 
și promovare către potențiali investitori 

      Dezvoltarea de parteneriate cu regiuni/departamente 
din țări străine 

                                                           
6 Preluare din Partea a III-a – Fise de proiect din Strategia de dezvoltare a Judetului Ilfov Orizont 2020, Varianta 
30 septembrie 2013 
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    Măsura 1.1.2 
Dezvoltarea 
infrastructurii de sprijin 
pentru afaceri 

Dezvoltarea unui parc industrial 

      Dezvoltarea unui parc tehnico-științific – etapa 1 

      Dezvoltarea unui parc logistic 

2 OBIECTIV SPECIFIC 1.2. 
Sprijinirea mediului 
antreprenorial 

Măsura 1.2.1. 
Educația și 
promovarea 
antreprenorilor 

Sprijinirea educației antreprenoriale 

      Dezvoltarea de inițiative de tip incubator de afaceri 

      Identificarea și promovarea de cazuri de succes de 
antreprenori din județ 

      Dezvoltarea de servicii de asistență pentru 
antreprenori 

3 OBIECTIV SPECIFIC 1.3. 
Susținerea unui cadru 
atractiv pe plan internațional 
în cercetare, dezvoltare și 
inovare localizat în județul 
Ilfov 

Măsura 1.3.1. 
Dezvoltarea de 
parteneriate strategice 

Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de CDI cu prioritate 
în domenii precum agroalimentar, farmacie/medicină, 
ș.a. 

      Facilitarea interacțiunii dintre mediul universitar și cel 
de afaceri, prin implicarea activă în dezvoltarea de 
clustere 

    Măsura 1.3.2. 
Promovare pentru 
poziționarea județului 
Ilfov ca ecosistem de 
inovare 

Promovarea județului Ilfov ca locație pentru activități de 
CDI la târguri, evenimente și pe rețele de specialitate 

4 OBIECTIV SPECIFIC 1.4. 
Dezvoltarea ofertei de 
agrement a județului, în 
acord cu mediul înconjurător 

Măsură 1.4.1. 
Promovare și 
cooperare în domeniul 
agrementului și 
turismului 

Promovarea ofertei de servicii turistice și de agrement 
a județului Ilfov, în parteneriat cu antreprenorii din 
sector 

      Conceperea și marcarea/semnalizarea de trasee 
turistice în județul Ilfov 

    Măsura 1.4.2. 
Prezervarea și 
valorificarea 
obiectivelor de 
patrimoniu 

Amenajarea și dotarea siturilor naturale cu potențial 
turistic 

      Elaborarea unui concept de valorificare a forturilor din 
jurul Bucureștiului 

      Inventarierea și documentarea siturilor de patrimoniu 
natural și construit din județ 

      Reabilitarea siturilor de patrimoniu construit și 
introducerea acestora în circuit turistic 

II. Obiectiv strategic 2: Creșterea calității vieții pentru rezidenții județului Ilfov 

1. OBIECTIV SPECIFIC 2.1. 
Îmbunătățirea accesului 
comunității la servicii publice, 
specifice nevoilor locale 

Măsura 2.1.1 
Îmbunătățirea 
serviciilor publice din 
județ 

Reabilitarea și extinderea infrastructurii de utilități 
publice – apă - canalizare 
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      Reabilitarea și extinderea infrastructurii de furnizare a 
curentului electric 

      Extinderea și managementul infrastructurii de 
colectare, procesare și depozitare deșeuri 

      Reabilitarea și extinderea infrastructurii de furnizare a 
gazelor naturale 

    Măsura 2.1.2 
Sprijinirea serviciilor 
publice din domeniul 
social 

Elaborarea unui sistem integrat de inventariere și 
gestiune a serviciilor publice din domeniul social la 
nivel județean inclusiv analiza interacțiunii cu 
Municipiul București 

      Reabilitarea și extinderea infrastructurii de educație 
pentru preșcolari la nivelul județului 

      Reabilitarea infrastructurii de servicii sociale 

      Reabilitarea infrastructurii de sănătate la nivelul 
județului 

      Modernizarea și îmbunătățirea dotării pentru intervenții 
în situații de urgență 

      Îmbunătățirea infrastructurii pentru situații de urgență 
din județ 

2. OBIECTIV SPECIFIC 2.2. 
Creșterea calității mediului 
natural 

Măsura 2.2.1. 
Creșterea nivelului de 
instruire și 
conștientizare cu 
privire la problematica 
protecției mediului. 

Proiect de educare privind necesitatea colectării 
selective, la sursă, a deșeurilor biodegradabile 

      Proiect de informare a populației județului Ilfov (inclusiv 
a organelor locale) cu privire la problematica specific 
locală de protecție a mediului, precum și mijloacele de 
acțiune specifice 

    Măsura 2.2.2 
Promovarea soluțiilor 
de creștere a eficienței 
energetice 

Instalarea sistemelor de energie termică din surse 
regenerabile pentru clădirile instituţiilor publice 

      Implementarea soluțiilor eficiente energetic privind 
infrastructura tehnico-edilitară (Iluminat public prin 
utilizarea panourilor fotovoltaice) 

3. OBIECTIV SPECIFIC 2.3. 
Susținerea inițiativelor de 
dezvoltare comunitară locală 
în comunitățile vulnerabile 

Măsura 2.3.1. 
Încurajarea proiectelor 
de intervenție socială 
la nivel local 

Sprijinirea inițiativelor de dezvoltare comunitară a 
grupurilor vulnerabile din județ 

      Inițierea și dezvoltarea unui fond de cofinanțare a 
proiectelor de tip dezvoltare locală derulate de mediul 
neguvernamental 

III. Obiectiv strategic 3: Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat pentru rezidenții și 
mediul de afaceri din județul Ilfov 

1. OBIECTIV SPECIFIC 3.1. 
Îmbunătățirea sistemului de 
transport la nivel intra și 
interjudețean 

Măsura 3.1.1 
Creșterea mobilității 
cetățenilor județului 
Ilfov folosind 
transportul public 

Înființarea unui serviciu de transport public pentru 
județul Ilfov, administrat de Asociația de Dezvoltarea 
Intracomunitară (A.D.I.) sau Autoritatea Executivă de 
Transport Metropolitan București (AETMB) 

      Înființarea unui centru de control și coordonare pentru 
transportul public în județul Ilfov 

      Amenajarea stațiilor de transport în comun din județul 
Ilfov 
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      Realizarea unei rețele de noduri intermodale corelate 
cu dezvoltarea traseelor de transport public ale 
județului Ilfov 

      Modernizarea rețelei de cale ferată din jurul 
municipiului București 

      Linia de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroportul 
Internaţional Henri Coandă (AIHCB) 

    Măsura 3.1.2 
Îmbunătățirea 
modalităților de 
transport alternativ și 
sporirea siguranței 
circulației 

Amenajarea de căi de circulație pentru bicicliști, pe 
trasee de cicloturism 

      Facilitați si căi de circulație pentru bicicliști dedicate 
traficul de tranzit local 

      Creșterea siguranței circulației pe drumurile județene şi 
locale din județul Ilfov 

    Măsura 3.1.3 
Îmbunătățirea 
infrastructurii de 
transport rutier 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene din Ilfov – DJ 401 A, km 0+000 (Vidra) – km 
28+209 (Domneşti) 

      Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene din Ilfov – DJ 300, km 0+000 (Pantelimon 
DN3) - km 12+430 (Şindriliţa DN 2) 

      Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene din Ilfov – DJ 101, km 12+970 (Baloteşti) – 
37+549 (Sitaru) 

      Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri 
judeţene din Ilfov – DJ 401, km 6+520 (Centura 
Bucureşti) – km 19+000 (limita judeţului Giurgiu) 

      Realizarea infrastructurii de transport pentru centrul 
intermodal de marfă de la Moara Vlăsiei 

      Realizarea legăturii rutiere între centura București – 
Corbeanca si DJ 101 (Periș) si modernizare Dj 101A 
Peris -Corbeanca 

      Realizarea legăturii rutiere între China Town, 
dezvoltarea adiacentă acesteia şi drumului județean 
200 

      Realizarea pasajului rutier între Bd. Prelungirea 
Ghencea şi DJ 602 (Domnești) 

      Modernizare DJ 300 (orașul Pantelimon) – DN2 (cu 
pasaj peste centura București) 

      Legătura Dj 602- Centura București - Prelungirea bd. 
Timișoara 

      Legătura DJ 301 (Cernica) – DJ 401 (Berceni) 

      Legătura A3 (Tunari) – Terminal Aeroport Otopeni 
(Otopeni) 

2. OBIECTIV SPECIFIC 3.2. 
Extinderea capacității de 
gestionare și valorificare a 
infrastructurii de transport 
pentru a stimula economia la 
nivel local 

Măsura 3.2.1. 
Îmbunătățirea 
managementului 
administrativ 

Realizarea planului de mobilitate al județului Ilfov 

      Implementarea unui sistem integrat de management 
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rutier 

      Realizarea auditului privind siguranța circulației pe 
rețeaua de drumuri județene şi comunale 

IV. Obiectiv strategic 4: Creșterea capacității instituționale în vederea îmbunătățirii calității și promptitudinii 
procesului administrativ 

1. OBIECTIV SPECIFIC 4.1. 
Oferirea de servicii publice de 
calitate 

Măsura 4.1.1 
Formarea personalului 
instituțiilor publice 

Dezvoltarea unui program de formare a resurselor 
umane din administrația publică locală pentru a asigura 
colaborarea eficientă cu mediul de afaceri 

      Dezvoltarea unui program de formare şi calificare 
pentru direcțiile de asistență socială în vederea 
îmbunătățirii metodelor de abordare a serviciilor oferite 
populației vulnerabile 

    Măsura 4.1.2 
Îmbunătățirea 
infrastructurii tehnice 
și edilitare a 
autorităților locale 

Facilitarea realizării cadastrului digital în vederea 
îmbunătățirii datelor disponibile și serviciilor aferente 
pentru cetățeni, societăți comerciale, organizații non-
guvernamentale și alte instituții publice 

      Adoptarea unui sistem geografic informațional pentru 
gestionarea bazelor de date cu caracter teritorial și 
creșterea eficienței și operativității în emiterea de 
autorizații și documentații de urbanism 

      Reabilitarea și extinderea sediului central al Consiliului 
Județean Ilfov 

    Măsură 4.1.3. 
Susţinerea 
implementării de 
soluţii de e-guvernare 

Extinderea sistemului de e-guvernare la primăriile 
judeţului Ilfov 

      Implementarea de sisteme informatice pentru plata 
taxelor și impozitelor 

2. OBIECTIV SPECIFIC 4.2. 
Îmbunătățirea capacității de 
planificare și implementare la 
nivelul autorităților 
administrației publice locale 

Măsura 4.2.1. 
Îmbunătățirea funcției 
de planificare 
strategică și 
implementare în 
cadrul autorităților 
publice locale 

Asistență tehnică pentru Consiliile Locale privind 
creșterea performanței funcției de planificare a 
dezvoltării teritoriale 

      Realizarea planului de amenajare a teritoriului județean 
(PATJ Ilfov) 

      Asistență tehnică pentru primării privind îmbunătățirea 
capacității de planificare strategică și sustenabilitate 
financiară (cu accent pe soluții de generare de venituri 
proprii) 

      Contractarea serviciilor de asistență juridică pentru 
consiliul județean și consiliile locale 

    Măsura 4.2.2. 
Încurajarea cooperării 
inter-instituționale 

Sprijinirea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară și 
a Grupurilor de Acțiune Locală 

 
Sursa: Strategia de Dezvoltare a Judetului Ilfov – Orizont 2020 – Partea a III-a, 30.09.2013 
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2.5. Contextul local 
 
 
2.5.1. Justificarea unei viziuni strategice  
 
Elaborată sub coordonarea Primariei Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov în strânsă 
colaborare cu partenerii locali, strategia furnizează cadrul coerent pentru dezvoltarea viitoare 
a localitatii. În acest sens, acest document de programare reprezintă baza strategică pentru 
elaborarea proiectelor de finanțare din fonduri externe/comunitare, naționale și locale care au 
drept scop dezvoltarea durabilă a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov.  
 
Strategia urmăreşte ghidarea într-o manieră pragmatică a comunităţii locale, astfel încât 
intervenţiile şi activităţile necesare creării unei zone dinamice şi prospere să se concentreze 
asupra priorităților cheie de dezvoltare. 
 
Totodată, acest document strategic își propune să continue și să actualizeze direcțiile de 
dezvoltare formulate atât de:  

1. documentele strategice la nivel european: 

 Strategia Uniunii Europene 2020 

 Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii – Pilonul 3 – Cresterea 
prosperitatii regiunii Dunării - dezvoltarea capacității de cercetare,  educației și 
tehnologiilor informaționale, sprijinirea investițiilor în dezvoltarea competențelor 
populației 

2. documentele strategice de la nivel național:  

 Planul Național de Dezvoltare 2007 – 2013  

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

 Cadrul Național Strategic de Referință 

 Acordul de Parteneriat intre Romania si Comunitatea Europeana pentru 
perioada de programare 2014-2020 

3. documentele strategice de la nivel regional:  

 Planul de Dezvoltare Regională 2007 – 2013 

 Strategia regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020 (schiţă preliminară în vederea 
consultării publice) 

 Strategia Regională de Inovare 2008 – 2013 

 Planul Regional de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă și Incluziune 
Socială 2009 – 2011 

 Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ 2009 – 2013.  
4. documentele strategice de la nivel judetean: 

 Strategia de dezvoltare a Judetului Ilfov, Orizont 2020 – Document supus 
consultarii, Versiunea 30.09.2013 

5. documentele strategice de la nivel local: 

 Strategia de dezvoltare a Comunei 1 Decembrie pentru perioada programatica 
2007-2013 
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 Planul de Urbanism General 2009 

 Inventarul domeniului public si privat al Comunei 1 Decembrie 
 
Asigurarea continuității viziunii strategice în domeniul dezvoltării locale reprezintă una din 
recomandările majore ale Comisiei Europene care a subliniat constant în dialogul instituțional 
cu România, importanța existenței și continuității viziunii strategice în domeniul dezvoltării 
locale pe termen lung, de 20 de ani, precum și necesitatea utilizării experienței acumulate în 
perioada 2007-2013. 
 
Definirea strategiei de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie se întemeiază pe analiza 
situației economico-sociale existente, a nevoilor și a potențialului de dezvoltare, ținând cont 
totodată de oportunitățile și de provocările din mediul intern si extern.  
 
Partea intai a strategiei oferă o bază cuprinzatoare pentru identificarea elementelor de 
potențial economic, social și tehnologic la nivelul Comunei 1 Decembrie și pentru definirea 
nevoilor de dezvoltare.  
 
Pentru perioada programatica 2014–2020, Strategia de Dezvoltare Durabila este un 
document integrator care își propune armonizarea politicilor şi a strategiilor existente în 
diferitele domenii ale vieţii economice şi sociale cu impact la nivel local. Pentru 
implementarea Strategiei de dezvoltare durabila locala prin intermediul fondurilor europene 
este necesară asigurarea corelării acesteia cu politica de coeziune a UE. În acest sens, au 
fost luate în considerare obiectivele europene promovate prin Strategia Europa 2020 și s-a 
asigurat corelarea cu obiectivele tematice şi cu priorităţile de investiţii promovate prin 
propunerile de regulamente pentru perioada 2014 –2020.  
 

Gradul de atingere a obiectivelor Strategiei Europa 2020  
la nivel național și regional in anul 2011 

 
Nr. Obiectiv principal Țintă  

UE* 
Țintă 

România* 
Valoare actuală  Valoare actuală 

crt.       în România în Regiunea 3 

1. Rata de ocupare pentru 
populația cu vârsta cuprinsă 
între 20 și 64 de ani 

75% 70% 62,80%* 
58,50%** 

 
55,40%** 

2. Procentul din PIB investit în 
cercetare-dezvoltare 

3% 2% 0,47%* 
0,50%** 

0,34%** 

3. Emisiile de gaze cu efect de 
seră 

-20%  
față de anul 
1990 

-19%  
față de anul 
2005 

-11%  
față de anul  
2005* 

N/A 

4. Ponderea energiilor 
regenerabile în totalul 
consumului de energie 

20% 24% 21,40%* N/A 

5. Rata abandonului școlar 
timpuriu 

mai puțin de 
10% 

mai puțin de 
11,3% 

17,50%* 
20,90%** 

 
27,60%** 

6. Ponderea persoanelor cu vârsta 
între 30-34 de ani care au studii 
universitare 

40,00% 26,70% 20,40%* 
27,62%*** 

  
19,99%*** 

7. Reducerea numărului 
persoanelor amenințate de 
sărăcie sau excluziune socială 

cu  
20 milioane 
de persoane 

cu  
580.000  
de persoane 

40,3% din totalul 
populației se află 
în situație de risc* 

43,1% din totalul 
populației se află în 
situație de risc* 

 
*Sursa: Eurostat, 2012 
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**Sursa: Anuarul Statistic al României, 2012 
***Sursa: Recensamantul populatiei si al locuintelor in anul 2011 

 
Abordarea urmarita din cadrul Strategiei propune o viziune largă care include activităţi care 
pot fi finanţate din multiple surse de finanţare:  

 buget local 

 buget naţional 

 instrumente structurale 

 alte instrumente financiare. 
 
Ca urmare a detalierii situaţiei economico-sociale existente, pe baza analizei corelate a 
nevoilor, a potențialului de dezvoltare și ţinând cont de direcţiile de orientare strategică 
europeană, considerăm că viziunea strategiei trebuie să asigure dezvoltarea durabilă si 
echilibrata a Comunei 1 Decembrie. 
  
 
2.5.2. Modele de dezvoltare 
 
Modelele de dezvoltare se bazează pe factorii creșterii economice.  
 
Modelul endogen are în vedere factorii fundamentali:  

 teren: sol, subsol 

 muncă: forță de muncă 

 capital: fizic și financiar.  
 
La acestea, modelul endogen adaugă progresul tehnologic. Toți acești factori conferă 
diferitelor țări avantaje comparative. Teoriile moderne pun accent pe avantajele competitive, 
în centru aflându-se resursa umană. De aceea, societatea spre care ne îndreptăm este 
definită ca societate inteligentă, bazată pe cunoaștere. Aceasta este, de altfel, și orientarea 
primordială trasată de UE pentru perioada 2014-2020.  
 
Prin prisma acestor modele, în conturarea unei viziuni pentru Comuna 1 Decembrie pentru 
perioada 2014-2020 și de lungă durată se impune determinarea în primul rând a factorilor 
comparativi și competitivi de care dispune.  
 
Din analizele întreprinse în cadrul profilului socio-economic rezultă evident că localitatea 1 
Decembrie  dispune de cei trei factori:  

 teren: 1,08% din suprafata totala a Judetului Ilfov 

 populație: 2,01% din populatia  totala a Judetului Ilfov  

 capital: intreprinderi mici din industria usoara, agro-alimentara, din constructii, din 
transport, din servicii si din comert 

 
O ierarhizare din punctul de vedere al abundenței relative în factori ar fi:  

1. populație  
2. teren 
3. capital și progres tehnologic.  

 
 
2.5.2.1. Factori de natura avantajelor comparative  
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1. Teren:  
a. suprafața agricolă: 1.445 ha   
b. păduri: 19 ha;  
c. ape: 24 ha;  
d. subsol: panza de apa freatica.  

2. Forța de muncă: populație 7.817 persoane, cu o densitate de 459 locuitori/km2, avand 
un nivel de educatie mediu (14,58% cu studii superioare; 1,56% cu studii post-liceale 
si de maistri, iar 69,4% cu studii liceale, de scoli profesionale si de ucenici). Populatia 
localitatii se remarca prin abundența relativă numeric si deficitară profesional, mai ales 
in ceea ce priveste formarea de nivel mediu – post-liceal si de maistri.  

3. Capital:  
a. fizic capacităţi active: materiale de construcții, terenuri.  
b. fizic capacităţi inactive: spatii agricole si comerciale, 2 centrale termice pe 

carbune 
c. capital financiar: economisire si investiții străine locale scăzute. Deficit relativ de 

capital (fizic inclusiv infrastructură, financiar, mai ales investiții străine).  
 
 
2.5.2.2. Factori de natura avantajelor competitive  
 
1. Existenți:  

a. poziție nodală rutieră: DN5, DJ401D 
b. muncă zile de lucru urban și sfârșit de săptămână rural.  

2. Emergenți:  
a. zona IT (programare),  
b. C/D electrotehnică 
c. agro-industrială.  

3. Slabi:  
a. spirit antreprenorial  
b. management profesionalizat 
c. satisfacția consumatorului 
d. spirit comunitar 
e. spirit asociativ.  

 
Teoria economică Heckscker-Ohlin, confirmată în mare măsură în practică, indică faptul că 
țările și zonele din cadrul lor ar trebui să se concentreze pe activitățile și produsele intensive 
în factorul sau factorii relativ abundenți. De exemplu:  

 dacă o țară dispune de mai mult teren decât populația (cazul Australiei sau al 
Canadei), ar trebui să producă mai degrabă produse agricole, deoarece sunt intensive 
în teren, iar ca element de cost terenul este un factor important.  

 dacă o altă țară este relativ abundentă în populație (forță de muncă), comparativ cu 
terenul (cazul Japoniei) ar trebui să se specializeze în produse manufacturate, 
deoarece sunt intensive în forță de muncă, iar ca element de cost forța de muncă este 
importantă. 

 
Pornind de la aceste premise de fapt și de raționament, viziunea pe termen lung conduce la 
concluzia că localitatea 1 Decembrie dispune în primul rând de un avantaj comparativ care 
poate deveni și competitiv prin dezvoltarea manufacturii, a agroindustriei și, în mod necesar, 
prin întreaga gamă de producții industriale si de materiale de construcții. 
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O astfel de prioritizare nu exclude opțiunea ecologizarii si a dezvoltării agriculturii: culturi 
agricole, pomicultură, viticultură, zootehnie, silvicultură, incluzând activitățile de prelucrare, 
localizate în zona rurală.  
 
Adăugate la pilonii industriali deja existenți – de transporturi, de industrie ușoară, de 
constructii si de materiale de constructii etc., astfel de activități industriale legate de 
agricultură ar prefigura localitatea ca o zonă industial-agrară sau agro-industrială puternică, 
bazată pe complementaritate de activități și pe competitivitate.  
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3. PRINCIPIILE OPERATIONALE ALE STRATEGIEI 

 
În ceea ce privește abordarea de la care se fundamenteaza strategia, aceasta propune o 
viziune integratoare care include investiții care pot fi finanțate din mai multe surse:  

 buget local 

 buget național 

 fonduri europene 

 alte instrumente de finanțare. 
 
Astfel, în termeni de dezvoltare economică, strategia va implica dezvoltarea unei abordări pe 
termen lung în contextul unui mediu economic schimbător şi va fi pusă în aplicare printr-o 
serie de mecanisme care includ:  

1. Programele Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene:  

 Programele Operaţionale Sectoriale: PO Infrastructura Mare (POS-Ttransport, 
POS-Mediu), PO Competitivitate, PO Capital Uman, PO Capacitate 
Administrativa 

 Programele Operaţionale Regionale: POR, PO Asistenta Tehnica 
2. finanţări ale Uniunii Europene pentru cooperare interregională: 

 INTERREG 

 URBACT 

 ESPON 

 INTERACT  
3. Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene (PAC), incluzând:  

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  
4. Politica Comuna de Pescuit, incluzand: 

 Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime (PO Piscicultura) 
5. programe de finanţare naţională finantete de:  

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) 

 Ministerul Finantelor Publice (MFP) 

 Autoritatea Fondului pentru Mediu (AFM) 

 Ministerul Muncii, Familiei si Persoanelor Varstnice 
6. programe de ajutor cu finantare europeana: norvegiene, elvetiene, germane etc. 

 
Strategia se fundamenteaza pe patru principii operaţionale care vor ghida acţiunile de 
implementare a acesteia la nivel local. Principiile operaţionale sunt: 

1. Parteneriat 
2. Concentrare tematică 
3. Integrare şi corelare 
4. Inovare 

 
 
3.1. Parteneriat 
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Revitalizarea economică si socială a localitatii va fi obţinută prin continuarea întăririi 
parteneriatului local şi prin menţinerea unei colaborări efective la nivel strategic şi 
operaţional. Astfel, Planul de Dezvoltare Locala 2014 – 2020 urmează să fie implementat şi 
coordonat în baza abordării parteneriale care va asigura că energia, resursele şi experienţa 
partenerilor locali vor fi orientate spre dezvoltarea durabilă a localitatii. 
 
 
3.2. Concentrare tematică 
 
Strategia va urmări să asigure concentrarea resurselor cu precădere spre un număr limitat de 
priorități tematice care se află în strânsă legătură cu prioritățile:  

• Strategiei Europa 2020,  
• Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării  

și cu țintele naționale asumate de România prin:  

 Programul Național de Reformă 2011 – 2013 

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

 Cadrul Național Strategic de Referință 

 Acordul de Parteneriat intre Romania si Comunitatea Europeana pentru perioada de 
programare 2014-2020 

 
Astfel, investițiile vor fi direcționate catre activităţile care conduc la reducerea disparităţilor şi 
la creşterea impactului şi a beneficiilor economice. 
 
 
3.3. Integrare și corelare 
 
Integrarea va implica asigurarea unor legături efective şi eficiente între programe, printr-un 
cadru care să susţină şi să contribuie la regenerarea socio-economică a localitatii. Pe de altă 
parte, deoarece implementarea Planului de Dezvoltare Local 2014 – 2020 este realizată în 
mare parte prin finanțarea din fonduri europene, este necesară corelarea PDL cu politica de 
coeziune a Uniunii Europene. Astfel, în vederea identificării obiectivelor de dezvoltare locala 
ale Comunei 1 Decembrie, obiective care să fie în concordanță cu obiectivele strategice ale 
Uniunii Europene, în procesul de elaborare al strategiei au fost avute în vedere obiectivele 
europene promovate prin:  

• Strategia Europa 2020 
• Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării  

și asumate de România prin:  
• Programul Național de Reformă 2011 – 2013 

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

 Cadrul Național Strategic de Referință 
• Acordul de Parteneriat intre Romania si Comunitatea Europeana pentru perioada de 

programare 2014-2020 
 
Todatodată, s-a asigurat corelarea cu obiectivele tematice și cu prioritățile de investiții, 
promovate prin propunerile de regulamente pentru perioada 2014 – 2020. 
 
 
3.4. Inovare 
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Strategia se bazeaza pe o abordare inovatoare în implementare care se concentreaza pe 
dezvoltarea capacității de inovare a localitatii și pe generarea de noi surse de creștere.  
 
Necesitatea ieșirii din criza financiară şi nevoia de a răspunde provocărilor globale au făcut 
ca inovarea să devină mai importantă ca niciodată. Problemele legate de schimbările 
climatice, securitatea alimentară şi energetică, sănătate şi îmbătrânirea populaţiei pot fi 
soluţionate prin intermediul inovării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. VIZIUNEA STRATEGICA A COMUNEI 1 DECEMBRIE, JUDETUL ILFOV 
 
Viziunea Comunei 1 Decembrie pentru perioada de programare 2014-2020 este aceea de a 
deveni un promotor al competitivității atât în domeniul industriei, transporturilor si serviciilor, 
cât și în domeniul agriculturii și al economiei digitale prin dezvoltarea unui mediu de afaceri 
performant bazat pe resurse umane competente, integrarea tehnologiilor inovative şi 
promovarea dezvoltării durabile. 
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5. OBIECTIVELE STRATEGICE 
 
Comuna 1 Decembrie a definit urmatoarele obiective: 
 
 
5.1. Obiectivul strategic general 
 
Stimularea unui proces de creștere economică durabilă, competitivitiva și echilibrată a 
Comunei 1 Decembrie, bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale si reducerii 
disparitatilor sociale care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi. 

 
Acest obiectiv este corelat cu abordarea europeană privind creșterea competitivității 
localitatilor și promovarea echității prin prevenirea marginalizării zonelor cu probleme de 
dezvoltare economică și socială. 
 
Obiectivul implică asigurarea unui standard de viaţă ridicat, prin creştere şi dezvoltare 
economică, socială și teritorială echilibrată, bazată pe inovare, utilizarea eficientă a 
resurselor și favorabilă incluziunii sociale. 
 
Scopul strategic reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă pentru: 
 

• îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii inovatoare a economiei localitatii în vederea 
creşterii economice; 

• reducerea disparităţilor economice şi sociale existente în interiorul localitatii şi 
creşterea gradului de includere a locuitorilor dezavantajati în viaţa economică a 
localitatii; 

• protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu și a biodiversității; 
• folosirea raţională a resurselor naturale 

 
 
5.2. Obiectivele strategice specifice 
 
Atingerea obiectivului strategic general se va realiza printr-un set de 7 obiective specifice 
care reflectă combinaţia aspiraţiilor sociale, economice şi de mediu ale localitatii. 
 
Prin obiectivele specifice, Planul de Dezvoltare Locala urmăreşte eliminarea factorilor care 
blochează dezvoltarea pe ansamblu a comunei, exploatând avantajele care furnizează 
oportunităţile de dezvoltare. 
 
Împreună, cele șapte obiective specifice vor contribui la obţinerea prosperităţii comunei, 
asigurând totodată o dezvoltare pe termen lung a locuitorilor acesteia. 
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Obiectivele specifice care vor ghida implementarea Planului care printr-o abordare 
cuprinzătoare şi integrată urmăresc revitalizarea economică şi socială a comunei. Obiectivele 
specifice sunt: 

1. Creșterea atractivității și accesibilității Comunei 1 Decembrie prin dezvoltarea 
mobilității și conectivității populației, bunurilor și a serviciilor conexe în vederea 
promovării dezvoltării durabile 

2. Dezvoltarea policentrică și echilibrată a localitatii 
3. Creșterea economiei locale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și 

prin consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării 
4. Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural; 
5. Dezvoltarea capitalului uman din Comuna 1 Decembrie prin creșterea accesului și a 

participării la educație și la instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței 
de muncă 

6. Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și la servicii sociale de calitate și 
promovarea incluziunii sociale 

7. Creşterea rolului şi a contribuţiei agriculturii la economia Comunei 1 Decembrie. 
 
 
5.3. Obiectivele orizontale 
 
În procesul de dezvoltare a Planului de Dezvoltare Locala 2014 - 2020, parteneriatul local a 
recunoscut importanţa fundamentală privind includerea în structura acestuia a trei obiective 
orizontale sau transversale care vor fi aplicate tuturor priorităţilor şi măsurilor individuale şi 
care vor contribui la creşterea competitivităţii Comunei 1 Decembrie. 
 
Cele trei obiective orizontale sunt: 

1. Sustenabilitatea Mediului 
2. Oportunităţi Egale 
3. Inovare şi Societatea informaţională 

 
Aceste obiective orizontale sunt interdependente, aspect reflectat și în abordarea integrată 
adoptată de strategia de dezvoltare. 
 
Obiectivele orizontale vor fi luate în considerare în toate fazele de implementare ale Planului, 
legătura dintre ele şi priorităţi/măsuri variind de-a lungul acestuia. 
 
 
1. Sustenabilitatea Mediului 
 
Sustenabilitatea mediului reprezintă o politică prioritară în definirea şi implementarea 
priorităţilor/măsurilor spijinite de fondurile europene. În contextul în care îmbunătăţirea 
performanţei mediului este considerată un factor cheie al dezvoltării economice şi sociale, 
scopul urmărit este acela de a asigura că Planul susţine intervenţiile care urmăresc 
îmbunătăţirea, protecţia sau ameliorarea mediului prin aplicarea criteriului bunelor practici în 
toate domeniile de activitate care privesc mediul. 
 
Acest obiectiv orizontal va susţine activităţile Planului care simultan asigură creşterea 
economică, progresul social şi protecţia mediului, urmărindu-se obţinerea unui impact care 
va contribui la dezvoltarea durabilă prin: 

• Reducerea deşeurilor, poluării şi a impactului negativ al acestora asupra mediului; 
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• Protejarea şi îmbunătăţirea mediului natural şi a moştenirii culturale; 
• Limitarea consumului de energie şi utilizarea surselor noi de energie; 
• Promovarea investiţiilor, inovării, cercetării şi dezvoltării în tehnologii noi şi curate; 

 Promovarea de noi afaceri care urmăresc dezvoltarea de servicii şi tehnologii de 
mediu durabile; 

 Îmbunătăţirea eficienţei combustibililor în transportul public şi privat; 

 Conştientizarea că mediul prin calitatea sa constituie un factor economic cheie. 
 
 
2. Oportunităţi Egale 
 
În contextul existenţei la nivelul localitatii a disparităţilor de natură socială şi economică, 
parteneriatul a recunoscut că eliminarea inegalităţilor concomitent cu promovarea şi cu 
sprijinirea continuă a oportunităţilor egale va contribui la eficientizarea economică a comunei. 
 
Oportunităţile egale pentru femei şi bărbaţi, reprezintă un principiu democratic de bază care 
trebuie să fie respectat de toate politicile şi inclus în toate documentele programatice. În 
acest sens, Planul va sprijini acele activităţi care vor promova principiul oportunităţilor egale 
şi reducerea disparităţilor cu privire la sexe, etnicitate, incapacitate sau alte forme de 
discriminare. 
 
Acest obiectiv va susţine un domeniu larg de activităţi care pot fi caracterizate ca acţiuni 
pozitive adresate eliminării unor probleme şi bariere particulare. 
 
Pentru a aplica acest principiu, prioritaţile/măsurile vor trebui să ia în considerare 
următoarele idei: 

 Egalitatea sexelor 

 Egalitatea în angajare 

 Incluziunea socială 
 
 
3. Inovare şi Societatea informaţională 
 
Ieşirea treptată din criza financiară şi nevoia de a răspunde provocărilor globale au făcut ca 
inovarea să devină mai importantă ca niciodată. Problemele legate de: 

 schimbările climatice,  

 securitatea alimentară,  

 securitatea energetică,  

 sănătate,  

 îmbătrânirea populaţiei  
pot fi soluţionate prin intermediul inovării. Inovarea descătușează astfel noi forțe de creștere, 
găsind noi modalități de soluționare a problemelor localitatii. În același timp, societatea 
informaţională şi, în particular, Tehnologiile Informaţiei şi Comunicării (TIC) au un rol strategic 
în procesul dezvoltării locale, fiind un important conducător al schimbării economice şi 
sociale. 
 
În contextul viziunii strategiei de dezvoltare şi, totodată pentru atingerea prosperităţii 
economice şi sociale şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei comunei, este esenţială 
trecerea către o societate informaţională bazată pe cunoaştere. 
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Creşterea competitivităţii localitatii printr-o abordare strategică a utilizării TIC, constituie un 
potenţial considerabil pentru întărirea coeziunii economice şi sociale. 
 
Aplicarea TIC în cadrul Planului trebuie să fie înţeleasă în sensul ei larg, urmărind sprijinirea 
în egală măsură atât a tehnologiilor, cât şi a activităţilor dependente de acestea şi care 
urmăresc obţinerea beneficiului economic şi social. 
 
Planul urmăreşte să promoveze adoptarea în cadrul localitatii a TIC printr-o serie de iniţiative 
în domeniul învăţământului, comerţului, afacerilor şi la nivelul locuitorilor, cu scopul de a 
reduce şi de a elimina, acolo unde este posibil, efectul generat de nivelul scăzut al acesteia. 
 
Adoptarea inovării și a informatizării, ca o temă orizontală în cadrul Planului de Dezvoltare 
Locala 2014 - 2020 şi nu ca o prioritate distinctă, constituie o garanţie a impactului acesteia 
asupra tuturor domeniilor societăţii. 
 
Aceasta temă orizontală urmăreşte furnizarea cadrului care să asigure că potenţialul şi 
oportunităţile oferite de către inovare și TIC sunt utilizate şi reflectate în activităţile din cadrul 
priorităţilor şi al măsurilor Planului de Dezvoltare Locala 2014 - 2020. 
 
Obiectivele urmărite a fi obţinute sunt: 

 Dezvoltarea în cadrul localitatii a unui mediu şi a unei culturi care să favorizeze 
susţinerea şi creşterea investiţiilor în domeniul TIC; 

 Utilizarea pe scară largă de către cetăţeni, şcoli, afaceri, administraţie publica, etc., a 
oportunităţilor oferite de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării; 

 O populaţie cultivată, cu un spirit antreprenorial și inovator ridicat şi care să fie 
capabilă să dezvolte noi idei de afaceri. 
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6. PRIORITATI DE DEZVOLTARE  PENTRU PERIOADA 2014-2020 
 
 
Strategia de dezvoltare a Comunei 1 Decembrie se concentrează pe 7 priorităţi cheie care, 
individual sau în combinaţie, contribuie la implementarea acesteia, asigurând prin structură şi 
conţinut corelarea între acţiuni şi obiectivele strategice. 
 
Strategia va fi implementată pe baza următoarelor priorităţi cheie:  

1. Prioritatea 1 – Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale  
2. Prioritatea 2 – Creșterea competitivității economiei locale pe termen lung 
3. Prioritatea 3 – Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 
4. Prioritatea 4 – Susținerea educației și a ocupării forței de muncă 
5. Prioritatea 5 – Susținerea sănătății și a asistenței sociale 
6. Prioritatea 6 – Dezvoltare rurala durabilă 
7. Prioritatea 7 - Creşterea capacităţii administrative şi îmbunătăţirea procesului de 

elaborare şi implementare a politicilor 
care sunt orientate spre nevoile specifice de dezvoltare ale localitatii și sunt conforme cu:  

 Strategia de dezvoltare a Judetului Ilfov pentru perioada 2014-2020 – elaborata de 
Consiliul Judetean Ilfov 

 Strategia de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov pentru perioada 
2014-2020 – elaborata de ADR Bucuresti-Ilfov 

 Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014 – 2020, elaborată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 
Fiecare din priorităţile de mai sus conţine un set de măsuri corespondente care prezintă 
tipurile de acţiuni care trebuie întreprinse in scopul realizarii obiectivului strategic general. 
 
 
6.1. Prioritatea 1. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale 
 
 
6.1.1. Obiectiv 
 
Creșterea atractivității și accesibilității Comunei 1 Decembrie prin dezvoltarea mobilității și 
conectivității populației, bunurilor și a serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării 
durabile. 
 
 
6.1.2. Justificare 
 
Realizarea şi dezvoltarea infrastructurii reprezintă un element central al politicilor economice 
ale României, având în vedere faptul că asigurarea unor condiţii propice, din punct de vedere 
al dezvoltării infrastructurii, este de importanţă crucială pentru economia românească. Între 
infrastructura economică, socială, de protecţie a mediului etc. a unei localitati şi dezvoltarea 
sa economică există un raport reciproc şi exclusiv.  
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Astfel, localitatile cele mai prospere s-au situat fie de-a lungul căilor importante de 
comunicaţie, fie la întretăierea lor. Potenţialul de dezvoltare al unei localitati este cu atât mai 
mare cu cât acea localitate dispune de o infrastructură mai dezvoltată. 
 
 
6.1.2.1. Justificarea infrastructurii fizice de baza 
 
Fără îndoială, infrastructura de transport se numără printre factorii cei mai importanţi ai 
competitivităţii economice naționale, regionale sau locale, creşterea economică determină o 
creştere a nevoilor de transport chiar mai accentuată, creând o presiune suplimentară asupra 
infrastructurii existente. 
 
Lipsa unei infrastructuri adecvate poate inhiba dezvoltarea, iar economia locală stagnează 
sau chiar înregistrează un regres. Accesul dificil spre arealele cu funcţiuni economice, 
rezidenţiale sau de agrement ale unei localitati, face ca acea localitate să fie mai puţin 
atractivă, atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru populaţie. Pe de altă parte, construirea 
şi întreţinerea infrastructurii de transport sunt activităţi cu un puternic efect multiplicator care 
creează numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea economică pe orizontală. 
 
În prezent, situaţia infrastructurii de utilităţi publice constituie una din cele mai importante, 
mai dificile şi mai complexe sarcini din responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale. Dificultatea asigurării serviciilor comunitare de utilităţi publice constă în 
faptul că furnizarea acestor servicii presupune, pe de o parte, existenţa, funcţionarea şi 
exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate, iar pe de altă parte, gestionarea 
unor activităţi tehnico-administrative de o complexitate, specificitate şi diversitate deosebită.  
 
Având în vedere slaba dezvoltare a infrastructurii de transport la nivelul localitatii, starea 
tehnică a drumurilor si dezvoltarea partiala sau lipsa sistemelor de utilităţi publice, se 
constată faptul că rezolvarea acestei probleme presupune implementarea unor programe de 
investiţii publice bine structurate, precum şi mobilizarea unor importante resurse financiare 
de care autoritatea administraţiei publice locale nu dispune. 
 
 
6.1.2.2. Justificarea infrastructurii informationale si de telecomunicatii 
 
În ceea ce priveşte infrastructura informaţională ne aflăm într-o societate globală aflată într-
un proces de transformare semnificativ la începutul mileniului 3, in care autorităţile europene 
au conştientizat necesitatea unei viziuni comune de modernizare a societăţii şi de dezvoltare 
a competitivităţii economiei europene. 
 
Nicio societate nu poate exista fără informaţie şi comunicarea acesteia. Cantitatea de 
informaţie este în continuă creştere şi aceasta este caracteristică evoluţiei societăţii umane 
care se află în faza societăţii informaţionale. „Alimentarea” oamenilor cu informaţia de care 
au nevoie are darul de a duce la generarea unor noi fapte, adică tot informaţie. 
 
Societatea informaţională este acea societate în care economia se dezvoltă datorită 
progreselor tehnologice, în care informaţia joaca un rol pe care altadată, în societatea 
industrială,  îl aveau bunurile materiale. Ea poseda trei caracteristici principale: 

 informaţia este cea mai importantă resursă economică,  
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 consumul de informaţii este intens şi  

 dezvoltarea infrastructurii informaţionale globale este primordială. 
 
Comunicaţiile electronice în bandă largă au devenit o prioritate la nivel mondial în a doua 
jumătate a anilor 1990, ca rezultat al faptului că societatea bazată pe cunoaştere are un 
impact semnificativ asupra competitivităţii, dezvoltării rapide a comunicaţiilor şi a tehnologiilor 
IT, precum şi asupra liberalizării pieţelor telecom. 
 
Având în vedere faptul că răspândirea beneficiilor internet-ului depinde tot mai mult de 
disponibilitatea accesului la internet cu viteză mare în rândul cetăţenilor şi al companiilor, 
utilizarea sporită a serviciilor de comunicaţii în bandă largă a fost identificat drept un obiectiv 
major. Accesul la comunicaţiile în bandă largă va juca un rol extrem de important pentru 
aplicaţiile care vor apărea pe măsura apariţiei unor noi nevoi generate de societatea 
informaţională şi de economia bazată pe cunoaştere. 
 
 
6.1.2.3. Justificarea infrastructurii de turism  
 
Comuna 1 Decembrie dispune de un patrimoniu cultural şi etnofolcloric insemnat.  
Atractivitatea turistică o confera padurile de pe raza comunei. 
 
Tezaurul etnografic şi folcloric românesc este original, fiind reprezentat prin: arhitectura 
specifică, biserici, prelucrarea lemnului, portul popular, arta decorării, manifestari 
etnoculturale şi religioase tradiţionale, târguri şi expoziţii muzeale etnografice în aer liber. 
 
Comuna 1 Decembrie este o localitate cu agroturism, cu turism de tranzit si de agrement. 
 
Aspectele problematice cu care se confruntă turismul sunt legate de starea precara a 
infrastructurii de acces la zonele naturale, lipsa spaţiilor de parcare dotate cu puncte de 
informare şi de promovare a obiectivului natural, lipsa punctelor de belvedere, lipsa spaţiilor 
speciale de campare pentru agroturism, pentru turismul de tranzit si pentru turismul de 
agrement. 
 
În ceea ce priveşte infrastructura de turism, acesta nu se poate dezvolta în mod satisfăcător 
în condiţiile în care se oferă insuficiente posibilităţi de cazare, masă, agrement etc., în pas cu 
cerinţele pieţei. Practica turistică internaţională cunoaşte suficiente cazuri în care principalele 
obstacole ale dezvoltării turismului sunt generate de o ofertă insuficientă ca volum, structura 
sau nivel calitativ al serviciilor, din cauza  faptului ca dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
turistice nu urmează din punct de vedere calitativ şi cantitativ ritmurile de creştere a cererii de 
servicii turistice. 
 
În nicio ţară, regiune, zonă, staţiune sau localitate primitoare de turişti, dezvoltarea 
capacităţilor de bază tehnico-materială turistică nu poate fi lasată la voia întâmplării. 
Necesitatea asigurării unei eficienţe economice optime în industria turismului trebuie să se 
realizeze în strânsă concordanţă cu cerinţele asigurării viabilităţii economice a investiţiilor 
alocate pentru dezvoltarea turismului. 
 
Activitatea turistică este bine susţinută de un valoros potenţial turistic – natural și antropic. 
Turismul acţionează ca un element dinamizator al sistemului economic global deoarece 
antrenează o creştere în sfera producţiei bunurilor şi a serviciilor, dezvoltarea bazei tehnico-
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materiale şi stimularea ramurilor participante la construirea şi echiparea spaţiilor de cazare şi 
de alimentaţie, la modernizarea reţelei de drumuri, la realizarea de mijloace de transport, de 
instalaţii pentru agrement; este un mijloc de diversificarea a structurii economiei, prin crearea 
unor activităţi sau ramuri proprii turismului sau dezvoltarea la noi dimensiuni a unora dintre 
ramurile existente ale turismului.  
 
Avand resurse naturale si antopice considerabile – terenuri agricole, luciu de apa si paduri, 
Comuna 1 Decembrie poate dezvolta proiecte turistice si agroturistice care sa puna in 
valoare patrimoniul natural de care dispune. 
 
 
6.1.3.  Masuri si actiuni indicative 
 
 
6.1.3.1. Măsura 1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport 
 
Nivelul de dezvoltare şi starea infrastructurii de transport au, de asemenea, o puternică 
influenţă asupra:  

 activitatii economice 

 activităţii turistice.  
 
Numeroase studii au pus în evidență legătura strânsă între dezvoltarea transporturilor și 
dezvoltarea economiei locale si a turismului. Asigurarea accesului spre platformele 
industriale si agricole si spre zonele turistice şi crearea unor conexiuni rapide între 
infrastructura locala de transport, pe de o parte, şi magistralele naţionale şi europene de 
transport, pe de altă parte, sunt condiţii indispensabile pentru dezvoltarea la întregul potenţial 
al economiei si al turismului local, regional si național. 
 
Plecând de la aceste considerente, dezvoltarea unei infrastructuri de transport trebuie să 
rămână în permanenţă una din priorităţile autoritatii publice locale, indiferent de 
constrângerile economice sau bugetare. 
 
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiţie necesară pentru implementarea 
cu succes şi a celorlalte priorităţi de dezvoltare ale localitatii pentru perioada 2014–2020, 
contribuind la creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea polilor de creştere 
cu reţeaua trans-europeană de transport, la combaterea izolării localitatii. 
 
Comuna 1 Decembrie se află la intersecția unui drum de interes judetean si unul national: 

 DN5: Bucuresti-Giurgiu 

 DJ 401D: Darasti-Ilfov - Vidra 
 
Desi Comuna 1 Decembrie are o pozitie geografica favorizanta, calitatea infrastructurii rutiere 
locale este deficitară, ceea ce face vatra localitatii greu accesibilă. 
 
În prezent, nu se derulează lucrări de modernizare si/sau de reabilitare a drumurilor de 
interes local.  
 
Este cu atat mai important ca infrastructura rutiera sa fie modernizata, cu cat acesta este 
singura cale de acces la/in localitate, pe raza comunei neexistand cale ferata, ca transport 
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alternativ, iar transporturile se intensifica pe fondul cresterii populatiei si a activitatilor 
economice.  
 
Chiar daca este o localitate rurala, pozitia geografica, includerea in Zona Metropolitana 
Bucuresti si traversarea localitatii de catre DN5 sunt elemente favorizante pentru atragerea 
investitiilor in industrie si in agro-industrie, momentan deficitare, desi factorii favorizanti 
recomanda localitatea drept centru de dezvoltare a industriei, a agroindustriei, a materialelor 
de constructii si a serviciilor. 
 
Localitatea are o economie agricolă precară și se confruntă cu migratia forței de muncă către 
Bucuresti.  
 
In ultimii ani nu au fost făcute investiţii semnificative pentru modernizarea rețelei de drumuri 
de interes local. Eforturile in acest sens s-au materializat in asfaltarea a 14,3 km din reteaua 
de drumuri locale, ceea ce conduce la probleme frecvente de fluidizare a traficului rural, de 
siguranta si de confort in trafic. 
 
Avand in vedere pozitia sa, localitatea poate constitui o ruta alternativa la transportul de 
marfuri si de calatori al Zonei Metropolitane Bucuresti si al Judetului Ilfov, favorizand 
transportul intermodal de marfuri si de calatori in sistem de transport rutier-feroviar (catre 
Gara Bolintin-Vale, Judetul Giurgiu si catre gara Vidra, Judetul Ilfov), rutier-naval (catre portul 
Giurgiu), rutier-aerian (catre aeroportul Otopeni).  
 
Obiectivul principal al intermodalităţii este acela de a oferi marfurilor si calatorilor posibilitatea 
de a se deplasa eficient şi confortabil. Intermodalitatea poate contribui la dezvoltarea unui 
sistem de transport integrat şi eficient care să permită o reechilibrare între diversele 
modalităţi de transport şi să ofere călătorilor si marfurilor o gamă vastă de opţiuni. 
 
Fragilitatea implementării transportului intermodal este cauzata, în principal, de problemele 
grave ale coordonării şi cooperării, de aspecte legislative şi de reglementare, de finanţare şi 
de resurse, de implementarea efectivă a soluţiilor standard în proiectare care să răspundă 
cerinţelor reale ale utilizatorilor. 
 
Starea precara a drumurilor locale este determinata de lipsa resurselor financiare. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

 Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin 
investiții care vizează stimularea mobilității locale și conectarea cu localitatile si cu 
zonele învecinate, durabilitatea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: 
modernizare drumuri locale, realizare piste pentru biciclete  

 Investiții privind siguranța și eficientizarea transportului 

 Investiții pentru modernizarea transportului public rutier de mărfuri și de călători 

 Investiții pentru promovarea sistemelor de transport durabile, eficiente şi ecologice 
 
 
6.1.3.2. Măsura 1.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și de 
servicii publice 
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Viaţa oamenilor poate fi dusă în condiţii bune de igienă şi de confort dacă, pe lângă alte 
utilități de energie, gaze, termoficare se rezolvă în mod satisfăcător şi problemele de 
alimentare cu apă potabilă şi industrială, precum şi de deversare a apelor manajere, 
industriale si pluviale. 
 
Comuna 1 Decembrie a avut preocupari pentru realizarea atat a retelei publice de alimentare 
cu apa, cat si a retelei publice de canalizare, realizand 19,3 km de retea de alimentare cu 
apa si 5 km de retea de canalizare. 
 
Conform datelor preliminare ale Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011, 
91,29% din locuintele din Comuna 1 Decembrie aveau alimentare cu apa partial de la 
reteaua publica, partial din surse proprii (puturi forate), iar 90,02% din locuinte dispuneau de  
canalizare, partial de la reteaua publica, partial in sistem propriu (fose septice). 
 
Problema energiei este de o importanţă vitală, iar siguranţa aprovizionării cu petrol şi cu gaze 
naturale constituie o prioritate pentru orice economie a lumii. Pe fondul crizei actuale de 
petrol şi în condiţiile aderării la Uniunea Europeană, România trebuie să încurajeze 
investiţiile atât în surse convenţionale, cât şi în surse neconvenţionale. 
 
Furnizarea de energie electrică nu constituie momentan o problemă majora, aceasta fiind 
asigurată la nivelul localitatii în proporţie de 97,69%, conform datelor preliminare ale 
Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011. Avand in vedere extinderea 
intravilanului localitatii, se asteapta manifestarea problemelor de alimentare cu energie 
electrica in cadrul zonelor nou introduse in intravilan. 
 
Reţeaua de gaze naturale, în lungime de 24,9 km, asigură alimentarea a cca 60% din 
locuinte, extinderea acesteia fiind destul de lentă din cauza costurilor ridicate pe care le 
necesită un astfel de proces si a celor de racordare a gospodariilor la reteaua publica de 
alimentare cu gaze naturale. 
 
Comuna 1 Decembrie are un sistem de alimentare cu energie termica alcatuit din 2 centrale 
termice pe carbune si retea de distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, insa acesta 
este nefunctional. Lipsa functionalitatii acestuia este suplinita de sisteme individuale, mici, 
performante şi eficiente. Conform datelor preliminare ale Recensamantului populatiei si al 
locuintelor anul 2011, 57,82% din locuintele din Comuna 1 Decembrie dispun de incalzire 
centrala asigurata din surse proprii. 
 
În România, în ultimii 20 de ani, din totalul clădirilor identificate cu grad seismic ridicat mai 
puţin de 10% au fost consolidate. În ţară, după cutremurul din anul 1977, multe dintre clădiri 
nu au fost nici măcar expertizate. În tot acest timp, puţine au fost clădirile încadrate la risc 
seismic ridicat care au fost consolidate. Majoritatea acestor clădiri au fost ridicate în perioada 
interbelică şi sunt situate în zona centrală a Capitalei. 
 
Cu aceeaşi problemă se confruntă şi Comuna 1 Decembrie unde clădirile publice şi 
rezidenţiale nu au fost expertizate tehnic, nu au fost încadrate în clasele de risc seismic si nu 
au fost consolidate din cauza lipsei fondurilor necesare. 
 
 
Acțiuni indicative 
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 Modernizarea, reabilitarea si extinderea retelei publice de alimentare cu apa 

 Modernizarea, reabilitarea si extinderea retelei publice de apa uzata menajera si 
industriala 

 Realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale 

 Modernizarea, reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu energie electrica 

 Modernizarea, reabilitarea si extinderea retelei de iluminat public 

 Construirea unui parc solar pentru producerea energiei electrice 

 Construirea unei centrale termice pe biomasa  

 Construirea de locuințe pentru tineri sau categorii socioprofesionale (medici, profesori, 
specialisti in agro-mediu etc.) 

 Construirea de locuințe sociale 

 Consolidarea locuințelor și a clădirilor nerezidențiale în vederea reducerii riscului 
seismic. 

 
 
6.1.3.3. Măsura 1.3. Dezvoltarea infrastructurii informaționale și de telecomunicații 
 
Obiectivul general al acestei măsuri este acela de a îmbunătăţi disponibilitatea serviciilor în 
bandă largă pentru cetăţenii şi întreprinderile din comuna, prin realizarea unei infrastructuri 
de bandă largă, urmărind totodată încadrarea în gradul de acoperire și standardele de 
calitate adoptate la nivelul UE. Această măsură va avea un impact direct asupra reducerii 
decalajului digital, promovarea mediului concurenţial în piaţa serviciilor TIC, accelerarea 
proceselor de trecere la societatea informaţională în România, creşterea coeziunii și 
incluziunii sociale. 
 
Din acest motiv, trebuie extinsă raza de acţiune a acestei magistrale de comunicaţii 
electronice prin construirea unei reţele de distribuţie, urmând ca aceasta să fie completata de 
bucle de acces locale realizate de operatorii privaţi, rezultând  dezvoltarea coerenta a 
comunicaţiilor electronice si acoperirea „zonelor albe” din localitate, cu corelarea şi 
optimizarea cheltuielilor bugetare de realizare a proiectelor care vizează dezvoltarea 
comunicaţiilor electronice. 
 
Aplicațiile e-Guvernare, Interoperabilitate, Cloud reprezintă mai mult decât sisteme 
informatice, implicând regândirea organizaţiilor şi a proceselor, astfel încât serviciile publice 
să fie livrate mai eficient.  
 
E-Guvernarea permite cetăţenilor, mediului de afaceri şi organizaţiilor publice să-şi atingă 
obiectivele mai uşor, mai rapid şi la un cost mai mic. Asigurarea interoperabilităţii sistemelor 
va încuraja semnificativ furnizarea de servicii publice electronice prin guvernanţă şi procese 
adecvate, în conformitate cu politicile şi cu obiectivele Uniunii Europene și prin schimb 
securizat de informaţii. 
 
Prin e-commerce, TIC și cercetare–dezvoltare-inovare se doreşte promovarea mecanismelor 
moderne de e-commerce, prin alinierea la reglementările europene, încurajarea 
comercianţilor în folosirea canalelor de vânzare electronice: e-commerce, m-commerce, atât 
pe piaţa internă, cât și în afara ţării deoarece internetul de mare viteză ajută firmele mici să 
rămână competitive şi le permite consumatorilor să beneficieze de o gamă largă de servicii 
oferite online, iniţierea de programe de cercetare-inovare în domeniul TIC cu un caracter 
predominant aplicativ, bazate pe nevoile industriei. 
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Acțiuni indicative 
 

 Investiții în rețele de internet în bandă largă 

 Investiții pentru informatizarea completă a instituțiilor publice din domeniul 
administrației, educației, sănătății, protecției sociale, culturii etc. prin realizarea 
conexiunilor de mare viteză; 

 Modernizarea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea și implementarea de servicii și 
aplicații online pentru cetățeni în domeniul administrației, educației, sănătății, protecției 
sociale, culturii etc.; 

 Modernizarea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea și implementarea de servicii și 
aplicații online pentru sectorul IMM-urilor  - comerț și tranzacții electronice. 

 
 
6.1.3.4. Măsura 1.4. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice 
 
Sectorul turistic a fost afectat de lipsa unor politici generale, pe termen lung, de orientare şi 
de dezvoltare a sectorului. Din acest motiv nu au putut fi valorificate resursele naturale, 
culturale, geografice, de mediu, de patrimoniu şi etnografice. 
 
Una din premisele esenţiale pentru dezvoltarea turismului este asigurarea accesului spre 
obiectivele şi zonele de importanță turistică. Comuna pierde anual un numar important de 
turiști din cauza proastei infrastructuri de transport. Principalele forme de turism care se pot 
practica în Comuna 1 Decembrie sunt turismul de agrement,  turismul de tranzit și agro-
turismul. 
 
Potenţialul turistic poate fi valorificat printr-o amenajare corespunzătoare a zonelor de interes 
turistic. 
 
În ceea ce priveşte infrastructura hotelieră sau de cazare, Comuna 1 Decembrie nu dispune 
de suficiente structuri de primire turistica.  
 
Ofertă turistică locala este deficitar valorificata ceea ce se reflecta intr-un număr foarte scăzut 
de turişti. 
 
Acțiuni indicative 
 

• Amenajarea, reabilitarea şi promovarea obiectivelor naturale cu potențial turistic 
• Activităţi de valorificare a potenţialului turistic local 
• Construirea unor structuri de cazare 

 
 
6.1.3.5. Măsura 1.5. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale, sportive și 
recreative 
 
Un domeniu în strânsă legătură cu turismul este cel al industriilor creative și culturale. S-a 
dovedit, atât prin experiența internațională cât și prin experiența națională, că evenimentele 
culturale - festivaluri de muzică, de teatru, de film, festivaluri folclorice, serbări populare etc. - 
au capacitatea de a atrage un număr important de turiști. 
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Finanțarea culturii, în sensul larg al termenului, din fonduri publice și din fonduri private a fost 
până în prezent la un nivel insuficient și nu s-a făcut întotdeauna pe baza unor programe 
coerente și pe perioade mai lungi. 
 
Infrastructura fizică de bază slab dezvoltată în Comuna 1 Decembrie este una dintre cauzele 
care limitează dezvoltarea serviciilor de bază în spaţiul rural: facilităţi culturale, recreaţionale, 
de îngrijire a copiilor şi a bătrânilor etc.  
 
În Comuna 1 Decembrie, aceste facilitati sunt slab dezvoltate sau aproape inexistente. 
Comuna nu are un asezamant cultural si nu poate sa ofere servicii culturale locuitorilor 
comunei, aspect care se răsfrânge şi asupra situaţiei educaţionale a locuitorilor. 
 
Valorificarea produselor și a serviciilor culturale şi turistice ale localitatii poate fi încurajată 
prin crearea unei infrastructuri de agrement si a unei infrastructuri culturale care să ofere 
diverse modalităţi pentru petrecerea timpului liber, putând fi folosită şi de către turişti. 
 
Păstrarea şi conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural, 
reprezentând o posibilitate de promovare a satului românesc cu efect pozitiv asupra turiştilor 
şi al populaţiei locale. 
 
Patrimoniul cultural românesc reprezintă o sursă importantă de dezvoltare la nivel local şi 
regional. Dezvoltarea durabilă nu se poate face în afara păstrării identităţii culturale, fapt care 
impune luarea în considerare şi a unor factori cum ar fi educaţia şi consumul cultural, 
îmbunătăţirea serviciilor culturale de bază din spaţiul românesc. Aceasta implică dezvoltarea 
infrastructurii de aşezăminte culturale, biblioteci, cămine culturale, locuri de petrecere a 
timpului liber, cât şi punerea în valoare a patrimoniului cultural, arhitectural şi natural. 
 
Dimensiune importantă a vieţii sociale, viaţa culturală va fi revitalizată în condiţiile în care 
comunitatea locala va deţine o infrastructură culturală adecvată. Funcţionarea aşezămintelor 
culturale la parametri calitativi, superiori, reprezintă un pas spre schimbare, spre viitor, spre 
dezvoltare locală şi cooperare internaţională. 
 
Deşi alcătuiesc un grup social şi cultural dinamic, tinerii s-au îndepărtat în ultimii ani de viaţa 
publică, din cauza statutului lor social fragil şi a discrepanţei apărute între obiectivele de 
politică publică şi rezultatele aplicării acestora. Astfel, pentru a facilita tranziţia tinerilor într-o 
societate aflată într-o permanentă schimbare şi pentru a realiza un echilibru între generaţii, 
este necesară corelarea şi armonizarea programelor prin aplicarea unor politici publice cu 
impact social şi educaţional în rândul tinerilor. 
 
În ceea ce priveşte sportul, la nivel national, doar 8% din români practica sport în mod 
regulat, iar 49% nu practică sport niciodată. Acest fapt are efecte nocive asupra populaţiei 
României care în momentul de faţă se află pe trend ascendent în creşterea numărului de 
persoane supra-ponderale sau cu un grad de obezitate ridicat, efecte care duc la probleme 
de sănătate, reduc calitatea şi durata vieţii. 
 
Sportul aduce beneficii celor care îl practică, nu doar din perspectiva fizică, ci şi din punct de 
vedere al educaţiei, cu ramificaţii în dimensiunea socială şi a caracterului, componente 
esenţiale în dezvoltarea personalităţii omului. 
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În ultimii ani, s-au făcut investiții în infrastructura sportivă prin amenajarea terenului de sport 
din localitate. 
 
Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie manifesta interes constant pentru dezvoltarea 
infrastructurii sportive, astfel încât populaţia tânără să se formeze şi prin prisma educaţiei 
sportive.  
 
Apărarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, menţinerea echilibrului ecologic, prin 
realizarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi şi a cadrului natural din localitate, trebuie să constituie 
o preocupare permanentă a administraţiei publice locale, a agenţilor economici, a 
organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

• Construirea unui centru cultural 
• Construirea unei sali de sport 
• Construirea unei baze sportive 
• Realizarea infrastructurii recreative 
• Realizarea infrastructurii de agrement 
• Realizarea unui sistem de zone verzi. 

 
 
6.1.3.6. Măsura 1.6. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural 
 
În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, dezvoltarea economică şi globalizarea, pericolul 
marginalizării şi cel al dispariţiei cu care se confruntau numeroase comunităţi, precum şi 
erodarea treptată a credinţelor şi a convingerilor tradiţionale au făcut necesară 
reconsiderarea pe plan internaţional a locului patrimoniului cultural, precum şi a rolului 
acestuia în viitorul societăţilor.  
 
Deoarece uniunea în diversitate este unul dintre principiile de bază ale Uniunii Europene, a 
devenit vitală formularea unor strategii armonizate cu aspiraţiile şi cu realităţile culturale ale 
fiecărei ţări. 
 
Trebuie constatat faptul că, în ceea ce priveşte protejarea patrimoniului cultural şi integrarea 
sa în marile proiecte de dezvoltare durabilă, România nu a pus în aplicare cu determinare şi 
consecvenţă măsuri eficiente, în conformitate cu prevederile convenţiilor internaţionale la 
care a aderat şi cu interesul public pe care îl reprezintă patrimoniul cultural şi natural. 
Rezultatul care se poate observa este o pierdere accelerată şi irecuperabilă a patrimoniului. 
Această stare de fapt are cauze istorice şi o dată cu creşterea economică, presiunea 
investiţiilor imobiliare şi a dezvoltărilor necontrolate antrenează distrugerea a ceea ce a mai 
rămas intact: centrele istorice ale oraşelor, zonele de arhitectură protejată, siturile 
arheologice, arhitectura rurală tradiţională, siturile şi rezervaţiile naturale, peisajele şi căile de 
acces la acestea.  
 
Aceste distrugeri sunt favorizate de menţinerea sub pretextul încurajării dezvoltării a unei 
legislaţii extrem de permisive în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului, protejării 
mediului şi a patrimoniului istoric.  
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Distrugerea sau degradarea patrimoniului construit şi natural înseamnă dispariţia memoriei şi 
a identităţii culturale a cetăţenilor României şi, în consecinţă, incapacitatea de a transmite 
această moştenire generaţiilor următoare. Edificarea unui viitor durabil nu poate avea loc fără 
includerea în strategiile de dezvoltare ale României şi valorificarea a ceea ce are ea mai 
preţios: patrimoniul său cultural şi natural. Distrugerea sau neglijarea acestuia înseamnă, 
totodată, sărăcirea ireversibilă a contribuţiei României, ca membră a Uniunii Europene, la 
diversitatea culturală europeană. 
 
Patrimoniul construit şi natural al României este reprezentat nu numai de obiecte separate – 
edificii sau arbori protejaţi – ci şi de o ţesătură consistentă din care acestea fac parte: clădiri, 
ansambluri, centre istorice, cu străzi, pieţe şi parcuri, vestigii arheologice, vecinătăţi 
caracteristice, constituind peisaje cu aşezări urbane şi rurale, ape, relief, păduri. Fiecare 
dintre aceste elemente, ca de altfel întregul în sine, cuprinde valori cultural-istorice, 
etnografice, artistice, religioase, performanţe tehnice, reprezintă un cadru personalizat de 
culturile umane care l-au locuit şi oferă un suport de calitate pentru dezvoltarea societăţii. 
 
Fără a fi pe deplin cunoscut şi înţeles – dar folosit în mod continuu – patrimoniul este, pe 
multe planuri, benefic pentru societate. Din păcate însă, valori de patrimoniu se pierd 
irecuperabil în ultima vreme, din ce în ce mai accelerat şi mai masiv. Patrimoniul construit şi 
natural este pus în pericol nu numai de factori naturali (fenomene atmosferice, inundaţii, 
seisme), dar şi de surse de nocivităţi, incendii, agresiuni, distrugeri provocate de oameni. 
 
Pe cuprinsul teritoriului administrativ al Comunei 1 Decembrie nu au fost efectuate cercetari 
si nu au fost reperate si mentionate prezente arheologice in Repertoriul Arheologic al 
Romaniei (2009-2010) si in Lista Monumentelor Istorice din anul 2010. 
 
Patrimoniul natural al localitatii este constituit din: 

 paduri: 19 ha 

 luciu de apa: 24 ha. 
 
Acțiuni indicative 
 

 Amenajarea, protecția și valorificarea patrimoniului natural, inclusiv infrastructura de 
acces la acestea 

 Amenajarea, marcarea şi promovarea traseelor turistice, tematice şi a itinerariilor 
culturale folosind potenţialul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiei 

 Realizarea de monumente (opere) culturale pentru a valorifica identitatea şi 
personalitatea poporului român si al localitatii. 
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6.2. Prioritatea 2. Cresterea competitivitatii economiei locale pe termen lung 
 
 
6.2.1. Obiectiv 
 
Creșterea economiei locale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și 
consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării. 
 
 
6.2.2. Justificare 
 
Creșterea economică durabilă și îmbunătățirea nivelului de trai al populației sunt determinate 
de dezvoltarea competitivității economiei locale în contextul provocărilor mondiale:  

• globalizarea,  
• deschiderea piețelor internaționale,  
• evoluția rapidă a tehnologiei.  

 
Dimensiunile acestor fenomene nu pot fi ușor cuantificate, însă important este ca provocările 
să fie mai bine înțelese și, mai departe, transformate în oportunități de economia locală. 
 
Diferenta dintre Comuna 1 Decembrie si celelalte comune ale Judetului Ilfov este data si 
favorizata de accesul la DN5, de apropierea Comunei 1 Decembrie de Bucuresti si de 
includerea acesteia in Zona Metropolitana Bucuresti. 
 
Deşi a progresat substanţial în ultimii ani, Comuna 1 Decembrie prezintă serioase decalaje 
de competitivitate în raport cu alte localitati rurale din alte Regiuni de dezvoltare ale Romaniei 
care au un grad de dezvoltare mai mare și in raport cu localitatile rurale din UE.  
 
Motivele acestei rămâneri în urmă se regăsesc la nivelul tuturor elementelor care determină 
capacitatea competitivă, iar toate se traduc, în ultimă instanţă, într-o productivitate scăzută, 
ceea ce defineşte problema competitivităţii în Comuna 1 Decembrie. 
 
În următoarea perioadă de programare 2014–2020, se va urmări orientarea investițiilor în 
vederea sprijinirii sectorului IMM, a cercetării–dezvoltării–inovării, investiții pentru facilitarea 
aplicării inovării în mediul economic și promovarea cooperării interne și internaționale. 
 
 
6.2.3. Masuri si actiuni indicative 
 
 
6.2.3.1. Măsura 2.1. Sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, în special a celor bazate pe 
cunoaștere 
 
Sectorul IMM-urilor joacă un rol extrem de important într-o economie modernă, dovedindu-se 
a fi cel mai activ sector al economiei și totodată un formidabil sistem inovativ. Efectele 
pozitive generate de sectorul IMM-urilor sunt multiple, cele mai cunoscute fiind:  

• îmbunătățirea mediului concurențial; 
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• crearea de oportunități de dezvoltare și de adaptare a tehnologiilor, corespunzător 
unei nevoi concrete; 

• ocuparea nișelor de piață care nu sunt profitabile pentru întreprinderile de mari 
dimensiuni, valorificându-le intens și eficient ca pe reale oportunități; 

• ancorarea în economia locala prin valorificarea resurselor locale (financiare, materiale, 
de forță de muncă, dar și informaționale). 

 
Considerat domeniu de interes strategic și la nivelul tarii, IMM-urile reprezintă peste 99% din 
numărul total de întreprinderi, având o contribuție vitală la creșterea economiei locale, 
regionale si nationale, prin generarea celui mai mare număr de noi locuri de muncă cu un 
cost de capital mai scăzut, constituind astfel o importantă alternativă de combatere a 
șomajului. 
 
In perioada 2004-2011, mediul de afaceri din Comuna 1 Decembrie s-a caracterizat printr-o 
evoluție ascendentă.  
 
Pornind de la problemele majore ale IMM-urilor din Comuna 1 Decembrie, respectiv: 

• nivelul relativ ridicat de vulnerabilitate; 
• resurse financiare limitate; 
• spațiu redus de manevră economică, 

pentru relansarea creșterii și ocupării forței de muncă, localitatea are nevoie de mai mulți 
antreprenori, deoarece antreprenoriatul stimulează competitivitatea și spiritul inovator al 
economiilor și este esențial pentru îndeplinirea obiectivelor pe termen lung.  
 
La nivelul Comunei 1 Decembrie, densitatea întreprinderilor la 1.000 de locuitori, de 29,93 
firme la 1.000 locuitori  evidențiază dezechilibrele si disfunctionalitati semnificative din punct 
de vedere al capacitatii de asociere si de cooperare. Desi valoarea indicatorului releva un 
spirit și un nivel antreprenorial ridicat, fiind totodată și un indicator relevant în caracterizarea 
dimensiunii piețelor locale și a evoluției sectorului întreprinderilor la nivel local, acesta releva 
o fragmentare a domeniilor de activitate. 
 
La nivelul anului 2011, Comuna 1 Decembrie inregistra o densitate de 29,93 firme la 1.000 
de locuitori, densitate peste media națională de 24 de întreprinderi/1.000 loc, insa sub media 
UE 27 de 42 întreprinderi/1.000 loc. 
 
Cu un nivel antreprenorial ridicat, investițiile vor trebui să se axeze pe crearea unor centre si 
zone de afaceri, pe incurajarea culturii antreprenoriale, cu precădere campanii de 
conștientizare și de educare a populației,  dar și pe dezvoltarea abilităților de planificare 
strategică pentru întreprinzătorii existenți și potențiali. 
 
Totodată, este necesar să se pună accent pe diversificarea și pe modernizarea infrastructurii 
de sprijin pentru afaceri, prin măsuri care vizează atât crearea infrastructurilor și dotarea 
acestora, cât și diversificarea și promovarea serviciilor furnizate de acestea, cu precădere 
incubatoare, parcuri industriale, tehnologice, științifice. 
 
IMM-urile ar trebui sprijinite pentru realizarea de investiții în active tangibile și intangibile, dar 
și pentru accesarea de servicii adaptate nevoilor lor, în special instruire, consultanță, 
standardizare, certificare, obținerea drepturilor de proprietate intelectuală, acces pe noi piețe 
și internaționalizare. 
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Un sprijin important va trebui acordat în perioada 2014–2020 pentru crearea de rețele de 
furnizori de capital de risc, numiți și business-angels, investitori privaţi care sprijină ideile noi 
în afaceri şi doresc să participe la transpunerea lor în practică încă din stadiul incipient, 
deoarece aceștia reprezintă o sursă importantă de expertiză, resurse financiare și contacte 
de afaceri. 
 
In vederea facilitării accesului la finanțare, investițiile ar trebui direcționate și către crearea de 
scheme de finanțare care oferă capital de pre-inițiere și de inițiere a afacerilor. De asemenea, 
o atenție deosebită trebuie acordată pentru dezvoltarea și implementarea de noi modele de 
afaceri pentru IMM-uri care să profite la maximum de noile evoluții tehnologice și de 
avantajele Tehnologiei Informației și Comunicării. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

• Crearea si dotarea unui centru de afaceri multifunctional 
• Crearea unei zone industriale / parc industrial 
• Crearea infrastructurii rutiere, de transport, de utilitati in cadrul parcului industrial 
• Dezvoltarea proiectelor privind promovarea culturii antreprenoriale prin campanii de 

conștientizare și de educare a populației; dezvoltarea abilităților de planificare 
strategică pentru întreprinzătorii existenți și potențiali 

• Sprijin pentru investiții ale IMM-urilor în active tangibile și intangibile prin intermediul 
GAL 

• Dezvoltarea proiectelor de sprijinire pentru accesarea de servicii adaptate nevoilor 
IMM, în special instruire, consultanță, standardizare, certificare, obținerea drepturilor 
de proprietate intelectuală, acces pe noi piețe și internaționalizare 

• Sprijin pentru crearea de rețele de furnizori de capital de risc (business-angels) 
• Sprijin pentru crearea de programe de capital de pre-inițiere și inițiere a afacerilor 
• Realizarea proiectelor privind dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri 

pentru IMM-uri. 
 
 
6.2.3.2. Măsura 2.2. Susținerea cercetării-dezvoltării-inovării 
 
În ultimul deceniu, toate economiile au început să acorde o importanţă crescândă cercetării 
şi, în special, inovării și transferului tehnologic. Conştientizând importanţa inovării ca element 
esenţial al succesului economic, Uniunea Europeană, implicit România, şi-au îndreptat 
atenţia spre domeniul cercetării ştiinţifice, ca factor decisiv al dezvoltării socio-economice. 
 
Ieşirea treptată din criza financiară şi nevoia de a răspunde provocărilor globale au făcut ca 
inovarea să devină mai importantă ca niciodată. Problemele legate de: 

• schimbările climatice,  
• securitatea alimentară  
• securitatea energetică,  
• sănătate,  
• îmbătrânirea populaţiei  

pot fi soluţionate prin intermediul inovării. Acesta este motivul pentru care Comisia 
Europeană a elaborat Strategia Europa 2020, plasând inovarea în centrul acesteia și 
stabilind ca principal obiectiv: investirea a 3% din PIB-ul UE în cercetare – dezvoltare – 
inovare, până în anul 2020, în timp ce România și-a propus atingerea țintei de 2% din PIB. 
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Provocarea-cheie pentru România este nivelul scăzut de competitivitate, cu consecințe 
importante pentru sistemul CDI. „Global Competitiveness Report 2012” clasifică România pe 
locul 78 din 150 de țări clasate, economia fiind una bazată pe eficiență, în timp ce celelalte 
economii ale UE sunt fie bazate pe inovare, fie în tranziție către aceasta. 
 
Comuna 1 Decembrie înregistrează performanțe modeste, activitatea de cercetare–
dezvoltare–inovare fiind afectată destul de puternic și de criza economică de la nivel mondial, 
situatie in care IMM-urile s-au orientat catre eficientizarea activitatii prin reducerea 
cheltuielilor, inclusiv a celor de cercetare-dezvoltare-inovare.  
 
In anul 2013, in Comuna 1 Decembrie nu existau întreprinderi inovative, de entități de 
inovare şi de transfer tehnologic. 
 
O creștere inteligentă la nivelul Comunei 1 Decembrie care să se bazeze pe cercetare–
dezvoltare – inovare în vederea creării de noi produse şi servicii care să genereze creştere 
economică şi noi locuri de muncă şi să ajute în a face faţă provocărilor de ordin social, 
presupune acțiuni pentru dezvoltarea culturii inovării, investiții în infrastructura de CDI, 
investiții pentru derularea activităților de CDI, inclusiv derularea de proiecte complexe și 
acordarea de sprijin pentru obținerea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. 
 
Incurajarea și susținerea cercetării-dezvoltării-inovării depind, în principal, de dezvoltarea 
culturii inovării, îndeosebi prin campanii de conștientizare despre rolul și importanța inovării 
în creșterea competitivității firmei, de conștientizare asupra necesității de cooperare dintre 
mediul de afaceri și cel de cercetare. 
 
Lipsa infrastructurii de CDI si nivelul scazut al culturii inovarii IMM-urilor, reprezintă 
principalele cauze pentru performanțele scăzute ale localitatii în domeniul cercetării, de 
aceea se impune direcționarea investițiilor către crearea infrastructurii de cercetare, 
componenta fundamentala pentru sistemele de inovare bazate pe cunoaștere. 
 
Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă un stimulent pentru a investi în inovare, 
contribuie la crearea inovării și sunt importante pentru diseminarea cunoștințelor și a valorii 
de creație. 
 
Stimularea cercetării și îmbunătățirea performanțelor în domeniul inovării reprezintă singurele 
metode prin care Europa, implicit România, regiunile si localitatile pot crea noi locuri de 
muncă și noi industrii care vor rezista la presiunile globalizării, contribuind la atingerea unei 
economii inclusive și înalt tehnologizate, susținând astfel creșterea durabilă. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

• Dezvoltarea culturii inovării - îndeosebi campanii de conștientizare despre rolul și 
importanța inovării în creșterea competitivității firmei, de conștientizare asupra 
necesității de cooperare dintre mediul de afaceri și cel de cercetare 

• Investiții pentru crearea infrastructurii de CDI 
• Investiții pentru derularea activităților de CDI, în special în sectoarele economice 

performante la nivel local – agricultura, industrie, constructii, transporturi 
• Investiții pentru derularea de proiecte de CDI complexe 
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• Dezvoltarea propectelor privind sprijin pentru obținerea și protejarea drepturilor de 
proprietate intelectuală. 

 
 
6.2.3.3. Măsura 2.3. Facilitarea aplicării inovării în economia locala 
 
În vederea atingerii obiectivului Strategiei UE 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, Comisia Europeană încurajează parteneriatele pentru inovare în 
domenii-cheie care să abordeze problema provocărilor societale majore, cum ar fi:  

• securitatea energetică, 
• transportul,  
• schimbările climatice,  
• eficiența resurselor,  
• sănătatea și îmbătrânirea populației, 
• metodele de producție ecologice și amenajarea teritoriului. 

 
În acest sens, inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” se bazează pe un concept larg al 
inovării, care include nu numai produse și procese noi sau îmbunătățite, ci și servicii, noi 
metode de marketing, impunere a mărcii și proiectare de noi forme de organizare a 
întreprinderilor și noi modalități de colaborare. 
 
Pentru următoarea perioadă de programare 2014 – 2020, România își propune să continue 
măsurile de construire a unei societăți bazate pe cunoaştere, focalizată pe rezolvarea 
problemelor ridicate de satisfacerea nevoii de inovare exprimată de economie şi de societate, 
promovând specializarea inteligentă. Însă, factorul esențial pentru o economice durabilă îl 
reprezintă îmbunătăţirea cooperării între centrele de cercetare şi mediul de afaceri în ceea ce 
priveşte transferul de tehnologie şi de cunoştinţe. 
 
Există două componente semnificative ale procesului de inovare:  

• cunoașterea  
• difuzarea rezultatului cunoașterii în noi produse sau servicii oferite către beneficiari,  

sau în alți termeni mai comuni – inovarea și aplicarea cu succes a acesteia. 
 
La nivelul Comunei 1 Decembrie, se mentine un nivel scăzut al capacităţii financiare a 
mediului de afaceri local de a investi în tehnologii moderne şi in inovare, precum şi gradul 
redus de cooperare dintre acesta şi mediul ştiinţific reprezentat de institute de cercetări, 
universităţi etc. 
 
Inovația este considerată, în general, ca fiind motorul principal al creșterii economice în 
contextul economic de astăzi. Prin introducerea în practică a inovațiilor se pot obține produse 
cu caracteristici de calitate îmbunătățite, servicii de calitate superioară, procese de producție 
noi, mai eficiente și mai curate (ecologice), modele îmbunătățite ale sistemului de 
management al afacerilor, metode moderne de management al forței de muncă etc. 
 
Diseminarea inovării este esențială pentru abordarea multor provocări globale și sociale, fiind 
necesare noi abordări ale transferului de tehnologie, îndepărtarea barierelor care limitează 
transferul de tehnologie, dezvoltarea unor mecanisme care accelerează transferul de 
tehnologie, precum și dezvoltarea unor rețele și piețe de cunoștințe funcționale cu impact 
semnificativ asupra eficienței și eficacității efortului de inovare. 
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Acțiuni indicative 
 

• Sprijin pentru dezvoltarea de centre de transfer de cunoștințe și tehnologie 
• Dezvoltarea de parteneriate între autoritatea publica locala, mediul de afaceri și 

cercetare, în special dezvoltarea de programe comune pentru transferul de cunoștiințe 
și tehnologie 

• Sprijin pentru crearea și dezvoltarea firmelor inovative de tip start-up și spin-off 
• Sprijin pentru dezvoltarea de servicii personalizate pentru aplicarea inovării prin 

transfer de know-how, asistență tehnologică, consultanță pentru inovare 
• Sprijin pentru accesarea serviciilor pentru aplicarea inovării 
• Sprijin pentru investiții în echipamente și tehnologii inovative, de ultimă generație 
• Programe de mobilitate între mediul de afaceri și cercetare. 

 
 
6.2.3.4. Măsura 2.4. Promovarea cooperării interne și internaționale 
 
Unele provocări ale societății fac să fie necesară o abordare majoră coordonată la nivelul UE 
în scopul de a găsi și de a pune în aplicare soluții eficiente. Cele identificate în Strategia 
Europa 2020 includ schimbările climatice, eficiența energetică și a resurselor, deficitul de 
materii prime și îmbătrânirea demografică. 
 
Într-un mediu crescând al competitivităţii interne şi externe şi în contextul cerinţelor impuse 
de regulile economiei de piaţă este absolut necesară dezvoltarea cooperării interne şi 
internaţionale, în vederea creşterii performanţelor economice şi ale mediului de afaceri atât la 
nivel național, cât și regional si local. 
 
Cooperarea eficientă universităţi-mediu de afaceri contribuie decisiv la dezvoltarea regională 
si locala, acest subiect generând un deosebit interes în ultimii ani. Cu toate acestea, 
potenţialul sinergetic este ameninţat de eşecurile de comunicare dintre instituţiile de 
învăţământ superior şi mediul de afaceri. 
 
IMM-urile din Comuna 1 Decembrie nu au relaţii de colaborare cu universităţile și cu 
institutele de cercetare, iar nivelul cooperării este scăzut, deoarece acest tip de colaborare 
nu reprezintă o prioritate pentru întreprinderile locale sau se realizează punctual, cu scopul 
de a aplica pentru programele europene. 
 
Studiile in materie evidenţiază lipsa conştientizării de către mediul de afaceri a beneficiilor 
rezultate din CDI: în majoritatea cazurilor, conceptul inovării este în principal asimilat cu 
noţiunea de inovare de produs şi de proces. Inovarea însăşi este considerată a fi o activitate 
scumpă, fără beneficii tangibile pe termen scurt şi mediu. 
 
Dezvoltarea clusterelor – concentrări geografice de societăți, adesea IMM-uri, care 
interacționează unele cu altele, cu clienți și cu furnizori și au în comun un fond de forță de 
muncă specializată, servicii financiare pentru întreprinderi, facilități în domeniul cercetării - 
dezvoltării și al formării – reprezintă un element important în strategiile de specializare 
inteligentă. 
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Aceste structuri furnizează un mediu favorabil care stimulează competitivitatea și inovarea, 
iar sprijinul pentru dezvoltarea acestora trebuie să fie concentrat asupra domeniilor cu 
avantaj comparativ de la nivelul localitatii. 
 
Parteneriatele şi cooperarea sunt elemente cheie care contribuie la ajutorarea firmelor în 
identificarea de oportunităţi de afaceri, la creşterea competitivităţii acestora, prin acces la 
expertiză, resurse şi tehnologie. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

• Sprijin pentru conștientizarea mediului de afaceri cu privire la beneficiile lucrului în 
parteneriat, dezvoltarea de rețele, cercuri ale cunoașterii 

• Sprijin pentru crearea și funcționarea clusterelor, cu precădere în domeniile 
economice performante ale localitatii, cu precădere în domenii precum agricultura, 
horticultura, industria materialelor de constructii, agroindustrie, transport, energii 
regenerabile 

• Sprijin pentru integrarea în cadrul rețelelor naționale și internaționale de producție și 
comercializare. 

 
 
6.3. Prioritatea 3. Protectia mediului si cresterea eficientei energetice  
 
 
6.3.1. Obiectiv 
 
Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural. 
 
 
6.3.2. Justificare 
 
Protecția mediului a devenit o problemă majoră a ultimului deceniu, fiind dezbătută la nivel 
mondial, fapt care a generat numeroase dispute între țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare. La nivelul Uniunii Europene, în vederea protejării mediului, un rol esențial îl au 
masurile privind identificarea zonelor afectate, evaluarea gradului de deteriorare și stabilirea 
cauzelor care au produs dezechilibrele respective. 
 
În ultimii 30 de ani, s-au făcut progrese importante în îmbunătăţirea situației mediului în 
Europa. Plumbul a fost eliminat din cei mai mulţi combustibili. S-a renunţat treptat la 
clorofluorocarburile (CFC) care epuizează stratul de ozon. Emisiile de oxid de azot provenite 
din transporturile rutiere au fost reduse cu circa 90%, față de situația în care nu s-ar fi 
introdus convertoarele catalitice. Emisiile de CO2 provenite din sectorul energetic au scăzut 
semnificativ mai ales ca urmare a introducerii tehnologiilor de desulfurare. Tratarea tot mai 
amplă a apelor urbane reziduale va permite râurilor, lacurilor și estuarelor să-şi revină după 
poluarea suferită. 
 
Desemnarea unor zone naturale protejate în Europa totalizează 18% din întregul teritoriu, 
contribuind la menţinerea ecosistemelor și la păstrarea diversității biologice.  
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Pădurile înregistrează o ușoară creștere, iar în unele regiuni se regenerează într-un ritm mai 
rapid decât înainte. Aceste progrese și multe altele se traduc în beneficii pentru sănătatea 
oamenilor și pentru calitatea vieții lor, insa problemele majore rămân și pentru viitor.  
 
O problema importanta o constituie fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi valurile de 
căldură, inundaţiile şi seceta care au provocat, în ultimii ani, creşterea costurilor pagubelor pe 
întreg teritoriul Europei. Deşi este nevoie de mai multe dovezi pentru a discerne rolul jucat de 
schimbările climatice în această tendinţă, intensificarea activităţii umane în zone predispuse 
la pericole a fost un factor decisiv. Se estimeaza că în viitor schimbările climatice vor spori 
această vulnerabilitate, deoarece este de aşteptat ca fenomenele meteorologice extreme să 
devină mai intense şi mai frecvente. Schimbările climatice afectează toate regiunile din 
Europa, producând o gamă largă de efecte asupra societății și asupra mediului. Unele regiuni 
vor fi mai puţin capabile să se adapteze la schimbările climatice decât altele, parţial ca 
urmare a diferenţelor economice din Europa. 
 
În prezent, în România, problemele de mediu sunt critice, deoarece Romania este expusă 
unor riscuri grave de mediu, cum ar fi inundaţiile, valurile de caniculă sau eroziune, 
accentuate de schimbările climatice. 
 
Intensitatea energetică a PIB-ului în România este mult mai ridicată decât media la nivelul 
UE, având un impact negativ asupra competitivității operatorilor economici. De asemenea, 
aceasta contribuie la generarea unor niveluri ridicate de emisii de GES care se situează pe 
locul al doilea în clasamentul celor mai ridicate niveluri de emisii pe cap de locuitor din UE. 
 
 
6.3.2.1. Eficienta energetica 
 
Eficiența energetică a operatorilor industriali și a locuințelor necesită investiții substanțiale, 
care până în prezent au fost îngreunate de lipsa unor strategii eficiente, de mecanisme de 
punere în aplicare și de instituții slabe, precum și de lipsa de profitabilitate care decurge din 
prețurile reglementate la energie. Eficiența energetică ar trebui să fie o soluție pentru 
creșterea consumului de energie din surse regenerabile, în special în contextul liberalizării 
viitoare a prețurilor. 
 
Lipsa unor planuri generale coerente și durabile privind transportul urban, împreună cu 
infrastructurile învechite și cu gestionarea ineficientă, a condus la creșterea congestionării 
traficului urban, o sursă de costuri economice și de emisii poluante. Deși România aproape 
că și-a atins obiectivul general privind energia regenerabilă, unele surse (solare sau 
geotermale) rămân nesemnificativ valorificate până în prezent, în pofida potențialului real. 
 
România și Judetul Ilfov dispun de resurse  de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile, cu precădere hidro, solare şi de biomasă agricolă şi forestieră, geotermala, 
însă insuficient exploatate în prezent. 
 
Comuna 1 Decembrie dispune de resurse de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile solare si de biomasa agricola. 
 
Gestionarea rațională a resurselor naturale, în special a energiei, reprezintă o provocare 
critică de mediu, de sănătate și de competitivitate atat in Comuna 1 Decembrie, cat si în 
ansamblul tarii. Energia constituie un potențial important pentru creștere economică și pentru 
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crearea de locuri de muncă. Creșterea eficienței energetice a întreprinderilor este esențială 
pentru îmbunătățirea competitivității localitatii, reducând costurile de producție și contribuind 
la crearea de locuri de muncă, cu un potențial deosebit în agricultură și in industria 
alimentară și prin promovarea eco-inovării în cadrul IMM-urilor.  
 
Utilizarea eficientă a energiei în clădirile publice și private este esențială pentru îmbunătățirea 
calității aerului și a sănătății publice în localitate. 
 
Intensificarea captării dioxidului de carbon, reducerea emisiilor și îmbunătățirea calității 
aerului prin sisteme agrosilvice, prin plantarea și întreținerea pădurilor sunt masuri care 
trebuie  promovate la nivelul Comunei 1 Decembrie. 
 
 
6.3.2.2. Infrastructura de mediu 
 
România încă este afectată de o dotare foarte scăzută în ceea ce privește infrastructura de 
mediu, în ceea ce privește colectarea și tratarea apelor uzate sau alimentarea cu apă. 
Situația gestionării deșeurilor este una dintre cele mai grave din Uniunea Europeană, cu 
deficiențe deosebite în primele etape ale ierarhiei deșeurilor.  
 
Deși 60% din apele de suprafață sunt în stare bună, există încă surse semnificative de 
poluare difuză și punctuală cu nitrați, fosfor și pesticide. 
 
Eutrofizarea este larg răspândită, fiind în parte generată de practicile agricole. Pe teritoriul 
României există numeroase soluri poluate din cauza amplasamentelor industriale sau 
miniere, împiedicând dezvoltarea locală. 
 
Cu aceeasi stare precara a infrastructurii de mediu se confrunta si Comuna 1 Decembrie. 
 
 
6.3.2.3. Biodiversitatea 
 
România dispune de o biodiversitate remarcabilă, dar se confruntă cu amenințări grave de 
pierderi, din cauza scăderii efectivelor de animale, a abandonării practicilor agricole 
tradiționale, a creșterii abandonului terenurilor agricole și a defrișărilor ilegale.  
 
Investiţiile trebuie orientate astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 cu privire la schimbările climatice şi la trecerea la o economie ecologică, cu 
nivel scăzut de emisii de carbon şi care utilizează eficient resursele. 
 
Alte priorități în privința mediului pentru care România va primi sprijin financiar pentru 
viitoarea perioada 2014 - 2020 sunt:  

• poluarea aerului; 
• reglementarea substanțelor chimice, astfel încât să se reducă efectele asupra 

sănătății și asupra mediului înconjurător;  
• conservarea terenurilor ca resursă productivă și rezervor de biodiversitate; 
• ameliorarea cantitativă și calitativă a rezervelor de apă dulce. 
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Cele patru priorități de finanțare propuse pentru acest domeniu prioritar inclus în PDL al 
Comunei 1 Decembrie, se susțin reciproc și încurajează planificarea proiectelor pe termen 
lung, în conformitate cu nevoile și cu problemele specifice ale localitatii. 
 
Pentru perioada 2014-2020 se doreşte o optimizare a utilizării fondurilor europene, astfel 
încât să se asigure o utilizare durabilă a resurselor naturale pentru generaţiile viitoare. 
 
 
6.3.3. Masuri si actiuni indicative 
 
 
6.3.3.1. Masura 3.1. Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu 
 
România se pozitioneaza mai prost decât ţările Europene în ceea ce priveşte calitatea 
locuirii. Accesul la apa potabilă, la canalizare și la epurarea apelor uzate înregistrează 
niveluri medii mai reduse decât standardele europene, dar şi faţă de aşteptările populaţiei.  
 
În ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, România se situează pe ultimul loc în 
Uniunea Europeană, procentul de reciclare fiind puțin peste 1%. 
 
In Comuna 1 Decembrie, 91,29% dintre locuinte dispun de alimentare cu apa si 90,02% 
dispun de sistem de canalizare, preponderent realizate din sursele proprii ale locuitorilor. 
Comuna are un sistem de distribuție centralizată a apei pe o retea de 19,3 km si un sistem 
de colectare a apelor uzate pe o retea de 5 km, insa acestea nu acopera toate strazile de-a 
lungul carora se afla locuinte. 
 
Utilităţile publice, datorită rolului major pe care îl au în revigorarea localitatii şi in creşterea 
performanţelor economice ale acesteia, necesită o atenţie deosebită. Asigurarea şi 
îmbunătăţirea sistemelor publice de utilitati contribuie la dezvoltarea economică a localitatii, 
la creşterea standardului de viaţă al locuitorilor şi la protejarea mediului. 
 
Deșeurile reprezintă o sursă de poluare, dar în același timp constituie și o sursă secundară 
de materii prime. Creșterea alarmantă a volumului de deșeuri și accentuarea caracteristicilor 
periculoase pe care acestea le manifestă față de om și fata de mediu trebuie stopată prin 
prevenirea producerii lor și prin stimularea reciclării lor la maximum. Aria de acoperire cu 
servicii de salubritate diferă de la mediul urban la mediul rural, existând mari discrepanțe 
între acestea, cu precădere în mediul rural unde gradul de acoperire este de aproximativ 
40% fața de 90% în mediul urban.  
 
Cu toate că începând cu anul 2007 a început să se extindă colectarea selectivă a deșeurilor, 
în special în localitățile urbane, procentul de colectare selectivă a deșeurilor de la populație 
este încă scăzut din cauza lipsei infrastructurii pentru colectarea selectivă. Insuficiența 
campaniilor de conștientizare a populației determina un grad scăzut de recuperare a 
componentelor reciclabile din deșeurile menajere (hârtie, carton, sticlă, materiale plastice, 
metale) și eliminarea acestora prin depozitare finală. 
 
În prezent, în Comuna 1 Decembrie, procesul de colectare selectivă a deşeurilor în vederea 
valorificării materialelor reciclabile are un grad de acoperire scazut, necesitând în perioada 
2014 – 2020 efectuarea unor investiții considerabile în acest domeniu, deoarece producătorii 
şi deţinătorii de deşeuri de producţie au obligaţia să asigure prevenirea producerii la sursă, 
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manipularea, stocarea, colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea în siguranţă a 
deşeurilor, fără să fie afectate negativ sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător. 
 
O problemă deosebită o constituie depozitarea deşeurilor menajere şi nemenajere, Comuna 
1 Decembrie neavand locuri de depozitare ecologică ale acestora.  
 
În acest context, faţă de prognozele iniţiale menţionate în Planul Regional de Gestiune a 
Deşeurilor privind cantitatea de deşeuri biodegradabile care au fost colectate în anul 2011, 
realizările efective au fost semnificativ mai mici. 
 
In perioada 2014-2020, se urmărește trecerea treptată de la depozitarea deșeurilor la 
colectarea selectivă și la valorificarea într-o proporție mai mare a deșeurilor reciclabile, 
inclusiv prin transformarea deșeurilor organice în compost și utilizarea depozitelor ecologice. 
Se urmărește dezvoltarea gradului de implementare a sistemelor de management integrat al 
deșeurilor prin îmbunătățirea gestionării deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate 
istoric in cadrul localitatii 
 
Cetățenii trebuie să-și asume responsabilitatea privind protecția mediului înconjurător, să-și 
schimbe comportamentul și să participe activ la reciclarea materialelor utilizabile.  
 
În acest sens, în perioada 2014-2020, sunt necesare investiții în programe și campanii de 
informare si de constientizare a populației privind necesitatea selectării și reciclării deșeurilor, 
proiecte care au ca scop încurajarea adoptării unei atitudini prietenoase față de mediu. 
 
Sunt necesare investiții și pentru realizarea de campanii privind normele legislative în 
domeniul protecției mediului înconjurător cu respectarea principiului „poluatorul plătește”, 
conform căruia costurile de gestionare ale deșeurilor și de acoperire a pagubelor produse 
mediului să cadă în sarcina celui care le produce. 
 
Scopul acestei priorități este de a îmbunătăți calitatea infrastructurii de mediu prin extinderea 
și prin modernizarea sistemului de alimentare, tratare și distribuție a apei potabile, a 
sistemului de canalizare și de epurarea a apelor uzate, precum și eficientizarea 
managementului integrat al deșeurilor, în vederea asigurării unui standard de viață ridicat 
care să fie cât mai apropiat de nivelul Uniunii Europene. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

• Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de 
alimentare, tratare şi distribuţie a apei potabile 

• Investiții pentru amenajarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemului de 
canalizare şi epurare a apelor uzate 

• Amenajarea infrastructurii pentru colectare selectivă, depozitarea, valorificarea si 
neutralizarea deseurilor 

• Investiții pentru modernizarea şi eficientizarea managementului integrat al deşeurilor 
la nivel local, inclusiv pentru deşeurile care solicită măsuri specifice, cum ar fi cele de 
ambalaje, periculoase, de echipamente electrice şi electronice, din construcţii şi din 
demolări; 

• Campanii de informare, de educare și de conștientizare a populației privind 
necesitatea racordării la sistemul de apă și de canalizare, privind consumul rațional de 
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apă potabilă, privind protecția mediului pentru evitarea poluării apelor uzate peste 
normele impuse, a solului cu produse chimice, uleiuri, alți solvenți, necesitatea 
selectării și reciclării deșeurilor 

• Campanii de informare, de educare și de conștientizare a populației privind normele 
legislative în domeniul mediului înconjurător și respectarea principiului „poluatorul 
plătește”. 

 
 
6.3.3.2. Măsura 3.2. Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității regionale 
 
În România, conservarea biodiversității este fundamentală pentru bunăstarea umană și 
pentru furnizarea durabilă a resurselor naturale. În prezent, exista  pierderi constante ale 
biodiversității cu consecințe profunde pentru lumea naturală și pentru bunăstarea oamenilor, 
cauzele principale fiind schimbările care se produc în habitatul natural. 
 
Acestea au loc ca urmare a sistemelor de producție agricolă intensivă, a dezvoltarii 
construcțiilor, a exploatării carierelor, a exploatării excesive a pădurilor, a râurilor, a lacurilor 
și a solurilor, a invaziilor de specii străine. 
 
Comuna 1 Decembrie beneficiază de o diversitate biologică ridicată, exprimată la nivel de 
specii. Prin urmare, nivelul ridicat al diversității habitatelor reflectă și un nivel ridicat al 
diversității speciilor de floră și faună.  
 
Ca o consecință a varietății ecosistemelor terestre și acvatice fauna localitatii este bogată și 
diversificată, ea cuprinzând numeroase specii de animale și extrem de numeroase specii de 
insecte, cu un nivel de reprezentare diversificat insa mai redus numeric. Acest lucru este 
cauzat de intervențiile antropice de nivel ridicat cum ar fi extinderea zonei de locuinte. 
 
Protejarea unor specii sau a unor habitate și instituirea de arii protejate, precum și măsurile 
stabilite pentru protecția mediului reprezintă o prioritate în perioada 2014 - 2020. Pentru 
conservarea unor habitate naturale, a biodiversității care definește cadrul biogeografic al 
localitatii, precum și a structurilor și a formațiunilor naturale cu valoare ecologică, științifică și 
peisagistică, se menține și se dezvoltă rețeaua națională de arii protejate și monumente ale 
naturii.  
 
Comuna nu dispune de un sistem eficient pentru gestionarea, monitorizarea și restaurarea 
ecosistemelor care adăpostesc elemente importante din punct de vedere al biodiversității. 
 
Fenomenele naturale și reducerea suprafetei agricole a Comunei 1 Decembrie de-a lungul 
timpului au condus la diminuarea apreciabilă a producţiilor agricole.  
 
Scăderea producţiei agricole afectează nivelul de dezvoltare al economiei locale care, in 
prezent, are o contribuție insemnata la crearea valorii adaugate locale.  
 
In perioada 2014-2020 investițiile se vor direcționa în reconstrucția ecologică a zonelor 
degradate afectate de activități industriale și agricole poluante și a terenurilor degradate din 
cauza fenomenelor naturale și antropice. 
 
Pădurile au un rol important în evoluția biodiversității și in distribuția serviciilor de ecosistem, 
acestea oferă habitate naturale pentru viața plantelor și a animalelor, protecție împotriva 
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eroziunii solului și a inundațiilor, reglementarea climatică și au o mare valoare recreativă și 
culturală. În acest context, această prioritate de finanțare vizează realizarea de investiții 
importante în vederea creării, amenajării și extinderii parcurilor ecologice cu destinații 
sociale, culturale și recreative. 
 
Realizarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi este parte integrantă din activităţile generale de 
dezvoltare durabilă a Comunei 1 Decembrie, asigurând integrarea cerinţelor de conservare a 
naturii şi a diversităţii biologice, implementarea la nivel local a obiectivelor strategiei naţionale 
şi ale planului naţional de acţiune pentru conservarea diversităţii biologice şi utilizarea 
durabilă a componentelor acesteia, precum şi a obiectivelor convenţiilor, acordurilor şi 
programelor internaţionale care privesc îngrijirea biotopurilor, spaţiilor verzi şi a 
monumentelor naturii. 
 
O problemă importantă la nivel national o constituie lupta împotriva poluării apei, aerului și a 
solului. In cazul apelor de suprafaţă, problemele de poluare sunt generate de deversările 
apelor uzate insuficient epurate din categoria celor menajere. 
 
Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind rezultatul activităților umane din ce în ce 
mai extinse, altele datorându-se unor condiții naturale de loc și de climă. Un aport însemnat 
în degradarea calității aerului îl au mijloacele de transport care emit în atmosferă oxizi de 
carbon, dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi. Pe raza localitatii, sursele de poluare provin 
din industrie,  din transporturi, din constructii si din agricultură. 
 
O contribuție insemnata în creșterea efectelor negative o au și fenomenele meteorologice. 
 
Solul reprezintă fundamentul ecosistemelor terestre, fiind suportul esential pentru existenţa 
vieţii pe pământ. Zona critica identificata în localitate în ceea ce privește calitatea solului este 
suprafata arabila a localitatii. 
 
Solul are rolul nu numai în promovarea şi dezvoltarea agriculturii durabile, în păstrarea 
calităţii mediului înconjurător, în schimbările climatice globale, în conservarea biodiversităţii, 
ci în dezvoltarea economiei în ansamblul ei. 
 
Această prioritate de finanțare vizează realizarea de investiții importante în vederea 
îmbunătățirii calității apei, aerului și a solului. 
 
In Comuna 1 Decembrie  suprafața amenajată pentru irigații a scăzut în perioada 1999 - 
2010, iar o parte dintre sistemele de irigație aveau înălțimi mari de pompare, un număr mic 
de utilizatori și un grad de uzură fizică și morală ridicat, ceea ce le făceau puțin rentabile. 
Comuna 1 Decembrie este o zona care se confrunta frecvent cu perioade de secetă 
prelungită. 
 
Starea deplorabilă în care se află majoritatea canalelor de irigații reprezintă un impediment în 
irigarea agricolă din localitate, iar pentru ca acestea să fie date în folosință trebuie 
reamenajate, întrucât în cele mai bune cazuri sunt pline cu deșeuri și vegetație, iar în cele 
mai rele cazuri acestea s-au surpat. Prin urmare, sunt necesare importante investiții pentru 
refacerea, modernizarea și inovarea tehnologiilor și a echipamentelor de refacere a mediului. 
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Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității locale necesită investiții în programe de 
informare, de educare și de conștientizare a populației referitoare la importanța și la 
necesitatea protecției mediului înconjurător și conservarea biodiversității. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

• Acţiuni de informare, de educare și de conştientizare a populaţiei referitor la 
importanţa şi la necesitatea protecției mediului înconjurător şi la conservarea 
biodiversităţii 

• Măsuri de îmbunătățire a calității apei, a solului și a aerului 
• Reconstrucția ecologică a zonelor degradate afectate de activități industriale și 

agricole poluante, terenuri degradate din cauza fenomenelor naturale și antropice 
• Refacerea zonelor/siturilor contaminate 
• Investiții în infrastructuri ecologice 
• Amenajarea de  parcuri ecologice cu destinații sociale, culturale și recreative 
• Investiții pentru gestionarea, restaurarea și monitorizarea ecosistemelor și a 

habitatelor, inclusiv regenerări și amenajări silvice, refacerea fondului faunistic 
• Conservarea și protejarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și de 

faună 
• Investiții pentru modernizarea și inovarea tehnologiilor și a echipamentelor de refacere 

a mediului. 
 
 
6.3.3.3. Măsura 3.3. Reducerea vulnerabilității la riscuri și adaptarea la schimbările 
climatice 
 
Deseori mediul înconjurător şi societatea umană suportă acţiunea unor fenomene extreme 
periculoase cu origine diferită, naturală sau antropică, care pot produce dereglări distructive 
şi brutale în anumite sisteme sau situaţii prestabilite.  
 
Aceste evenimente: cutremure, furtuni, inundaţii, secete, incendii, accidente tehnologice, 
situaţii conflictuale etc. se produc pe neaşteptate şi pot provoca numeroase victime în rândul 
oamenilor şi al animalelor, un volum mare de pagube materiale, dezechilibre ecologice şi 
chiar grave tulburări ale stării psihice şi morale a populaţiei care intră sub incidenţa 
fenomenului respectiv. 
 
În ultimii ani, România s-a confruntat cu dezastre majore care aduc în actualitate, într-un mod 
dramatic, problema riscurilor naturale. De aceea, instruirea şi educaţia populaţiei privind 
percepţia hazardelor şi a riscurilor devine o prioritate, având ca scop diminuarea efectului 
psihologic, de alarmare şi de panică în timpul producerii lor, acest lucru realizându-se foarte 
bine începând de la vârstele şcolare. 
 
Trebuie să se promoveze capacitatea de prevenire a riscurilor, planurile, inclusiv 
cartografierea riscurilor și investițiile care favorizează măsuri preventive de mică amploare și 
bazate pe ecosistem. 
 
Pentru următoarea perioadă de programare este necesar să se investească resurse 
importante în acţiuni pentru creşterea capacităţii locale a autorităţilor, în scopul prevenirii 
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riscurilor, în special prin elaborarea de strategii şi planuri de acţiune, cartografierea riscurilor, 
precum şi îmbunătăţirea competenţelor în acest domeniu. 
 
La nivelul Comunei 1 Decembrie, trebuie să se aloce resurse materiale importante pentru 
prevenirea dezastrelor naturale, prin realizarea de lucrări pentru împădurire, precum şi prin 
construirea unor perdele forestiere în apropierea căilor de transport şi a plantaţiilor agricole. 
 
O altă provocare pentru pentru Comuna 1 Decembrie, afectată de seceta în ultimii ani, este 
adaptarea la schimbările climatice, ca răspuns la legăturile existente între vremea extremă, 
dezastre şi acţiunile umane. 
 
Schimbările climatice au încetat a fi o chestiune de mediu, devenind „cea mai mare 
ameninţare pentru Lume”. 
 
Pentru perioada 2014 - 2020, investiţiile trebuie să sprijine capacitatea de adaptare la 
schimbările climatice, în special în sectorul agricol, inclusiv prin gestionarea sistemelor 
durabile de irigații și prin promovarea unor modele de recoltare care utilizează apa în mod 
eficient. 
 
Competențele și măsurile de gestionare a riscurilor, cum ar fi centrele de reacție rapidă 
pentru gestionarea situatiilor limita trebuie să beneficieze de fonduri comunitare în 
următoarea perioadă de programare, precum și de cooperarea inter si intra-regionala, cum 
este cazul Comunei 1 Decembrie. 
 
Pentru perioada 2014-2020, se are în vedere realizarea de investiţii în vederea creării, 
operaționalizării, modernizării și creșterii capacității de răspuns la nivel local în situații de 
urgență și de dezastre naturale, în zonele vulnerabile sau acolo unde ecosistemele sunt 
expuse riscului unor asemenea efecte, ca de exemplu paduri si miristi, inclusiv investiții 
pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare și de alarmare a populației. 
 
Schimbările climatice reprezintă în prezent o provocare importantă la nivel european, 
naţional şi regional. Efectele grave ale schimbărilor climatice pot fi evitate doar prin 
reducerea drastică, din timp, a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). 
 
Întrucât schimbările climatice reprezintă deja o realitate, societăţile din întreaga lume se 
confruntă cu provocarea de a se adapta la consecinţele acestora. 
 
Pentru următoarea perioadă de programare se vor finanţa campanii pentru informarea, 
pregătirea și conștientizarea populației privind comportamentul în situații de urgență și de 
dezastre naturale, generate de schimbările climatice și de dezastrele naturale. 
 
Vor fi alocate resurse pentru realizarea unor investiţii pentru prevenirea riscurilor și pentru 
intervenții în caz de poluare accidentală, precum şi pentru crearea și extinderea unor centre 
de pregătire a personalului operativ. 
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Acțiuni indicative 
 

• Investiții pentru creșterea capacității locale de prevenire a riscurilor (elaborarea de 
strategii și planuri de acțiuni, cartografierea riscurilor, îmbunătățirea competențelor în 
domeniu) 

• Investiții pentru prevenirea dezastrelor naturale: lucrări de împădurire, construirea de 
perdele forestiere în apropierea căilor de transport și a plantațiilor agricole 

• Investiții pentru crearea, operaționalizarea, modernizarea și creșterea capacității de 
răspuns la nivel local în situații de urgență și de dezastre naturale, în zonele 
vulnerabile sau acolo unde ecosistemele sunt expuse riscului unor asemenea efecte, 
inclusiv investiții pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare și de alarmare a 
populației 

• Campanii pentru informarea, pregătirea și conștientizarea populației privind 
comportamentul în situații de urgență și de dezastre naturale, generate de schimbările 
climatice și de dezastrele naturale 

• Investiții pentru prevenirea riscurilor și intervenții în caz de poluare accidentală 
• Investiții pentru crearea și extinderea unor centre de pregătire a personalului operativ. 

 
 
6.3.3.4. Măsura 3.4. Eficientizarea consumului de energie și promovarea utilizării 
resurselor regenerabile 
 
România dispune de o gamă diversificată, dar redusă cantitativ, de resurse de energie 
primară fosile și minerale: țiței, gaze naturale, cărbune, minereu de uraniu, precum și de un 
important potențial valorificabil de resurse regenerabile. 
 
Consumul de energie electrică al sistemului de iluminat public al unui oraș din Romania este 
în medie de 20% din consumul total de energie al acelui oraș. La nivel european se pune din 
ce în ce mai mult problema reducerii poluării. La momentul actual, iluminatul public din 
Romania este în primul rând o sursă de poluare cu emisii de CO2, dar şi de poluare 
luminoasă, mai puţin luată în calcul, dar de importanţă majoră pentru anumite sectoare, 
precum observatoarele astronomice. 
 
În Comuna 1 Decembrie rețeaua de iluminat public acoperă rețeaua stradală, insa costurile 
cu furnizarea serviciului de iluminat public sunt ridicate din cauza rețelei învechite și a 
corpurilor de iluminat ineficiente energetic.  
 
Este necesara efectuarea unor investiții privind integrarea de soluţii de eficientizare a 
iluminatului pe termen lung. 
 
În cazul sistemelor de iluminat stradal, o putere „curată” constă în economii importante la 
facturile către furnizorul de energie, precum şi la reducerea costurilor cu întreţinerea 
echipamentelor de iluminat. Implementarea unui sistem modular performant, precum şi 
modernizarea surselor luminoase în cunoştinţă de cauză are o importanţă majoră pentru 
scăderea consumului şi reducerea pierderilor de energie electrică într-o reţea de iluminat. 
 
Investiții importante vor fi direcționate atât în ceea ce privește achiziționarea de echipamente 
cu consum redus de energie, cât și în echipamente de producere a energiei electrice cu 
eficiență energetică ridicată. 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

372 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

 
Comuna 1 Decembrie dispune de capacități și de potențial  insemnat  în sectorul energiilor 
regenerabile. Desi la nivel national in ultimii 10 ani, capacitățile de producție a energiei 
electrice s-au dublat, in Comuna 1 Decembrie nu s-au dezvoltat capacitati considerabile de 
energie electrica din surse regenerabile.  
 
Rețeaua de transport a energiei electrice este bine dezvoltată, insa rețeaua de distribuție a 
energiei electrice este foarte învechită, ceea ce a creat dificultăți în asigurarea continuă a 
furnizării energiei către consumatorii finali.  
 
Comuna 1 Decembrie dispune de resurse de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile  solare si de biomasa. Potențialul solar al localitatii este ridicat. 
 
Conform Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011, rata de racordare a 
locuintelor din Comuna 1 Decembrie la reţeaua de distribuţie de electricitate este de 97,69%. 
Reteaua de distributie a energiei electrice nu acopera toata reteaua stradala propusa prin 
PUG 2009 ca urmare a extinderii intravilanului.  
 
A fost proiectat un program naţional pentru remedierea acestei probleme, dar eficienţa în 
implementarea sa este limitată până în prezent, de aceea este necesar ca în următoarea 
perioadă de programare să se realizeze investiții importante în retehnologizarea și in 
modernizarea sistemului de producție, de transport și de distribuție a energiei electrice, 
pecum și pentru extinderea rețelelor existente și pentru crearea de noi infrastructuri în 
vederea maximizării poțențialului energiei din surse regenerabile. 
 
Un mare procent din locuințele din Comuna 1 Decembrie prezintă, în general, probleme 
legate de confort, cea mai mare parte fiind neizolate termic, cu o suprafață redusă și cu un 
aspect estetic neplăcut, în condițiile în care au o vechime de 25-50 ani.  
 
In perioada 2014-2020, investițiile vor fi direcționate către reabilitarea termică a locuințelor și 
a clădirilor non-rezidențiale. 
 
Performanţele mediului de afaceri existent al localitatii reprezintă un factor determinant în 
ceea ce priveşte succesul economiei locale şi dezvoltarea durabilă a acesteia.  
 
În contextul în care la nivelul Comunei 1 Decembrie predomină IMM-urile, sunt necesare 
investiții în crearea şi dezvoltarea reţelelor de sprijin pentru creșterea eficienței energetice 
atât în producție, cât și în sfera serviciilor ceea ce constituie un element cheie pentru 
creşterea performanţelor acestora. 
 
Este important ca în localitate să se creeze centrale de cogenerare deoarece, cogenerarea 
folosind deșeuri are multiple beneficii, printre care impactul pozitiv asupra mediului 
înconjurător care este mai mare decât al altor instalații, eliminarea lichidului toxic din gropile 
de gunoi care se infiltrează în pânza freatică, reducerea emisiilor poluante și eliberarea 
spațiului ocupat de groapa de gunoi neecologizata.  
 
Este nevoie ca în următoarea perioadă de programare să se asigure investiții considerabile 
în programe de informare și de conștientizare a populației privind necesitatea eficientizării 
consumului de energie și a utilizării resurselor regenerabile. 
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Acțiuni indicative 
 

• Investiții în programe de informare și de conștientizare a populației privind necesitatea 
eficientizării consumului de energie și a utilizării resurselor regenerabile 

• Investiții pentru crearea de centrale de cogenerare pentru energie electrică și termică 
folosind deșeuri 

• Extinderea si modernizarea retelei de distribuţie a energiei electrice 
• Construirea, reabilitarea, modernizarea, retehnologizarea echipamentelor de 

producere a energiei electrice cu eficienţă energetică ridicată 
• Realizarea infrastructurii de generare şi de distribuire de energie alternativă 
• Sprijinirea sectorului IMM pentru creșterea eficienței energetice atât în producție, cât și 

în sfera serviciilor 
• Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și a clădirilor non-rezidențiale 
• Investiții în eficientizarea, modernizarea, reabilitarea, extinderea retelei de iluminat 

public 
• Sprijin pentru achiziționarea de echipamente cu consum redus de energie 
• Realizarea de studii pentru eficiența energetică 
• Investiții privind eficientizarea consumului energetic în instituțiile publice. 

 
 
6.4. Prioritatea 4. – Sustinerea educatiei si a ocuparii fortei de munca 
 
 
6.4.1. Obiectiv 
 
Dezvoltarea capitalului uman din Comuna 1 Decembrie  prin creșterea accesului și a 
participării la educație și la instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de 
muncă. 
 
 
6.4.2. Justificare 
 
Uniunea Europeană şi România încearcă să se redreseze în urma gravei crize economice și 
financiare mondiale. Ratele șomajului sunt ridicate, în special în rândul tinerilor. Criza a scos 
în evidență necesitatea reformării economiilor și a societăților acestora. Europa dorește să se 
dezvolte printr-o creștere mai inteligentă, mai durabilă și mai favorabilă incluziunii. Pentru 
aceasta este necesar ca, în Statele Membre:  

• să fie îmbunătăţită calitatea sistemelor de învățământ; 
• să se întărească performanța în cercetare; 
• să se promoveze inovarea și transferul de cunoștințe; 
• să se folosească pe deplin tehnologiile informației și ale comunicațiilor și să existe 

certitudinea că ideile inovatoare pot fi transpuse în noi produse și servicii care 
generează creștere, locuri de muncă de calitate și care contribuie la abordarea 
provocărilor cu care se confruntă societatea europeană și mondială.  

 
Însă, pentru a reuși, toate acestea trebuie corelate cu spiritul antreprenorial,  cu finanțele și 
cu accentul pe nevoile utilizatorilor și pe oportunitățile pieței. 
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La 1 ianuarie 2012, în Europa, aproximativ 130 de milioane de persoane cu vârste cuprinse 
între 25 și 64 de ani aveau un nivel scăzut de calificare, dintre care 5 milioane de persoane 
erau localizate în România.  
 
Comuna se remarca prin nivel scazut de instruire. 
 
Multe persoane cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani au abandonat instituțiile de 
învățământ și de formare fără a fi obținut o calificare. 
 
Cu toate acestea, ca urmare a crizei economice, s-a stabilit faptul că pentru a se asigura un 
viitor durabil al Europei şi al celor 27 de State Membre este necesară asigurarea unor niveluri 
de studii mai ridicate care să favorizeze şansele de angajare ale populaţiei active, iar 
înregistrarea unor progrese vizibile în ceea ce priveşte creşterea ratei de ocupare a forţei de 
muncă contribuie la reducerea sărăciei. 
 
Este evident faptul că, pentru următorul deceniu, schimbările tehnologice vor spori cererea 
de persoane cu un nivel ridicat și mediu de calificare, în detrimentul persoanelor cu un nivel 
scăzut de calificare. Chiar și acele ocupații care în trecut necesitau în cea mai mare parte un 
nivel scăzut de competențe solicită din ce în ce mai mult calificări de nivel mediu sau chiar de 
nivel superior. 
 
Aceasta înseamnă că persoanele cu un nivel oficial scăzut de calificare sau fără calificare se 
vor confrunta cu mai multe dificultăți în găsirea unui loc de muncă în viitor. 
 
Viitoarea piață a forței de muncă se va confrunta simultan cu o populație îmbătrânită și cu 
efective din ce în ce mai mici de persoane tinere. Numărul persoanelor cu vârsta peste 60 de 
ani creşte, în prezent, de două ori mai rapid decât înainte de 2007. Scăderea numărului 
populaţiei active combinată cu creşterea proporţiei de pensionari va exercita presiuni 
suplimentare asupra sistemelor de protecţie socială. Prin urmare, adulților și, în special, 
lucrătorilor mai în vârstă li se va cere din ce în ce mai mult să își actualizeze și să își 
lărgească sfera de competențe și de abilități prin continuarea educaţiei şi a formării 
profesionale. Această necesitate din ce în ce mai mare de învățare de-a lungul vieții impune 
gasirea unor moduri mai flexibile de furnizare a informatiei, de oferte de formare 
personalizate și de sisteme bine stabilite de validare a învățării non-formale și informale.  
 
Potențialul tehnologiei informației și al comunicațiilor poate fi utilizat pentru stimularea 
educației și  a formării în rândul adulților prin învățarea la distanță. 
 
Pentru perioada de programare 2014-2020, România va primi sprijin financiar pentru 
dezvoltarea şi modernizarea sistemului de educaţie şi de formare profesională, astfel încât să 
se asigure tuturor cetăţenilor mijloacele necesare pentru a-şi atinge potenţialul, precum şi să 
asigure prosperitatea economică durabilă şi capacitatea de integrare a acestora pe piaţa 
forţei de muncă. 
 
În acest context, este evident faptul că educația şi ocuparea forţei de muncă sunt domenii 
prioritare care trebuie să fie finanţate în mod corespunzător, dat fiind faptul că joacă un rol 
major în soluționarea multor provocări socio-economice, demografice, de mediu și 
tehnologice. 
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Pentru domeniul prioritar 5 - Susţinerea educaţiei şi a ocupării forţei de muncă au fost 
propuse cinci priorităţi de finanţare complementare care se susţin reciproc, în conformitate cu 
nevoile şi cu problemele specifice ale localitatii. Implementarea acestora va conduce la 
eliberarea potenţialului de cunoaştere al Comunei 1 Decembrie, ameliorând astfel rezultatele 
în domeniul educaţiei, precum şi calitatea şi rezultatele instituţiilor de învăţământ şi potential 
de cercetare din localitate. 
 
 
6.4.3. Masuri si actiuni indicative 
 
 
6.4.3.1. Măsura 4.1 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale şi de 
cercetare 
 
Scopul acestei măsuri este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii educaţionale şi de 
cercetare prin dotarea şi modernizarea şcolilor, a grădiniţelor, a campusurilor şcolare, 
precum şi a centrelor pentru formare profesională şi a centrelor şi instituţiilor de cercetare, în 
vederea asigurării unui proces educaţional de calitate care să corespundă standardelor 
europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional. 
 
Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale, de cercetare şi a dotărilor aferente 
contribuie semnificativ la asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie şi la cercetare al 
populaţiei.  
 
Unităţile de învăţământ din Comuna 1 Decembrie necesită lucrări de reabilitare, de 
modernizare şi de dotare cu echipamente didactice, IT şi materiale specifice pentru 
documentare. 
 
Numărul unităţilor şcolare din Comuna 1 Decembrie nu a scăzut in ultimii ani, iar populatia cu 
varste scolare a este in crestere. 
 
Structura educaţională din Comuna 1 Decembrie nu poate asigura o şcolarizare la toate 
nivelurile, comuna dispunand doar de:  

• 2 gradinite 
• 1 scoala gimnaziala cu doua corpuri: 

- corp A pentru clasele V – VIII 
- corp B pentru clasele I – IV, 

insuficiente ca structura, dotare si capacitate pentru populatia scolara existenta. 
 
Migratia inversa si tendinţa de creştere a natalităţii înregistrată în ultimii ani, va pune presiune 
pe infrastructura educaţională actuală, prin creşterea cererii de spaţii de învăţământ, fiind 
necesare investiţii pentru realizarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii 
educaţionale, precum şi pentru dotarea cu echipamente şi cu materiale didactice de ultimă 
generaţie, inclusiv pentru centrele de formare profesională continuă. 
 
Prin intermediul acestor investiţii se vor asigura premisele creşterii capacităţii de şcolarizare 
a unităţilor şcolare, îmbunătăţind condiţiile şi accesul la educaţie pentru populaţia din 
Comuna 1 Decembrie. 
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Analiza socio-economică a reliefat faptul că infrastructura de cercetare din Comuna 1 
Decembrie este deficitara. 
 
 
Acţiuni indicative 
 

• Realizarea si dotarea unei gradinite cu program prelungit 
• Realizarea si dotarea unui after-school 
• Reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente şi cu materiale didactice de 

ultimă generaţie a gradinitelor si a scolii gimnaziale 
• Extinderea, modernizarea si dotarea scolii gimnaziale  
• Construirea unor centre de formare profesională continuă si dotarea corespunzatoare 

a acestora 
• Realizarea infrastructurii de cercetare, inclusiv dotarea cu echipamente şi cu materiale 

didactice de ultimă generaţie. 
 
 
6.4.3.2. Măsura 4.2. - Dezvoltarea capacităţii instituţionale a sistemului educaţional, de 
cercetare şi de formare continuă 
 
Scopul acestei măsuri de finanţare este de a crea o serie de mecanisme menite sa creasca 
atractivitatea sistemului educaţional, de cercetare şi de formare continuă din Comuna 1 
Decembrie, pentru specialiştii din diverse domenii şi pentru cercetători.  
 
Investiţia în oameni este foarte importanta, deoarece aceasta este văzută ca un factor de 
creştere şi de dezvoltare economica si sociala. 
 
Printre cele mai importante provocări cărora Comuna 1 Decembrie trebuie să le facă față, se 
pot enumera scăderea numărului cadrelor didactice bine pregatite, precum şi nivelul mediu al 
competenţelor forței de muncă. 
 
La nivel national, numarul cadrelor didactice si cel al cercetatorilor a scazut constant. În anul 
şcolar 2010/2011, numărul de elevi care revine unui cadru didactic a crescut faţă de 
2009/2010,  lucru cauzat de scăderea numărului cadrelor didactice.  
 
Sistemele de educație și de formare de înaltă calitate care să fie atât eficiente, cât și 
echitabile, sunt esenţiale pentru îmbunătățirea capacității de inserare profesională.  
 
Pentru a asigura calitatea educației și a formării, a învățării de-a lungul vieții și a dezvoltării 
competențelor, sunt necesare investiții mai mari, mai aplicate și mai durabile în educație și in 
formare. 
 
Provocarea majoră constă în asigurarea dobândirii competențelor - cheie de către toată 
lumea, dezvoltând în același timp un nivel de excelență și de atractivitate la toate nivelurile 
de educație și de formare care să permită localitatilor României să mențină un rol important 
la nivel mondial. 
 
Este nevoie să se asigure o predare de înaltă calitate, o educație inițială corespunzătoare a 
profesorilor, evoluția profesională continuă a profesorilor și a formatorilor, astfel încât cariera 
în învățământ sau în cercetare să devină o opțiune atractivă. De asemenea, este important 
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să se îmbunătățească administrarea și conducerea instituțiilor de educație si de formare și să 
se elaboreze sisteme eficiente de asigurare a calității.  
 
Înalta calitate va fi atinsă numai prin utilizarea eficientă și durabilă a resurselor – atât publice, 
cât și private – și prin promovarea politicilor și a practicilor bazate pe elemente concrete în 
domeniul educației și al formării. 
 
Această prioritate de finanţare urmăreşte consolidarea capacităţii instituţionale a sistemului 
educaţional, de cercetare şi de formare continuă prin intermediul acţiunilor care vizează 
îmbunătăţirea formării continue şi a calificărilor specialiştilor şi a cercetătorilor, prin realizarea 
de investiţii în vederea modernizării şi asigurării calităţii în procesul educaţional şi de 
cercetare, punându-se accentul cu precădere pe stimularea creativităţii, a spiritului 
antreprenorial şi a inovării. 
 
Trebuie  consolidate capacităţile de coordonare şi de elaborare a politicilor în domeniul 
educaţiei şi al ocupării forţei de muncă. Utilizarea efectivă a mecanismelor de parteneriat va 
trebui intensificată, necesitând consolidarea, în paralel, a capacităţii şi a responsabilităţii 
părţilor relevante interesate. 
 
Această prioritate de finanţare vizează realizarea de investiţii importante în vederea 
consolidarii capacităţii instituţionale a organizaţiilor locale şi regionale care au atribuţii în 
elaborarea şi in implementarea politicilor din sectorul educaţiei, al ocupării forţei de muncă, al 
formării profesionale continue, al cercetării şi al mobilităţii lucrătorilor. 
 
Un alt aspect important care urmează a fi finanţat în perioada 2014-2020 şi care va contribui 
la consolidarea capacităţii instituţionale a sectorului educaţional, de cercetare şi de formare 
continuă, constă în dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare între actorii din 
sectorul educaţional, de cercetare şi de ocupare a forţei de muncă.  
 
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a sistemului educaţional, de cercetare şi de formare 
continuă necesită investiţii în programe de informare, de educare şi de conştientizare a 
populaţiei. 
 
 
Acţiuni indicative 
 

• Programe de formare continuă a specialiștilor și a cercetătorilor 
• Programe care vizează modernizarea și creșterea calității educației și a cercetării cu 

accent pe stimularea creativității, a spiritului antreprenorial și a inovării 
• Activităţi privind creşterea capacităţii instituţiilor şi a organizaţiilor locale responsabile 

pentru dezvotarea şi implementarea politicilor legate de sistemul educaţional, de 
cercetare, de formare continuă şi de mobilitate a lucrătorilor 

• Crearea şi dezvoltarea de parteneriate şi de reţele de cooperare în educație, cercetare 
și ocuparea forței de muncă 

• Programe de informare, de educare și de conștientizare a populației privind importanța 
educației. 
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6.4.3.3. Măsura 4.3. Corelarea programelor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii 
 
Performanţele pieţei forţei de muncă depind în mare măsură de corelarea ofertelor de 
educaţie şi de formare profesională cu cerinţele pieţei muncii. Cu toate acestea, în ultima 
perioadă, pe piaţa forţei de muncă s-a constatat existenţa unei rupturi între oferta sistemului 
educaţional şi cerințele pieței forţei de muncă. 
 
În acest context, se impune o regândire a politicilor din domeniul educaţiei, în contextul 
schimbărilor intervenite în mediul economic şi social, astfel încât să existe o corelaţie între 
cerinţele impuse de evoluţia pieţei muncii şi tipurile de calificare furnizate de sistemul 
educaţional. 
 
Trebuie realizate o serie de investiţii pentru sprijinirea educaţiei şi a instruirii profesionale din 
Comuna 1 Decembrie, în contextul în care localitatea se caracterizeaza printr-o calificare 
slaba a locuitorilor. O alta directie importanta o constituie realizarea unor investitii pentru 
sprijinirea si instruirea persoanelor cu competenţe în utilizarea computerului. 
 
Existenţa unor sisteme de educație și de formare de înaltă calitate sunt esenţiale pentru 
îmbunătățirea capacității de integrare pe piaţa forţei de muncă.  
 
Pentru a obține aceste rezultate în mod durabil, trebuie să se acorde o atenție sporită 
creșterii nivelului competențelor, prin finanţarea programelor care vizează creşterea nivelului 
pregătirii profesionale de bază, inclusiv a stagiilor de ucenicie. 
 
În prezent, cererea de calificări este în continuă creștere, inclusiv în profesiile cu un nivel de 
calificare redus. Conform previziunilor Comisiei Europene, aproximativ 50% din totalul 
locurilor de muncă din 2020 vor continua să depindă de calificări de nivel mediu rezultate din 
programe de educație și de formare profesională. 
 
Trebuie avut în vedere faptul că situaţia pe piaţa forţei de muncă nu se va îmbunătăţi pe 
termen lung dacă nu se vor remedia problemele cu care se confruntă sistemul de educaţie şi 
de formare profesională. În prezent, atât România, cât şi Comuna 1 Decembrie se confruntă 
cu un dezechilibru între nevoile pieţei forţei de muncă şi competenţele profesionale, cauzat 
atat de calitatea scăzută a învăţământului profesional şi terţiar, cat şi de slaba corelare a 
ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii.  
 
In Comuna 1 Decembrie, investiţiile trebuie concentrate în programe de informare, de 
consiliere şi de orientare profesională, astfel încât să se asigure eficientizarea şi adaptarea 
educaţiei la piaţa forţei de muncă. 
 
Trebuie acordat sprijin pentru dezvoltarea, promovarea, funcţionarea şi cooperarea 
structurilor de furnizare a educaţiei, instruirii şi pregătirii profesionale cu partenerii economici 
şi sociali. Rezultatele slabe înregistrate în domeniul educaţiei și al formării profesionale 
reprezintă un obstacol în calea dobândirii și păstrării unui loc de muncă, devenind una dintre 
principalele cauze pentru şomajul de lungă durată.  
 
Prin consecinta, în următoarea perioadă de programare se are în vedere:  

• prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii;  
• dobândirea competenţelor necesare integrării și menţinerii pe piaţa muncii. 
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Participarea adulţilor la procesul de învăţarea pe tot parcursul vieţii reprezintă o provocare 
majoră, deoarece atât România, cât şi Comuna 1 Decembrie au înregistrat decalaje majore, 
în anul 2011, comparativ cu media europeană (41,7% din populaţia României peste 18 ani a 
participat la procesul de învăţare de-a lungul vieţii, comparativ cu media europeană de 
52,7%). 
 
Invăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă, impusă de 
tranziţia către o economie bazată pe cunoaștere. În acest context, o mare parte a investiţiilor 
din domeniul educaţiei şi al ocupării forţei de muncă trebuie direcţionate în vederea asigurării 
condiţiilor propice pentru educaţie şi pentru învăţare pe tot parcursul vieţii. 
 
Unul dintre factorii care limitează gradul de corelare al educaţiei şi al formării profesionale cu 
piaţa muncii, se referă la date, studii şi prognoze insuficiente şi neactualizate în domeniul 
educaţiei şi al ocupării profesionale. In perioada de programare 2014-2020, la nivel national 
se are în vedere realizarea de investiţii pentru elaborarea de studii şi prognoze specifice 
privind educaţia şi ocuparea forţei de muncă. 
 
 
Acţiuni indicative 
 

• Activităţi de sprijin privind educaţia şi instruirea profesională 
• Programe de informare, de consiliere și de orientare profesională 
• Investiții pentru asigurarea condițiilor necesare educaţiei şi învăţării pe tot parcursul 

vieţii 
• Programe care vizează creșterea nivelului pregătirii profesionale de bază, inclusiv 

stagii de ucenicie 
• Sprijin pentru dezvoltarea, funcţionarea şi cooperarea structurilor de furnizare a 

educației, instruirii și pregătirii profesionale cu partenerii economici și sociali 
• Elaborarea de studii, prognoze specifice privind educația și piața forței de muncă 

locale. 
 
 
6.4.3.4. Măsura 4.4. Sprijinirea adaptabilităţii forţei de muncă şi promovarea 
antreprenoriatului 
 
În Romania,  gradul de adaptabilitate scăzut al forţei de muncă la condiţiile pieţei actuale 
constituie o provocare importantă pentru perioada 2014-2020, atât pentru angajatori, cât şi 
pentru angajaţi. 
 
Transformările de natură economică, socială şi politică, componente caracteristice perioadei 
de tranziţie şi trecerii la economia de piaţă si la economia bazata pe cunoastere, constituie 
factori generatori ai schimbărilor în structura pieţei forţei de muncă, cu consecinţe majore 
asupra mediului economic şi social. 
 
Globalizarea, modificările demografice şi structurale, combinate cu caracterul imprevizibil şi 
din ce în ce mai complex al economiilor au generat un mediu nou volatil în care pieţele 
muncii se află în permanentă mişcare, creând şi distrugând constant locuri de muncă. 
 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

380 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

Pentru următoare perioadă de programare este necesar să se depună eforturi mari pentru a 
face faţă problemelor generate de acest mediu, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul ridicat al 
şomajului, discrepanţa permanentă între competenţele disponibile şi cele de care au nevoie 
întreprinderile, mobilitatea ocupaţională redusă şi nivelurile scăzute de participare pe piaţa 
muncii, în special în rândul tinerilor. 
 
Pentru a face faţă noilor provocări de pe piaţa forţei de muncă, se vor concentra investiţii 
importante în programe care vizează instruirea, specializarea şi perfecţionarea angajaţilor şi 
a angajatorilor, precum şi in programe de orientare şi de consiliere profesională. 
 
Îmbunătăţirea nivelului de pregătire şi de calificare al forţei de muncă în acord cu necesităţile 
specifice privind adaptarea forţei de muncă la noile condiţii de pe piaţa muncii şi promovarea 
antreprenoriatului constituie o componenta esentiala pentru creşterea potenţialului forţei de 
muncă şi al şanselor individuale de acces pe piaţa muncii. 
 
Activitățile independente oferă tinerilor o oportunitate prețioasă de a-și utiliza competențele și 
de a-și crea propriul loc de muncă. Această opțiune trebuie luată serios în considerare de cei 
implicați în orientarea profesională a tinerilor. Interesul și potențialul tinerilor de a deveni 
antreprenori trebuie susținute puternic prin încurajarea mentalităților și atitudinilor 
antreprenoriale în sistemele educaționale și de formare. Acest lucru ar trebui sprijinit atât de 
către sectorul public, cât și de cel privat. În acest scop, tinerii au nevoie de mai multe 
oportunități de a acumula experiență antreprenorială, de sprijin și de consiliere privind 
planurile de afaceri, de acces la capitalul de pornire și de consiliere în perioada de început. 
 
Trebuie promovat spiritul antreprenorial şi competenţele antreprenoriale, punându-se accent 
atât pe potenţialii manageri, cât şi pe actualii antreprenori, precum şi pe învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, în vederea unei mai bune corelări între calificări, inclusiv ale forţei de muncă 
experimentate şi nevoile pieţei muncii. 
 
Unul dintre obiectivele acestei măsuri constă în promovarea antreprenoriatului astfel încât 
toate persoanele, în special tinerii, să înveţe ce înseamnă activitatea de antreprenoriat, să 
dobândească competenţe antreprenoriale şi de afaceri şi să decidă dacă aceasta este o 
carieră corespunzătoare pentru ei. 
 
Se doreşte acordarea de sprijin financiar pentru dezvoltarea şi implementarea unor programe 
de instruire antreprenorială, precum şi consiliere şi mentorat, în vederea promovării spiritului 
antreprenorial în Comuna 1 Decembrie. 
 
 
Acţiuni indicative 
 

• Programe care vizează instruirea, specializarea şi perfecţionarea angajaţilor şi 
angajatorilor 

• Programe de orientare și consiliere profesională 
• Programe de instruire antreprenorială, consiliere și mentorat 
• Crearea infrastructurii de dezvoltare a spiritului antreprenorial 
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6.4.3.5. Măsura 4.5. Politici active de angajare 
 
Piața muncii și politicile de ocupare a forței de muncă sunt sectoare de politică publică de 
importanță ridicată pentru orice stat în orice perioadă. Cu precădere în perioade de recesiune 
economică însă, când ofertele de locuri de muncă sunt limitate ca număr și cererile sunt în 
creștere, sunt necesare politici de stimulare a angajărilor și de creștere a numărului celor ce 
contribuie prin taxe la bugetele de asigurări sociale, șomaj sau pensii. 
 
Este necesar să se realizeze o serie de îmbunătăţiri în ceea ce priveşte politicile active în 
domeniul forţei de muncă, în special sub următoarele aspecte:  

 consultanță individuală privind locul de muncă; 

 asistență în căutarea unui loc de muncă;  

 măsuri de îmbunătățire a competențelor și a capacității de inserție profesională. 
 
Piața muncii din România suferă de multe disfuncționalități care pot crea pe termen lung 
probleme sociale majore. Aspectele cele mai relevante sunt:  

 structura pieței muncii; 

 gradul redus de calificare; 

 absenţa oportunităţilor de formare la locul de muncă;  

 politicile active de ocupare; 

 costul forţei de muncă; 

 flexibilizare relaţiilor de angajare. 
 
Crearea unei pieţe sănătoase şi performante a forţei de muncă este vitală pentru dezvoltarea 
durabilă a localitatii, această prioritate de finanţare urmărind în acest sens furnizarea 
acţiunilor indicative necesare creşterii performanţelor şi competitivităţii economice a comunei. 
 
In ultimii ani, rata de ocupare a forţei de muncă la nivel local, regional si national a înregistrat 
tendinţe uşor descrescătoare, fiind necesare eforturi suplimentare pentru diminuarea 
efectelor acestei provocări. 
 
Somajul a afectat si populaţia localitatii. Foarte afectaţi de aceste tendinţe sunt tinerii care se 
confruntă cu o rată a şomajului în creştere (în special tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-24 de 
ani), nu au loc de muncă şi nu urmează nici studii sau cursuri de formare profesională. 
 
Principalul obiectiv al acestei măsuri este de a dezvolta şi de a promova politici active pe 
piaţa muncii pentru prevenirea şi combaterea şomajului şi pentru a facilita integrarea tinerilor 
şi reintegrarea şomerilor pe termen lung pe piaţa muncii. 
 
In Comuna 1 Decembrie trebuie realizate investiţii considerabile în programe de instruire 
adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi în servicii de asistenţă şi de 
sprijin pentru persoanele supuse riscului şomajului, precum şi programe de integrare şi de 
reintegrare pe piaţa forţei de muncă. 
 
 
Acţiuni indicative 
 

 Programe de instruire adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
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 Servicii de asistență și de sprijin pentru persoanele supuse riscului șomajului pe 
termen lung 

 Programe de integrare și de reintegrare pe piața forței de muncă 

 Crearea infrastructurii de economie sociala 
 
 
6.5. Prioritatea 5. Sustinerea sanatatii si a asistentei sociale 
 
 
6.5.1. Obiectiv 
 
Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și la servicii sociale de calitate și promovarea 
incluziunii sociale. 
 
 
6.5.2. Justificare 
 
O stare bună de sănătate este un element esențial al bunăstării umane, reprezentând o 
valoare în sine. Aceasta trebuie privită din 2 puncte de vedere:  

 la nivel individual, o stare bună de sănătate permite oamenilor să își desfășoare bine 
activitățile și sa isi asigure un grad ridicat al calității vieții; 

 la nivel societal, o stare de sănătate buna a capitalului uman contribuie la 
competitivitatea la nivel local.  

 
Numai o populație sănătoasă poate să își atingă pe deplin potențialul economic. 
 
Sectorul asistenței medicale este unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, 
reprezentand aproximativ 10% din produsul intern brut al UE. Acest sector angajează unul 
din zece lucrători, ceea ce reprezinta o proporție mai mare decât proporția medie a 
lucrătorilor cu educație de nivel terțiar. 
 
Sănătatea are un rol important în agenda Europa 2020. În comunicarea sa din 29 iunie 2011 
„Un buget pentru Europa 2020”, Comisia a subliniat că „promovarea unei stări bune de 
sănătate este parte integrantă a obiectivelor de creștere economică inteligentă și favorabilă 
incluziunii pentru Europa 2020. Menținerea unei populații sănătoase și active mai mult timp 
are un impact pozitiv asupra productivității și a competitivității”. 
 
Sistemul român de îngrijire a sănătăţii, cu instituţiile sale și cu profesioniștii din sănătate, 
aşează pacientul în centrul preocupărilor sale. Conceptul social pe care se fundamentează 
sistemul de sănătate este bazat pe principiile de acces universal la asistenţă medicală de 
calitate şi presupune aplicarea principiului solidarităţii în finanţare. 
 
Trebuie redată cetăţenilor încrederea în sistemul de sănătate prin accesul civilizat la serviciile 
medicale de care au nevoie şi trebuie  redată demnitatea personalului medical. 
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6.5.3. Masuri si actiuni indicative 
 
 
6.5.3.1. Măsura 5.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate 
și de asistență socială 
 
În prezent, în România, sistemul sanitar nu este suficient de dezvoltat pentru a acoperi 
nevoile pe care le are populația. Starea de sănătate a populației este determinată de mai 
multi factori:  

 genetici; 

 mediu; 

 dezvoltarea economica; 

 socio-culturali. 
 
Acestor factori li se adauga accesul la serviciile de sănătate care depinde aproape în 
totalitate de infrastructura sanitară. 
 
Scopul acestei măsuri constă în creșterea accesibilității populației la servicii de sănătate și la 
asistență socială de calitate, precum și in transformarea societății actuale într-o societate mai 
sigură și mai sănătoasă care va asigura fiecărui grup al populației și fiecărui individ în parte 
un înalt nivel de protecție al sănătății și oportunități egale de a accesa serviciile medicale și 
de asistență socială. 
 
În Comuna 1 Decembrie functioneaza mai mute unitati sanitare nemodernizate si care nu 
dispun de aparatura necesara diagnosticarii in conditii de certitudine si de interventie in 
conditii de siguranta.  
 
În ceea ce privește serviciile sociale, acestea reprezintă instrumente esentiale pentru 
salvgardarea drepturilor fundamentale ale omului și ale demnității umane. Serviciile sociale, 
alături de educație, de sănătate, de ocuparea forței de muncă și de problemele legate de 
locuință, reprezintă stâlpi ai incluziunii sociale. Pentru a putea găsi soluții la cerințele 
oamenilor ca indivizi, serviciile sociale trebuie să fie cuprinzătoare și personalizate, 
concepute și furnizate în mod integrat. 
 
În cadrul Uniunii Europene, una dintre cele mai relevante schimbări o reprezintă 
conștientizarea importanței pe care o are politica socială alături de ocuparea forței de muncă, 
acestea fiind considerate trăsături care fac diferența între societățile dezvoltate. 
 
La nivelul României există două tipuri principale de servicii sociale:  

1. servicii cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de 
dificultate sau de vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau la excluziune 
socială  

2. servicii specializate care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea 
capacității individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială. 

 
Rețeaua publică de asistență socială și de protecție a copilului a fost restructurată, prin 
desființarea centrelor rezidențiale de mari dimensiuni și prin crearea unor centre de tip 
familial, centre de zi etc.  
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Capacitatea infrastructurii de asistență socială la nivelul Romaniei este redusa. În pofida 
volumului semnificativ al investițiilor în infrastructura de asistență socială a Regiunii 
Bucuresti-Ilfov, capacitatea acestor unități este încă insuficientă în raport cu cererea foarte 
mare din partea potențialilor beneficiari, în condițiile în care zona prezintă caracteristici 
specifice.  
 
Ponderea sectorului non-guvernamental este încă redusă în furnizarea serviciilor sociale. 
 
In Comuna 1 Decembrie, functioneaza serviciul de asistenta sociala din cadrul Primariei 
Comunei 1 Decembrie. Comuna nu are in implementare niciun proiect privind infiintarea 
vreunui centru social. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

 Construirea si dotarea unei policlinici 

 Reabilitarea, amenajarea, extinderea, modernizarea si dotarea cu echipamente 
inovatoare, de ultimă generație a infrastructurii serviciilor de sănătate existente  

 Crearea si amenajarea infrastructurii serviciilor de asistență socială, inclusiv dotarea 
cu echipamente inovatoare, de ultimă generație pentru toate grupurile de persoane 
vulnerabile 

 Construcția infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea 
de proximitate 

 Construirea de locuinte sociale 
 
 
6.5.3.2. Măsura 5.2. Dezvoltarea capacității instituționale a sistemului sanitar și de 
asistență socială 
 
Sectorul sănătății se bazează pe o forță de muncă înalt calificată, fiind necesară o mai bună 
anticipare și planificare a necesităților de formare a profesioniștilor în acest domeniu. 
 
Un alt domeniu prioritar pentru Comuna 1 Decembrie în următoarea perioadă de programare 
2014 - 2020 este reprezentat de dezvoltarea capacității instituționale a sistemului sanitar și 
de asistență socială. Trebuie sprijinită formarea continuă pentru specialiștii din domeniu, 
punându-se accent pe specializările deficitare, crearea de servicii de asistență socială noi, în 
special pentru noi grupuri vulnerabile: copii aflaţi în situaţii de dificultate, tinerii care ies din 
sistemul social de protecţie, familii aflate în risc de destrămare cu foarte mulţi copii, copii 
rămaşi în ţară ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate să muncească, persoane adulte şi 
vârstnice dependente socio-medical. 
 
Complementar domeniului amintit anterior, o atenție deosebită trebuie acordată derulării de 
programe în vederea prevenirii existenței unor situații de abuz sau de neglijență în familie, de 
programe de educare pentru pacienții incluși în programele naționale de sănătate. 
 
În consecinţă, este foarte important să se implementeze acțiuni și proiecte care au ca 
principal scop atingerea unui echilibru între nevoile sociale individuale și cele comunitare. 
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Acțiuni indicative 
 

 Formarea continuă de specialiști din domeniul asistentei sociale 

 Atragerea de specialiști din domeniul sanitar, cu accent pe specializările deficitare 

 Crearea de servicii de asistență socială noi pentru noi grupuri vulnerabile: copii aflaţi 
în situaţii de dificultate, tinerii care ies din sistemul social de protecţie, familii aflate în 
risc de destrămare cu foarte mulţi copii, copii rămaşi în ţară ai căror părinţi sunt plecaţi 
în străinătate să muncească, persoane adulte şi vârstnice dependente socio-medical 

 Crearea si dotarea de centre de asistență socială pentru copii, tineri, vartsnici, 
persoane vulnerabile sau in situatii de risc 

 Construirea de locuinte pentru specialisti din domeniul sanatatii si al asistentei sociale 

 Derularea de programe de consiliere/mediere în vederea prevenirii existenţei unor 
situaţii de abuz sau de neglijenţă în familie şi/sau separarea de familie 

 Programe și campanii de educare și de informare a populației asupra conceptului de 
viata sanatoasa, riscuri medicale si sociale etc. 

 
 
6.5.3.3. Măsura 5.3. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 
 
Conceptul de „incluziunea socială” se bazează pe accesul indivizilor și al familiilor lor la un 
set de standarde sociale, sub formă de drepturi sociale. Astfel, conceptul se referă la 
egalitatea în ceea ce privește oportunitățile cu scopul de a obține drepturi egale. 
 
Conform legislației, în România următoarele categorii de persoane se află în dificultate şi 
sunt expuse riscului de marginalizare socială:  

 copii aflați în sistemul de stat de protecție a copilului; 

 persoane de etnie romă în situații de risc;  

 persoane cu dizabilități; 

 persoane eliberate din detenție; 

 familii monoparentale, în special cele care beneficiază de prestații sociale. 
 
Conform diverselor studii și rapoarte de cercetare, există și alte segmente sociale vulnerabile 
care pot fi adăugate la lista anterioară:  

 persoane adulte fără adăpost; 

 persoane cu HIV/SIDA; 

 persoane dependente de droguri ilegale, de alcool etc.; 

 persoanele victime ale violenței domestice;  

 vârstnicii singuri; 

 persoane vârstnice care nu beneficiază de pensie sau de alte venituri (în special cele 
din mediul rural); 

 persoane cu slabă pregătire profesională sau slabă calificare; 

 șomeri - în special cei de lungă durată etc. 
 
Sărăcia, în multiplele sale dimensiuni, include o lipsă de venit și de suficiente resurse 
materiale pentru o viață în demnitate, acces inadecvat la servicii de bază, precum asistența 
medicală, locuința și  educația, excluziune de pe piața muncii și muncă de slabă calitate. 
Aceste elemente reprezintă cauzele fundamentale ale sărăciei și explică modul în care 
persoanele și familiile ajung să fie excluse social. 
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Inegalitățile în materie de sănătate, tot mai mari în cadrul statelor membre ale UE, scot în 
evidență interacțiunile strânse între inegalitățile în materie de sănătate și de sărăcie.  
 
Starea de sănătate precară – adesea rezultând din condiții necorespunzătoare de trai – 
poate avea o contribuție majoră la sărăcie pentru că reduce capacitatea de muncă si pentru 
ca diminueaza bugetul personal cu contravaloarea tratamentului și al îngrijirii. 
 
Prevenirea bolii și asigurarea accesului facil la asistență socială și medicală sunt măsuri 
importante pentru combaterea sărăciei. Acestea reprezintă o provocare pentru politicile de 
sănătate publică și pentru sistemele de sănătate. Cererea sporită dublata de presiunile 
severe asupra bugetului sistemului de sanatate presupune gasirea raportului optim intre 
eficienta actului medical si accesul universal la servicii de sănătate de calitate. 
 
În întreaga Europă s-au dezvoltat inițiative de economie socială care au adus soluții 
inovatoare la necesitățile sociale emergente și la problemele pe care nici statul și nici piețele 
nu le pot rezolva. 
 
Sectorul întreprinderilor sociale reprezintă 10% dintre toate întreprinderile europene și are 
peste 11 milioane de angajați plătiți. Cu toate acestea, dezvoltarea sa eficientă este 
îngreunată de numeroase obstacole juridice și practice, inclusiv lipsa unor condiții de 
concurență echitabile între întreprinderile din economia socială și concurenții deplin 
comerciali ai acestora. După cum s-a anunțat în inițiativa emblematică „O Uniune a inovării”, 
se va lansa un pilot de inovare socială pentru a oferi expertiză și un „centru virtual” pentru 
antreprenorii sociali și pentru sectoarele publice și terțiare. 
 
Modelul european al unei economii pluraliste și incluzive trebuie consolidat prin încurajarea 
implicării întreprinderilor în construirea unor societăți incluzive și prin promovarea 
responsabilității sociale a întreprinderilor. Aceasta se poate realiza, printre altele, prin 
încurajarea întreprinderilor de a angaja persoane din grupuri dezavantajate și de a gestiona 
mai bine diversitatea, precum și prin luarea în considerare a aspectelor sociale în achizițiile 
publice. 
 
Actorii din economia socială și din întreprinderile sociale sunt vectori esențiali ai creării de 
locuri de muncă și ai inovării sociale bazate pe incluziune. Față de probleme similare cu cele 
ale majorității IMM-urilor, acești actori se pot confrunta cu alte dificultăți, cum sunt problemele 
legate de accesul la finanțare, aceasta fiind o chestiune abordată de Comisia Europeana în 
viitorul Program pentru schimbări sociale și inovare socială (PSCI), precum și în 
regulamentele privind fondurile structurale. 
 
O utilizare accesibilă a tehnologiilor informației și a comunicării în epoca Internetului 
îmbunătățește capacitatea de inserție profesională și oportunitățile în viață, incluziunea în 
comunitățile locale, utilizarea de servicii publice online, precum și accesul la o îngrijire 
modernă și eficientă, facilitând astfel incluziunea socială. Aceasta necesită eforturi susținute 
de eliminare a decalajului digital prin îmbunătățirea competențelor digitale, a competențelor și 
a utilizării regulate a internetului pentru persoanele dezavantajate, precum și furnizarea de 
servicii online incluzive și specifice în domenii esențiale (ocuparea forței de muncă, locuință, 
sănătate și alte servicii sociale) care susțin abilitarea utilizatorilor, mai ales din grupuri 
vulnerabile. 
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Ignoranța digitală sau abilități scăzute de utilizare a TIC reprezintă o formă particulară a 
excluziunii sociale, ceea ce duce la bariere serioase de acces la servicii, de participare slabă 
la învățare pe termen lung, dificultăți în a găsi un loc de muncă etc.  
 
 
Acțiuni indicative 
 

 Programe integrate de incluziune socială a persoanelor care fac parte din categorii 
dezavantajate 

 Programe de dezvoltare comunitară integrată pentru obținerea consensului și 
participării comunității asupra căreia se realizează intervenția 

 Susținerea economiei sociale și a întreprinderilor sociale 

 Formarea de competențe digitale de bază a persoanelor care fac parte din categorii 
dezavantajate 

 Activități de informare și conștientizare cu privire la efectele excluziunii și discriminării 
sociale. 

 Crearea intreprinderilor sociale 

 Crearea centrelor de informare, de consiliere, de formare pe tot parcursul vietii 
 
 
6.6. Prioritatea 6. Dezvoltarea rurala si agricultura 
 
 
6.6.1. Obiectiv 
 
Creşterea rolului localitatii şi a contribuţiei agriculturii la economia Comunei 1 Decembrie. 
 
 
6.6.2. Justificare 
 
Politica agricolă a Uniunii Europene, cunoscută şi sub numele de Politica Agricolă Comună, 
garantează menţinerea unui echilibru între producţia alimentară europeană şi dezvoltarea 
economică viabilă a comunităţilor rurale, pe de o parte şi măsurile de protecţie a mediului, 
vizând combaterea schimbărilor climatice, gospodărirea apelor, bioenergia şi diversitatea, pe 
de altă parte.  
 
Modelul european de agricultură se bazează pe un sector competitiv, orientat spre piaţă, 
îndeplinind şi alte funcţii publice, cum ar fi protejarea mediului înconjurător, oferirea unor 
aşezări rezidenţiale convenabile pentru populaţia din spaţiul rural, precum şi integrarea 
agriculturii cu mediul înconjurător şi cu silvicultura. 
 
Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează, în ceea ce priveşte 
agricultura şi dezvoltarea rurală, principiile Politicii Agricole Comune (PAC) care reprezintă 
un set de reguli şi de măsuri adresate în principal creşterii productivităţii, garantării unui nivel 
de viaţă echitabil populaţiei din agricultură, stabilizarea pieţelor, garantarea securităţii 
aprovizionărilor, asigurarea consumatorului cu produse la preţuri raţionale. Acestea au 
pierdut foarte mult în urma deteriorării situaţiei în sectorul agricol, prin distrugerea filierelor pe 
produse şi prin divizarea în milioane de exploataţii de mici dimensiuni, lipsite de utilajele 
necesare unei agriculturi moderne şi care cu greu se aliniază cerinţelor pieţei şi unei 
agriculturi moderne si performante. 
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Comuna 1 Decembrie dispune de resursele naturale şi umane importante. Dezvoltarea 
economică şi socială durabilă a comunei este indispensabil legată de îmbunătăţirea 
infrastructurii rurale şi a serviciilor de bază, pentru ca în viitor să poată concura efectiv în 
atragerea de investiţii, asigurând totodată şi furnizarea unor condiţii de viaţă adecvate şi 
servicii sociale necesare comunităţii. 
 
 
6.6.3. Masuri si actiuni indicative 
 
 
6.6.3.1. Măsura 6.1. Revitalizarea comunităţii rurale 
 
În cadrul lucrării „Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială a României – 2030” se 
urmăreşte întărirea adecvată a solidarităţii rural–urban, a diferitelor categorii de teritorii, mai 
ales a celor rurale, prin dezvoltarea endogenă, bazată pe diversitate şi pe performanţă; 
promovarea parteneriatelor între oraşe/aglomeraţii urbane şi formele de asociere a entităţilor 
administative rurale constituie o alta directie de dezvoltare rurala. 
 
Acest aspect determină realizarea de programe integrate care au ca măsură dezvoltarea 
infrastructurii, a activităţii economice, de soluţionare a problemelor sociale şi de mediu. 
 
Pornind de la rezultatele mai multor studii întreprinse, se impune o schimbare de concept, de 
mentalitate, o nouă filosofie a ruralului, corelată cu autonomia locală şi regională şi cu 
principiul subsidiarităţii. 
 
Revitalizarea rurală este un proces complex care nu se opreşte doar la ceea ce ţine de 
patrimoniu, ci se referă inclusiv la aspecte care ţin de economie, social, cultură, tradiţii, iar 
întregul proces presupune în final o dezvoltare armonioasă a zonei. 
 
Pe baza studiilor efectuate pâna în prezent, s-a stabilit că soluţiile de dezvoltare rurală 
durabilă trebuie să conţină elemente tehnice, juridice şi financiare concrete de stimulare a 
dezvoltării complexe şi durabile. Satul, prin economia sa, trebuie scos din economia naturală 
închisă şi introdus în mediul de afaceri, iar economia rurală trebuie transformată, treptat, din 
economie de subzistenţă în economie comercială competitivă. 
 
O nouă strategie rurală a României prin implementarea instrumentelor de dezvoltare rurală, 
trebuie să ducă, pe termen mediu, la compatibilizarea structurilor rurale româneşti cu cele 
europene. De asemenea, în spaţiul rural este necesară o infrastructură modernă, corelată cu 
nevoile actuale ale vieţii de la sate şi cu activitatea economică rurală complexă. 
 
Comunitatea din mediul rural trebuie să capaciteze tinerii în activităţile agricole prin 
dezvoltarea antreprenoriatului orientat cu precădere către comunităţile dezavantajate, 
inclusiv a comunităţilor rrome, insistând pe trecerea de la o economie de subzistenţă la o 
economie competitivă. Vitalitatea zonelor rurale este strâns legată de prezenţa unui sector 
agricol competitiv şi dinamic, care să fie atractiv pentru tineri, coroborat cu mutarea 
accentului de pe statutul de salariat la cel de antreprenor, schimbari care pot conduce la 
soluţionarea problemelor sociale şi de mediu. 
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In perioada 2014–2020, se intenţionează sprijinirea consolidării capacităţilor GAL-urilor, 
inclusiv a celor din sectorul de pescuit, urmărind astfel diferite grade de dezvoltare şi de 
experienţă din zonele rurale. 
 
Comuna 1 Decembrie dispune de resurse de: 

 teren agricol: 1.445 ha 

 luciu de apa: 24 ha 

 paduri: 19 ha. 
 
Infrastructura rutiera agricola este bine reprezentata din punct de vedere al lungimii si a 
densitatii retelei, 38 km de drumuri de exploatatie agricola, insa se afla in stare de degradare 
continua. 
 
Irigatiile sunt inexistente in sistem centralizat sau la scara mare, fiind asigurate rudimentar in 
mod individual prin put forat. 
 
Comuna 1 Decembrie si-a modificat profilul, devenind din localitate cu specific agricol, o 
localitate cu specific agro-industrial si de servicii. Apropierea de Bucuresti si cererea 
imobiliara pentru zona a determinat extinderea intravilanului si realizarea unei platforme 
industriale si rezidentiale, in detrimentul extravilanului si al terenului agricol. 
 
Localitatea nu este deficitara din punct de vedere al resursei „teren agricol”, insa tinde sa 
ofere acesteia o alta destinatie – imobiliara si industriala, motiv pentru care terenul agricol 
care isi pastreaza destinatia trebuie sa fie valorificat intensiv prin investitii care privesc 
dezvoltarea infrastructurii si modernizarea exploatatiilor agricole. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

 Programe integrate de dezvoltare a infrastructurii, de revigorare a activității 
economice, de solutionare a problemelor sociale și de mediu. Mecanismul de 
implementare recomandat este utilizarea dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității, prevăzută de Regulamentul General al CE, art. 28 

 Acțiuni de incurajare si de spriijin a capacității de dezvoltare locală - investiții pentru 
crearea și funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, inclusiv a celor din sectorul de 
pescuit, crearea de competențe de planificare a dezvoltării, elaborarea, 
implementarea și monitorizarea strategiilor de dezvoltare locală, investiţii pentru 
dezvoltarea componentei economice a structurilor asociative prin crearea de clustere 

 Acţiuni pentru dezvoltare integrată rural-urban 

 Construirea, modernizarea, reabilitarea si dotarea capacitatilor de productie, de 
procesare primara si secundara, de distributie, de comercializare a  produselor agro-
alimentare, piscicole, aplicole si forestiere 

 Extinderea, modernizarea, reabilitarea cailor de acces catre exploatatiile agricole 

 Extinderea, modernizarea, reabilitarea pietei agroalimentare in vederea sustinerii si 
valorificarii productiei agricole locale 
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6.6.3.2. Măsura 6.2. Conservarea și îmbunătățirea mediului înconjurător a comunei și 
protejarea moștenirii culturale – a patrimoniului material și imaterial 
 
În contexul unei societăţi globale, bazate pe informaţie, pericolul pierderii identităţii culturale 
este unul real, astfel încât protejarea moştenirii culturale a fost stabilită ca o prioritate 
mondială. 
 
Spaţiile rurale româneşti sunt entităţi cu o puternică inerţie istorică şi culturală, dar totodată, 
acestea sunt influenţate negativ de trecerea timpului fiind în diverse stadii de degradare, 
astfel încât este necesară protejarea acestor patrimonii, fie ele materiale sau imateriale.  
 
Satele româneşti reprezintă importante centre ale moştenirii culturale prin păstrarea tradiţiilor, 
a obiceiurilor, a artei meşteşugurilor, a ansamblurilor de biserici, a siturilor arheologice, a 
centrelor istorice etc. şi adăpostesc o bogată cultură tradiţională, o arhitectură diversă şi un 
mod de viaţă bazat pe valori tradiţionale care, în general, diferă de la o regiune la alta. 
Totuşi, satele româneşti nu reuşesc să utilizeze cu succes aceste resurse unice în avantajul 
economic al populaţiei. 
 
Activitatea culturală din localitate este deficitara deoarece Comuna 1 Decembrie nu dispune 
de vreun asezamant cultural. 
 
Infrastructura culturala precara  se răsfrânge şi asupra situaţiei educaţionale a locuitorilor. 
 
Dezvoltarea rurală durabilă, cu tendinţe de modernizare pe coordonate europene, are ca 
principal obiectiv  menţinerea şi conservarea caracterului naţional al spaţiului şi culturii rurale, 
iar acolo unde s-au produs grave distrugeri ecologice, economice şi socio-culturale locale, 
regionale sau naţionale se propune soluţia reconstrucţiei sau restaurării acestor zone, în 
sensul readucerii lor la standardele de ruralitate. 
 
Cu toate că tradiţiile şi obiceiurile sunt influenţate de poziţia geografică a localitatii şi de 
prezenţa resurselor naturale, identitatea culturală nu este definită doar de o simplă locaţie. 
Păstrarea şi conservarea moştenirii rurale sunt esenţiale pentru dezvoltarea turismului rural, 
reprezentând o posibilitate de promovare a satelor cu efect pozitiv asupra turiştilor şi a 
populaţiei locale. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

• Construirea unui centru cultural cu scopul de a promova şi de a păstra imaginea 
tradiţională a satului 

• Amenajarea obiectivelor cu potenţial cultural, istoric, recreativ si de agrement 
• Activităţi artistice pentru păstrarea identităţii culturale a localitatii 
• Crearea unor ateliere de mestesuguri si de artizanat 
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6.6.3.3. Măsura 6.3. Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii 
acesteia 
 
Tema comună pentru Uniunea Europeană și pentru România, în următoarea perioadă de 
programare 2014–2020, este necesitatea de a promova utilizarea eficientă a resurselor, în 
vederea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii pentru zonele rurale și 
pentru agricultură, în concordanță cu strategia Europa 2020 și cu orientările Politicii Agricole 
Comune. 
 
Economia rurală românească este slab dezvoltată și dependentă de activitățile agricole, ceea 
ce impune stimularea investiţiilor în spaţiul rural, pentru extinderea IMM-urilor din economia 
non-agricolă şi de prelucrare a produselor agricole primare. 
 
Agricultura Comunei 1 Decembrie este bine reprezentata, insa este preponderent o 
agricultură de subzistenţă, caracterizându-se prin productivitate și competitivitate scăzute si 
prin obținerea de venituri mici. Alături de o asociativitate limitată, competitivitatea agriculturii 
la nivel local este influențată şi de unele probleme de structură, respectiv de fragmentarea 
excesivă a terenurilor, dotarea tehnică precară și concurenţa sufocantă a producătorilor 
străini. 
 
Restructurarea, reorganizarea si modernizarea agriculturii locale va avea un impact pozitiv 
asupra economiei rurale în general, dar și în economia localitatii, prin stimularea agro-
industriei. 
 
Contribuția agriculturii la valoarea adaugata a comunei este insemnata, deoarece localitatea 
are mentine un profil agro-industrial.  
 
Comuna 1 Decembrie  prezintă o dezvoltare antreprenorială ridicata, efect al resurselor de 
teren agricol insemnate si al resursei umane bine reprezentate numeric.  
 
Analiza microîntreprinderilor din Comuna 1 Decembrie evidenţiază o capacitate relativ 
redusă a acestora de a răspunde exigențelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă 
pentru populaţia rurală. 
 
Numărul de locuitori din comuna ocupaţi în activităţile de artizanat si de mestesugarit este 
nesemnificativ, fiind devansat de numarul de persoane ocupate in domeniul transportului si al 
serviciilor.  
 
Sprijinirea furnizării serviciilor reprezintă un factor important pentru ridicarea calităţii vieţii şi 
sporirea atractivităţii localitatii. 
 
In următoarea perioadă de programare 2014-2020, în vederea diversificării economiei rurale 
și a creșterii competitivității agriculturii din localitate, acţiunile trebuie să se axeze pe: investiții 
pentru producția, distribuția și promovarea produselor bazate pe valorificarea superioară a 
resurselor locale; sprijin pentru crearea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii în 
sectorul non-agricol; sprijin pentru activități agro-turistice durabile și sprijin pentru dezvoltarea 
echilibrată a activităților economice din toate ramurile agriculturii si horticulturii. 
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Dezvoltarea unei reţele viabile de întreprinderi mici și mijlocii private (agroalimentare, 
industriale, de prelucrare a produselor locale, artizanale, de servicii etc.) în comuna are, pe 
lânga funcţia economică importantă, şi o componentă socială marcantă, în sensul 
„stabilizării” populaţiei rurale, eliminării navetismului şi utilizării, prin complementaritate, a 
forţei de muncă sătească. În acelaşi timp, aceste întreprinderi au şi rolul de a potenţa 
economia rurală care contribuie la dezvoltarea economică și socială a localităţii. 
 
Turismul durabil, opusul turismului de masă, reprezintă o formă de turism alternativ care are 
la bază principii de minimizare a impacturilor activității turistice asupra mediului natural în 
vederea obținerii durabilității ecologice, contribuind la menținerea și la îmbunătățirea stării de 
conservare a patrimoniului natural. 
 
Acest tip de turism contribuie la minimizarea impacturilor negative ale activității turistice 
asupra comunității locale și asupra membrilor ei în vederea obținerii durabilității sociale, 
precum și minimizarea impacturilor negative asupra culturii/tradițiilor/obiceiurilor comunității 
locale în vederea obținerii durabilității culturale. 
 
Direcţia de acţiune pentru diversificare economiei rurale o reprezintă promovarea investiţiilor 
în agricultură, în vederea unei dezvoltări echilibrate și a creșterii competitivității agriculturii 
locale, pentru a face față concurenței pe piața națională, europeană și internațională. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

 Investiții pentru producția, distribuția și promovarea produselor bazate pe valorificarea 
superioară a resurselor locale 

 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii în sectorul non-
agricol 

 Sprijin pentru activități agro-turistice durabile 

 Sprijin pentru dezvoltarea echilibrată a activităților economice din toate ramurile 
agriculturii. 

 
 
6.6.3.4. Măsura 6.4. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sprijin a 
agriculturii și  silviculturii 
 
Agricultura României se află încă într-o situație de declin, determinată de fragmentarea 
excesivă a proprietății (gospodăriile de subzistență fiind predominante), dotarea slabă cu 
mașini și utilaje, situația precară a infrastructurii rurale, folosirea îngrașămintelor chimice și a 
pesticidelor, reducerea dramatică a suprafețelor irigate, degradarea solului, deficitul cronic de 
resurse de finanțare și lipsa unui sistem funcțional de credit agricol. 
 
O dezvoltare echilibrată a agriculturii în Comuna 1 Decembrie presupune nu numai măsuri 
referitoare la restructurarea acesteia, dar și crearea infrastructurii necesare. 
 
In perioada 2014–2020, investițiile vor trebui îndreptate către: dezvoltarea, reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii rutiere agricole și forestiere; realizarea și reabilitarea 
infrastructurii de irigații și îmbunătățiri funciare; infrastructura de producţie, procesare, 
prelucrare, depozitare și distribuție a produselor agricole; construirea de depozite ecologice 
pentru gestiunea eficientă a deşeurilor animaliere şi vegetale; lucrări privind adaptarea la 
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schimbările climatice, inclusiv prevenirea și gestionarea riscurilor în fondul funciar agricol și 
forestier.  
 
Toate aceste acțiuni vor contribui la îmbunătățirea performanțelor economice și de mediu ale 
exploatațiilor agricole și ale întreprinderilor din mediul rural, dar și la eficientizarea sectorului 
comercializării și al prelucrării produselor agricole. 
 
În ceea ce privește infrastructura de irigații, vitală pentru o agricultură care încă depinde de 
condițiile meteorologice, aceasta se află într-o stare avansată de degradare, nefuncțională și, 
în plus, nu mai corespunde cu actualele standarde europene, ceea ce impune reabilitarea și 
modernizarea în totalitate. 
 
În următoarea perioadă de programare, în vederea obţinerii de produse corespunzătoare din 
punct de vedere cantitativ şi calitativ in conformitate cu solicitările pieţei, este necesara 
crearea de oportunităţi de producție, prelucrare, colectare, procesare, depozitare, 
intermediere şi comercializare a produselor agro – alimentare. 
 
În aceasta privinta, Comuna 1 Decembrie înregistrează performanţe modeste privitor la 
producţia, procesarea şi depozitarea produselor locale agricole. 
 
Comuna 1 Decembrie este deficitară la capitolul depozitarii produselor agro-alimentare si la 
valorificarea acestora, iar sprijinirea dezvoltării acestui segment ar conduce la extinderea 
practicării agriculturii pe scară mai largă îndeosebi de către micii fermieri și la o mai bună 
valorificare a producției locale si judetene, permițând și facilitând micilor producători accesul 
la piața de desfacere. 
 
Agricultura și silvicultura sunt foarte expuse schimbărilor si conditiilor climatice. Agricultura 
poate avea un impact negativ asupra calității mediului prin diferite emisii de agenți chimici, 
rezultați din utilizarea îngrășămintelor chimice, cu efecte asupra florei și a faunei. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

• Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere agricole și forestiere 
• Realizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații și de îmbunătățiri funciare 
• Investiții in infrastructura de producţie, procesare, prelucrare, depozitare, distribuție si 

valorificare a produselor agricole 
• Construirea de depozite ecologice pentru gestiunea eficientă a deşeurilor animaliere şi 

vegetale 
• Lucrări privind adaptarea la schimbările climatice, inclusiv prevenirea și gestionarea 

riscurilor în fondul funciar agricol și forestier 
• Construirea unei noi piete agro-alimentare 
• Extinderea, modernizarea, reabilitarea pietei agroalimentare existente 

 
 
6.6.3.5. Măsura 6.5. Diversificarea și dezvoltarea sectorului agricol și agro-alimentar 
 
Agricultura are un rol strategic în toate ţările lumii, întrucât este principalul sector responsabil 
de securitatea alimentară a populaţiei, având totodată o contribuţie specială la procesul 
general de dezvoltare economică durabilă şi de protecţie a mediului. 
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În vederea unei mai bune alinieri la Strategia Europa 2020, în special în ceea ce privește 
utilizarea eficientă a resurselor, o importanță tot mai mare o are creșterea productivității 
agricole prin cercetare, prin transfer de cunoștințe și prin promovarea cooperării și a inovării, 
inclusiv prin intermediul parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și 
durabilitatea agriculturii.  
 
Pentru perioada 2014–2020, România va trebui să răspundă cerintelor în direcția „creşterii 
inteligente" și a „dezvoltării unei economii bazate pe cunoaştere şi pe inovare” pentru a spori 
competitivitatea economică în agricultură și silvicultură și, în general, în spațiul rural. 
 
O data cu extinderea intravilanului, a zonelor rezidentiale si industriale, Comuna 1 Decembrie 
si-a diminuat potenţialul pentru dezvoltarea sectorului agro-alimentar. 
 
Fragmentarea excesivă din lanţul valoric al sectorului agroindustrial produce efecte nedorite 
în economia locala. 
 
Competitivitatea sectorului agroalimentar din Comuna 1 Decembrie este diminuată şi de 
deficienţele infrastructurii aferente, lipsuri majore fiind semnalate, în special, în ceea ce 
priveşte capacitatea de stocare – depozitare – valorificare  în condiţii moderne pentru 
produsele perisabile. 
 
Pentru dezvoltarea şi acapararea de noi pieţe de desfacere, acţiunile trebuie concentrate 
spre promovarea produselor, mai ales a celor locale şi tradiţionale. Îmbunătăţirea 
marketingului reprezintă o premisă a creşterii competitivităţii şi a valorificării produselor locale 
prin crearea de oportunităţi de colectare, procesare, depozitare, intermediere şi 
comercializare a produselor agro-alimentare şi devine o necesitate imediată în vederea 
obţinerii de produse corespunzătoare solicitărilor pieţei, din punct de vedere cantitativ şi 
calitativ. 
 
Investițiile aferente următoarei perioade de programare 2014–2020 se vor îndrepta către: 
dezvoltarea de servicii specifice pentru agricultură și industria alimentară, îndeosebi în 
sectorul agricol şi de pescuit; achiziţia de utilaje şi echipamente inovatoare, de ultimă 
generaţie; achiziţia de tehnologii şi material genetic inovatoare, de ultimă generaţie; sprijnirea 
de programe de cercetare aplicată și transfer de know-how în domeniul agricol şi forestier; 
sprijinirea asocierii şi integrării în reţele de producători. 
 
Având în vedere situaţia existentă pe plan local, sprijinirea acestor acţiuni indicative va 
încuraja realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agro-alimentare 
şi a produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase), având ca ţintă finală creşterea valorii 
produselor prin respectarea condiţiilor de calitate şi de siguranţă alimentară, precum şi 
satisfacerea cerinţelor de piaţă. 
 
Achiziţia de utilaje, tehnologii şi echipamente inovatoare, coroborate cu susţinerea finanţărilor 
pentru achiziţia de material genetic inovator, de ultimă generaţie, vor contribui la o agricultură 
performantă in localitate. 
 
Trebuie promovată asocierea agricultorilor şi a producătorilor agricoli si judeteni, în vederea 
valorificării potenţialului localitatii si al judetului, dar și încurajarea formelor asociative, 

mailto:primaria1decembrie@yahoo.com


Primaria Comunei 1 Decembrie  
Comuna 1 Decembrie, Sos. Giurgiului, nr.196, bl.P22, ap.13-14, Judetul Ilfov 

Tel/fax: 021.369.13.15/ 021.369.13.17, Email: primaria1decembrie@yahoo.com  
 

395 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2014-2020 

asocierea fiind o resursă importantă pentru progresul agriculturii, în primul rând prin 
creşterea şanselor de atragere a fondurilor europene. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

• Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor specifice pentru agricultură și pentru industria 
alimentară (sectorul agricol, zootehnic şi piscicol) 

• Achiziţia de utilaje şi de echipamente inovatoare, de ultimă generaţie 
• Achiziţia de tehnologii şi de material genetic inovatoare, de ultimă generaţie 
• Programe de cercetare aplicată și transfer de know-how în domeniul agricol, horticol şi 

forestier 
• Sprijin pentru asocierea şi integrarea în reţele de producători 
• Crearea unei piete agro-alimentare 

 
 
6.6.3.6. Măsura 6.6. Instruire și consultanță în agricultură 
 
La nivelul Uniunii Europene, înfiinţarea unui sistem de consultanţă pentru agricultori este 
reglementată prin Regulamentul (CE) nr.73/2009, potrivit căruia fiecare Stat Membru este 
obligat să-şi organizeze un serviciu pentru furnizarea de consultanţă fermierilor atât în 
materie de gestionare, bunele practici agricole şi de mediu, cât şi pentru profitabilitatea, 
competitivitatea exploataţiilor agricole prin realizarea transferului tehnologic, diseminarea 
rezultatelor cercetării ştiinţifice aplicative, promovării Politicii Agricole Comune şi a 
programelor de finanţare europene şi guvernamentale. 
 
În România, datorită numărului foarte mare de exploataţii de dimensiuni mici (de subzistenţă 
şi semisubzistenţă) care nu au posibilitatea reală de dezvoltare, se impune în următoarea 
perioadă de programare, sprijinirea acestora în scopul asigurării consultanţei agricole. 
 
Majoritatea fermierilor din Comuna 1 Decembrie nu sunt suficient de pregătiţi pentru a 
îndeplini normele de eco-condiţionalitate, de accesare a plăţilor directe şi/sau a sprijinului 
financiar disponibil producătorilor agricoli, precum şi pentru respectarea standardelor 
comunitare privind calitatea alimentelor, diversificarea activităţilor în ferme, protejarea 
mediului înconjurător, bunăstarea animalelor, calitatea produselor şi a normelor sanitar-
veterinare şi fitosanitare, de igienă şi siguranţă profesională. 
 
In următoarea perioadă de programare 2014–2020, investițiile se vor îndrepta către: cursuri 
de instruire, specializare și perfecționare în domeniul agricol; sprijin pentru furnizarea de 
servicii de consultanță în domeniul agricol, în vederea consolidării capacității instituționale 
pentru desfășurarea de servicii de consultanță pentru micii fermieri; sprijin pentru accesarea 
serviciilor de consultanță în domeniul agricol. 
 
Referitor la furnizarea de cursuri de instruire, specializare și perfecționare în domeniul 
agricol, înfiinţarea centrelor de instruire sunt de actualitate, deoarece începând din anul 2014 
se vor acorda fonduri europene speciale dedicate instruirii consultanților şi producătorilor 
agricoli. 
 
Se vor adopta măsuri specifice care vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională 
şi creditarea categoriei de mici fermieri prin instituții specializate care ar trebui să se 
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transforme în furnizori de consultanţă pentru fermieri şi tineri întreprinzători din comuna și 
care să ofere consiliere de la producţia brută la valorificare, respectiv procesarea produselor 
agricole, pentru a crea locuri de muncă și a obține un plus de valoare adăugată în acest 
sector. 
 
Scopul principal al serviciilor de consultanță este de a contribui la susținerea fermierilor în 
procesul de îmbunatățire a standardelor în cadrul fermei sau exploatațiilor agricole, în 
principal prin perfecționarea tehnologiilor, aplicarea bunelor practici pentru dezvoltarea 
durabilă a agriculturii, precum și cresterea eficienței și a veniturilor în cadrul exploatației 
agricole. 
 
Obiectivul referitor la securitatea alimentară în Uniunea Europeană care trebuie corelat cu 
dezvoltarea rurală, implică, la nivelul României, atât modernizarea și restructurarea 
agriculturii, cât și sprijinirea cercetării și a inovării din acest sector. Acest aspect presupune și 
o mai bună colaborare între fermieri, companiile de consultanță agricolă și stațiunile de 
cercetare, precum și stabilirea de contacte cu alți parteneri din alte state membre. 
 
 
Acțiuni indicative 
 

• Cursuri de instruire, specializare și perfecționare în domeniul agricol si horticol 
• Sprijin pentru furnizarea de servicii de consultanță în domeniul agricol (consolidarea 

capacităţii instituţionale pentru desfăşurarea de servicii de consultanţă pentru micii 
fermieri); 

• Sprijin pentru accesarea serviciilor de consultanţă în domeniul agricol. 
• Crearea si dotarea unui centru de instruire, specializare si de perfectionare in 

domeniul agricol si horticol 
 
 
6.7. Prioritatea 7 - Creşterea capacităţii administrative şi îmbunătăţirea procesului de 
elaborare şi implementare a politicilor 
 
 
6.7.1. Obiectiv 
 
Creştere a capacităţii autoritatii publice locale de a implementa politici locale, judeţene, 
regionale sau naţionale.   
 
 
6.7.2. Justificare 
 
Dezvoltarea administraţiei publice locale este o condiţie a dezvoltării localitatii pe termen 
mediu şi lung. Autoritatea publica locala trebuie să aibă capacitatea de a pregăti proiecte şi 
de a gestiona procesul de dezvoltare strategică a localitatii. Având responsabilitatea de a 
implementa politicile locale şi de a coordona dezvoltarea localităţii prin alocări bugetare şi 
alte tipuri de sprijin, Consiliul Local al Comunei 1 Decembrie are rol decisiv în gestionarea 
procesului de înnoire a localitatii. Capacitatea Consiliului Local al Comunei 1 Decembrie de a 
elabora şi implementa politici publice la nivel local reprezintă elemente importante ale reuşitei 
procesului strategic pe termen mediu şi lung. 
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Capacitatea administrativă a localitatii este, de asemenea, o condiţie a îndeplinirii cu succes 
a obiectivelor propuse în documentul strategic. În cadrul demersului strategic există mai 
multe ţinte.  
 
Primaria are rolul de a susţine dezvoltarea localităţii şi de a oferi servicii publice de calitate 
cetăţenilor; 
 
Primaria trebuie să îşi dezvolte capacitatea instituţională de a cheltui responsabil banii 
publici, cu ajutorul celor mai bune resurse de personal si cu un management al timpului 
eficient.  
 
Creşterea capacităţii administrative a administraţiei publice locale este condiţionată de 
deschiderea autorităţilor locale în a asimila cunoştinte noi de management public. 
Modernizarea administraţiei în sensul unei guvernări locale care să respecte principiile noului 
manangement public este de natură să asigure condiţiile favorabile modernizării comunitatii 
locale. 
 
Ţinta strategiei de dezvoltare locala nu poate fi atinsă în absenţa schimbării percepţiei 
autorităţii cu privire la instrumentele şi la metodele de guvernare locală: transparentizarea 
cheltuirii banilor publici şi implicarea comunităţii în stabilirea priorităţilor locale, identificarea 
unor mijloace suport pentru articularea intereselor publice locale ale cetăţenilor. 
 
Creşterea capacităţii instituţionale a localităţii se va reflecta in creşterea indicatorilor socio-
economici la nivelul localităţii, cantitativ si calitativ.  Capacitatea institutionala a localitatii se 
reflecta si in dezvoltarea comună, bazată pe parteneriat şi pe asociere, la nivel local si 
judetean.  
 
Capacitatea de asociere şi de programare a localităţilor va trebui să se dezvolte şi să asigure 
accesarea unor oportunităţi comune. De asemenea, coeziunea judeţeană poate asigura 
dezvoltarea elementelor orizontale la nivel administrativ: economia locală, infrastructura, 
societatea civilă.          
 
 
6.7.3. Masuri si actiuni indicative 
 
 
6.7.3.1. Masura 7.1. - Modernizarea managementului public la nivelul Administrației 
Publice Locale 
 
Autoritatea publica locala are responsabilitatea de a gestiona în mod eficace și transparent 
proiectele cu finanţare publică. 
   
Îmbunătăţirea managementului administratiei publice locale reprezintă o tranziţie de la un 
management conservator şi puţin eficient, la un management modern, bazat pe principii noi, 
principii europene de guvernare.  
 
Importanţa modernizării managementului public de la nivelul autorităţii publice locale este 
dată de faptul că noile instrumente de finanţare solicită o anumită abordare a proiectelor. 
Dintre elementele care ar trebui modificate la nivelul Autorităților Publice Locale putem 
menţiona: realizarea unor separări clare între atribuţiile funcţionarilor publici, realizarea unor 
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echipe de proiect care să aibă experienta in implementarea de proiecte, echiparea primariei 
cu soluţii moderne de guvernare, de tip inovativ care să permită o mai mare flexibilitate şi 
eficienţă. 
 
 
Actiuni indicative 
 

• Dezvoltarea platformelor de e-guvernare 
• Specializarea personalului in domeniile de interes 

 
 
6.7.3.2. Masura 7.2. - Creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor nerambursabile  
 

Fondurile europene reprezintă o sursă importantă de dezvoltare şi un mijloc concret aflat la 
dispoziţia autoritatii publice locale. Perioada de programare financiară europeană 2014–2020 
asigură oportunitatea de a finanţa priorităţile de dezvoltare ale localităţii. 
 
Proiectele localitatii trebuie sa răspunda nevoilor de creștere a calităţii vieţii locuitorilor, atât 
din punct de vedere al infrastructurii edilitare, cât şi al indicatorilor economici şi sociali. 
 
In prezent, capacitatea primariei de a accesa şi de a implementa proiecte cu finanţare 
europeana si guvernamentala este scazută, lipsa personalului specializat sau lipsa 
experientei personalului in gestiunea proiectelor cu finantare europeana sau 
guvernamentala, lipsa departamentului de pregătire si de implementare a proiectelor cu 
finanţare europeană si guvernamentala constituie cauzele generatoare de deficiente in 
accesarea fondurilor europene si guvernamentale. 
 
 
Actiuni indicative 
 

• Specializarea personalului in domeniul managementului proiectelor 
 
 
 
6.7.3.3. Masura 7.3. - Eficientizarea guvernării la nivel local prin utilizarea 
instrumentelor de politici publice  
 
Realizarea Strategiei de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov pentru 
perioada 2014-2020 reprezintă primul pas în pregătirea unui exerciţiu programatic financiar si 
de planificare.  
 
Priorităţile enunţate în cadrul acestei Strategii constituie o declaraţie de angajament pentru 
dezvoltarea durabila a localitatii. 
  
Deosebit de important este gradul de pregătire al autorităţii publice locale în problematici de 
politici publice locale.  
 
Principiile subsidiarităţii pe care se bazează guvernarea locală la nivelul Uniunii Europene şi 
a României presupun o cunoaştere a conceptelor de descentralizare fiscală și de 
deconcentrare. Dezvoltarea localitatii  se va realiza în funcţie de Strategia de Dezvoltare a 
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proprie, a judeţului, a regiunii de dezvoltare si cea nationala. Strategia de dezvoltare prezintă 
avantajul de a fi o programare pe termen lung care va crea posibilitatea dezvoltării unor 
deziderate ale procesului de reformă:  
- planificarea bugetară multianuală;  
- planificare multianuală, în general. 
 
Este importantă în acest sens continuarea procesului de “învăţare” a politicilor publice de 
către autoritatea publica locala. Avantajele pe termen mediu privesc o mai mare legitimitate a 
actorilor politici şi o guvernare locală mai eficientă. 
 
 
Actiuni indicative 
 

• Specializarea personalului in domeniul politicilor publice 
• Specializarea personalului in domeniul managementului prin bugete anuale si 

multianule 
 
 

6.7.3.4. Masura 7.4. - Îmbunătăţirea democraţiei participative locale prin transparenţa 
publică  

 

Transparenţa publică contribuie la legitimarea tuturor intervenţiilor publice care vor fi 
propuse. Importanţa îmbunătăţirii instrumentelor care facilitează obţinerea unui grad ridicat 
de transparenţă a instituţiei publice este dată de necesitatea de a implica cetăţenii în deciziile 
majore. 
 
Deja exista instrumente la nivel naţional pe care autoritatea publica locala si le-a insusit:  
- legile privind liberul acces la informațiile publice; 
- legea transparenţei decizionale.  
 
Un alt instrument de transparenta publica este legea petiţiilor. Aplicarea defectuoasa a 
acesteia creează insatisfacţii majore şi tensionează relaţiile cetăţenilor cu administraţia 
publica. 
 
Momentan, autoritatea publica locala are o capacitate administrativă limitata de a da curs 
cerinţelor legale privind transparenţa. Pentru a reuşi să îmbunătăţească guvernarea locală, 
autoritatea publica locala trebuie să urmărească o creștere a capacităţii de consultare şi de 
implicare a comunităţii. 
 
 
Actiuni indicative 
 

• Crearea si sprijinirea grupurilor de actiune locala si a grupurilor consultative 
 
 

6.7.3.5. Masura 7.5. - Parteneriat şi asociativitate pentru dezvoltarea locală  
 

In vederea dezvoltarii si implementarii proiectelor cu finantare europeana si guvernamentala, 
in special a celor privind infrastructura mare de apa si canal, de construire a platformelor de 
gunoi ecologice etc. este oportuna asocierea intre autoritatile publice locale care doresc 
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implementarea pe teritoriul localitatilor lor a acestui tip de proiecte si care au obiective de 
dezvoltare similare. 
 
 
Actiuni indicative 
 

• Crearea Asociatiilor de Dezvoltare Intracomunitara (ADI) avand drept scop 
dezvoltarea durabila a localitatilor 

• Crearea Grupurilor de Actiune Locala (GAL) 
 
 
6.7.3.6. Masura 7.6. - Informatizare pentru modernizarea guvernării 
 
Comuna 1 Decembrie a inceput procesul de dezvoltare informationala si informatica, insa 
acesta trebuie permanent actualizat si corelat cu nevoile de dezvoltare ale localitatii si cu 
cerinţele managementului public modern. 
 
Cresterea gradului de informatizare a autoritatii publice locale va conduce atât la 
eficientizarea serviciului public, cât şi la o mai bună informare a cetăţenilor. 
 
Actiuni indicative 
 

• Modernizarea permanenta a infrastructurii informatice 
• Instruirea personalului pentru a putea utiliza eficient infrastructura informatica 
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III. PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA IN PERIOADA 2014-2020 
 
 
1. Proiecte 
 
In vederea dezvoltarii durabile a Comunei 1 Decembrie in perioada 2014-2020, trebuie 
implementate mai multe proiecte, conform Tabelului anexat. 
 
In vederea estimarilor bugetare, s-au folosit standaredele de cost stabilite prin H.G. 
nr.250/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr.363/2010 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice. 
 
 
2. Surse de finantare 
 
Implementarea de catre autoritatea publica locala a tuturor proiectelor care conduc la 
dezvoltarea durabila a localitatii presupune angajarea unor resurse financiare considerabile. 
 
Autoritatea publica locala poate accesa programe de finantare guvernamentale si europene 
conform propunerii orientative prezentate mai sus.  
 
Valoarea tuturor proiectelor pe care le poate implementa autoritatea publica locala este de 
47.611.418 euro. Bugetul local nu poate acoperi nevoile de finantare de 47.611.418 euro. In 
acesta situatie, s-au propus 2 variante de finantare: 

1. Varianta 1 – optima: Fonduri europene + Buget local, din care: 

 contributia UE =  39.136.938 euro, reprezentand 82,20% din valoarea totala a 
proiectelor 

 contributia proprie = 8.474.480 euro, reprezentand 17,80% din valoarea totala a 
proiectelor 

 
Desi contributia UE este cuprinsa intre 98-100%, nu exista programe de finantare 
pentru toate proiectele propuse, situatie in care acestea se finanteaza exclusiv din 
bugetul local. In acesta varianta, proiectele propuse sunt sustenabile pentru bugetul 
local din perioada 2014-2020. 
 

2. Varianta 2: Fonduri guvernamentale + Buget local, din care: 

 contributia guvernamentala = 22.886.251 euro, reprezentand 48,07% din 
valoarea totala a proiectelor 

 contributia proprie = 24.725.167 euro, reprezentand 51,93% din valoarea totala 
a proiectelor 

 
Desi contributia guvernamentala este 90%, nu exista programe de finantare pentru 
toate proiectele propuse, situatie in care acestea se finanteaza exclusiv din bugetul 
local. In acesta varianta, proiectele propuse nu sunt sustenabile pentru bugetul local 
din perioada 2014-2020. 
 

3. Varianta 3 presupune accesarea fondurilor guvernamentale si europene pe criteriul 
termenului celui mai apropiat de depunere al proiectelor in cadrul unui program 
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finantat fie din fonduri guvernamentale, fie din fonduri europene. Desi nu este 
varianta optima din punct de vedere financiar deoarece raman multe proiecte 
nefinantate din cauza nesustenabilitatii din bugetul local a contributiei proprii, este 
varianta cea mai realista din punct de vedere al accesibilitatii si accesarii fondurilor 
europene si guvernamentale. 

 
Realizarea proiectelor de dezvoltare propuse se va efectua pe toata perioada programatica 
2014-2020, in functie de alocarile bugetare si de calendarele programelor de finantare. 
 
   
 
DISPOZITII FINALE 
 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov pentru perioada 2014-
2020 va fi modificata si completata dupa semnarea Acordului de parteneriat pentru perioada 
2014-2020 dintre Romania si Comunitatea Europeana, astfel incat sa se asigure concordanta 
dintre prevederile Strategiei de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov 
pentru perioada 2014-2020 si prevederile Acordului de parteneriat.  
 
Strategia de dezvoltare durabila a Comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov pentru perioada 2014-
2020 va fi modificata si completata ori de cate ori intervin modificari ale factorilor economico-
sociali si de mediu locali si nationali, precum si in cazul oricarei reorientari si/sau oportunitati 
de dezvoltare si de finantare a proiectelor privind dezvoltarea durabila a localitatii.  
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III. PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA IN PERIOADA 2014-2020 
 
 

1. Proiecte 
 
 
In vederea dezvoltarii durabile a Comunei 1 Decembrie in perioada 2014-2020, trebuie implementate mai multe proiecte.  
 

 
Nr. Denumire U.M. Cant. Pret Valoarea Variante de finantare 

      totala     Fonduri europene Fonduri guvernamentale 

crt.  proiectului     unitar totala Progr./ Contributie Contributie  Progr./ Contributie  Contributie  

            fond UE proprie fond guvernamentala proprie 

        euro/U.M. euro   % euro % euro   % euro % euro 

1. Modernizarea drumurilor de interes local - strazi interioare km * * 5.770.168     5.770.168   0     5.193.151   577.017 

  * asfaltare drumuri km 28 193.506 5.418.168     5.418.168   0     4.876.351   541.817 

  * trotuare km 42 2.000 84.000 PNDR   84.000   0 MDRAP   75.600   8.400 

  * poduri si podete de acces la proprietati buc 1.000 100 100.000 FEADR 100 100.000 0 0   90 90.000 10 10.000 

  * santuri de scurgere a apelor pluviale km 42 2.000 84.000     84.000   0     75.600   8.400 

  * piste pentru biciclisti km 42 2.000 84.000     84.000   0     75.600   8.400 

2. Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola  km 38 129.875 4.935.250 PNDR/ 
FEADR 

100 4.935.250 0 0       100 4.935.250 

3. Extinderea si modernizarea retelei publice de alimentare cu apa km * * 1.625.000 PNDR/ 
FEADR 

  1.592.500   32.500     1.462.500   162.500 

  * extindere km 23 50.000 1.150.000 POSM/ 
FC 

98 1.127.000 2 23.000 MDRAP 90 1.035.000 10 115.000 

  * modernizare km 19 25.000 475.000     465.500   9.500     427.500   47.500 

4. Extinderea si modernizarea sistemului public de apa uzata * * * 4.850.000     4.753.000   97.000     4.365.000   485.000 

  * modernizare retea de apa uzata km 5 30.000 150.000 PNDR/ 
FEADR 

  147.000   3.000     135.000   15.000 
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  * modernizare statia de epurare buc 1 1.000.000 1.000.000 POSM/ 
FC 

98 980.000 2 20.000 MDRAP 90 900.000 10 100.000 

  * extindere retea de apa uzata km 37 100.000 3.700.000     3.626.000   74.000     3.330.000   370.000 

5. Extinderea retelei publice de alimentare cu gaz1 km 17 150.000 2.565.000 POSCCE/ 
FEDR 

98 2.513.700 2 51.300       100 2.565.000 

6. Construirea unei unitati de energie regenerabila buc 1 2.000.000 2.000.000 POSCCE/ 
FEDR 

98 1.960.000 2 40.000       100 2.000.000 

7. Extinderea si modernizarea retelei publice de energie electrica2 km * * 4.100.000     4.018.000   82.000       100 4.100.000 

  * extindere km 20 100.000 2.000.000 POSCCE/ 
FEDR 

98 1.960.000 2 40.000         1.960.000 

  * modernizare  km 42 50.000 2.100.000     2.058.000   42.000         2.058.000 

8. Extinderea si modernizarea retelei publice de iluminat km * * 1.230.000 PNDR/ 
FEADR 

  1.230.000   0       100 1.230.000 

  * extindere km 20 30.000 600.000   100 600.000 0           600.000 

  * modernizare km 42 15.000 630.000     630.000             630.000 

9. Reabilitare termica blocuri de locuinte buc 70 51.200 3.584.000 POR/ 
FEDR 

98 3.512.320 2 71.680 MDRAP 90 3.225.600 10 358.400 

10. Construirea si dotarea unui complex social  buc 1 1.000.000 1.000.000       100 1.000.000 Min.Muncii 90 900.000 10 100.000 

11. Modernizarea, renovarea, reabilitarea, dotarea institutiilor de invatamant existente * * * 900.000     588.000   312.000 MDRAP 90 810.000 10 90.000 

  * gradinita nr.1 buc 1 100.000 100.000       100 100.000     90.000   10.000 

  * gradinita nr.2 buc 1 200.000 200.000       100 200.000     180.000   20.000 

  * scoala gimnaziala cu doua corpuri A+B buc 1 600.000 600.000 POR/ 
FEDR 

98 588.000 2 12.000     540.000   60.000 

12. Extindere, modernizare si dotare scoala buc 1 1.500.000 1.500.000 POR/ 
FEDR 

98 1.470.000 2 30.000 MDRAP 90 1.350.000 10 150.000 

13. Construirea si dotarea unei gradinite cu program prelungit buc 1 650.000 650.000 PNDR/ 
FEADR 

100 650.000 0 0 MDRAP 90 585.000 10 65.000 

14. Construira si dotarea unui after school buc 1 300.000 300.000 PNDR/ 
FEADR 

100 300.000 0 0 MDRAP 90 270.000 10 30.000 

15. Construirea si dotarea unei policlinici buc 1 1.500.000 1.500.000 POR/ 
FEDR 

98 1.470.000 2 30.000 MDRAP   90  1.350.000 10 150.000 

16. Construirea si dotarea unui centru cultural buc 1 1.200.000 1.200.000       100 1.200.000 MDRAP 90 1.080.000 10 120.000 

17. Construirea si dotarea unei sali de sport buc 1 400.000 400.000       100 400.000 MDRAP 90 360.000 10 40.000 

18. Construirea unei baze sportive buc 1 800.000 800.000       100 800.000 MDRAP 90 720.000 10 80.000 

19. Modernizarea terenului de sport buc 1 300.000 300.000       100 300.000 MDRAP 90 270.000 10 30.000 
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20. Amenajarea unui sistem de spatii verzi buc 20 20.000 400.000       100 400.000 MDRAP 90 360.000 10 40.000 

21. Construirea si dotarea cu echipamente de interventii centrului de situatii de urgenta  buc 1 500.000 500.000 POR/ 
FEDR 

98 490.000 2 10.000       100 500.000 

22. Construirea si dotarea unui centru de afaceri si CDI buc 1 1.200.000 1.200.000 POR/ 
FEDR 

98 1.176.000 2 24.000       100 1.200.000 

23. Realizarea unei retele TIC si softuri specializate buc 2 300.000 600.000 POSCCE/ 
FEDR 

98 588.000 2 12.000       100 600.000 

24. Modernizarea, reabilitarea, dotarea pietei agro-alimentare buc 1 400.000 400.000 PNDR/ 
FEADR 

100 400.000     MDRAP 90 360.000 10 40.000 

25. Construirea unui depozit / gropi de gunoi buc 1 1.000.000 1.000.000 POSM/ 
FC 

98 980.000 2 20.000       100 1.000.000 

26. Amenajarea unor locurilor de campare si de agrement buc 1 250.000 250.000 PNDR/ 
FEADR 

100 250.000     MDRAP 90 225.000 10 25.000 

27. Construirea unui complex de locuinte sociale buc 300 11.100 3.330.000       100 3.330.000       100 3.330.000 

28. Construire locuinte pt.specialisti buc 20 11.100 222.000       100 222.000       100 222.000 

29. Construirea si dotarea unui centru de formare profesionala buc 1 500.000 500.000 POSDRU/ 
FSE 

98 490.000 2 10.000       100 500.000 

* Total * * * 47.611.418 * * 39.136.938 * 8.474.480 * * 22.886.251 * 24.725.167 

 
1In actualele conditii legislative, acest proiect nu poate fi realizat de catre autoritatea publica locala ci doar de catre distributorul de energie, conform Legii 
nr.13/2007 – Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare 
 2 Idem 

 
In vederea estimarilor bugetare, s-au folosit standardele de cost stabilite prin H.G. nr.250/2011 pentru modificarea si completarea 
H.G. nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice. 
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