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PREAMBUL 
“Conceptul de Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de 

dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele 
sociale, economice și ecologice și elementele capitalului natural.”  “Dezvoltarea durabilă – DD – 
conceptul de dezvoltare economico-socială recomandat tuturor ţărilor de către ONU, prin care se 
caută armonizarea a trei componente fundamentale: Resursele umane, Creşterea economică, 
Echitatea între generaţii.  

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv strategic internaţional adaptat la specificul 
fiecărei ţări. Dezvoltarea durabilă, este un concept de evoluţie a societăţii care permite folosirea pe 
termen lung a mediului astfel că, dezvoltarea socio-economică să rămână posibilă concomitent cu 
menţinerea calităţii mediului la un nivel acceptabil.  

Dezvoltarea durabilă presupune corelarea a patru idei fundamentale, aparent independente, 
dar care se află într-o strânsă condiţionare:  
îndeplinirea cerinţelor prezente şi viitoare - care stabilesc scopul durabilităţii;  
îndeplinirea nevoilor - care defineşte scopul dezvoltării (dzvoltarea care răspunde necesităţilor 
prezentului fără a compromite capacitatea de a satisface necesităţile generaţiilor viitoare);  
mnţinerea compatibilităţii dintre dimensiunea populaţiei şi capacitatea productivă a eco-sistemului 
- care recunoaşte că există limite şi cerinţe pentru echilibru;  

• iplementarea unui proces al schimbării - care confirmă că definirea cerinţelor şi 
nevoilor pentru dobândirea echilibrului durabil se va schimba odată cu situaţiile, condiţiile şi timpul.  

Cadrul organizatoric pentru dezvoltare durabilă s-a instituit în ultimul deceniu al 
secolului 20 prin:  

• înfiinţarea de comisii pentru dezvoltare durabilă la nivelul guvernelor, organizaţiilor 
neguvernamentale, Băncii Mondiale, Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliului şi Parlamentului 
Europei, Consiliului Mondial al Energiei;  

• elaborarea de către instituţii naţionale şi internaţionale de analiză, studii şi cercetări, a 
unor studii şi scenarii pentru dezvoltare şi respectiv dezvoltare durabilă pe întreg orizontul de timp al 
secolului 21. 

În România, au fost elaborate Strategii de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2014-2020, 
la nivel național, reginal, județean și local. In anul 2014 a fost realizata Strategia de Dezvoltare Locală 
pentru perioada 2014-2020. Din portofoliul de proiecte propus la acel moment au fost realizate 
proiecte precum:  
 Modernizare drumuri si poduri în satul Bădeni 
 Realizat pod peste Râul Dâmbovita  
 Reabilitat pod Câcetoiu  
 Reabilitat pod Paltin   
 Modernizat drum Pod Cîcetoiu  
 Modernizat drum de la DN 72A  
 Modernizat drum Crina Coteneștilor – Pod Țintea  
 Modernizat drum de interes public Podul Bădenilor  
 Modernizare drumuri în satul Slobozia  
 Zona Cocești  
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 Punctul Nicu Muraru – Morcovești  
 Amenajare și refacere punte pietonală peste râul Dâmbovița  
 Modernizare drumuri în satul Piatra  
 Finalizarea modernizării DC 27  legatura din DN 72A la DN 73 Mateiaș – 5,5 km 
  Asfaltare ulița Lixandru până la bazinul de apă – un km 
  Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale (diguri împotriva inundațiilor); 
 Extindere sistem de alimentare cu apa; 
 Modernizare drumuri în satul Valea Bădenilor  
 Construire pod peste pârâul Valea Bădenilor în punctul Relu Minciunescu  
 Modernizat DC 25 pe o lungime de 4,5 km  
 Modernizare drumuri în satul Cotenești  
 Modernizare drum Valea Coteneștilor  
 Pod peste Râul Dâmbovița 
 Construirea unei școli noi în satul Bădeni lucrări ce au constat în:  
 Demolare școală veche  
 Construire școală nouă  
 Încălzire centrală  
 Grupuri sanitare în interior  
 Sală de sport cu mobilier specific nou  
 Dotare cu mobilier nou în școală nouă  
 Cabinet de informatică complet dotat (acesta fiind realizat prin sponsorizare)  
 Amenajare curtea Școlii Bădeni, împrejmuire completă cu gard zidit și stație de epurare 
 Reparații și execuție grupuri sanitare în interiorul școlii Valea Bădenilor, compartimentare 

săli de clasă  
  Reabilitare Școala Cotenești  
  Reabilitare Școala Stoenești  
 Finanțare pentru încălzire centrală și refacerea acoperișului la Biserica Slobozia  
 Reabilitat monumentul Eroilor din satul Stoenești  
 Executat Monument ridicat în cinstea eroilor în satul Bădeni  
 Instalat cruce lui Mihai Viteazul pe Colțul Albinei    
 Înființare zonă de agrement Stoenești: bază sportivă multifuncțională, loc de joacă pentru 

copii, amenajat teren de fotbal cu gazon natural, spațiu cu destinație pentru picnic 
 Se află în derulare proiectul “Reabilitare rețea de alimentare cu apă și înființare sistem de 

canalizare menajeră și stație de epurare, sat Stoenești, comuna Stoenești, judetul Argeș”  
 Se află în derulare proiectul Racorduri canalizare pentru obiectivul “Reabilitare rețea de 

alimentare cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare, sat 
Stoenești, comuna Stoenești, judetul Argeș”  

 Se află în derulare proiectul Bransamente apă pentru obiectivul “Reabilitare rețea de alimentare 
cu apă și înființare sistem de canalizare menajeră și stație de epurare, sat Stoenești, comuna 
Stoenești, judetul Argeș” 

 Covor asfaltic pe DJ 725  Stoenești – Dragoslavele, în urma demersurilor făcute de UAT 
Stoenești, cu finanțare de la Cosniliul Județean Argeș  
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 Montaj camere de supraveghere video a domeniului public pe raza comunei  
 Execuție măsurători cadastrale și întabulare a munților și izlazurilor și a edificiilor publice ale 

Comunei Stoenești–primărie,școli, monumente, cămine culturale, dispensar  
 Modernizare iluminat public pe raza localității  
 Începând din anul 2018, s-au făcut demersuri pentru realizarea cadastrului general gratuit pentru 

întreaga comună 
Au fost identificate proiecte care nu au putut fi realizate deoarece nu au fost identificate surse de 

finanțare: 
 Dezvoltarea infrastructurii sociale în zonă și a activităților de asistență socială (Centru 

multifunctional destinat persoanelor defavorizate, Centru pentru vârstnici, Centru de zi/gradiniță cu 
program prelungit, amenajarea de locuri de joacă pentur copii); 
 Reabilitarea, dezvoltarea și dotarea unităților de sănătate (Înființarea unui centru medical de 

permanență, înființare faramcie veterinară, dotarea cu echipamente medicale, laborator de analize 
medicale în comună); 
 Reducerea pierderilor de energie termică (ajutor cu reabilitarea termică a locuințelor); 
 Introducerea sistemelor ecologice de iluminat, încalzit (Introducerea panourilor solare ca surse 

de încalzire și preparare a apei calde pentru instituții și pentru locuințe); 
 Modernizarea, reabilitarea, dotarea și conectarea la internet a celor două cămine culturale 

(Stoenești si Bădeni); 
 Implementarea rețelei de alimentare cu apă si canalizare pentru deservirea tuturor 

consumatorilor casinici sau industriali (epurarea corespunzatoare a datelor); 
 Măsuri de management al apelor subterane și de suprafata (Lucarari de regularizare a râurilor 

și paralelelor împotriva inundațiilor); 
 Campanii de instruire și coștientizare a populatiei (Actiuni de informare desfasurate de Ziua 

Mediului – 5 iunie, Acțiuni de informatizare desfasurate de ziua Internațională a apei – 22 decembrie); 
 Reducerea riscului de prducere a dezastrelor naturale (Perdele de protecție/centuri verzi) 
 Înființarea unor parcuri amenajate ca locuri de joacă și recreere, creșterea suprafețelor zonelor 

verzi (Înfiintarea a cel putin 1 Parc); 
 Valorificarea cadrului natural; 
 Măsuri de valorificare a potențialului pomicol și a altor culturi; 
              Aceste proiecte au fost promovate la întalnirile cu grupul de lucru pentru elaborarea 

documentului programatic și pentru perioada 2021-2027. 
      Anul 2021, impune elaborarea noilor Strategii de Dezvoltare Durabilă, pentru perioada 

programatică 2021-2027, care au în vedere schimbările generate de statulul României de țară membră 
a Uniunii Europene precum și de efectele crizei economice mondiale, asupra situației europene, 
naționale, regionale, județene și locale. În acest context, Primarul comunei Stoenești, domnul Marin 
Ion, a solicitat asistență tehnică, pentru elaborarea Strategiei Locale de Dezvoltare Locala a comunei 
Stoenești, pentru perioada 2021-2027. 

      Metodologia de lucru pentru elaborarea Strategiei 
       A fost constituit la nivel local în luna aprilie 2021 (prin H.C.L. 14/16.04.2021), un grup  de 

lucru pentru elaborarea documentului, cu următorii membri: 
Marin Ion- Primar 
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Văcaru Marian – Viceprimar 
Lutescu Dan – Secretar general al Comunei 
Negulet Gabriel- coordonator proiecte Primarie  
Băcârcel Antonio-profesor 

        Vasilescu Nicolae – preot  
 Pojală Alin – antreprenor 
 Darie Haralambie- președinte al Asociației Crescătorilor de Animale 
 Vălimăreanu Daniela – bibliotecar 
 Stoican Miron- inspector Registru agricol 

        Consultarea publică a presupus utilizarea clasicelor metode, tehnici și instrumente de investigare 
a contextului socio-uman, semnificația socio-economică a problemelor cercetate la nivel comunitar, 
necesitând diferențierea respondenților în funcție de etapele elaborării Strategiei și în funcție de 
statutul social pe care aceștia îl dețin în comunitate:  

• consultarea documentelor;  
• elaborarea Analizei SWOT;  
• aplicarea Chestionarului de opinie;  
• prelucrarea și interpretarea datelor. 
   Consultarea documentelor, este una dintre cele mai eficiente metode de culegere a datelor 

semnificative cu privire la parcursul istoric, situațional al unei comunități. Pentru înțelegerea 
factorilor responsabili de construcția viitorului comunității, au fost consultate documente care 
prezentau trecutul comunei și care prezentau relevanță în elaborarea Strategiei: Monografia comunei 
Stoenești, județul Argeș; Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Stoenești și Planul Local de 
Acțiune pentru Dezvoltarea Durabilă pentru perioada 2014-2020. Pentru prezentarea situației 
actuale, au fost analize datele demografice conținute în documentele Recensământului Populației 
2018-2020, datele statistice socio-economice (categoriile în funcție de venit), fişa localităţii INS 
Argeș, etc.  

   Analiza SWOT. Pentru efectuarea analizei, au fost constituite 2 grupe de lucru, aferente celor 5 
domenii care au fost analizate. Analiza SWOT, viziunea, direcțiile strategice de dezvoltare și 
portofoliul de proiecte au fost realizate prin consultare publica. 

   Chestionarul de opinie: Cu scopul consultării opiniei comunității, s-a procedat la elaborarea unui 
chestionar cât mai simplu și clar, în vederea obținerii unei imagini referitoare la cele mai importante 
probleme cu care se confruntă populația din comuna Stoenești, județul Argeș. Astfel, chestionarul a 
fost aplicat pe un eșantion reprezentativ pentru populația majoritară (100 chestionare). Concluziile 
și propunerile, au fost generalizate pentru întreaga populație constituind oglinda intereselor unui 
număr semnificativ de persoane. Reprezentativitatea opiniilor a fost principala preocupare în cadrul 
aplicării chestionarului, tehnica de lucru utilizată fiind din „ușă în ușă” și întâlniri punctuale. S-a 
procedat la prelucrarea răspunsurilor, la așezarea în forma agreată de cerințele Strategiei și la 
nominalizarea pe baza interpretării datelor din răspunsuri a principalelor probleme care ar trebui 
rezolvate în comunitate în perioada de planificare 2021-2027. 
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CAPITOLUL I. ANALIZA REGLEMENTĂRILOR EUROPENE, 
NAȚIONALE, REGIONALE, LOCALE 

 
      1.1 PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, 2020 principii, valori, 

direcții de acțiune 
Extrase și sinteze din document 
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 
În anul 2020 Comisia Europeană a lansat Planul Național de Reziliență, 2020 menit să  stabilească 

prioritățile naționale de investiții și direcțiile principale de reformă ale României în acord cu RST 
și Regulamentele Specifice ale Comisiei Europene pentru a asigura ameliorarea stării economice a 
României, a asigura creșterea economică pe termen lung și a consolida capacitatea de reziliență la 
nivel național în perioade de criză pandemică. 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) trebuie să contribuie la 4 obiective majore 
stabilite de Comisia Europeană și anume: 
 Contribuția la coeziunea socială, economică și teritorială; 
 Consolidarea rezilienței economice și sociale; 
 Reducerea impactului economic și social al crizei; 
 Susținerea tranziției digitale și verzi; 

România este angajată, așa cum se vede în ultimul an, pe drumul ireversibil al dezvoltării cu 
ajutorul fondurilor europene. Planul Național de Redresare și Reziliență, unul din cei trei piloni alături 
de Politica de Coeziune și cea Agricolă, reprezintă documentul strategic ce aduce României perspectiva 
modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă, mediul de afaceri și sectorul public 
din România. Reforma de sistem atât de necesară și așteptată de români! 

Planul Național de Redresare și Reziliență este elaborat pe trei piloni și anume: 
 Pilonul I – Transport și Schimbări Climatice – este pilonul cel mai important în cadrul 

planului strategic care cuprinde investiții majore în infrastructura de transport, schimbări climatice, 
mediu, energie și tranziție verde și eficiență energetică cu scopul de a asigura dezvoltarea pe termen 
lung a României; 
 Pilonul II – Servicii publice, dezvoltare urbană și valorificarea patrimoniului – este al doilea 

pilon al planului strategic care are în vedere investiții în infrastructura și echipamentele marilor servicii 
publice, în îmbunătățirea standardelor de locuit și a calității vițeii comunităților locale, inclusiv pentru 
a asigura valorificarea resurselor de care dispun acestea la nivel local; 
 Pilonul III – Competitivitate economică, Digitalizare și Reziliență - este pilonul al treilea și 

este destinat investițiilor în mediul de afaceri pentru a asigura creșterea competitivității economice și a 
accesului la activitățile de transfer tehnologic și pentru a consolida capacitatea de reziliență a României 
în perioade de criză pandemică și criză alimentară; 

Fiecare pilon din cadrul planul național strategic este dezvoltat pe 12 domenii de intervenție 
care cuprind: transport durabil, schimbări climatice, mediu, energie și tranziție verde, eficiență 
energetică, mobilitate și regenerare urbană inclusiv valorificarea patrimoniului natural și cultural, 
sănătate, educație, competitivitate economică, cercetare-dezvoltare, digitalizare și reziliență în 
perioade de criză. 
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Aceste domenii de intervenție nu cuprind măsuri de coeziune socială întrucât acestea sunt 
finanțate prin complementaritate din Fondul Social European, dar și din fondurile alocate prin 
intermediul mecanismului SURE. 

Pornind de la obiectivele majore ale PNRR menționate anterior a fost elaborat documentul 
strategic al României cu implementare în perioada de programare 2021-2026, care prezintă o serie de 
particularităț: 
 Respectă cerințele de tranziție verde și digitalizare, așa cum sunt formulate prin Regulamentele 

Comisiei Europene; 
 Este un plan strategic orientat pe investiții în infrastructură atât pentru a asigura conectivitatea 

localităților urbane și rurale la rețeaua de transport TEN-T Core și Comprehensive, cât și pentru 
a asigura combaterea riscurilor privind schimbările climatice, a consolida capacitățile energetice 
ale României și nu în ultimul rând pentru a asigura accesul populației la servicii publice de bază 
precum alimentarea cu apă și canalizare, eficiența energetică și altele asemenea; 

 Este un document strategic orientat spre investiții în mediul de afaceri pentru a consolida 
creșterea economică pe termen lung a României prin crearea de locuri de muncă și atragerea de 
investitori, pentru a asigura accesul mediului de afaceri la activitățile de transfer tehnologie și la 
activitățile de digitalizare, robotizare și automatizări industriale, care determină pe termen lung 
consolidarea competitivității economice pe piața europeană precum și obținerea de produse și 
servicii de calitate superioară destinate consumatorilor; 

 Este o planificare strategică a resurselor pentru a îmbunătăți standardele de locuit a 
comunităților locale prin investiții în mobilitatea urbană, regenerare urbană și în valorificarea 
patrimoniului local pentru promovarea pe scară largă a dezvoltării urbane destinată autorităților 
publice locale. În plus, conceptul de dezvoltare urbană este armonizat cu conceptul de dezvoltare 
economică a comunităților locale prin înființarea de ecosisteme antreprenoriale dezvoltate în 
parteneriat de autoritățile publice locale cu IMM-urile de natura parcurilor industriale, parcurilor 
științifice și tehnologice, technopolurilor și a altor categorii de structuri de afaceri care generează 
dezvoltare la nivel local; 

 Asigură implementarea unor măsuri de transformare digitală atât la nivelul serviciilor publice, 
cât și la nivelul investițiilor în infrastructură, întrucât introduce măsuri care permit creșterea 
gradului de acces a populației la serviciile publice și utilizarea optimă a proiectelor de 
infrastructură prin gestionarea optimă a parametrilor tehnici ai acesteia; 

 Asigură consolidarea capacității de reziliență a României în perioade de criză pandemică și 
alimentară și în condiții de risc cibernetic, precum și în situații de urgență, prin realizarea de 
infrastructuri specifice care au drept scop creșterea capacității de stocare a echipamentelor 
medicale și a medicamentelor, dar și a capacității de stocare a alimentelor precum și a altor bunuri 
de consum; 

În ceea ce privește reformele, acestea au fost concepute pentru a asigura pe termen lung 
realizarea unor obiective specifice și anume: 

 Consolidarea statului de drept prin digitalizarea activităților specifice Ministerului Justiției și 
a unităților subordonate pentru a asigura accesul mai facil al populației la înfăptuirea actului de 
justiție dar și pentru creșterea accesibilității populației la serviciul public de justiție; 

 Sustenabilitatea finanțelor publice și stabilitatea financiară prin implementarea unor măsuri 
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specifice care să permită creșterea gradului de colectare a creanțelor bugetare dar și accesul la   surse 
de finanțare nebancare a mediului de afaceri; 
 Flexibilizarea pieței muncii și politicilor sociale prin măsuri de reformă care să asigure 

integrarea pe piața muncii a persoanelor inactive și să îmbunătățească dialogul cu partenerii 
sociali în elaborarea și implementarea politicilor publice; 

 Consolidarea capacității de implementare a proiectelor de infrastructură de către marii 
beneficiari din domeniul transporturilor pentru a accelera ritmul de implementare a proiectelor 
dar și de a asigura un ritm susținut de absorbție a fondurilor europene; 

 Implementarea unor reforme specifice pentru fiecare domeniu de intervenție propus pentru 
finanțare astfel încât să fie identificate o serie de soluții pentru problemele identificate și să se 
asigure creșterea performanțelor pentru fiecare din domeniile de intervenție din cadrul PNRR; 

Planul Național de Redresare și Reziliență deschide pentru România o serie de 
perspective pe termen lung dintre care amintim: 

• Susține creșterea economică a României pe termen lung cu impact asupra calității vieții 
populației; 

• Prin transformarea digitală permite modernizarea și îmbunătățirea calității serviciilor publice 
prestate populației; 

• Asigură atragerea de investitori, creează locuri de muncă și permite accesul mediului de 
afaceri la tehnologii noi, automatizări industriale, robotizări precum și la alte instrumente care 
permit creșterea productivității muncii și îmbunătățesc poziția competitivă pe piața europeană a 
mediului de afaceri; 

• Promovează investiții verzi, prietenoase cu mediul care asigură implementarea de proiecte de 
investiții care promovează conceptul de dezvoltare durabilă; 

• Prin reformele propuse îmbunătățește considerabil calitatea vieții și a serviciilor publice prestate 
populației; 

• Consolidează statul de drept prin îmbunătățirea accesului populației la serviciile din domeniul 
justiției; 

Importanța strategică a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este 
evidențiată de tipologia investițiilor pe care le presupune dar și de tabloul complet al reformelor 
orizontale și pe domenii de intervenție iar prin aceasta deschide calea nu numai pentru 
modernizarea României dar și pentru considerarea acestuia ca document strategic de referință 
alături de Master Planul de Transport al României dar și de Acordul de Parteneriat care stă la 
baza fundamentării intervențiilor în cadrul Politicii de Coeziune. 

 
1.2 .PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

1.TRANSPORT 
Investițiile dedicate sectorului transport finanțate din PNRR vor fi orientate către investiții noi, 

având ca obiectiv principal definitivarea coridoarelor de pe rețeaua TEN-T, prin realizarea tronsoanelor 
lipsă, dezvoltarea și modernizarea rețelei naționale de drumuri care asigură conectarea la rețeaua 
TEN-T, modernizarea și electrificarea rețelei de căi ferate și dotarea cu material rulant a 
sectoarelor reabilitate. Obiectivele de investiții sunt corelate cu strategia actualizată de implementare 
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a Master Planului General de Transport, cuprinsă în Planul Investițional pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030. 

Categoriile de investiții în domeniul transporturilor propuse a se realiza precum și bugetele 
estimate ale acestora sunt prezentate în Tabel 1. 

Tabel 1: Categorii de intervenții și bugete estimate pentru domeniul Transport 

Pilon Domeniu Intervenție Buget 
(mld. EURO) 

Tranziție 
verde și 

schimbări 
climatice 

Transport 
durabil 

1. Rutier: Autostrăzi și drumuri expres (TEN-T) 3,54 
2. Rutier: Variante Ocolitoare și conexiuni municipii la 
rețeaua TEN-T 

1,00 

3. Feroviar: investiții în cale ferată 2,80 
4. Feroviar: investiții în material rulant 0,35 
5. Metrou: cale de rulare, material rulant 1,58 

Subtotal Transport durabil 9,27 
 
În categoria indicatorilor urmăriți pentru sectorul de transport precum și bugetele alocate 

acestora sunt incluși pentru fiecare domeniu de transport următorii indicatori: 
Rutier 
 Peste 250 km de autostradă și drumuri expres cu un buget estimat de 3,54 mld. Euro; 
 Peste 330 km de Variante Ocolitoare și drumuri de legătură la rețeaua primară cu un buget 
estimat de 1 mld. Euro; 
Feroviar 
 Peste 140 km de cale ferată modernizată/electrificată cu un buget estimat de 2,8 mld. Euro; 
 39 unități de material rulant achiziționate cu un buget estimat de 350 mil. Euro; 
Metrou 
 Peste 7 km de magistrală nouă cu un buget estimat de 1,08 mld. Euro; 
 50 unități de material rulant achiziționate cu un buget estimat de 500 mil. Euro; 
 

 Tipuri de intervenție urmărite în Programul Operațional Transport (POT) 
Prin Programul Operațional Transport se vor finanța investiții în infrastructura rutieră 

aparținând rețelei TEN-T primare, infrastructura rutieră națională pentru accesibilitate teritorială, 
investiții în infrastructura de cale ferată la nivelul rețelei TEN-T primare, infrastructura feroviară 
națională (trenurile metropolitane), achiziția de material rulant, infrastructura de metrou, transport 
multimodal și centre logistice, căi navigabile și infrastructură portuară, măsuri de siguranța rutieră. 

Situația priorităților de intervenție în Politica de Coeziune este prezentată în Tabel 2. 
 

Tabel 2: Situația priorităților de intervenție din POT pentru domeniul Transport durabil 

Prioritățile de investiție din POT 
Buget 

estimat 
(mil. euro) 

P1:  Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier 4.814 
P2: Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 
accesibilitate teritorială 754 
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P3: Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea 
ferată 1.247 

P4: Îmbunătățirea mobilității naționale, durabile și reziliente în fața schimbărilor 
climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată 294 

Prioritățile de investiție din POT 
Buget 

estimat 
(mil. euro) 

P5: Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gardului de utilizare a transportului cu 
metroul în regiunea București-Ilfov 294 

P6: Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabile și reziliente în fața 
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată 412 

P7: Dezvoltarea de centre logistice 235 
P8: Creșterea gradului de utilizare a Dunării și porturilor maritime și fluviale 118 
P9: Creșterea gradului de siguranță pe rețeaua rutieră de transport 104 

Total general 8,272 
 

 Descrierea intervențiilor în POT  
Prioritatea 1: investiții în autostrăzi și drumuri expres. 
Prioritatea 2: operațiunile vizează construcția variantelor de ocolire și realizarea accesului 

municipiilor la sectoarele rețelei rutiere primare (la nivel de drum național situat pe rețeaua 
secundară), precum și construcția altor sectoare de drum național situate pe rețeaua secundară. Vor fi 
promovate pachete de investiții în toate regiunile de dezvoltare ale României, precum și proiecte care 
vizează drumuri expres, transregio sau eurotrans, dar și noduri rutiere pe rețeaua primară pentru a 
asigura accesibilitatea în zonele adiacente. 

Prioritatea 3: cuprinde operațiuni privind construcția infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua 
TEN-T (inclusiv ERTMS), modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe rețeaua TEN-T (inclusiv 
ERTMS și modernizarea gărilor), achiziția de trenuri de lucru și echipamente conexe pentru 
modernizare și electrificare CF, modernizarea/reabilitarea podurilor și podețelor feroviare. 

Prioritatea 4: va finanța achiziția de material rulant ecologic, măsuri de reformă în domeniul 
transportului feroviar de călători. 

Prioritatea 5: va finanța operațiuni pentru investiții în infrastructura de metrou (noi tronsoane, 
stații aferente), investiții în material rulant, modernizare instalații, investiții în echipamente conexe, 
măsuri de creștere a accesibilității persoanelor cu deficiențe de deplasare, inclusiv sisteme de 
siguranță, modernizarea stațiilor, susținerea integrării călătoriilor la nivel metropolitan cu alte sisteme 
de transport public de călători. 

Prioritatea 6: operațiunile finanțate prin intermediul acestei priorități vor viza achiziția de 
trenuri metropolitane (material rulant), construcția/modernizarea/optimizarea infrastructurii necesare, 
asigurarea legăturii feroviare cu aeroportul ce deservește zona metropolitană, optimizarea mersului 
trenurilor – graficului de călătorii, sistemele de ticketing (inclusiv integrare cu alte moduri de 
transport), măsuri de creștere a accesibilității persoanelor cu deficiențe de deplasare și alte măsuri 
similare. 

Prioritatea 7: operațiunile vizate în cadrul acestei priorități sunt investiții în modernizarea 
centrelor logistice multinodale, dezvoltarea de centre logistice multimodale, investiții în instalații și 
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echipamente de operare în cadrul centrelor logistice multimodale, investiții în infrastructura de acces 
la centrele logistice multimodale. 

Prioritatea   8:   va   finanța   operațiuni   pentru   modernizarea   și dezvoltarea infrastructurii 
porturare (inclusiv infrastructura de acces) 

 Tipuri de intervenție urmărite în Programul Operațional Regional (POR) 
Prin Prioritatea 4 din cadrul celor 8 Programe Operaționale Regionale se vor finanța creșterea 

gradului de accesibilitate prin investiții în legături rutiere secundare conectate la rețeaua TEN-T și 
soluții pentru decongestionarea/fluidizarea traficului. 

 
Tabel 3: Situația priorităților de intervenție din Programul Operațional Regional pentru domeniul  

Transport durabil 
Priorități de investiții în POR Buget estimat (mil. 

euro) 

Prioritatea 4/POR – O regiune mai accesibilă 1.516 
 

2. SCHIMBĂRI CLIMATICE  
Schimbările climatice reprezintă o realitate cotidiană, iar efectele lor negative sunt resimțite 

atât în plan economic, cât și social. Constrânși de amploarea acestor fenomene, dar mai ales de 
pericolele mai mult sau mai puțin vizibile pe care acestea le ascund, la nivel european s-au negociat 
obligațiile fiecărei țări, în vederea reducerii impactului global al schimbărilor climatice. 

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice (2013) urmărește să facă Europa mai 
rezistentă la schimbările climatice. Componenta de adaptare a strategiei privind schimbările climatice 
cuprinde 13 sectoare: industrie, agricultură și pescuit, turism, sănătate publică, construcții și 
infrastructură, transporturi, resurse de apă și protecția împotriva inundațiilor, silvicultură, energie, 
biodiversitate, asigurări, activități recreative și educație. 

Este esențial ca statul să încurajeze actorii privați și publici să reducă emisiile de gaze cu efect 
de seră (GES) din activitățile economice în conformitate cu obiectivele UE și să le susțină adaptarea 
la impactul schimbărilor climatice. 

În plus, Strategia națională privind atenuarea efectelor secetei, Planul de acțiune pentru 
abordarea poluării cu nitrați din surse agricole și Planul național pentru reabilitarea și reforma 
irigațiilor se numără printre planurile-cheie relevante pentru abordarea implicațiilor schimbărilor 
climatice în sectoarele legate de apă. 

Alte câteva strategii sau planuri de acțiune, care completează Strategia națională privind 
schimbările climatice, sunt: 
 Strategia Națională pentru Prevenirea Situațiilor de Urgență, 
 Strategia Națională pentru Gestionarea Riscului de Inundații pe termen mediu și lung (HG nr. 
846/2010), 
 Planurile de Gestionare a Bazinelor Hidrografice (pentru cele 11 bazine hidrografice ale 
României) elaborate de Administrația Națională "Apele Române", 
 Master Plan privind Protecția și Reabilitarea Zonei Costiere Românești, 
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 Strategia Națională pentru Investiții în Sectorul Irigațiilor și Orientări strategice naționale 
pentru dezvoltarea durabilă a zonelor montane defavorizate (2014 -2020). 

             Conform analizei de nevoi din cadrul Planului național strategic 2021 – 2027, realizată de către 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru pregătirea viitoarei perioade de programare 
pentru sectorul agricol, cu finanțare prin FEGA și FEADR, Obiectivul General 2 îl reprezintă 
„Consolidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor împotriva schimbărilor climatice și   
contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene în materie de mediu și climă”.  

 
Tabel 4: Categorii de intervenții și bugete estimate pentru domeniul Schimbări climatice 

Pilon Domeniu Intervenție Buget (mld. 
EURO) 

 
Tranziție verde și 

schimbări 
climatice 

 
Schimbări 
climatice 

1. Sisteme de irigații/ umectare 3,09 

2. Sisteme de drenaj- desecări 1,00 

3. Lucrări de combatere a eroziunii solurilor 2,00 

4. Sisteme de protecție antigrindină 0,11 

5. Împăduriri și refacere a ecosistemelor forestiere 0,30 

Subtotal Schimbări climatice 6,50 
 

Pentru a raspunde provocarilor si obiectivelor aferente componentei schimbări climatice sunt 
avute în vedere următoarele investiții: 
 Investiții în sisteme de irigații/umectare, inclusiv cu componente inteligente, pentru combaterea 

riscului de deșertificare/secetă fiind estimate a se realiza un număr de aprox. 300 amenajări de irigații; 
 Investiții în sisteme de drenaj - desecări pentru combaterea riscului de înmlăștinire, fiind 

estimate a se realiza un număr de aprox. 550 amenajări de drenare/desecare  
 Investiții și lucrări de combatere a eroziunii solurilor pentru combaterea riscului de alunecări și 

degradarea terenurilor, fiind estimate a se realiza un număr de aprox. 650 amenajări specifice; 
 Investiții în sisteme de protecție antigrindină pentru prevenirea efectelor furtunilor și 

fenomenelor orajoase, fiind estimat un necesar de aprox. 120 de puncte de lansare, constituite în 10 
Grupuri de Combatere antigrindină (utilizând rachete antigrindină), pentru 2 Unități de Creștere a 
Precipitațiilor – Puncte de comandă (utilizând tehnologia aviației) și pentru amplasarea și amenajarea 
a aprox. 100 generatoare terestre; 
 Investiții în împăduriri și refacere a ecosistemelor forestiere, fiind estimat un necesar de creare 

a unor capacități de producție de aprox. 40 mil. puieți/an (puieți de rășinoase/foioase) pe o suprafață 
de peste 1.800 ha, reabilitare/refacere de aprox. 1.000 km drum forestier, corectare a aprox. 60 km de 
albie și pentru crearea a aprox. 200 spații pentru gestionarea fondului cinegetic/ forestier. 

Prin implementarea investițiilor vor fi diminuate riscurile generate în urma schimbărilor 
climatice asupra populației, ecosistemelor naturale, inclusiv asupra zonelor de interes economic, 
culturilor agricole, zonelor urbane și rurale, urmărind a fi promovate spre finanțare lucrări de tipul: 
 Lucrări prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului și a plantelor cu cantitățile de 

apă necesare dezvoltării culturilor și creșterii producției agricole în vederea asigurării hranei 
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populației și a capacității de reziliență a României pe timp de criză alimentară. Aceste amenajări 
cuprind lucrări de captare, pompare, transport și distribuție a apei; 
 Lucrări de colectare, de transport și de evacuare în emisar a apei în exces pentru a asigura 

combaterea riscului de inundații și de folosire optimă a solului; 
 Lucrări de combatere a eroziunii de adâncime, a eroziunii de suprafață și lucrări de evacuare a 

apei prin captări izvoare, drenaj închis, canale debușee și construcțiile hidrotehnice aferente pentru a 
proteja ecosistemele forestier, pentru a proteja ecosisteme naturale, inclusiv pentru a asigura 
exploatarea optimă a solului în situații de criză alimentară; 
 Sisteme antigrindină bazate pe tehnologii mixte – cu rachete antigrindină (RAG), cu 

generatoare terestre (GT) și prin utilizarea aviației, care să acționeze sinergic pentru a combate 
efectele devastatoare asupra gospodăriilor, asupra ecosistemelor naturale, inclusiv asupra culturilor 
agricole și non agricole cu impact asupra rezilienței României în situații de criză alimentară; 
 Lucrări de regenerare/amenajare a pădurilor din fondul forestier național, prin lucrări de 

amenajare, dotare și retehnologizare a pepinierelor silvice care produc material săditor pentru 
împăduriri, lucrări de reabilitare/refacere în vederea creșterii accesibilității către fondul forestier, 
lucrări de corectare torenți și crearea de spații pentru gestionarea fondului cinegetic/forestier 

 
 Tipuri de intervenție urmărite în PODD 

Prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) sprijinul este direcționat către un număr 
limitat de sectoare care urmează să servească la utilizarea în mod coerent a finanțării din partea 
Uniunii și la maximizarea valorii adăugate a sprijinului financiar. Astfel, prin PODD vor fi finanțate 
nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin creșterea 
eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a 
adecvanței sistemului energetic; infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea 
biodiversității; calitatea aerului și decontaminarea siturilor poluate; managementul riscurilor. 

Situația priorităților de intervenție în Politica de Coeziune, cu relevanță pentru domeniul 
schimbărilor climatice, este prezentată în tabelul de mai jos: 

 
Tabel 5: Situația priorităților de intervenție din  PODD  pentru domeniul Schimbări climatice 

Prioritățile de investiție din PODD Buget estimat 
(mil. euro) 

P3: Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității 
aerului și remediere a siturilor contaminate 188 

  P4: Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul riscurilor 459 
Total general 647 

În cadrul Priorității 3 - Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității 
aerului și remediere a siturilor contaminate, se determină 3 acțiuni de finanțare, acțiunea 3.3 fiind 
relevantă pentru domeniul de mediu din cadrul PNRR: 

Acțiunea 3.1 Conservarea biodiversității pentru a  îndeplini cerințele directivelor de mediu 
(măsuri de protejare, restaurare și utilizare sustenabilă a siturilor Natura 2000 și de protecție a naturii 
și a biodiversității, infrastructură verde) – buget 85.000.000 euro. 

Prin PODD se au în vedere următoarele tipuri de intervenții/măsuri: 
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• îmbunătățirea accesului administratorilor siturilor Natura 2000 la servicii de asistență tehnică 
specializată pentru elaborarea sau revizuirea Planurilor de management a siturilor Natura 2000/ 
Planuri de acțiune pentru specii, pentru toate tipurile de habitate (inclusiv cele din mediu marin), 
prioritate la finanțare având planurile de management ale siturilor aflate în arealul proiectelor de 
infrastructură; 
• menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de 
conservare specifice prevăzute în planurile de management ale siturilor Natura 2000/planuri de 
acțiune pentru specii, și, după caz, a ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate în afara ariilor 
naturale protejate, precum și asigurarea conectivității ecologice; 
• facilitarea accesului autorităților și entităților cu rol in managementul biodiversității la servicii 
de asistență tehnică, cercetare și echipamente pentru îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a 
biodiversității și a ecosistemelor (ex. realizarea de studii științifice) și consolidarea capacitații de 
management a rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale protejate de interes național. 

Acțiunea 3.2 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului pentru îndeplinirea cerințelor de 
monitorizare și reducere a emisiilor rezultate din directive (măsuri privind calitatea aerului și măsuri 
de reducere a zgomotului) – buget 25.000.000 euro 

Prin PODD vor fi finanțate intervenții/măsuri privind dotarea RNMCA cu echipamente noi, prin 
înlocuirea sau modernizarea echipamentelor existente de măsurare a poluanților uzate din punct de 
vedere moral și tehnic, astfel încât să se continue conformarea cu cerințele de asigurare și controlul 
calității datelor și de raportare, conform prevederilor directivelor europene. 

Acțiunea 3.3 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate, evaluarea riscurilor 
asupra mediului și remedierea siturilor (măsuri privind reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor 
contaminate) – buget 50.000.000 euro 

În cadrul Priorității 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice și managementul 
riscurilor, se determină 3 acțiuni de finanțare: 

Acțiunea 4.1 Managementul inundațiilor și al secetei 
Acțiunea 4.2 Combaterea eroziunii costiere (măsuri de adaptare la schimbările climatice, 

prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: inundații și alunecări de teren (inclusiv 
sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor); măsuri de 
adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: altele, de 
exemplu, furtuni și secetă (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de 
management al dezastrelor); măsuri privind gospodărirea apelor și conservare a resurselor de apă 
(inclusiv managementul bazinelor hidrografice, măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice, 
reutilizare, reducerea pierderilor) – buget 240.000.000 euro 

Prin Acțiunea 4.1 investițiile din PODD vor viza managementul riscurilor generate de inundații 
și secetă și reducerea impactului acestora asupra populației, proprietății și mediului, prin următoarele 
tipuri majore de intervenții/măsuri: 

• amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin utilizarea infrastructurii verzi sau prin 
adaptarea, construirea ori reabilitarea infrastructurii existente de gospodărire a apelor și îmbunătățiri 
funciare adaptate la noile practici UE, inclusiv cele privind asigurarea conectivității laterale și/sau 
transversale a râului; 

• dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare și alarmare a fenomenelor hidro-
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meteorologice severe (inundații și secetă) pentru evaluarea și gestionarea durabilă a resurselor 
naturale, inclusiv activități în scopul conștientizării publice; 

• consolidarea capacității administrative pentru asigurarea implementării directivelor europene în 
domeniu. 

Prin Acțiunea 4.2, se au în vedere prin PODD continuarea intervențiilor/măsurilor de limitare a 
efectelor negative ale eroziunii costiere, beneficiar fiind ANAR (prin Administrația Bazinală de Apă 
Dobrogea Litoral). 

Acțiunea 4.3 Îmbunătățirea sistemului de managementul riscurilor (măsuri privind prevenire și 
management al riscurilor naturale care nu au legătură cu clima (de ex. cutremurele), precum și al 
riscurilor legate de activitățile umane (de ex. accidentele tehnologice), inclusiv sensibilizare, protecție 
civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor) – buget 150.000.000 euro 

Tipurile majore de intervenții/măsuri avute în vedere prin acțiunea 4.3, din cadrul PODD, sunt 
sprijinirea măsurilor pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel 
național și adaptarea continuă la realitatea operațională. 

 
3. MEDIU 

România și-a asumat prin Tratatul de Aderare la UE implementarea Directivei nr. 98/83/CE 
privind calitatea apei destinate consumului uman și Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea și 
epurarea apelor uzate urbane. În vederea conformării cu prevederile directivelor menționate anterior, 
România a avut perioade de tranziție, acestea nefiind respectate. Astfel, până în decembrie 2015, era 
necesară conformarea cu anumiți parametri ai apei potabile, iar până în 2018 trebuiau îndeplinite 
obligațiile privind colectarea și tratarea apei uzate în aglomerările cu peste 2.000 de locuitori 
echivalenți (l.e.), cu termen intermediare pentru aglomerările peste 10.000 l.e. în decembrie 2015. 

În Raportul de Țară din 2020, se arată că politica României în domeniul apei și a apei uzate 
prezintă în continuare deficiențe, în special în ceea ce privește accesul în zonele rurale, precum și 
cantitatea și calitatea apei potabile. Totodată, Raportul evidențiază că acțiunile legate de colectarea 
apelor uzate și conectarea la infrastructura publică de canalizare nu sunt încă finalizate, iar diferența 
până la atingerea obiectivului fixat privind colectarea apelor uzate generate de aglomerările cu peste 
2.000 de locuitori echivalenți este de 26%. La nivelul UE, în medie, 96% din cetățeni sunt conectați 
în prezent la rețele de apă potabilă, iar în România doar 67,5% din cetățeni erau conectați la apă 
potabilă în anul 2017. Accesibilitatea din punct de vedere financiar este cea mai scăzută din UE, 
cheltuielile cu alimentarea cu apă și cu canalizarea reprezentând peste 6% din cheltuielile 
gospodăriilor din cadrul grupului din populație ce cele mai reduse venituri. 

Măsurile identificate în Raportul de Țară vizează extinderea și modernizarea infrastructurii de 
apă potabilă și de apă uzată, monitorizarea calității apei potabile și modernizarea laboratoarelor pentru 
o mai bună monitorizare a substanțelor deversate în ape. 

Ca urmare a evaluărilor implementării directivelor rezultă un necesar preliminar de investiții 
de 13 miliarde de euro pentru apă uzată și de 9 miliarde de euro pentru apă potabilă. Evaluarea finală 
a necesarului de investiții va fi realizată în contextul îndeplinirii condițiilor favorizante specifice 
Politicii de Coeziune. Astfel, va fi elaborat Planul National de investiții, iar lista aglomerărilor de 
peste 2.000 l.e. va fi reactualizată. 
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Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonei rurale este indispensabil legată de 
îmbunătățirea infrastructurii rurale și serviciilor de bază existente, iar asigurarea unei rețele de apă 
potabilă curentă și canalizare reprezintă o problemă majoră ce condiționează calitatea vieții și 
dezvoltarea activităților economice în spațiul rural. Astfel, crearea și modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală, contribuind la 
eforturile de asigurare a unei dezvoltări durabile în comunitățile rurale. 

În acord cu datele INS, în anul 2018 populația deservită de sistemul public de alimentare cu 
apă a fost de 13.515.626 persoane, reprezentând 69,4% din populația rezidentă a României. În mediul 
urban s-au înregistrat 10.342.627 persoane deservite de sistemul public de alimentare cu apă, 
reprezentând 98,7% din populația rezidentă urbană, iar în mediul rural 3.172.999 persoane, 
reprezentând 35,3% din populația rezidentă rurală a țării. 

Situația populației deservite de sistemul public de alimentare cu apă în anul 2018, conform 
datelor INS, este următoarea, prezentată în Figura nr. 1: 

  Populația rezidentă a României: 19.472.072 pers. 
  Populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă: 13.515.626 pers. 
  Populația rezidentă a României - mediul urban: 10.478.744 pers. 
  Populația urbană deservită de sistemul public de alimentare cu apă: 10.342.627 pers. 
  Populația rezidentă a României - mediul rural: 8.993.328 pers. 
  Populația rurală deservită de sistemul public de alimentare cu apă: 3.172.999 pers. 

Figura nr. 1: Populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă, 2018 (Sursa: INS) 

 
Conform datelor INS prezentate în Figura nr. 1, în anul 2018, în mediul urban populația conectată 

la canalizare a fost de 9.400.517 persoane, reprezentând 89,5% din populația rezidentă urbană a 
României, iar în mediul rural un număr de 892.524 persoane au beneficiat de servicii de canalizare, 
reprezentând 9,9% din populația rezidentă rurală a României. După cum se poate constata și din Figura 
nr. 2, doar o mică parte dintre locuitorii mediului rural au acces la rețeaua de canalizare. 
 Populația rezidentă a României: 19.530.631 pers.; 
 Locuitori conectați la canalizare: 10.293.041 pers.; 
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 Populația rezidentă în mediul urban: 10.503.470 pers., din care conectați la canalizare: 
9.400.517 pers.; 
 Populația rezidentă a României - mediul rural: 9.027.161 pers., din care conectați la canalizare: 
892.524 pers. 

Figura nr.2: Populația conectată la sistemul de canalizare, 2018 (Sursa: INS) 

 
 Descrierea investițiilor și bugetul estimat 

Vor fi sprijinite investițiile în sisteme de apă și apă uzată, inclusiv în componente inteligente, în 
remedierea siturilor poluate, precum și cele în unități de tratare mecanico-biologică a deșeurilor 
municipale, conform cu Tabel 6: 

 
Tabel 6: Categorii de intervenții și bugete estimate pentru domeniul Mediu 

Pilon Domeniu Intervenție 
Buget (mld. 

EURO) 

Tranziție 
verde și 

schimbări 
climatice 

Mediu 

1. Rețele de alimentare cu apă, inclusive componentele 
inteligente, extindere/ reabilitare ca parte a rețelelor 
regionale 

1,50 

2. Sisteme alternative de management a apei uzate menajere 
pentru aglomerările sub 2.000 de locuitori 

0,50 

3. Situri contaminate și managementul deșeurilor 0,30 

Subtotal Mediu 2,30 
 

 Investițiile se vor axa, în principal, dar nu exclusiv pe următoarele aspecte: 
• Infrastructura de apă/apă uzată pentru toate aglomerările cu peste 2.000 de 

locuitori ca parte a rețelelor regionale 
 Construcția/modernizarea captărilor din surse de apă în vederea potabilizării; 
 Construcția/reabilitarea stațiilor de tratare a apei potabile; 
 Reabilitarea/construcția de rezervoare și stații de pompare/repompare apă; 
 Extinderea/reabilitarea aducțiunilor, rețelelor de distribuție și a facilităților de 

colectare/pompare a apei uzate menajere, inclusiv construcții/facilități conexe; 
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 Construcția/reabilitarea stațiilor de epurare a apelor uzate; 
 Construcția/reabilitarea colectoarelor de apă uzată; 
 Construcția/reabilitarea facilităților de epurare a nămolurilor; 
 Construirea unor instalații adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din stațiile de 

epurare; 
 Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor-sisteme SCADA, 
înființare/extindere sisteme de sectorizare rețele de distribuție, înființare/extindere sisteme de 
telegestiune, echipamente întreținere rețea canalizare etc.; 
 Îmbunătățirea calității cursurilor de apă; 
 Asistență pentru managementul proiectelor, publicitate (inclusiv conștientizarea publicului), 
supervizarea lucrărilor etc.; 

 
• Infrastructura de apă/apă uzată pentru aglomerările sub 2.000 de locuitori 
 Realizarea/extinderea/modernizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă, inclusiv rezervoare 
de înmagazinare; 
 Realizarea/extinderea modernizarea stațiilor de tratare a apei potabile inclusiv a lucrărilor de 

captare a apei brute pentru potabilizare 
 Realizarea/extinderea/modernizarea rețelelor de canalizare inclusiv a branșamentelor la limita 
de proprietate a gospodăriilor 
 Realizarea de sisteme individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate 
 Situri potențial contaminate și contaminate, tranziția spre economia circulară prin gestionarea 

eficientă a deșeurilor 
 Activități specifice de reabilitare și ecologizare a siturilor contaminate (eliberare suprafață 

contaminată și decontaminare a solului, inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe 
bio-decontaminare; 
 Eliminarea/reducerea contaminării solului, a apei, pentru a aduce terenul la starea inițială; 
 Activități specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/ conservare a zonelor 

miniere/siderurgice, în vederea reabilitării și ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv activitățile 
de eliminare/depozitare conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activități; 
 Activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată. 
 

 Indicatori urmăriți 
 Extinderea/reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată ca parte a rețelelor regionale pentru 

aglomerările peste 2.000 l.e. 
 Lungime estimată de rețea de alimentare cu apă: peste 590.000 km 
 Lungime estimată de rețea de canal: peste 986.000 km 
 Număr de beneficiari estimați alimentare cu apă: peste 749.000 locuitori 
 Număr de beneficiari estimați ai rețelelor de apă uzată: peste 529.000 locuitori echivalenți 
 Sisteme alternative de management a apei uzate menajere pentru aglomerările sub 2.000 de 

locuitori 
 Număr gospodării beneficiare ale sistemului alternativ: 200.000 gospodării; 
 Valoare medie a bugetelor: 2.500 Euro/gospodărie; 
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 Infrastructuri specifice de tratare a deșeurilor menajere: 
 Număr TMB construite: 4; 
 Valoarea medie a construcțiilor TMB: 50 mil. EUR; 
 Situri contaminate și potențial contaminate, 
   Suprafață situri remediate: 250 ha 
 Valoare medie a proiectelor per hectar: 2 mil. Euro 

 
 Tipuri de intervenție urmărite în PODD: 

Prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) vor fi finanțate nevoile de dezvoltare din 
următoarele sectoare: adaptarea la schimbările climatice prin creșterea eficienței energetice și 
dezvoltarea sistemelor inteligente de energie, a soluțiilor de stocare și a adecvanței sistemului 
energetic; infrastructura de apă și apă uzată; economia circulară; conservarea biodiversității; 
calitatea aerului și decontaminarea siturilor poluate; managementul riscurilor. 

 Situația  priorităților  de  investiție  în  Politica  de  Coeziune  este prezentată în tabelul de mai 
jos: 

Tabel 7: Situația priorităților de intervenție din PODD pentru domeniul Mediu 

Prioritate de investiție din PODD Buget estimat 
(mil. euro) 

P2 Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 
circulară 3.256 

P3 Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității 
aerului și remediere a siturilor contaminate 188 

Total 3.444 
 
 Descrierea intervențiilor în PODD 

Prioritatea 2 cuprinde: Infrastructura de apă/apă uzată - se vor finanța intervenții în 
implementarea proiectelor începute în perioada 2014-2020 a căror finalizare se va realiza începând cu 
anul 2023, precum și dezvoltarea de noi proiecte care vizează conformarea cu prevederile Directivei 
privind epurarea apelor uzate urbane și celei privind alimentarea cu apă. Referitor la alimentarea cu 
apă, proiectele vor viza, în principal, asigurarea calității apei și conectarea la sistemele de alimentare 
cu apă în contextul proiectelor integrate regionale de apă și apă uzată, iar în ceea ce privește colectarea 
și epurarea apelor uzate urbane, finanțarea va fi acordată pentru aglomerările cu peste 2000 locuitori 
echivalenți, dând prioritate finalizării investițiilor în aglomerările peste 10.000 de locuitori 
echivalenți, astfel încât să fie evitate penalitățile generate de infringement și să nu fie afectat procesul 
de regionalizare care reprezintă pilonul principal de susținere a procesului investițional în sector. 
Totodată, aceste proiecte vor avea o componentă de management al nămolului rezultat în urma 
epurării. De, asemenea, în cadrul acestei priorități se vizează consolidarea economiei circulare, prin 
prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, 
reparare și reciclare sau alte operațiuni, precum și închiderea depozitelor neconforme, astfel încât 
valoarea produselor, a materialelor și a resurselor să fie menținută în economie cât mai mult timp 
posibil. 
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Prioritatea 3 va finanța măsuri de conservare a biodiversității în ariile Natura 2000, 
ecosisteme degradate, culoare ecologice, elaborarea și implementarea planurilor de management 
pentru siturile Natura 2000 și ariile naturale protejate, investiții pentru îndeplinirea cerințelor de 
monitorizare a calității aerului, precum și intervenții privind inventarierea siturilor potențial 
contaminate și contaminate și remedierea acestora. 

 Tipuri de intervenție urmărite în Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ) 
 

Tabel 8: Situația priorităților de intervenție din POTJ  pentru domeniul Mediu 

 
 Descrierea intervențiilor în POTJ: 

Prioritatea 1 cuprinde: 
 investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel local în vederea consolidării economiei 

circulare; acțiuni de prevenire a generării de deșeuri și reducerea cantității acestora, precum și 
acțiuni de creștere a reutilizării eficiente și reciclării acestora; 

 investiții în regenerarea și decontaminarea siturilor poluate; 
 investiții în proiecte de restaurare și de reconversie a terenurilor, inclusiv prin măsuri de management 

al apei și crearea de infrastructuri verzi în mediul urban. 
 
 Tipuri de intervenție urmărite în POR 

 
Tabel 9: Situația priorităților de intervenție din POR pentru domeniul Mediu 

Prioritate de investiție din cele 8 POR-uri Buget estimat (mil. euro) 

P3 Prioritatea “O regiune cu orașe prietenoase cu mediul” 628 

 
Prin prioritatea 3 se vor finanța măsuri cu privire la conversia funcțională a terenurilor virane 

degradate/neutilizate/abandonate 
 

 Tipuri de intervenție urmărite în Programul Operațional Sănătate (POS) 
 

Tabel 10: Situația priorităților de intervenție din POS pentru domeniul Mediu 
Prioritate de investiție din POS Buget estimat (UE, mil. euro) 

P1 Prioritatea “Creșterea eficacității sectorului 
medical prin investiții în infrastructură și 
servicii” 

Bugetul urmează să fie stabilit în funcție de 
prioritățile de la nivelul fiecărui proiect care va 
cuprinde componenta de deșeuri medicale 

 

Prioritate de investiție din POTJ Buget estimat (mil. euro) 

P1 O tranziție justă prin reducerea poluării și 
consolidarea economiei circulare 

Bugetul urmează să fie stabilit în funcție de nevoile 
identificate în planurile teritoriale de tranziție justă 
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 Programul Operațional Sănătate va finanța domeniul economie circulară/ deșeuri în cadrul 
priorității “Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii”, prin 
care se vor finanța măsuri cu privire la remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor 
medicale în unitățile medicale. 

 
4. ENERGIE ȘI TRANZIȚIE VERDE  
Dezvoltarea unui sistem energetic integrat, sigur, modern, inteligent, rezilient, și accesibil, cu un 

nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră, bază pentru coeziunea economică și stimularea 
tranziției verzi. 

Un aspect important al dezvoltării sectorului energetic românesc va fi asigurarea unei tranziții 
energetice echitabile prin gestionarea efectelor sociale și economice ale tranziției, în special în 
regiunile mono-industriale și dependente de carbon. În acest sens, sprijinul oferit prin PNRR este în 
directă corelare și complementaritate cu sprijinul oferit în Mecanismul pentru o tranziție echitabilă și 
a fondurilor structurale dedicate sectorului energetic aferente noului cadru financiar multianual 2021 
– 2027. 

Fondurile dedicate sectorului Energie finanțate din PNRR vor fi orientate către dezvoltarea RET, 
având ca obiectiv principal dezvoltarea inelului electric de 400 kV, prin realizarea liniilor electrice 
aeriene (LEA) ce completează inelul, instalarea unor mijloace moderne de compensare și 
retehnologizarea unor stații de transformare pentru a asigura atât siguranța alimentării, cât și 
interoperabilitatea cu alte sisteme energetice naționale la nivel european. 

Vor fi finanțate proiecte de investiții în capacități de producție a energiei electrice din surse 
regenerabile. În plus, vor fi finanțate investiții în rețele inteligente de transport și distribuție a 
combustibililor de tranziție și a energiei obținute din surse regenerabile. Categoriile de investiții în 
domeniul energiei și tranziției verzi propuse spre realizare precum și bugetele estimate ale acestora 
sunt prezentate în Tabel 11: 

Tabel 11: Categorii de intervenții și bugete estimate pentru domeniul Energie 

Pilon Domeniu Intervenție 
Buget (mld. 

EURO) 

Tranziție 
verde și 

schimbări 
climatice 

Energie și 
tranziție 

verde 

1. Sprijin pentru dezvoltarea RET (investiții în inelului 
electric de 400 Kv al României) 

0,25 

2. Sprijin pentru producția, transportul, distribuția de 
energie din surse regenerabile, investiții în capacități de 
producție pentru tranziția de la combustibil solid la 
combustibil de tranziție, inclusiv investiții în tehnologii 
verzi pentru sectorul IMM. 

 
0,50 

3. Investiții în rețele inteligente de transport și distribuție 
a combustibililor de tranziție și a energiei obținute din 
surse regenerabile 

0,80 

Subtotal Energie și tranziție verde 1,55 

 Indicatori urmăriți 
Categoriile de investiții selectate au în vedere realizare următorilor indicatori: 

 Investiții în dezvoltarea RET (sprijin pentru investiții în dezvoltarea inelului de 400 KV al 
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României) 
 Lungime linie energie electrică (simplu + dublu circuit): 435 km; 
 Stații retehnologizate/modernizate: 11; 
 Producție, transport și distribuție de energie regenerabilă 
 Putere instalată de energie din surse regenerabile: peste 1.000 MWh; 
 Rețele inteligente de distribuție a combustibililor de tranziție 
 Număr gospodării racordate la rețeaua inteligentă de distribuție a combustibililor de 

tranziție: 123.000; 
 Valoarea medie a proiectelor: 6.500 Euro/gospodărie. 

 
 Tipuri de acțiuni urmărite în PODD 

 
Tabel 12: Situația priorităților de intervenție din Programul Operațional Dezvoltare Durabilă pentru 

domeniul Energie și tranziție verde 

Prioritate de investiție PODD 
Buget estimat 

 (mil. euro) 

P1 Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, 
sisteme inteligente de energie, rețele și soluții de stocare 706 

 
 Descrierea intervențiilor în PODD 

Prioritatea 1 PODD: Investiții în eficiența energetică a IMM-urilor și a întreprinderilor 
mari, în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică și în sisteme inteligente de energie 
și soluții de stocare: 

 Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare și secundare din sistemele de alimentare cu 
energie termică, inclusiv a punctelor termice; 

 Cogenerare de înaltă eficiență în termoficare urbană; 
 Construcție rețele noi de distribuție a gazelor naturale doar pentru conectarea noilor centrale pe gaz 

care înlocuiesc vechile centrale pe cărbune. 
Având în vedere că posibilitatea finanțării acestor tipuri de intervenții este redusă la 

1% din alocarea FEDR/FC a statului membru (fără a exista încă un compromis la nivelul UE), 
iar nevoia de finanțare la nivel național pentru astfel de investiții se situează la un nivel 
financiar superior, în PNRR au fost selectate aceste intervenții, complementaritatea cu PODD 
fiind asigurată la nivel de proiect (existând o selecție distinctă a proiectelor care vor fi finanțate 
în PNRR și în PODD). 

 Promovarea utilizării de echipamente și sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei 
electrice; 

 Implementarea de soluții digitale pentru localizarea/izolarea defectelor și realimentarea cu energie 
în mediul rural și urban; 

 Digitalizarea stațiilor de transformare și soluții privind controlul rețelei de la distanță - integrare 
stații în SCADA; 

 Măsuri de creștere a adecvanței SEN prin investiții în soluții de flexibilitate; 
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 Implementarea de soluții privind stocarea energiei “behind the meter”. 
Intervenția sprijinită în PNRR “Sprijin pentru dezvoltarea RET (investiții în inelul electric de 

400 kV al României) se referă la construcția efectivă de linii electrice aeriene și stații de transformare 
pentru atingerea obiectivului de dezvoltare a rețelei electrice de transport RET, prin închiderea 
inelului electric de 400kv. Aceste investiții nu sunt sprijinite prin PODD. Pentru investițiile privind 
sisteme inteligente și digitalizare stații, complementaritatea va fi asigurată la nivel de proiect, fiind 
selectate portofolii de proiecte diferite din perspectiva accesării finanțărilor disponibile în PODD și 
PNRR. 

 
 Tipuri de acțiuni urmărite în POR 

 
Tabel 13: Situația priorităților de intervenție din Programul Operațional Regional 

pentru domeniul Energie și tranziție verde 

Prioritate de investiție 8 POR-uri Buget estimat per prioritate 
(UE, mil. euro) 

P3 Încălzirea centralizată 873 

 
 Descrierea intervențiilor în POR 

Prioritatea 3 POR: Investiții în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor 
publice/rezidențiale/industriale: 

 Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare clădiri, măsuri de consolidare și 
componente regenerabile de tip panouri fotovoltaice; 

 Implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: 
achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; 

 Introducerea de corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de 
viață; 

Strategia  Națională  de  Renovare  pe  Termen  Lung  prevede un buget de cca. 13 miliarde euro 
pentru renovarea clădirilor până în 2030 în vederea respectării angajamentelor europene cu privire la 
rata de renovare, reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Având în 
vedere suma mică alocată în cele 8 POR-uri regionale pentru sectorul de eficiență energetică în clădiri, 
în comparație cu nevoia identificată la nivel național, devine clară complementaritatea finanțărilor 
oferite prin intermediul celor 2 surse de finanțare. 

 
 Tipuri de acțiuni urmărite în POTJ 
 

Tabel 14: Situația priorităților de intervenție din Programul Operațional Tranziție Justă pentru domeniul 
Energie și tranziție verde 

 

Prioritate de investiție 8 
POTJ Buget estimat per prioritate (UE, mil. euro) 

P2 POTJ Bugetul urmează să fie stabilit în funcție de nevoile identificate în 
planurile teritoriale de tranziție justă 
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 Descrierea intervențiilor în POTJ 
Prioritatea 2 POTJ: Investiții în dezvoltarea de tehnologii și infrastructuri pentru o energie 

curată la prețuri accesibile, în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în eficiența energetică și 
energia din surse regenerabile; 

 Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea; 
 Investiții în realizare de turbine eoliene. 
În ceea ce privește alocarea POTJ pentru aceste intervenții, acest subiect va fi decis după 

finalizarea planurilor teritoriale pentru tranziție justă (PTTJ) în funcție de nevoile identificate la 
nivelul fiecărui județ și de capacitatea de implementare identificată la nivelul fiecărui teritoriu 
selectat. 

Finanțarea acestor tipuri de intervenții prin PNRR a luat în calcul faptul că în POTJ sunt 
finanțate doar 6 județe ( Gorj, Hunedoara, Dolj, Prahova, Mureș și Galați), care nu includ zona 
Dobrogei , aceasta fiind cea mai ofertantă din punct de vedere al dezvoltării unor capacități de 
producție din surse regenerabile de energie (solar, eolian). De asemenea, investițiile privind noi 
capacități hidroenergetice se regăsesc exclusiv în PNRR, ele nefiind finanțate în nici un alt program 
operațional. 

5. MOBILITATE ȘI REGENERARE URBANĂ, VALORIFICAREA PATRIMONIULUI 
Unul din obiectivele generale din Strategia de dezvoltare teritorială a României este „creșterea 

calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și serviciilor publice în vederea 
asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive” cu următoarele direcții de 
acțiune: 

 Asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei conectivități 
eficiente între orașele mari și zona urbană funcțională; 

 Creșterea atractivității spațiilor urbane și rurale prin îmbunătățirea funcțiilor 
rezidențiale, dezvoltarea unor spatii publice de calitate și a unor servicii de transport adaptate nevoilor 
și specificului local. 

Un alt obiectiv general al acestei Strategii este dezvoltarea unei rețele de localități competitive 
și coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane. Acest lucru 
subliniază faptul că în jurul orașelor se dezvoltă zone funcționale, care trebuie să își apropie nivelul 
de dezvoltare de cel al orașelor. De asemenea, localitățile din România dispun de o varietate de resurse 
naturale și antropice care pun în valoare potențialul acestora de dezvoltare și conturează avantajele 
competitive pentru dezvoltarea activităților economice specifice potențialului local, cum ar fi turismul, 
agricultura specializată sau manufactură. 

În același timp, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 are ca 
obiective generale: 
 Orașe și comunități durabile prin asigurarea condițiilor pentru o viață demnă, acces la locuințe 

și servicii de bază adecvate, sigure și accesibile; 
 Accesul la transport public eficient, la prețuri echitabile și accesibile; 
 Promovarea conceptului de smart city; 
 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural; 
 Reducerea impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții 

deosebite calității aerului și mediului în general. 
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Provocările domeniului 
 Principalele provocări identificate în domeniul mobilității urbane: 

 Congestionări de trafic urban, timpi de deplasare în trafic ridicați, lipsa unui serviciu public de 
transport în comun de călători atractiv, trafic auto poluant, infrastructură rutieră locală 
subdimensionată cu impact negativ asupra standardelor de locuit ale populației; 

 Standarde de locuit ale populației în spații publice afectate de lipsa regenerării urbane pentru 
spațiile publice de locuire, parcuri/zone verzi, centre de cartier, centre istorice, platforme și situri 
industriale care afectează locuirea dar și calitatea vieții populației; 
 Lipsa unor servicii publice inteligente de bază în spațiul rural pentru localitățile rurale cu 

potențial demografic cum sunt: iluminat public inteligent, colectarea inteligentă a deșeurilor menajere 
și stradale, alimentarea cu apă și canalizare inteligentă, servicii publice de educație inteligente, sisteme 
inteligente de management a traficului cu impact negativ asupra standardelor de locuire și asupra 
calității vieții inclusiv asupra serviciilor publice prestate populației; 
 Existența unui potențial al patrimoniului natural reprezentat de resurse natural și minerale 

precum: apa geotermală, ape minerale, ape sulfuroase, nămol, nisip precum și al patrimoniului cultural 
la nivel local reprezentat de cetăți antice medievale, castele, conace, case memoriale, monumente și 
clădiri istorice, biserici de lemn, fără să fie valorificat cu impact asupra dezvoltării economice a 
localităților urbane și rurale, înființării de locuri de muncă, atragerii de investitori precum și asupra 
standardelor de locuire ale populației, inclusiv pentru ameliorarea stării economice a localităților 
urbane; 
 Existența unui potențial al patrimoniului cultural și natural de interes național cu impact asupra 

creșterii economice locale prin atragerea de beneficiari ai serviciilor prestate de la nivel european 
precum și asupra calității vieții și a standardelor de locuire. 

 Valorificarea patrimoniului local, natural și cultural 
Valorificarea patrimoniului cultural și natural existent la nivelul localităților urbane și rurale 

prin măsuri de creștere a accesibilității, reabilitare și informare, pentru dezvoltare teritorială durabilă 
verde și calitate ridicată a vieții 

 Descrierea investițiilor și bugetul estimat 
Pentru dezvoltarea urbană și valorificarea patrimoniului bugetul alocat investițiilor în 

cadrul Planului de Redresare și Reziliență poate fi regăsit la Tabel 15. 
Tabel 15: Categorii de intervenții și bugete estimate pentru domeniul Mobilitate 

urbană 
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Bugetul estimat al domeniului de Mobilitate și regenerare urbană, valorificarea patrimoniului 

este de aproximativ 3,6 miliarde Euro, se constituie astfel: 
 Investiții în mobilitatea urbană cu impact asupra dezvoltării  locale, serviciilor publice de transport 

în comun de călători, inclusiv descongestionarea traficului în valoare de 1.000.000.000 Euro; 
 Regenerarea urbana pe baza unui Plan de Regenerare urbană integrat și corelat cu Planul de 

Urbanism general și cu Planul de mobilitate urbană, care va cuprinde investiții generale, specifice și 
obligatorii în spații verzi și amenajări peisagistice, în valoare de 750.000.000 Euro; 

 Sprijin pentru achiziția de material rulant destinat transportului local urban/metropolitan în valoare 
de 350.000.000 Euro; 

 Sprijinirea programului național Mobilitate/Smart Village: servicii publice inteligente de interes 
local în valoare de 250.000.000 Euro; 

 Investiții în mobilitate de acces pentru zonele cu patrimoniu natural și cultural: căi de acces, 
conexiuni la utilități edilitare, locuri de parcare și investiții în creșterea gradului de accesibilitate 
pentru valorificarea patrimoniului, în valoare de 250.000.000 Euro; 

 Investiții în valorificarea patrimoniului natural și cultural: resurse specifice spațiului geografic local, 
cetăți antice /medievale, castele, conace, case memoriale, monumente și clădiri istorice, în valoare 
de 500.000.000 Euro; 

 Investiții în valorificarea patrimoniului natural și cultural de interes național aflat în administrarea 
autorităților publice locale în valoare de 500.000.000 Euro. 

 
 Indicatori urmăriți 

 Mobilitate urbană 
 Număr proiecte mobilitate urbană finanțate: 40; 
 Valoarea medie a proiectelor: 25 mil. Euro; 
 Beneficiari estimați: 2 mil. locuitori; 

 Regenerare urbană 
 Număr proiecte regenerare urbană finanțate: 75; 
 Valoarea medie a proiectelor: 10 mil. Euro; 
 Beneficiari estimați: 750.000 locuitori; 

Pilon Domeniu Intervenție 
Buget (mld. 

EURO) 
 
 
 
Tranziție 
verde și 

schimbări 
climatice 

 
 
 
Mobilitate 

urbană 

1.Mobilitatea urbană 1,00 
2.Regenerarea urbană 0,75 
3.Achiziție material rulant destinate transportului local 0,35 
4.Programul Național Mobilitate/Smart Village 0,25 
5.Valorificarea patrimoniului natural și cultural 0,25 
6.Mobilitate și accesibilitate pentru zonele cu 
patrimoniu natural și cultural 

0,50 

7.Valorificarea patrimoniului natural de interes național 
și cultural aflat în administrarea APL 0,50 

Subtotal Mobilitate urbană 3,60 
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 Material rulant local 
 Număr garnituri de material rulant achiziționate: 100; 
 Număr stații de încărcare electrice fixe: 40; 
 Valoarea medie a proiectelor: 3,5 mil. Euro; 

 Smart Village 
 Număr proiecte Smart Village finanțate: 100; 
 Valoarea medie a proiectelor: 2,5 mil. Euro; 
 Beneficiari estimați: 300.000 locuitori; 

 Patrimoniu natural și cultural 
 Număr proiecte infrastructură de acces finanțate: 80; 
 Valoarea medie a proiectelor: 3 mil. Euro; 

 Mobilitate în zone cu patrimoniu 
 Număr proiecte valorificare patrimoniu cultural/național finanțate: 100; 
 Valoarea medie a proiectelor: 5 mil. Euro; 
 Patrimoniu în administrarea APL 
 Număr obiective de patrimoniu finanțate: 20; 
 Valoarea medie a proiectelor: 25 mil. Euro. 

 
6. MEDIUL DE AFACERI ȘI ECOSISTEME ANTREPRENORIALE 

Ameliorarea stării economice prin creșterea competitivității ecosistemelor antreprenoriale și 
integrarea IMM-urilor inovatoare în lanțurile valorice strategice ale Uniunii Europene cu ajutorul 
digitalizării, creșterii productivității, automatizării proceselor de producție, robotizării și creării de 
locuri de muncă, care, în concordanță cu digitalizarea marilor servicii publice, va contribui la 
transformarea digitală a României. 

 
Domeniul agroalimentar 
Conform Strategiei pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung 2020-

2030, agricultura joacă un rol important având în vedere ponderea populației rurale și gradul de 
ocupare al forței de muncă. Dezvoltarea agriculturii este prin urmare esențială pentru România, pentru 
îndeplinirea obiectivelor de coeziune socială. În comparație cu alte țări din UE, sectorul agricol din 
România are o pondere relativ ridicată în valoarea adăugată brută (VAB), dar a rămas în urmă în  ceea  
ce privește  productivitatea  muncii. Unul dintre obiectivele României este de a avea un sector 
agroalimentar durabil și competitiv, centrat pe exportul de produse cu valoare adăugată înaltă, 
rezistent la provocările globale, care asigură bunăstare și condiții de viață în mediul rural apropiate 
cu cele din mediul urban. Acest obiectiv poate fi atins prin investiții în modernizarea, 
retehnologizarea, robotizarea sectorului agroalimentar, în conformitate cu recomandările Comisiei 
Europene. 
 

 Obiective specifice 
 Facilitarea accesului la finanțare nebancară atunci când accesarea liniilor de credite nu este 

posibilă și crearea cadrului legal pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții promovate de 
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IMM-uri prin subscripție publică sau prin instrumente financiare pentru a asigura 
complementaritatea cu sursele de finanțare care provin din fonduri externe nerambursabile; 
 Facilitarea accesului la finanțare a întreprinderilor inovative și IMM-urilor cu risc ridicat 

rezultat din investiții inovative prin reglementarea cadrului legal de acces la finanțare din fonduri 
externe nerambursabile, finanțare bancară, instrumente financiare inovative și/sau subscripții 
publice pentru implementarea de proiecte de investiții; 
 Înființarea Societății de Administrare a Instrumentelor Financiare din fonduri externe 

nerambursabile și crearea cadrului legal pentru mecanismele de funcționare ale acesteia cu ajutorul 
instrumentelor de tip private equity și/sau a de tip Fund of Funds pentru a asigura implementarea 
instrumentelor financiare cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și în completare din alte 
surse; 
 Dezvoltarea unor piețe financiare secundare pentru creditele bancare neperformante în vederea 

gestionării eficiente a riscului de stabilitate financiară a instituțiilor bancare și a mediului de afaceri; 
 Asigurarea accesului întreprinderilor la tehnologii avansate de producție, automatizări 

industriale, procese de robotizare prin facilitarea accesului la finanțări din fonduri externe 
nerambursabile pentru dotarea acestora cu echipamente/utilaje/tehnologii cu impact asupra 
productivității muncii, competitivității pe piață și pentru ameliorarea stării economice la nivel 
național; 
 Valorificarea patrimoniului natural al României prin realizarea de infrastructuri specifice 

destinate exploatării resurselor naturale/patrimoniului natural pentru a asigura ameliorarea stării 
economice a României, crearea de noi locuri de muncă precum și pentru atragerea de investitori; 

 Dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale prin implementarea proiectelor care susțin 
parteneriatul dintre APL și IMM-uri cu scopul de a atrage investitori, a crea locuri de muncă și 
de a susține dezvoltarea economică locală și a crește capacitatea de reziliență a comunităților 
locale; 

 Înființarea de ecosisteme antreprenoriale specifice conceptului de specializare inteligentă de 
natura Parcurilor de Specializare Inteligentă destinate IMM-urilor pentru a facilita implementarea 
activităților de transfer tehnologic desfășurate de IMM-uri sau de IMM-uri în parteneriat cu 
entitățile de cercetare; 

 Implementarea de măsuri specifice pentru digitalizarea  IMM- urilor prin achiziția de 
echipamente/dispozitive IT, softuri destinate proceselor de robotizare, automatizare etc., 

 
Tabel 16: Categorii de intervenții și bugete estimate pentru domeniul Antreprenoriat 

Pilon Domeniu Intervenție Buget (mld. 
EURO) 

Competitivita
te economică 
și reziliență 

 
Mediul de 

afaceri, 
ecosisteme 

antreprenoriale 

1. Activități de producție și servicii destinate ecosistemelor 
antreprenoriale parteneriat IMM– APL 

0,750 

2. Retehnologizări, robotizări, automatizări industriale 1,000 
3.Sprijin pentru digitalizarea IMM 0,200 
4.Sprijin pentru dezvoltarea de capacități necesare 
consolidării capacității de reziliență a sistemului medical 

 
0,200 
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5. Valorificarea patrimoniului natural 0,350 

6. Sprijinirea IMM-urilor din domeniul agro-alimentar 0,700 

7. Sprijinirea companiilor asociate domeniului construcțiilor 0,200 

8. Sprijinirea întreprinderilor mari 0,400 
Subtotal Mediu de afaceri 3,800 

 
Bugetul estimat al domeniului de Afaceri și ecosisteme antreprenoriale este de aproximativ 3,8 

miliarde Euro, se constituie astfel: 
• Investiții în tehnopoluri, parcuri industriale și tehnologice, parcuri de specializare inteligenta și alte 
conglomerate ale structurilor de afaceri (hub/cluster), în valoare de 750 mil. euro; 
• Investiții în retehnologizări, digitalizare, automatizări industriale, robotizări ale proceselor de 
producție, în valoare de 1 mld. euro; 
• Investiții în sprijin pentru digitalizarea IMM-urilor, în  valoare de 200 mil. euro; 
• Investiții pentru consolidarea capacităților de producție necesare echipamentelor medicale și obținerii 
medicamentelor pentru situații de criză pandemică, în valoare de 200 mil. euro; 
• Investiții în baze naturale de tratament, infrastructure de agrement pentru valorificarea patrimoniului 
natural: parcuri tematice, acvaparcuri, parcuri de agrement, în valoare de 350 mil. euro; 

• Investiții în echipamente/infrastructură de colectare, depozitare, sortare, procesare, ambalare, 
etichetare, distribuție în domeniul agro-alimentar, în valoare de 700 mil. euro; 
• Investiții în echipamente pentru creșterea capacității companiilor care produc echipamente și 

materiale de construcții, în valoare de 200 mil. euro; 
• Investiții în retehnologizări, automatizări industriale,  robotizări ale proceselor de producție ale 

întreprinderilor mari, în valoare de 400 mil. euro; 
Bugetul estimat al domeniului de Afaceri și ecosisteme antreprenoriale este de aproximativ 3,8 miliarde 

Euro, se constituie astfel: 
• Investiții în tehnopoluri, parcuri industriale și tehnologice, parcuri de specializare inteligenta și alte 

conglomerate ale structurilor de afaceri (hub/cluster), în valoare de 750 mil. euro; 
• Investiții în retehnologizări, digitalizare, automatizări industriale, robotizări ale proceselor de 

producție, în valoare de 1 mld. euro; 
• Investiții în sprijin pentru digitalizarea IMM-urilor, în  valoare de 200 mil. euro; 
• Investiții pentru consolidarea capacităților de producție necesare echipamentelor medicale și obținerii 

medicamentelor pentru situații de criză pandemică, în valoare de 200 mil. euro; 
• Investiții în baze naturale de tratament, infrastructuri  de agrement pentru valorificarea patrimoniului 

natural: parcuri tematice, acvaparcuri, parcuri de agrement, în valoare de 350 mil. euro; 
• Investiții în echipamente/infrastructură de colectare, depozitare, sortare, procesare, ambalare, 

etichetare, distribuție în domeniul agro-alimentar, în valoare de 700 mil. euro; 
• Investiții în echipamente pentru creșterea capacității companiilor care produc echipamente și 

materiale de construcții, în valoare de 200 mil. euro; 
• Investiții în retehnologizări, automatizări industriale,  robotizări ale proceselor de producție ale 
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întreprinderilor mari, în valoare de 400 mil. euro; 
 

 Indicatori urmăriți 
 Dezvoltare ecosisteme antreprenoriale 
 Număr ecosisteme create în parteneriat cu APL: peste 35; 
 Valoarea medie a proiectelor: 20 mil. Euro; 
 Număr de locuri de muncă nou create: 11.000; 
 Număr de IMM-uri sprijinite: 3.700; 
 Producție, digitalizare, echipamente medicale și servicii IMM 
 Număr IMM-uri sprijinite: 2.400; 
 Valoarea medie a proiectelor: 0,5 mil. Euro; 
 Număr de locuri de locuri de muncă nou create: 7.200; 
 Baze de agrement și valorificare patrimoniu natural de către IMM; 
 Număr IMM-uri sprijinite: 140; 
 Valoarea medie a proiectelor: 2,5 mil. Euro; 
 Număr de locuri de muncă nou create: 2.100; 
 IMM domeniul agro-alimentar 
 Număr IMM-uri sprijinite: 1.400; 
 Valoarea medie a proiectelor: 0,5 mil. Euro; 
 Număr de locuri de muncă nou create: 4.200; 
 Companii din domeniul construcțiilor 
 Număr companii sprijinite: 300; 
 Valoarea medie a proiectelor: 1 mil. Euro; 
 Număr de locuri de muncă nou create: 1.800; 
 Sprijinirea întreprinderilor mari 
 Număr întreprinderi mari sprijinite: 50; 
 Valoarea medie a proiectelor: 10 mil. Euro; 
 Număr de locuri de muncă nou create: 3.000; 

 
SUMAR: 

 Număr de locuri de muncă nou create: 29.400; 
 Număr de IMM-uri sprijinite: 7.940; 
 Număr de întreprinderi mari sprijinite: 50; 
 Număr ecosisteme create în parteneriat cu APL: peste 35. 

 
 Tipuri de acțiuni urmărite în POR 

 
Tabel 17: Situația priorităților de intervenție din POR pentru domeniul  

Mediul antreprenorial și ecosisteme de afaceri 
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Program Operațional / Prioritate de investiție 
Buget estimat 

 (mil. euro) 

8 POR / AP 1 – ”O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice” 1.682 

 
 Descrierea intervențiilor în POR 

     8 POR – AP 1 ”O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice” susține: 
 Facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv tehnologia informațiilor și a 
comunicațiilor, Internet of Things, automatizare, robotică, inteligență artificială, metode avansate de 
producție; 
 Dezvoltarea IMM-urilor și susținerea cooperării între IMM-uri în cadrul clusterelor și integrarea 
în lanțurile de valori pentru colaborare interregională, internațională și intersectorială; 
 Inovare la nivel de proces, produs, organizare sau comercializare  și sprijin pentru certificarea 
și omologarea produselor și serviciilor; 
 Sprijinirea structurilor suport pentru afaceri și promovarea antreprenorialului prin înființarea, 
dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor, acceleratoarelor de afaceri și parcurilor industriale. 

 Tipuri de acțiuni urmărite în POCIDIF 
 

Tabel 18: Situația priorităților de intervenție din POCIDIF pentru domeniul Mediul 
antreprenorial și ecosisteme de afaceri 

Program Operațional / Prioritate de investiție Buget estimat 
(mil. euro) 

POCIDIF / AP 10 ” Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin 
utilizarea Instrumentelor Financiare” 

400 

 
 Descrierea intervențiilor în POCIDIF 
POCIDIF – AP 10 ”Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea 

Instrumentelor Financiare” susține un pachet de instrumente financiare care va fi stabilit prin 
evaluarea ex-ante privind nevoile de finanțare ale mediului de afaceri și estimarea celor mai utile 
și de interes instrumente (împrumuturi, garanții, investiții de capital etc.). 

 
 Tipuri de acțiuni urmărite în POEO 

 
Tabel 19: Situația priorităților de intervenție din POEO pentru domeniul Mediul 

antreprenorial și ecosisteme de afaceri 

Program Operațional / Prioritate de investiție 
Buget estimat 

 (mil. euro) 
P7 Antreprenoriat și economie socială 550 

 
 Descrierea intervențiilor în POEO 
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POEO – În cadrul axelor prioritare AP 1 ”Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii”, AP 
3 ”Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului 
și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic”, 
AP 4 ”Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic”, AP 6 
”Antreprenoriat și economie socială”, susține: 
 Programe de sprijin antreprenorial (formare în competențe antreprenoriale, tutorat/ mentorat, 

asistență/ consiliere, role models, programe de formare în management de proiect, etc); 
 Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri (start-up); 
 Asistență și consultanță în afaceri post înființare, inclusiv prin programe de pregătire a 

managerilor sau a unor măsuri de îmbunătățire a accesului IMM-urilor la diversele modalități de 
digitalizare a activității lor (ex.: SME Digital Start Pack); 
 Adaptarea ofertelor educaționale postuniversitare la solicitările pieței muncii, inclusiv în 

domeniile de specializare inteligentă și acordare granturi pentru finanțarea start-up-urilor de către 
studenți; 
 Facilitarea dobândirii unei calificări de către peroanele care au părăsit timpuriu școala; 
 Programe de formare pentru angajați (competențe de bază și transversale, competențe digitale, 

orientare în carieră, consiliere profesională, specializare profesională conform nevoilor angajatorului); 
 Formare colaborativă (dezvoltarea de clustere de angajatori). 

 Tipuri de acțiuni urmărite în POTJ 
 

Tabel 20: Situația priorităților de intervenție din POTJ pentru domeniul Mediul antreprenorial și ecosisteme 
de afaceri 

Program Operațional / Prioritate de investiție Buget estimat (mil. euro) 

POTJ / Programul Operațional pentru Tranziție Justă 
(POTJ) 

Alocarea va fi stabilită prin planurile 
teritoriale privind tranziția justă (PTTJ) 

 
 Descrierea intervențiilor în POTJ 

 
POTJ va susține implementarea intervențiilor pentru tranziția regiunilor mono-industriale și 

carbonifer intensive, către o economie cu emisii reduse de gaze cu efect de seră în baza unor planuri 
teritoriale elaborate la nivel NUTS 3 (Hunedoara, Gorj, Mures, Prahova, Galați și Dolj - județe 
identificate în cadrul Anexei D a Raportului de țară, care vor primi finanțare prin POTJ). 
 Investiții în înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri; 
 Investiții productive în IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care conduc la 

diversificare și reconversie economică; 
 Investiții productive în alte întreprinderi decât IMM-urile; 
 Ajutor temporar pentru restructurări în IMM-uri (în condiții stricte și cu respectarea condițiilor 

ajutorului de stat); 
 Perfecționarea și recalificarea lucrătorilor; 
 Asistență pentru căutarea unui loc de muncă și incluziunea activă a persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă. 
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7. CERCETARE ȘI INOVARE 
Creșterea competitivității si susținerea economiei românești prin asigurarea cu prioritate a 

investițiilor în infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare, susținerea activităților de cercetare în 
domenii de interes strategic pentru România și stimularea activităților de transfer tehnologic al 
rezultatelor cercetării către mediul de afaceri. 

Analiza situației actuale a sectorului CDI a condus la identificarea unor provocări, care de-a lungul 
timpului au cauzat grave disfuncționalități ale acestui domeniu și anume: 

Subfinanțarea cronică a sistemului CDI și alocarea ineficientă a resurselor; 
Sistem CDI fragmentat și inadaptat la cerințele/prioritățile mediului economic din punct de vedere 

al infrastructurilor existente, al resurselor necesare desfășurării activităților CDI, al asigurării 
transferului tehnologic în domenii cu potențial de dezvoltare la nivel național; 

Sistem tehnologic învechit utilizat în sectorul industrial și agroalimentar, neadaptat la cerințele 
actuale privind tranziția către o economie verde și digitală; 

Pentru a face față acestor provocări, este nevoie de transformarea sistemului alimentar în 
conformitate cu obiectivele stabilite la nivel european și național. Activitatea de CDI trebuie să aibă 
un rol esențial în promovarea creșterii sectorului agroalimentar, într-un mod durabil și rezistent, 
răspunzând provocărilor pieței prin sprijinul oferit pentru a dezvolta o agricultură competitivă, 
modernă, integrată și incluzivă și, sporind atracția tinerilor pentru relocarea către mediul rural. 
Investițiile în echipamentele și tehnologiile menite să accelereze tranziția către un sistem alimentar 
bazat pe principiile economiei circulare vor favoriza trecerea la producția alimentară inovatoare, 
sănătoasă și sigură, cu respect pentru mediu și bunăstarea animală. Propunerea PNRR este de a se 
oferi sprijinul necesar pentru dotarea corespunzătoare a INCD-urilor cu echipamente care răspund 
cerințelor și obiectivelor actuale de mediu și performanță, dar în același timp permit desfășurarea 
activităților specifice de transfer tehnologic și tranziție verde. 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă oferă o agendă globală largă și ambițioasă. Inovarea, 
care include atât noi forme de practică și organizare socială, cât și produse și procese tehnice noi sau 
îmbunătățite constituie factorul decisiv în realizarea celor mai multe obiective de dezvoltare durabilă. 
Valorificarea oportunităților pe care inovația le oferă pentru atingerea acestor obiective implică 
conștientizarea faptului că unele forme contemporane de inovație contribuie, de asemenea, la 
degradarea mediului, perturbând mijloacele de trai și agravând inegalitățile. 

Activitatea de CDI aferentă domeniilor tehnice și inginerești trebuie stimulată prin adaptarea 
tehnologiilor utilizate în aceste domenii la necesitățile actuale ale societății și pentru a contribui la 
atingerea obiectivului asumat de Comisia Europeană prin Pactul Verde European, (UE țintește să 
devină neutră din punct de vedere al impactului asupra mediului până în 2050), astfel asigurându-se 
tranziția către o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor. Mai mult, prin investițiile în sistemul de CDI nu se are în vederea doar stimularea 
dezvoltării produselor inovative cu rol în creșterea rezilienței economiei, ci este vizat întreg lanțul de 
aprovizionare și furnizare care transformă resursele naturale, materiile prime și componentele într-un 
produs/ serviciu finit, inclusiv componenta de transfer tehnologic. 

Categoriile de investiții și structura bugetului specific activității de cercetare și inovare este 
prezentată în Tabel 21: 
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Tabel 21: Categorii de intervenții și bugete estimate pentru cercetare și inovare 

Pilon Domeniu Intervenție Buget 
(mld. EURO) 

 
Competitivitat
e economică și 

reziliență 

Cercetare 
și inovare 

Infrastructură și echipamente de cercetare pentru 
INCD din domeniul tehnic/inginerie 0,125 

Infrastructură și echipamente de cercetare pentru 
INCD din domeniul agroalimentar 0,075 

Infrastructura și echipamente pentru transferul 
tehnologic de la nivelul INCD-urilor și mediul de 
afaceri 

0,075 

Subtotal Cercetare și inovare 0,275 
 
 Categoriile de investiții menționate în tabelul de mai sus includ: 

 Investiții în INCD din domeniul tehnic/inginerie cuprind investiții pentru 
modernizarea/reabilitarea infrastructurilor existente precum și dotarea cu echipamente și 
tehnologii necesare desfășurării activității de transfer tehnologic, cu un buget estimat în valoare 
de 125 mil. euro; 

 Investiții în INCD din domeniul agroalimentar cuprind investiții pentru modernizarea/reabilitarea 
infrastructurilor existente precum și dotarea cu echipamente și tehnologii necesare desfășurării 
activităților de transfer tehnologic, cu un buget estimat 75 mil. euro; 

 Investiții și echipamente pentru transfer tehnologic cuprind investiții în echipamente/dotări 
necesare INCD din domeniul tehnic/agroalimentar, precum și alocarea de granturi pentru 
domeniul IMM-urilor, în vederea multiplicării rezultatelor obținute din activități de transfer 
tehnologic, cu un buget estimat de 75 mil. euro; 

 Indicatori urmăriți 
În categoria indicatorilor urmăriți pentru sectorul de cercetare și inovare precum și bugetele 

alocate acestora sunt incluși următorii indicatori: 
 INCD din domeniul tehnic/inginerie sprijinite: 
 Număr INCD din domeniul tehnic/inginerie sprijinite: 5; 
 Valoarea medie a proiectelor: 25 mil. Euro. 
 INCD din domeniul agroalimentar sprijinite: 
 Număr INCD din domeniul agroalimentar sprijinite: 5; 
 Valoarea medie a proiectelor: 15 mil. Euro. 
 Transfer tehnologic între INCD și mediul de afaceri 
 Număr proiecte de transfer tehnologic sprijinite: 5; 
 Număr de IMM-uri sprijinite pentru activități de transfer tehnologic:25; 
 Valoarea medie a proiectelor: 15 mil. Euro. 

 
 Tipuri de acțiuni urmărite în POCIDIF 
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Descrierea intervențiilor prevăzute pentru domeniul CDI în programele Operaționale 
enumerate în tabel: 

 
Tabel 22: Situația priorităților de intervenție din POCIDIF pentru domeniul CDI 

Prioritate de investiție din POCIDIF 
Buget 

estimat 
 (mil. euro) 

P1 Integrarea ecosistemului național de CDI în Spațiul de Cercetare European și 
Internațional 

47 

P2 Crearea și promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile 
de inovare 

 
35 

P3 Dezvoltarea capacității de CDI a instituțiilor de învățământ superior 124 

P4 Dezvoltarea capacității de CDI a INCD urilor/ICAR-urilor 147 

P5 Dezvoltarea capacității de CDI a întreprinderilor mari 176 

P6 Dezvoltarea de proiecte strategice CDI 400 

Total 929 

 Descrierea intervențiilor în POCIDIF 
POCIDIF P1: investiții în infrastructură și echipamente de cercetare pentru universități, institute 

de cercetare și întreprinderi, finanțarea activităților suport pentru creșterea participării României la 
programele CDI europene și internaționale, precum și finanțarea acțiunilor pentru atragerea de 
specialiști din străinătate. 

POCIDIF P2: investiții în activități de cercetare pe domeniile de specializare inteligentă naționale, 
pe toate fazele de dezvoltare tehnologică (la idee la piață). 

POCIDIF P3 și P4: investiții în infrastructură și echipamente de cercetare, dotarea laboratoarelor 
din cadrul universităților și institutelor de cercetare, finanțarea activităților de cercetare și asigurarea 
transferului rezultatelor acestora în piață, precum și dezvoltarea infrastructurilor de CDI prioritizare 
prin Roadmap-ul Infrastructurilor CDI actualizat. 

POCIDIF P5: investiții în infrastructură și echipamente de cercetare pentru consolidarea 
capacităților de CDI ale întreprinderilor mari, în colaborare cu IMM-urile și anume dezvoltarea sau 
modernizarea de laboratoare, dotarea acestora cu echipamente și instrumente precum și finanțarea de 
activități de cercetare pe domeniile de specializare inteligentă stabilite la nivel național. 

POCIDIF P6: investiții pentru dezvoltarea marilor infrastructuri de CDI (construcție și dotare 
cu echipamente) și operaționalizarea acestora (finanțarea activităților de CDI și de transfer tehnologic 
și de cunoștințe, în cadrul proiectelor strategice în domeniul Tehnologiilor Generice Esențiale precum 
Inteligența Artificială, tehnologiile avansate și emergente). 

 
 Tipuri de acțiuni urmărite în POR 
 

Tabel 23: Situația priorităților de intervenție din POR pentru domeniul Cercetare 
și inovare 
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Prioritate de investiție din cele 8 POR-uri 
Buget estimat 

(mil. euro) 
P1 O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice - Smart 
Specialisation 

518 

P1 O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice - 
transfer tehnologic 

194 

Total 712 
 

 Descrierea intervențiilor în POR 
POR P1: la nivel regional vor fi sprijinite acțiunile ce vizează transferul tehnologic și 

investiții în dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de ITT din Rețeaua RENITT (inclusiv 
formare și rețelizare internațională), investiții în infrastructurile proprii ale organizațiilor 
CDI/companiilor din domenii de specializare inteligentă, sprijinirea dezvoltării clusterelor și 
investiții crearea, maturizarea și internaționalizarea start-up / spin-off în domenii de 
specializare inteligentă. 

 
 

Tabel 24: Situația priorităților de intervenție din POS pentru domeniul Cercetare si inovare 

Prioritate de investiție din POS 
Buget estimat 

(mil. euro) 

P5 Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 412 

P7 Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode 
moderne de investigare, intervenție, tratament - Măsuri pentru implementarea 
operațiunilor în domeniul cercetării medicale la toate nivelurile, cu accent pe cele 3 
operațiuni de importanță strategică: tratament cancere, geonomică, dezvoltarea 
capacității Institutului Cantacuzino (inclusiv pilotarea rezultatelor cercetării) 

 
 

235 

Total 647 
 

 Descrierea intervențiilor în POS 
POS P5: investiții în infrastructură și echipamente de cercetare în domeniul geonomicii, 

implementarea de soluții de cercetare pentru tratarea cancerelor; dezvoltarea și apariția pe piață de 
noi produse biologice profilactice și terapeutice prin investiții în Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Medico-militară „Cantacuzino”, investiții pentru adoptarea tehnologiilor medicale 
inovative si avansate, programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice, finanțarea activităților 
de cercetare în domeniul bolilor netransmisibile. 

POS P7: investiții pentru înființarea unui centru național de excelentă în tratarea cancerului; 
pilotarea/ testarea celor mai bune practici de tratament în domeniul cancerelor; formarea 
personalului implicat în proiecte de cercetare și digitalizare din domeniul medical. 
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 Tipuri de acțiuni urmărite în POTJ 

Tabel 25: Situația priorităților de intervenție din POTJ pentru domeniul CI 

Prioritate de investiție din POTJ Buget estimat (mil. euro) 

P1 O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, IMM-urilor a cercetării și inovării 
și a digitalizării 

Bugetul urmează să fie stabilit în funcție de 
nevoile identificate în planurile teritoriale de 
tranziție justă 

 
 Descrierea intervențiilor în POTJ 

POTJ P1: investiții în activități de CDI care conduc la creșterea competitivității întreprinderilor; 
dezvoltarea noilor tehnologii și descoperirea de noi moduri de utilizare a rezultatelor cercetării - în 
domeniul energetic și resurselor regenerabile pentru producția de energie electrică, promovarea 
transferului de tehnologii avansate si sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetare. 

 
 
 

 Tipuri de acțiuni urmărite în POEO 
Tabel 26: Situația priorităților de intervenție din POEO pentru domeniul Cercetare si inovare 

Prioritate de investiție din POEO Buget estimat (mil. 
euro) 

P4 Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru 
asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii 
și la provocările inovării și progresului tehnologic- Intervenții pentru 
învățământul terțiar 

 
397 

 
 Descrierea intervențiilor în POEO 

POEO P4 din FSE+ va fi finanțată dezvoltarea și implementarea unor programe universitare, la 
solicitarea agenților economici, organizațiilor de CDI, pentru adaptarea ofertei universităților la 
solicitările pieței muncii. 

 
MĂSURI DE COEZIUNE SOCIALĂ ÎN POLITICA DE COEZIUNE 
MĂSURI PENTRU INCLUZIUNE SI DEMNITATE SOCIALĂ 
Prin POIDS se vor aloca peste 3,6 miliarde de euro, atât din finanțare europeană, cât și națională, în 

dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul întregii tari și a locuințelor sociale, sprijinind întreaga 
populație afectată de sărăcie, dar concentrându-se pe copii, persoanele în vârsta și populația rurală. 

Tabel 27: Prioritățile de investiții din POIDS 
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Prioritate de investiție Buget estimat 
(mil. euro) 

  P1 - Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii 429 

P2 - Protejarea dreptului la demnitate sociala 165 

P3 - Sprijinirea comunitatilor rurale fără acces sau cu acces redus la servicii 
sociale 

858 

P4 - Reducerea disparităților dintre copiii la risc de saracie și/sau excluziune 
socială si ceilalți copii 

 
563 

P5 - Servicii de suport pentru persoane varstnice 218 

P6 - Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati 464 

  P7 - Servicii sociale si de suport acordate altor grupuri vulnerabile 176 
P8 - Ajutorarea persoanelor defavorizate 680 

Total general 3.553 

 
Prioritatea 1: Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, sprijin pentru 

funcționarea GAL, dezvoltarea serviciilor comunitare (sociale, de sănătate, ocuparea forței de muncă, 
sprijin educațional) adaptate la nevoile sociale, dezvoltarea infrastructurii sociale, dezvoltarea 
infrastructurii turistice, cartografierea obiectivelor turistice și a patrimoniului cultural. 

Prioritatea 2: Construirea de locuințe sociale, dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de 
recuperare pentru veterani, reabilitarea infrastructurii pentru protejarea memoriei victimelor 
Holocaustului și promovarea anti-discriminării, dezvoltarea infrastructurii si serviciilor integrate 
pentru tineri vulnerabili. 

Prioritatea 3: Identificarea nevoilor și dezvoltarea serviciilor comunitare integrate în 2.000 de 
comunități rurale marginalizate, crearea unui call-center pentru persoanele vulnerabile, legalizarea a 
100 de așezări informale, sprijin locuire acordat victimelor calamităților, pregătirea asistenților sociali 
care lucrează în comunitățile rurale. 

Prioritatea 4: Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor în centre pentru copii și adolescenți cu 
tulburări de comportament (violență), în centre de zi pentru prevenirea separării copilului de familie, 
facilitarea accesului copiilor săraci la tabere creative / sportive, sprijin pentru tineri în procesul de 
dezinstituționalizare, sprijin pentru familiile monoparentale pentru îmbunătățirea capacității de 
angajare a părintelui singur, pregătirea specialiștilor care lucrează cu copii și tineri. 

Prioritatea 5: Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă din 
zonele urbane, cu venituri mici, a 
infrastructurii temporare de locuințe și a serviciilor pentru persoanele în vârstă aflate în pericol de 
excluziune locativă, Pregătirea specialiștilor care lucrează cu vârstnici. 

Prioritatea 6: Măsuri pentru încadrarea pe piața muncii și creșterea angajabilității persoanelor cu 
dizabilități, înființarea unor echipe de asistență juridică pentru persoanele fără capacitate juridica sau 
cu capacitate de exercițiu restrânsa, dezvoltarea serviciilor de îngrijire de zi/reabilitare și a 
infrastructurii pentru copiii cu dizabilități, a serviciilor de reabilitare în comunitate prin echipe 



 

Strategia de Dezvoltare Locală 
a Comunei Stoenești 

2021 – 2027 
Argeș - România 

 

 

40 

mobile, acces la echipamente și tehnologii asistive, finanțarea cursurilor profesionale de Asistent 
Personal Profesionist, dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități 
care părăsesc sistemul special de protecție sau care doresc să trăiască independent în comunitate 
(centre de zi, centre de pregătire pentru viață independentă, locuințe protejate), dezvoltarea 
infrastructurii și serviciilor pentru persoanele cu dizabilități în centrele de tip respiro, pregătirea 
specialiștilor care lucrează cu persoane cu dizabilități. 

Prioritatea 7: Pachet de servicii integrate pentru migrați, renovarea și dezvoltarea infrastructurii 
de primire migranți, sprijin pentru victimele violenței domestice și a traficului de persoane, persoanele 
care se confruntă cu dependența de droguri sau alcool, persoanele eliberate din închisoare, persoanele 
fără adăpost, pregătirea specialiștilor care lucrează cu acest tip de grupuri vulnerabile. 

Prioritatea 8: Furnizarea de mese calde / cantine, acordarea de vouchere pentru achiziționarea de 
alimente, acordarea de vouchere pentru puericultura, pachete de sprijin școlar. 

 
8.DIGITALIZARE 

          Accelerarea digitalizării în marile servicii publice de educație, sănătate, finanțe publice și 
justiție pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și mediului de afaceri și a optimiza timpul și efortul 
depuse pentru desfășurarea proceselor din instituțiile publice. 
Situația centralizatoare a investițiilor pe domeniul digitalizare este prezentată în Tabel 28: 

 
 
 

Tabel 28: Categorii de intervenții și bugete estimate pentru domeniul Digitalizare 

Pilon Domeniu Intervenție 
Buget (mld. 

EURO) 
 
 
 
 
 
 

Competitivitate 
economică și 

reziliență 

 
 
 
 
 
 

Digitalizare 

Echipamente/dispozitive electronice necesare 
activităților didactice (inclusiv infrastructura 
pentru conectare la internet), software-uri 
și dotări specifice desfășurării activităților în 
mediul on-line 

 
 

0,25 

Echipamente/dispozitive electronice necesare 
activităților din sistemul medical (incl. 
infrastructura pentru conectare la internet), 
software-uri și dotări specifice desfășurării 
activităților în mediul on-line 

 
 

0,15 

Digitalizarea MFP/ANAF 0,10 
Digitalizarea sistemului judiciar 0,10 
Asigurarea securității cibernetice 
multifuncționale 

0,10 

Subtotal Digitalizare 0,70 
 

 Indicatori urmăriți 



 

Strategia de Dezvoltare Locală 
a Comunei Stoenești 

2021 – 2027 
Argeș - România 

 

 

41 

 Sistemul educațional 
─ Număr unități școlare sprijinite: 720; 
─ Valoarea medie a proiectelor: 0,35 mil. Euro. 
 Sistemul de sănătate 
─ Număr unități sanitare sprijinite: 300; 
─ Valoarea medie a proiectelor: 0,5 mil. Euro. 
 MFP/ANAF 
─ Număr unități sprijinite pentru digitalizare ANAF:1 
─ Valoarea proiectului: 100 mil. euro; 
 Sistemul judiciar 
─ Număr instanțe/unități publice juridice: 200; 
─ Valoarea medie a proiectelor: 0,5 mil. Euro. 
 Securitate cibernetică multifuncțională 
─ Număr proiecte finanțate: 3; 
─ Valoarea medie a proiectelor: 33,3 mil. Euro. 
 

 Obiectivul urmărit prin Politica de Coeziune 
Obiectivul general al priorităților de investiții din Politica de Coeziune– digitalizarea 

administrației publice centrale și locale. 
 
 

 Tipuri de acțiuni urmărite în POCIDIF 
 

 Tabel 29: Situația priorităților de intervenție din POCIDIF pentru domeniul Digitalizare 

Program/Prioritate de investiție 
Buget 

estimat 
(mil. euro) 

POCIDIF P7. Digitizarea în educație 150 

POCIDIF P8. Digitizarea în cultură 31 

POCIDIF P9. Digitizarea în admin. publică centrală 460 

Total 641 

 
 Descrierea intervențiilor în POCIDIF 

 
POCIDIF P7. Digitizarea în educație 

Investiții în echipamente și infrastructură specifică - hardware, software, platforme digitale, în 
vederea realizării de: 

 platformă unică care să asigurare desfășurarea unitară a procesului educațional în mediu 
online, laboratoare/hub-uri/infrastructura mobilă pentru popularizarea științei și a tehnologiei; 

 platformă Integrată care să cuprindă procese din învățământ digitalizate (înscriere 
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electronică în toate formele de învățământ, eliberare documente electronice, diplome, certificate, 
adeverințe etc); 

 infrastructură, inclusiv wireless, pentru asigurare accesului la internet în toate școlile din 
învățământul preuniversitar. 

 
POCIDIF P8. Digitizarea în cultură 
 Investiții în echipamente și infrastructură specifică - hardware, software, platforme 

digitale pentru realizarea proiectelor E- Patrimoniu, E-Film, E-Audiență 
 
POCIDIF P9. Digitizarea în administrația publică centrală 
Investiții în echipamente și infrastructură specifică - hardware, software, platforme digitale, 

pentru realizarea de: 
 evenimente de viață cuprinse în SNADR care nu au fost finanțate în 2014-2020 (ex. 

Pensionarea, Obținerea cărții de identitate, Înscrierea la școală primară/liceu/universitate, etc); 
 redimensionarea și standardizarea sistemelor informatice ale ANAF si CNPP, precum și 

alte evenimente de viață identificate prin documentul de politică în domeniul e-guvernare; 
 cloud guvernamental (continuare investițiilor  2014-2020), securitate cibernetică, 

interoperabilitate la nivelul serviciilor publice; 
 soluții IT pentru susținerea procesului guvernamental de luare a deciziilor prin sisteme și 

soluții complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială, soluții bazate pe cloud, Supercomputer, 
Blockchain, Quantum Computing etc.) 

 Tipuri de acțiuni urmărite în POR: 
 

Tabel 30: Situația priorităților de intervenție din POR pentru domeniul Digitalizare 

Program/Prioritate de investiție Buget estimat 
(mil. euro) 

POR-uri AP2. O regiune cu orase smart/soluții de digitalizare pentru 
administrația publica locală 

400 

 
 Descrierea intervențiilor în POR 

POR-uri AP2. O regiune cu orașe smart/ soluții de digitalizare pentru administrația publică 
locală.  

Investiții în echipamente și infrastructură specifică - hardware, software, platforme digitale, 
pentru implementarea conceptului de e-guvernare pentru cetățeni, digitalizare a serviciilor publice 
locale, precum și asigurarea securității cibernetice, interoperabilității pentru serviciile publice. 

 
 Tipuri de acțiuni urmărite în POS 

Tipurile de scțiuni urmărite în POS și bugetele estimate pentru acestea se regăsesc în 
tabelul 31. 

 
Tabel 31: Situația priorităților de intervenție din POS pentru domeniul Digitalizare 
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 Descrierea intervențiilor în POS POS P6. Digitalizarea sistemului medical 

Investiții în echipamente și infrastructură specifică - hardware, software, platforme digitale, 
pentru: 

 redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS; 
 observatorul național pentru date în sănătate; 
 aplicații de telemedicină, inclusiv prin implementarea de soluții pentru tele-consultații, 

monitorizarea continuă și managementul pacienților; 
 dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională, ex: funcții legate de 

securitate, arhivare, schimbul de informații între unitățile de asistență medicală și între furnizorii 
de servicii medicale și comunitate. 

 
POS P7. Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode 

moderne de investigare, intervenție, tratament 
Investiții în echipamente și infrastructură specifică - hardware, software, platforme digitale, pentru 
dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de coordonare și utilizarea efectivă a tehnologiilor 
digitale în furnizarea de servicii medicale. 

  
 Tipuri de acțiuni urmărite în POEO 
 

Tabel 32: Situația priorităților de intervenție din POEO pentru domeniul Digitalizare 

Program/Prioritate de investitie 
Buget 

estimat (mil. 
euro) 

P2 Educație timpurie 200 

P3 Prevenirea părăsirii timpurii a școlii 397 

P4 Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională 397 

P5 Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 
profesional și tehnic 571 

Total 1.565 
 

Program/Prioritate de investiție 
Buget estimat 

(mil. euro) 

POS P6. Digitalizarea sistemului medical 214 

POS P7. Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea 
de metode moderne de investigare, intervenție, tratament - Digitalizarea 
sistemului medical 

 
235 

Total 449 
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 Descrierea intervențiilor în POEO 
Investiții pentru realizarea de: 
 programe de formare inițială/continuă a cadrelor  didactice, inclusiv dobândire competențe 
digitale; 
 măsuri pentru formare/dezvoltare  competențelor-cheie  ale elevilor (în mod particular a 
competențelor digitale și antreprenoriale), în acord cu cerințele și tendințele manifestate în societatea 
contemporană pe baza materialelor educaționale/cursuri/softuri educaționale/echipamente/dotarea 
unităților școlare cu sisteme de teleșcoală și învățământ deschis la distanță etc. 

 
 Tipuri de acțiuni urmărite în POTJ 

 
Tabel 33: Situația priorităților de intervenție din POTJ pentru domeniul Digitalizare 

Program/Prioritate de investiție Buget estimat (mil. euro) 

POTJ 
Bugetul urmează să fie stabilit în funcție de nevoile 
identificate prin Planurile teritoriale de Tranziție Justă 

 
 Descrierea intervențiilor în POTJ 
PO Tranziție Justă se poate acorda sprijin pentru creșterea gradului de digitalizare a serviciilor 

publice pentru a reduce sarcina administrativă pentru mediul de afaceri, în măsura în care prin 
Planurile teritoriale de Tranziție Justă această nevoie este identificată (bugetul urmează să fie stabilit 
în funcție de nevoile identificate). 

Structura pe piloni a PNRR 
Componenta de investiții a PNRR a fost elaborată pe baza a trei piloni și o serie de obiective 

specifice prezentate în tabelul de mai jos, cu sumele calculate în prețuri curente: 
 

Tabel 34: Structura PNRR pe piloni și bugete estimate 

Denumire pilon Obiectiv propus Buget estimat 
(mld. Euro) 

Procent 

Tranziție 
verde și 

schimbări 
climatice 

Investiții în infrastructură pentru a ameliora starea economiei 
naționale, a crește accesibilitatea populației și a localităților 
urbane la rețeaua de transport TEN-T Core & 
Comprehensive. Investiții în infrastructură care respectă 
cerințele privind tranziția verde și digitalizarea și cresc 
reziliența la schimbările climatice. 
Investiții în eficiența energetică pentru a reduce pierderile de 
energie dar și pentru a îmbunătăți standardele de locuit ale 
populației; 

21,424 
mld. euro 

64,83% 
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Servicii 
publice, 

dezvoltare 
urbană și 

valorificarea 
patrimoniului 

Îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate mai ales 
la nivelul marilor servicii publice din domeniul sănătății și 
educației precum și a calității serviciilor publice prestate la 
nivel local având drept scop final accesibilitatea populației 
la marile servicii publice. 
Îmbunătățirea standardelor de locuit ale populației și 
creșterea calității vieții populației. 
Valorificarea patrimoniului cultural și natural al 
localităților urbane pentru a asigura îmbunătățirea 
serviciilor prestate populației inclusiv cu scopul de a 
asigura ameliorarea stării 
economice la nivel local prin dezvoltarea de servicii 
inovative. 

6,500 
 mld. euro 19,69% 

Denumire pilon Obiectiv propus 
Buget estimat 

(mld. Euro) 
Procent 

Competitivitate 
economică, 

digitalizare și 
reziliență 

Creșterea competitivității mediului de afaceri prin acces la 
retehnologizare, automatizări industriale, digitalizare și 
prin îmbunătățirea calității produselor și serviciilor 
obținute de acestea. 
Creșterea aportului activităților de transfer tehnologic la 
obținerea de produse și servicii inovative competitive pe 
piață, digitalizarea activităților pentru marile servicii 
publice din domeniul sănătății și educației. 
Creșterea capacității de reziliență a României în domeniul 
securității cibernetice, sănătății și a crizelor alimentare. 

5,085 
mld euro 

15,40% 

Total general (prețuri curente) 
33,009 Mld 

euro 100% 

Pilonul I va avea cel mai mare impact estimat asupra atragerii de investitori, crearea de locuri 
de muncă, dar și pentru asigurarea condițiilor de tranziție verde și digitalizare prevăzute în regulamentele 
europene. 

 
Tabel 35: Situația domeniilor de investiții și bugetelor estimate pentru PILON I 

Denumirea 
pilonului 

Domeniu 
de 
investiții 

Obiectiv propus 
Buget 

estimat (mld. 
Euro) 

Procent 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transport 
durabil 

Asigurarea conectivității regiunilor, 
localităților urbane la rețeaua de 
transport TEN-T 
Core/Comprehensive, atragerea de 
investitori, realizarea rețelei de 
transport TEN-T Core și 
Comprehensive. 

9,274 43,33% 
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Tranziție 
verde și 

schimbări 
climatice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tranziție 
verde și 

schimbări 
climatice 

Schimbări 
climatice 

Creșterea capacității de reziliență a 
României la schimbările climatice 
pentru combaterea riscului  de 
secetă, riscului de eroziune a 
solului, riscului de înmlăștinire dar 
și de protecție împotriva 
fenomenelor meteo rare. 

Diminuarea efectelor schimbărilor 
climatice în domeniul schimbărilor 
climatice în toate sectoarele 
economiei, cu accent pe 
decarbonizare. 

6,500 30,37% 

Denumirea 
pilonului Domeniu de investiții 

Obiectiv 
propus 

Buget 
estimat (mld. 

Euro) 

Mediu 

Asigurarea accesului populației la 
serviciile publice de alimentare 
cu apă și canalizare, ecologizarea 
unor situri poluate, 
depozite/platforme industriale. 
Diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice în 
domeniul mediului prin reducerea 
poluării și reconstrucția 
biodiversității. 

2,300 10,74% 

Energie și 
tranziție 

verde 

Exploatarea resurselor de energie 
regenerabilă ale 
României pentru producerea și 
obținerea de energie, realizarea de 
infrastructuri specifice destinate 
energiei electrice și 
transportului/distribuției de 
combustibil de tranziție. 
Diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice în 
domeniul energiei prin sprijinirea 
și utilizarea tehnologiilor verzi. 

1,550 7,24% 
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Eficiență 
energetică și 

termică 

Diminuarea pierderilor de energie 
termică și asigurarea unui confort 
termic destinat populației precum 
și realizarea rețelei de 
producere/transport și distribuție 
a energiei termice. 
Diminuarea efectelor 
schimbărilor climatice în 
domeniul eficienței energetice și 
termice prin sprijinirea inovării și 
folosirea tehnologiilor verzi în 
sectorul de eficiență energetică și 
termică. 

1,800 8,41% 

Total general (prețuri curente) 21,424 100% 

 
Pilonul II – Servicii publice, dezvoltare urbană și valorificarea patrimoniului are un buget alocat 

în valoare de 6,500 mld euro, respectiv un procent de 19,7% din totalul valorii bugetului. Pilonul II 
are drept obiectiv specific îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate, mai ales la nivelul 
marilor servicii publice din domeniul sănătății și educației, precum și a calității serviciilor publice 
prestate la nivel local, având drept scop final îmbunătățirea standardelor de locuit ale populației, 
creșterea calității vieții populației. De asemenea, în cadrul pilonului II se urmărește valorificarea 
patrimoniului cultural și natural al localităților urbane pentru a asigura îmbunătățirea serviciilor 
prestate populației, inclusiv cu scopul de a asigura ameliorarea stării economice la nivel local. 

Structura domeniilor de investiții, a obiectivelor propuse pentru finanțare, precum și a bugetelor 
estimate în cadrul pilonului II este prezentată în tabelul de mai jos: 

 
 
 
 
 
 

Tabel 36: Situația domeniilor de investiții și bugetelor estimate pentru PILON II 
Denumirea 
pilonului 

Domeniu de 
investiții Obiectiv propus 

Buget estimat 
(mld. Euro) Procent 
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Servicii 
publice, 

dezvoltare 
urbană și 

valorificarea 
patrimoniului 

Mobilitate și 
regenerare 

urbană, 
valorificarea 

patrimoniului 

Îmbunătățirea calității vieții și a 
serviciilor 
prestate populației, îmbunătățirea 
condițiilor de locuit prin implementarea 
proiectelor de mobilitate urbană, 
regenerare urbană și de valorificare a 
patrimoniului cultural și local. De 
asemenea, este prevăzută valorificarea 
patrimoniului de interes național pentru 
a crește impactul generat de prestarea 
serviciilor asupra potențialului de 
creștere economică a României. 

3,600 55,38% 

Sănătate 

Creșterea accesibilității populației la 
serviciile publice de sănătate, 
îmbunătățirea accesului la serviciile de 
sănătate specifice pacientului 
critic, asigurarea accesului populației, 
precum și creșterea calității serviciului 
public de sănătate pentru afecțiunile 
oncologice și cardiovasculare. 

1,850 28,46% 

Educație 

Corelarea competențelor profesionale 
dobândite de elevi în timpul procesului 
educațional cu cerințe existente pe piața 
muncii prin dezvoltarea de campusuri 
școlare destinate învățământului tehnic 
în sistem dual, înființarea Centrelor de 
educație inovativă și specializare 
inteligentă, precum și a Centrelor pentru 
dezvoltarea competențelor profesionale 
ale studenților. 

1,050 

16,15% 

 

 
Total general (prețuri curente) 6,500 100% 

 
Pilonul III – Competitivitate economică, digitalizare și reziliență: are un buget estimat în 

valoare de 5,085 mld euro, respectiv un procent de 15,4% din totalul bugetului alocat. Pilonul III are 
ca obiectiv specific creșterea competitivității mediului de afaceri prin acces la retehnologizare, 
automatizări industriale, digitalizare, precum și prin îmbunătățirea calității produselor și serviciilor 
obținute de acestea, creșterea aportului activităților de transfer tehnologic la obținerea de produse și 
servicii inovative competitive pe piață, digitalizarea activităților pentru marile servicii publice din 
domeniul sănătății și educației, precum și creșterea capacității de reziliență a României în domeniul 
sănătății și al crizelor alimentare. Structura domeniilor de investiții, obiectivele de investiții propuse, 
bugetele estimate și procentele sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

           Tabel 37: Situația domeniilor de investiții și bugetelor estimate pentru PILON III 
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Denumirea 
pilonului 

Domeniu de 
investiții Obiectiv propus 

Buget 
estimat 

(mld. Euro) 
Procent 

Competitivitate 
economică, 

digitalizare și 
reziliență 

Mediul de 
afaceri/ 

Ecosisteme 
antreprenoriale 

Îmbunătățirea competitivității 
economice a IMM-urilor prin acces 
la retehnologizare, automatizări 
industriale, digitalizare, activități de 
transfer tehnologic pentru 
îmbunătățirea calității produselor și 
serviciilor obținute, inclusiv pentru 
creșterea capacității de reziliență în 
perioade de crize pandemice. 

3,800 74,73% 

Cercetare și 
inovare 

Creșterea aportului activităților de 
transfer tehnologic rezultate din 
activitatea de cercetare-dezvoltare la 
obținerea de produse și servicii 
inovative. 

0,275 5,41% 

Digitalizare 

Digitalizarea marilor servicii 
publice din domeniul de sănătate și 
educație, digitalizarea activității de 
stabilire, colectare și executare silită 
a creanțelor bugetare precum și 
digitalizarea activității din domeniul 
justiției pentru consolidarea statului 
de drept. 
Consolidarea activității de securitate 
cibernetică. 

0,700 13,77% 

Reziliență în 
situații de criză 

Consolidarea capacității de reziliență 
cibernetică, medicală și alimentară 
prin realizarea de depozite regionale 
destinate echipamentelor medicale și 
medicamentelor, depozite de 
alimente și alte bunuri de consum, 
precum și alte facilități specifice. 

0,310 2,36% 

Total general (prețuri curente) 5,085 100% 

 
 
 

CAPITOLUL II. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI STOENEȘTI,  
JUDEȚUL ARGEȘ 
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2.1. Aşezare geografică 
Comuna Stoeneşti, cu o suprafaţă totală de 11.037 ha şi o populaţie de 4476 de persoane, este 

situată în partea nord – estică a judeţului Argeş, la o distanță de 85 km față de municipiul Piteşti. 
Comuna Stoenești se află la poalele Carpaților pe cursul superior al râului Dâmbovița la cca.150Km 
amonte de București. 

Din punct de vedere al coordonatelor geografice, comuna Stoeneşti – judeţul Argeş este 
situată între 25°10’ longitudine estică şi 45°15’ latitudine nordică. 

Aşezată în imediata apropiere a munţilor Leaota, dezvoltată de-a lungul văii Dâmboviţei, într-
un cadru natural deosebit, comună cuprinde, din punct de vedere administrativ, 7 sate componente: 
Stoeneşti (satul de reşedinţă), Bădeni, Coteneşti, Valea Bădenilor, Piatra, Slobozia şi Lunca Gârtii. 

Traversată de DN 72 Târgovişte – Braşov (pe o lungime de circa 10 km), comună Stoeneşti 
se învecinează cu: 

- la est comuna Stoenești se învecinează cu județul Dâmbovița, pe culmea ce coboară din 
vârful Leaotei spre sud și separă afluenții Dâmboviței de cei ai lalomiței. Pe această culme se înșiră 
în ordine descrescătoare ca altitudine Munții Tancava, Țabra, Românescu și Marginea Domnească.  

-la sud comuna Stoenești se învecinează cu comuna Cetățeni, hotarul fiind pe Valea Chiliilor, 
urcă pe Dâmbovița și apoi pe Valea Grecului, până aproape de groapa Oii, cota 950m. Acest hotar iși 
are propria poveste. Până la organizarea comunelor rurale de la 1864, relațiile de vecinătate erau 
directe între satele Cetățeni -Vale  și Cotenești, apoi între comunele Bădeni, Pământeni și comuna 
Cetățeni. La sfârșitul sec. al XIX-lea întreaga zonă a Cetății Negru - Vodă ținea de comuna Cetățeni. 
Însă conform organizării administrative - teritoriale din 1904 zona Cetățuii, inclusiv Schitul trece de 
comuna Stoenești, situație care s-a perpetuat cu unele modificări până în 1968. Cu ocazia organizării 
administrative, din considerente de ordin demografic, adică având nevoie de minim 2000 de locuitori 
(număr minim pentru funcționarea unei comune rurale), comuna Cetățeni a înglobat cătunul Valea 
Cetățuii, locuit de rromi prin înțelegere cu comuna Stoenești. După 1990 comuna Stoenești a intrat 
în posesia terenului pierdut, însă rromi în virtutea legăturilor tradiționale cu comuna Cetățeni au 
refuzat să se subordoneze autorităților de la Stoenești. În prezent situația este ambiguă, terenul 
inclusiv Mănăstirea ține de Stoenești, iar locuitorii (rromi) de Cetățeni. La sud - vest hotarul cu 
comuna Cetateni merge de la groapa Oii până la cota 935 m și de aici continuă hotarul de pe vest cu 
satul Suslănești din comuna Mioarele. Acest hotar merge pe culmea străjuită de Vârful Văleni -907m, 
Muchia Înaltă 895m, Muchia Cireșului 866m și Plaiul Oii-791 m. De aici hotarul este cu comuna 
Valea Mare Pravăț și merge pe la Crucea Alba -737m,Vârful lui Păun -733m, Muchia Mare -815m, 
Mausoleul Mateiaș-887m, adică pe cumpăna apelor dintre Argeșel și Dâmbovița. Această culme se 
numea în trecut Muchia Bogăteștilor (după vechiul nume al satului Bilcești sau drumul oilor), 
deoarece pe aceasta culme coborau turmele din munți spre câmpie. Bătrânii satului Piatra își mai 
amintesc însă de timpurile când turmele de oi albe înălbeau această culme. 

Ajungând cu hotarul la Mausoleul dedicat eroilor din 1916, intrăm din nou într-o zonă de 
litigiu, conform P.U.G., această zonă aparține comunei Stoenești însă este sub autoritatea comunei 
Valea Mare Pravăț. De la Mausoleu hotarul merge pe șoseaua DN73 Câmpulung -Brașov până la 
fântâna de la Km 76,5.  
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                                                                                   Sursa www.wikipedia.org   

La nord comuna Stoenești se învecinează cu comuna Dragoslavele, hotarul pornește de la 
fântâna aratată mai sus, coboară la vale spre Dâmbovița. De menționat că această vale este botezată 
diferit pe fiecare harta, adică fie Valea lancului, fie Valea Mateiașului, Valea Rea sau Valea Marichii. 
Apoi hotarul iese în șoseaua Stoenești - Dragoslavele după ultimele case din Lunca Gârtii, urcă pe 
Piscul Urlii, continuă pe culmea Runcului până în vârful Prisacii -cota 1358m. 

De aici hotarul cu Dragoslavele merge pe culmea care urcă spre Leaota și desparte apele ce 
se scurg spre Dâmbovița și spre Bădeanca.  

Punctele cele mai importante de pe acest hotar fiind "Comanda " în Priseaca, Făgețelu 1618m, 
Vârful Cioarei 1856m, Rîiosul 1733m și ajungem în vârful Leaotei 2133m de unde au pornit hotarul. 

Din punct de vedere al atestării documentare, satul Stoeneşti, situat pe malul drept al 
Dâmboviţei, este amintit în documente din 1579, care menţionează existenţa unei cruci de piatră din 
timpul lui Mihai Viteazul. La intrarea în localitate au fost însă descoperite urme din epoca neolitică 
şi perioada orânduirii feudale.  

 

 
                                                                                                                                                   Sursa: www.google.ro  

Satele comunei Stoeneşti (Lunca Gârtii, Slobozia, Stoeneşti, Valea Bădenilor, Bădeni și 
Cotenești) sunt înşirate ca nişte mărgele de-a lungul Dâmboviței și afluenţilor acesteia, cu excepţia 

http://www.wikipedia.org/
http://www.google.ro/
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satului Piatra, situat pe dealul de la care îi vine numele. Astfel primele sate sunt socotite "sate de vale" 
sau de depresiune, iar Piatra sat specific de înălţime. 

Satul de reşedinţă Stoeneşti se află în centrul comunei, iar satele celelalte se află într-o simetrie 
perfectă față de acesta, adică două la nord: Slobozia și Lunca Gărtii, două la sud -Bădeni şi Coteneşti, 
unul la est Valea Bădenci şi unul la vest Piatra. 

Satul Stoeneşti se află într-o minunată depresiune (cca.580m altitudine) mărginită la est de 
Dâmboviţa, la vest de Malul Brăgeştilor, iar la sud-vest de Malul Dogarului, depresiunea se 
prelungeşte pe Stoeneasca ajungând până în Muscel. În comparaţie cu celelalte sate de pe valea 
superioară a Dâmboviței, Stoeneştiul dispune de o vatră întinsă de 1500m / 600m și relativ netedă, 
destul de propice aşezărilor omeneşti. Gospodăriile sătenilor sunt dispuse de-a lungul a trei artere, a 
DN 72A și pe câteva ulicioaele. Cele trei artere converg în nordul satului și se depărtează spre sud 
unde intră în DN 72A și acestea sunt: strada principală unde se află centrul civic care taie satul în 
două pârtii aproape egale, drumul de pe dănsus sau vechea uliţă a satului aflată la poalele Colțului 
Albinii care trece pe lângă biserică şi uliţa de la gârlă. În trecut era cunoscutul drum de pe Valea 
Dâmboviței. Între gospodăriile sătenilor sunt spaţii relativ mari, ocupate de grădini cultivate cu 
legume, iar în marginea arăturilor se află tot felul de pomi fructiferi, și în curți viță de vie şi frumoase 
grădiniţe cu flori. O serie de toponime ne amintesc de cea mai veche familie din sat, de vechi ocupaţii 
şi locuri de însemnătate pentru viaţa sătenilor cum ar fi: uliţa Brăgeștilor, Arăndaș și ajungea apoi pe 
Groapa Țiganului.   

Ieşind din Stoeneşti spre nord pe şoseaua săpată în Priboi acum o sută de ani, trecem podul de 
beton și intrăm în satul Slobozia ( în trecut Bădeni -Ungureni) de la originea transilvană a locuitorilor 
săi, aşezat pe o terasă ceva mai ridicată decât albia Dâmboviței și care urcă până la poalele pădurii. 
Satul în întregime se află pe malul stâng al Dâmboviței. Primele case au fost în fundul viilor, iar lângă 
pădure, unde este mai adăpost faţă de curenţii reci şi numai apoi s-a coborât cu construirea locuinţelor 
până la șosea, după construirea acesteia acum 100 de ani. 

De la Slobozia ajungem în Lunca Gârtii pe o șosea săpată în Priboi ridică mult față de nivelul 
Dâmboviței pentru a o feri de furia apelor. În trecut drumul era chiar pe lângă râu. Înainte de a ajunge 
în sat trecem pe lângă Troiţa Eroilor. Majoritatea locuințelor sunt în dreapta Dâmboviței, la poalele 
Mateiaşului într-o vale unde ai senzația ca aici s-a născut veşnicia, unde au fost atraşi numeroşi 
bucureşteni care și-au construit aici case de vacanță. În prezent numărul caselor ce aparţin 
bucureştenilor se apropie de cel al localnicilor încât se mai spune în glumă că aici este sector 7 din 
București. 

Lunca Gârtii este cel mai mic sat al comunei, fiind de mărimea unui cătun n-a avut niciodată 
biserică, iar şcoala s-a desfiinţat din lipsa de elevi. Ţine în aceste privinţe de satul Slobozia. Un rol 
nefast în depopularea satului l-a avut proiectul lansat în anii `70, potrivit căruia satul Lunca Gârtii 
urma să devină lac de acumulare pentru hidrocentrale. 

Mergând din Stoeneşti în jos pe DN 72A după ce trecem de pârâul Iacoveștilor, intrăm în satul 
Bădeni aşezat într-o demipensiune tipică de contact de munte și dealuri subcarpatice. Altitudinea este 
cuprinsă între 550-580m. În prezent în stabilirea hotarului dintre Bădeni și Cotenești se are în vedere 
în dreapta Dâmboviței, Pârâul Neamţului (denumire de la un soldat neamţ găsit mort aici în 1916), 
iar în stânga Moara Purnichescu.  
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O caracteristică valabilă pentru toate satele de pe valea Dâmboviței este că vetrele lor au 
înaintat tot mai mult spre albia râului ca urmare a scăderii riscului de inundaţii prin adâncirea albiei 
și amenajările hidrotehnice din amonte prin care se poate regla debitul. 

Valea Bădenilor era până nu de mult un cătun, acum este un sat bine populat grație natalităţii 
ridicate a familiilor de rudari, aşezaţi în partea de nord, pe Valea lui Dăniş. Satul nu are biserica. 
Valea Bădenilor fiind aşezat între munţi, prezintă caracteristicile tipice ale satului de munte, de o 
parte și cealaltă a satului sunt versanţi acoperiţi de pădure și curenţii de aer care vin din Leaota se 
simt mai tare aici.  

După cum am arătat în paginile anterioare, satul Piatra are un relief deosebit față de celelalte 
sate ale comunei, fiind situat pe pantele dealului calcaros ce coboară din Mateiaş până în Valea 
Stoenească. Panta are o expoziţie sudică, fiind astfel benefică pentru evoluţia vegetaţiei, însă 
parametrii referitori la climă, temperatură, vânturile și precipitaţiile sunt specifice mai mult zonelor 
înalte. Artera principală urcă de la marginea de sud a satului de pe Şileu (700m altitudine), până în 
vârful Pietrei, Şturm la 800m altitudine. Pe această arteră și pe ulicioarele alăturate, la unele se poate 
ajunge numai pe potecă fiindcă sunt situate în vâlcele adânci sau pe înălțime.  

La tot pasul roca de calcar își "arată colţii" amintindu-ne ca suntem în Piatră. Terenuri netede 
nu prea întâlnim, majoritatea caselor sunt construite în pantă. Lipsa apei a fost marea problemă a 
pietrărenilor, în perioada de secetă, cărau apa cu butoaiele din Dâmbovița. 

Cel mai vechi atestat documentar este satul Bădeni, în anul 1560, din perioada lui Petru cel 
Tânăr. În această localitate s-a retras Mihai Viteazul în 1595 după lupta de la Călugăreni. Satul 
Coteneşti este amintit în documente din 1578, iar pe malul stâng al Dâmboviţei se află Schitul Negru 
Vodă, datat din secolul XIV. 

2.2. Relieful 
Relieful comunei este predominant muntos și deluros, locuri netede, propice arăturilor și 

așezărilor omenești fiind foarte restrânse. Munții și pădurile ocupă cca. 75% din suprafața comunei, 
iar terenurile agricole adică fânețe, pășuni, livezi cu pomi îi revine restul de 25% din care teren arabil 
numai 300ha. 

  

                                                                                             Sursa: www.google.ro                                                                                                                         

http://www.google.ro/
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Teritoriul comunei Stoeneşti îşi împarte teritoriul pe două mari zone de relief: zona montană, 
cea mai extinsă, situată la nord – est şi est de linia Valea Stoenească – Dâmboviţa, şi zona subcarpatică 
la sud – vest şi est de această linie. 

Zona  montană  cuprinde  muntele  Piatra  care  este  un  pinten  cristalin  al Masivului Leaota 
– altitudine 825 – 875 m. Masivul Leaota este bine reprezentat în cadrul teritoriului Stoeneşti. Acesta 
cuprinde pe hotarul nordic culmea Masivul Runcu (1066) până în Priseaca (1360,5 m) de unde se 
continuă spre N – E prin Masivul Făgetul Mic ( 1598 m), Masivul Roşu (1706 m), până în Masivul 
Mitarca, iar de aici spre sud până în vârful Leaota ( 2133 m ). De asemenea zona montană se continuă 
spre sud, coborând şi în altitudine, prin Masivul Tamara (1812 m), se curbează  spre  partea  sud-
estică  pe  masivul  Tabra  (1749,8  m),  apoi  Vârful Românescu (1713,4 m) coboară pe Marginea 
Domnească, prin Piscul Cârligele (1218 m) pe direcţia N – S, urcă prin sate spre S – E până în Plaiul 
Găvanei (1260 m), coboară Piscul Plăişoarele, de unde se frânge spre vest coborând spre Piscul 
Gâldei, până în Valea Chiliilor. 

Între aceste limite masivul Leaota cuprinde mari zone forestiere. Pe culme, munţii menţionaţi 
mai sus reprezintă şi suprafeţe de păşuni montane. Din vârful Leaotei se vede, dacă vizibilitatea este 
bună chiar Piteștiul. Vârful Leaotei se află într-un imens gol alpin de câteva sute de hectare, sunt patru 
stâni unde pășunează numeroase turme de oi și cirezi de vaci. Cea mai mare parte a pășunii de pe 
Leaota ține de județul Dâmbovița. Toponimul de Leaota vine de la antoponimul de Leaotă sau Laiotă 
întâlnită în sec. XV purtat chiar de către voievodul Laiotă Basarab ( 1473-1476). 

Zona  de  munte  este  alcătuită  din  formaţiuni  jurasice  (calcare,  dolomite)  şi cretacice 
(calcare, conglomerate, gresii, marne, nisipuri, pietrişuri). 

Prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 355/2007 a fost inclusă în 
Anexa nr. 2 comună Stoeneşti în Lista unităţilor administrativ teritoriale  încadrate  în  zona  montană  
defavorizată,  aspect  care  va  influenţa sistemul de plăți pentru dezvoltare rurală. 

                                                              Sursa: www.google.ro   
Zona subcarpatică este reprezentată prin depresiuni şi dealuri, Depresiunea Stoenească şi 

dealul Cireşu – Vâlnei – Groapa Oii, Depresiunile Lunca Gârtii, Slobozia, Stoeneşti, Bădeni şi 
Cotenesti.  

În valea Dâmboviţei la Stoeneşti se termină şirul dealurilor subcarpatice care încep la Motru în 
Oltenia. În zona Câmpulungului aceste dealuri se numesc muscele, termen care vine de la latinescul 

http://www.google.ro/
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,,monticellus” care înseamnă munte mai mic. Geografii numesc muscelele, dealuri cu o pantă mai 
domoală și acoperite de livezi, de fâneţe și pomi. La Stoeneşti, muscelele sau Muscelul cum îi spun 
sătenii cuprinde cca. ¼ din suprafaţa comunei și se întinde în dreapta Dâmboviţei, de la Valea 
Grecului până pe Stoeneasca. Muscelul a reprezentat și continuă să fie principala moşie a sătenilor, 
aici sunt fânețe, livezile de pomi și chiar locuri de arătura. Înainte de cosit Muscelul se prezintă ca un 
imens covor multicolor pe fond de diferițe de nuanţe de verde, este o adevărată "gura de rai". De la 
Muchia Cireşului spre sud întâlnim înălțimi mai mari, in jur de 900m cu panta mai abruptă și chiar 
acoperite de păduri, iar locurile netede se întâlnesc numai pe culmea largă a Vîlneiului și a Băcii unde 
se învecinează cu moşia Hobaia. În decursul timpului în Muscel s-au format mai multe moşii printre 
cele mai vechi fiind Vâlneiu, Baca și Brata. Vâlneiu a fost printre cele mai întinse moşii din comuna 
cuprinzând 200-300 ha. În trecut se întindea din apa Dâmboviţei până peste culme. 

Defileele despart aceste depresiuni şi sunt penetrate de roci mari dure – gresii, şisturi cristaline, 
calcare. 

Relieful prezintă, din punct de vedere al condiţionărilor de ordin tehnic, potenţial de 
construibilitate. 

2.3. Solurile 
Solul comunei în general este puţin fertil datorită predominării solului brun - roşcat, caracteristic 

zonei muntoase. Pe teritoriul localității Stoenești există Munții Parâng și munții Lotrului. Munții 
Parâng fac parte din Carpații Meridionali. Sunt constituiți din roci de epizonă cu intruziuni de mase 
granitice și depozite sedimentare paleozoice și mezozoice. Caracteristic masivului muntos sunt 
crestele înalte care culmineaza cu varful Mândra (2529 m), marginite de abrupturi puternice datorita 
reliefului glaciar dezvoltat sub forma de circuri, lacuri glaciare, morene, văi. 

Muntii Lotrului fac parte din Cristalinul Pânzei Getice și sunt formați din roci cu o cristalinitate 
pronunțată. Pe latura sudică a comunei exista culmea Capățâna, care se continuă spre sud pe teritoriul 
comunei Costești cu coama de calcare jurasice (Culmea Vanturarita). În văi se întâlnește cuvertura 
aluvionară din pietrișuri și nisipuri, care formează terasele apelor Lotru și Latorița. 

Ca structură litologică întâlnim stânca și depozitele cuaternare așezate pe teren stâncos, iar pânza 
freatică se formează în aceste depozite și se scurg către vale, uneori ieșind la zi sub forma de izvoare. 
În masivul stâncos pot fi ape numai prin fisuri, care de asemenea ies la zi sub forma de izvoare. În 
terenurile din Muscel și vetrele satelor este însă un sol argilos care după fiecare ploaie se noroiează, 
iar după câteva săptămâni de secetă "crapă pământul". Pentru a obţine recolte mulţumitoare sătenii 
de la Stoeneşti folosesc cantităţi însemnate de îngrasaminte fie naturale, fie chimice, altfel munceşti 
degeaba după cum spun ei. O excepţie de la aceste caracteristici o prezintă moşiile lui "Antonică" și 
"Comandoru"și terenurile aferente acestora (sol negru de fânețe). Aici se obţin cele mai bune recolte 
de fân, fructe și chiar cartofi. Fertilitatea solului din aceste terenuri se explică prin formarea acestuia 
pe roci bituminoase. O caracteristica o prezintă și solul din satul Piatra, care fiind format pe rocă de 
calcar asigură coacerea mai intensă a plantelor. De pildă, este cunoscut unanim că ţuica din prunele 
din Piatra este mai bună decât din celelalte sate ale comunei. Dacă solul comunei Stoeneşti nu se 
poate compara cu cernoziomul zonelor de câmpie, prezintă în schimb alte avantaje. Spre exemplu, 
între Stoeneasca și Argeşel şi pe Strâmbul se găsesc imense rezerve de argilă vânătă și cenuşie pentru 
fabricarea cimentului Portland și a granitului. 

1 
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În Valea Stoeneștiului și în Piatra calcarul se exploatează în cariere de suprafaţă pentru var și 
construcţii, iar în albiile Dâmboviței și Bâdencii sunt cantități însemnate de nisip, pietriş și piatră 
exploatate prin balastierele de la Lunca Gărtii şi Bădeni. Aceasta din urmă fiind una dintre cele mai 
mari de pe Valea Dâmboviței. În trecut din nisipul Dâmboviței și afluenţilor săi se extrăgea cu multă 
migală şi răbdare aurul, după cum relatează majoritatea călătorilor străini. Pentru amatorii de roci 
deosebite pot vedea la Muchia Cireşului nişte repezişuri·golașe formate din șisturi ologocene bogate 
în fosile de pești, frunze, solzi asemănătoare marlauzilor de la Suslănești. 

2.4. Flora și fauna 
Flora, conform hărţii vegetaţiei, este cea specifică subzonei pădurilor de brad, molid şi fag. 

       Condiţiile pedo-climatice de la Stoeneşti permit dezvoltarea unei vegetaţii variate. Astfel codrii 
de brad coboară până în vatra satului unde sunt prezente lanurile de porumb. Pădurea reprezintă 
elementul principal al vegetaţiei ocupând cca. 75% din suprafaţa comunei fiind principala bogăţie și 
mândrie a comunei Stoeneşti. Pe lângă diferite întrebuinţări ale lemnului, pădurea este un complex 
laborator al mediului ambient. Pădurea ne oferă un aer curat, mai ales răşinoasele au un efect benefic 
în bolile de plămâni, iar apa din pădurile de fag și de mesteceni este superioară.  
        Copacii cresc încă din lunca Dâmboviței unde întâlnim salcia, plopul și aninul(anin). Aninul 
verde urcă însă pe văile păraielor până aproape de golul munţilor, iar plopul de munte urcă pe Valea 
Runcului până mai sus unde în trecut versantul din ştanga se numea Plopiş. Copacul cel mai des 
întâlnit la Stoeneşti este fagul, ponderea sa în pădurile comunei fiind apreciată la 60%. Condiţiile 
pedo-climatice sunt deosebit de favorabile acestei specii care se înmulţeşte pe cale naturală şi au o 
mare putere de regenerare. Până la altitudinea de 800m îl găsim în amestec cu alte foioase cum ar fi: 
carpen, frasin, mesteacăn, pin de munte, etc. Peste această altitudine îl găsim în amestec cu conifere 
până aproape de 1200m. 

 
                                                                                        Sursa: www.google.ro 

Fagul ajunge la zeci de metri inaltime și diametrul peste 100cm. Cele mai reprezentative 
exemplare trăiesc în pădurile de "faţă" adică cele cu expoziţie sudică sau estică. Fagul prezintă o mare 
însemnătate economică fiind folosit pentru foc, pentru cherestea, iar fructele sale, jirul era folosit 
pentru hrana animalelor (porci, oi, capre). Coniferele (molidul, bradul și pinul) reprezintă cca.37-38% 
din fondul forestier al ·comunei. Însă pădurile curate de conifere le găsim peste altitudinea de 1200m. 
Dintre conifere cea mai răspândită specie este molidul. Cele mai reprezentative exemplare de molid 

http://www.google.ro/
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de peste 100 de ani sunt în perdeaua de protecţie situate la peste 1500m altitudine și se întinde ca un 
brâu lat de cca.100m din Făgeţel până în Ţăbra cu rolul de a proteja pădurea tânără de curenţii reci ce 
vin de pe crestele munților.  

Bradul care reprezintă fala pădurii noastre este mai rar și se deosebeşte de molid prin trunchiul 
sau cilindric și crengile orientate în sus. Neţinând seama de aceste amânunte bradul este confundat 
cu uşurinţa cu molidul dând impresia că este specia de conifere cea mai răspândită.  

 
 

 
                                                                                                                           Sursa: www.google.ro  
 

Suprafeţe întinse din spaţiul comunei noastre sunt ocupate de pasiunile alpine unde printre 
ierburi predomină păruşca (festuca supina) este o iarba care crește în smocuri şi este puţin suculentă 
. Când este secetă păruşca se întăreşte, vitele o pasc mai greu. Păstorii spun că cea mai bună iarbă 
este cea care crește pe sol calcaros cum este cea de la Mateiaş şi Piatra Craiului. În pășiunile alpine 
întâlnim și alte plante ca ghinţura, bujorelul de munte, garofiţa de munte,etc.  

 
                                                                                                                                                                  Sursa www.google.ro 

Rădăcinile de ghinţura sunt folosite în vindecarea bolilor de stomac, iar ceaiul de bujorel este bun 
contra tusei. Bujorelul de munte de culoare violet-liliachiu se găseşte din belşug în Tăncava. În luna 
iunie culmea acestui munte capătă culoarea acestei gingaşe flori. Eșantioane de flori de munte 
întâlnim pe Podul Runcului și în Pleaşa unde se cultivă fanul și plantele sunt apărate de păscutul 
timpuriu. În aceste locuri înainte de cosit simţi că te afli în adevărate guri de rai. Dintre fructele de 
pădure care cresc la Stoeneşti le amintim în ordinea în care se coc: fragi, zmeură, afinele și murele.  

http://www.google.ro/
http://www.google.ro/
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                                                                                                                                                              Sursa www.google.ro 

În pădurile din vecinătatea satelor și în livezile de pruni  cresc o mulțime de ciuperci sau bureţi 
cum le spun bătrâni: ghebe, mânătărcile, bureţi lăptoşi, bureţi de prun, gălbiori, roşiori etc. În trecut 
erau consumate în mod curent. Un loc deosebit în vegetaţia de la Stoeneşti îl reprezintă marea 
varietate de ierburi și flori care cresc pe Muscel. Imaginaţia populară le-a botezat cu denumiri foarte 
pitoreşti ca: ochiul boului, păpădia, ceapa ciorii, traista ciobanului, coada calului, sângele voinicului, 
etc. Printre acestea întâlnim și foarte multe plante medicinale ca: sunătoarea, izma, coada şoricelului, 
galbenele, lupoaica (Filipendula ulmuria) buna pentru vindecarea rănilor, etc. 

  
                                                                                                                                                              Sursa www.google.ro 

 Dacă priveşti Muscelul înainte de a fi cosit apare ca un imens covor multicolor. Sătenii fac 
deosebiri între fâneţe, unele sunt socotite "bune de neam" adică sunt mâncate cu pofta de animale, 
altele mai puţin, lăsând ogrinjii. Cele mai bune fâneţe sunt cele din satul Piatra, iar în coadă sunt 
fâneţele de pe Runcu și Pleaşa. În terenurile virane din vetrele satelor cresc: muşeţelul, rostopasca, 
pelin, lipan și urzicile. Din flora spontană, sătenii foloseau în trecut drept hrana urzica, loboda, 
castravanul și măcrişul. Mâncării de urzici i se atribuie primăvara puteri miraculoase,"schimbarea 
sângelui".  

În ultimul timp au crescut suprafeţele cultivate cu plante furajere ca: lucerna, trifoi și ovăz.  
Comuna Stoeneşti reprezintă din punct de vedere pomicol limita nordică a livezilor de pomi 

de pe Valea Dâmboviței. La noi se mai găsesc încă exemplare de meri și peri pădureţi, precum și 
cireşi sălbatici.                       

http://www.google.ro/
http://www.google.ro/
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Sursa www.google.ro 

La fel ca și vegetaţia, fauna de la Stoeneşti este foarte variată, aici întâlnim atât ursul, precum 
și iepurele, animal specific câmpiei. În pădurile din munţi se ascund lupii, mistreţii și cerbii, iar pe 
Muscel întâlnim căprioarele,viezurii,veveriţele,vulpile. Unele animale sunt văzute tot mai rar ca: 
râsul, nevăstuica (mustela nivales) sau pisica sălbatică.  

  
Sursa www.google.ro 

Dintre toate sălbăticiunile ursul si cerbul sunt socotite fala pădurilor noastre, bucurându-se de 
o protecţie specială. Ciobanii și vânătorii spun că cele mai deosebite exemplare de urși le-au văzut în 
munţii Râiosul, Văja și Tăncava.  

                                                               Sursa www.google.ro 
Sătenii se obişnuiseră până nu demult cu boncănitul specific perioadei de împerechere a 

cerbilor, uneori cerbi ajungeau pana în vetrele satelor, acum datorită braconajului numărul cerbilor a 
scăzut în mod îngrijorător.                                                                                                                                           

http://www.google.ro/
http://www.google.ro/
http://www.google.ro/
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Sursa www.google.ro 
 

Lupii au fost tot timpul cea mai mare ameninţare pentru turmele de oi. Ei îşi au bârlogul de 
iarna în pădurile din jurul muntelui Priseaca de unde coboară pe Runcu în priboiul de la Lunca Gârtii, 
traversează Dâmbovița, trec pe izlaz și de aici își căuta prada în gospodăriile de la marginea satului 
Piatra sau în turmele aflate la iernat pe muscel.  

Vara lupii se mută în munţii mai înalţi unde vin turmele la păscut. 

Sursa www.google.ro 

În prezent, urmele mistreților le întâlnim în toate pădurile de fag unde caută jir, însă de multe 
ori ajung până în ogoarele cu semănături de la marginea satelor, facând ravagii. Cu toate că sunt 
vânați, numărul lor este încă foarte mare. 
Un oaspete ciudat în grădinile localnicilor este ariciul. Dintre reptile foarte des întâlnim în pădurile 
de lângă sat șopârla cenușie și șerpi, șopârle de culoare verzuie.  

Fauna acvatică exprimă la rândul sau prin exemplarele sale poziţia comunei Stoeneşti de zona 
de contact între dealuri și munţi. Pescarii spun ca Dâmbovița la Stoeneşti este locul preferat al 
lipanului,  însă aici precum şi pe afluenţii Valea lui Coman sau Valea Chiliilor și Bădeanca se găseşte 
păstrăvul. 

 

http://www.google.ro/
http://www.google.ro/
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Sursa www.google.ro  

 
Din zona de deal și câmpie urcă până la Stoeneşti mreana, un pește foarte des pescuit de săteni 

pe sub pietrele din Dâmbovița este zlavoaca, care prăjit este foarte gustos. Dintre peştii mici care 
odinioară erau pescuiţi de copii în bălţile de lângă Dâmbovița erau verdeţii care acum au disparut. 
Tot la capitolul dispăruţi trecem și vidra care odinioară era spaima raţelor și a gâştelor de la Stoeneşti.  

 
                                                                                                        Sursa www.google.ro  

Odinioară, Stoeneasca era plină de vedeţi și molani.  
Păsările sălbatice sau păsările cerului cum spun săteni întâlnite tot timpul sunt: vrabia, piţigoiul, 

mierla, cioara, gaiţa, ciocănitoarea, uliul, corbul, etc. Primăvara concertului de păsări li se adăugă 
cele venite din țările calde: cucul, pupăza, rândunica, prepeliţa etc. Venirea cucului este salutată la 
Stoeneşti ca un semn sigur de primăvară. Sunt văzute tot mai rar bufnița și păsările de mare valoare 
cinegetic, precum cocoşul de munte si cocosul de mesteacăn. 

                                                                                                                                                                 Sursa www.google.ro 

2.5. Clima 
              Clima perimetrului zonei comunei Stoeneşti este temperat  continentală, fiind caracterizată 
prin temperaturi moderate tot timpul anului. 

           Temperaturile, vânturile și regimul precipitaţiilor Topoclimatul de la Stoeneşti este specific 
zonelor depresionare, adică temperaturi și precipitaţii moderate, vânturi mai slabe și lungi perioade 
de calm atmosferic. Temperatura medie anuală la Stoeneşti este 8° C, în timp ce la Rucăr este de 7° 

http://www.google.ro/
http://www.google.ro/
http://www.google.ro/
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C și la Malu cu Flori 9°C. Luna cea mai friguroasă este ianuarie cu temperatură medie de -2°C în 
vatra satului și -10°c la Leaota, însă la Rucăr este de -4° C.  
Perioadele geroase de sub -10°C sunt scurte de trei-patru zile. Bătrânii spun că cea mai scăzută 
temperatură este la Bobotează (6 ianuarie) când crapa "ouălele în cuib", însă în ultimii ani, perioadele 
geroase au durat și la Stoeneşti săptămâni la rând. Un fenomen specific zonei depresionare a 
Stoenestiului este încălzirea atmosferei în zilele senine de iarnă până la apariţia curenţilor de aer rece 
din munţi. Primul îngheţ la Stoeneşti are loc de obicei spre sfârşitul lunii octombrie, însă uneori și 
mai devreme. Au fost cazuri când zăpada a căzut înainte de culesul merelor, chiar în luna septembrie. 
De pilda, pe 7 septembrie 1953 a nins, Priseaca era albă, legumele distruse, iar porumbul a rămas 
necopt. Ultimul îngheţ are loc de obicei la începutul lui aprilie însa de multe ori generaţiei noastre i-
a fost dat să vadă zăpadă de Paşte și chiar de 1 mai. În munţii comunei noastre iarna vine mai devreme 
și se retrage mai târziu, însă este mai puţin aspră faţă de platoul Bucegilor sau Iezer-Păpuşa. Faţă de 
localităţile din apropiere, primăvara marcată de înflorirea pomilor vine la Stoeneşti cu una - două 
săptămâni mai devreme, faţă de Rucăr și cu acelaşi interval de timp mai târziu față de Malu cu Flori. 
Înverzirea codrului din Plaiul Mălăişte - Priseaca se încheie în jur de 1 mai, fiind un reper pentru 
începutul semănatului.Verile la Stoeneşti nu sunt excesiv de călduroase, zile de caniculă sunt foarte 
rare. Se întâmplă să fie și veri răcoroase, ploioase.  
    Sătenii de la Stoeneşti au observat că în ultimii ani cele patru anotimpuri s-au redus de fapt la două, 
cel friguros si cel călduros, de pilda frigul a continuat pana în aprilie, iar în mai au fost temperaturi 
caniculare de vară. În zona comunei deplasarea maselor de aer are loc pe direcţia nord - sud după cum 
este orientată Valea Dâmboviței și din direcţia vest. Faţă de crivăț care bate din nord - est, Stoeneştiul 
este protejat de culmile muntoase. Sunt prezente și brizele locale care pendulează între crestele 
munţilor și fundul depresiunilor. Intensitatea și viteza vânturilor este în general mică în vetrele satelor, 
cu excepţia satului Piatra, a Muscelului și bineînţeles pe crestele munţilor unde viteza ajunge la 30-
40Km/ora. În vetrele satelor calmul atmosferic depăşeşte 80% din zilele anului, fenomen apreciat de 
localnici și vizitatori. Cele mai ferite locuri de curenţii de aer rece sunt cele din fundul văii la marginea 
pădurii. Vânturile puternice cu aspect de furtună sunt extreme de rare la Stoeneşti. A rămas, totuşi în 
amintirea generaţiei noastre furtuna puternică din iunie 1961 când a fost dărâmata pădurea seculara 
din Plaiul Mălăişte - Priseaca .  
    Potrivit unor măsurători medie anuala a precipitaţiilor de la Stoeneşti a fost de 752 litri /m2 lunile 
cele mai ploioase fiind mai - iulie ,iar cele mai sărace in precipitaţii ianuarie - martie. 
Minima precipitaţiilor se înregistrează în lunile ianuarie – februarie, iar maximele la începutul verii 
– iunie. 
Un alt factor important al climei îl reprezintă regimul eolian, care în zonă prezintă valori medii – mari 
ale frecvenţei şi intensităţii vântului. Conform STAS 10101/20 – 1990 (încovoieri din vânt), comună 
Stoeneşti este în zonă „A”. Conform STAS 10101/21 – 1992 ( încărcări din zăpadă ), Comună 
Stoeneşti este în zonă „ B”, iar conform P100 – 1992 este în zonă „ D” ( ks = 0,16 – coeficient seismic) 
şi perioada de colţ Tc = 1, 00. 
În ceea ce priveşte calitatea aerului, în conformitate cu Ordinul Ministrului Mediului  şi  Gospodăririi  
Apelor  nr.  348/2007  privind  aprobarea  încadrării localităţilor  din  cadrul  Regiunii  3  în  liste,  
potrivit  prevederilor  Ordinului  nr.745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi zonelor pentru 
evaluarea calităţii aerului în România, comună Stoeneşti este cuprinsă în lista zonelor unde nivelul 
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concentraţiei pentru dioxid de sulf (SO2) este mai mic decât valoarea limită, dar se situează între 
această şi pragul superior de evaluare. 

 
2.6. Date hidrogeologice 
Reţeaua hidrografică bogată de pe teritoriul comunei Stoeneşti este reprezentată de râul 

Dâmboviţa şi afluenţii săi, Valea Stoeneşti, Valea Runcului, Valea Bufniţa, Valea Slobozia, Valea 
Conteneşti, Valea Stănisorului, Valea Făgetului, Valea Bădeanca, Valea Jocilor, Valea Danis, etc . 

 

 
                                                                                                                              Sursa www.google.ro 
 

Suprafaţa terenului, aferentă localităţii este fragmentată de torenţi şi pâraie cu pantă spre albia 
râului Dâmboviţa. De la nord la sud, comună este traversată de râul Dâmboviţa care îşi colectează 
apele din cursurile care converg spre aceasta, Dâmboviţa fiind mare afluent - sub aspectul lungimii - 
al Argeşului, care izvorăşte prin Valea Vladului din Munţii Făgăraşului, Vârful Bratila şi prin pârâul 
Boarcaşu din Munţii Leaotei, Vârful Piscanu (2383m). Ca urmare a situării celei mai mari părti a 
bazinului în piemont şi câmpie, debitul mediu al râului este modest. 

Regimul de scurgere, caracteristic climatului temperat continental, se manifesta prin viituri 
mari primăvara, vara şi toamna şi perioade cu ape foarte mici vara şi toamna. 

În zonele de versant se pot întâlni procese geologice dinamice de genul alunecărilor de teren 
sau a eroziunii accentuate a terenului. Fenomenul de eroziune se poate declanşa datorită 
neregularizării cursurilor de apă, care mai ales în zonele de munte poate conduce la alte fenomene ca: 
alunecări de teren, prăbuşiri de teren, inundaţii, etc. 

Procesele geologice de modelare actuală a reliefului sunt eroziunea ( în suprafaţa şi în 
adâncime) şi porniturile de teren ( prăbuşiri şi alunecări ). Satele cuprind aproape în totalitate terenuri 
construite cu amenajări (ziduri de sprijin, îndiguiri, regularizări, cursuri râuri, supraînălţări). 

Riscul inundaţiilor este generat de revărsări. Dâmboviţa, cu tot efectul regulator al barajului 
de la Pecineagu (teritoriul Rucăr), îşi păstrează potenţialul de a inunda porţiunile mai joase ale luncii 
sale din cauza ploilor intense ce pot cădea în bazinul sau în aval de barajul amintit. 

Gospodăriile extinse pe aceste porţiuni joase de luncă din satele din Lunca Gârtii, Slobozia, 
Stoeneşti, Bădeni, rămân ameninţate. Toate văile ce traversează satul Slobozia sunt potenţial 
provocatoare de inundarea gospodăriilor şi cu pietriş şi nisip adus din amonte. 

http://www.google.ro/
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2.7. Infrastructura 

 
             Față de marile căi de comunicație, Stoeneștiul s-a aflat pe străvechiul drum ce leagă ținuturile 
de dincolo și dincoace de Carpați. În Evul Mediu, Valea Dâmboviței a fost principala cale de legatură 
între Țara Românească și Ardeal și chiar un drum de interes internațional.  
              În prezent prin Stoenești trece DN 72A Târgoviște Câmpulung, iar DN73 Câmpulung - 
Brașov trece tangent la perimetrul comunei în zona Mateiaș. De la Stoenești se poate ajunge la 
București fie direct pe vechiul drum de pe Valea Dâmboviței prin Târgoviște, fie pe o rută mai 
ocolitoare prin Campulung - Pitești. Există și posibilitatea folosirii căii ferate, deoarece la 7 Km se 
află stația Argeșel cu legatura prin Câmpulung spre Golești și de aici spre București,Craiova, 
Sibiu,etc. 
 

2.7.1. Infrastructura de transport 
În comuna Stoenești, circulația majoră este reprezentată de: 
a) Drumuri comunale 

               • DC 27 care porneşte din DN72A, traversează satul Piatra şi se uneşte cu DN73 ; 
• DC 25 care porneşte din DC 72 A, traversează Valea Bădenilor ; 
• DC 26 care porneşte din DN72A, traversează satul Coteneşti ; 
b) Drumuri Judeţene 
• DJ 725 porneşte din DN 72 A şi traversează satul Stoeneşti şi se uneşte cu DN 73; 
c) Drumuri Naţionale 
• DN 72 A – drumul Târgovişte – Braşov ce trece prin comună, a constituit în trecut o legătură 

între Țara Românească şi Transilvania. Se formează în oraşul Târgovişte şi traversează comună 
Stoeneşti pe o lungime de 9, 1 km. 

În ceea ce priveşte accesibilitatea la drumurile ce compun intravilanul, se consideră deficitară 
legătura, în special în satele Valea Bădenilor, Bădeni, Conteneşti. 

Drumul judeţean DJ 725 pe raza satului Stoeneşti, până la podul de beton armat ce traversează 
râul Dâmboviţa, este asfaltat şi are următoarele caracteristici în profil transversal: 

- partea carosabilă este alcătuită din două benzi de circulaţie cu lăţimea de 3,50 m cu 
îmbrăcăminte bituminoasă. Asfaltul este încadrat cu borduri din piatră montate denivelat, denivelarea 
fiind de 10 cm; 

- pe partea dreaptă a drumului este executat în zona centrală a satului Stoeneşti un trotuar cu 
lăţimea de 2, 30 m. Acest trotuar este executat din asfalt. Pe partea stângă a drumului, este un 
acostament de 1, 25 m, pietruit, zonele verzi variază între 0, 50 – 1, 75 m. 
În interiorul comunei există o reţea de străzi şi drumuri, unele dintre aceste străzi au fost asfaltate, 
pietruite, dar altele necesită lucrări de întreţinere şi modernizare. 

 
Poduri și Podețe la nivelul comunei Stoenești sunt realizate o serie de poduri fie din beton 

sau din fier: 
 
Peste râul Dâmbovița  
Pod Lunca Gîrtii – beton 
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Pod Slobozia - beton 
Pod Fabrica – beton - Stoenești 
Pod Puiu Ciurea – beton - Bădeni 
Pod Cotenești – fier  
Pod Valea lui Coman – beton 
 
Peste Pârâul Bădeanca 
Pod Arzoiu - beton 
Pod Stoicuț – beton 
 
Peste pârâul Stoeneasca 
Pod Pietrăreanu – beton – DN 72A 
Pod Văcaru – beton – DN 72A 
Pod Luca – beton drum de interes local 
 
 
Circulaţia feroviară 

       Cea mai apropiată staţie C.F.R. se află pe teritoriul oraşului Campulung, situată la aproximativ 
15 km de localitate . 

          
     
  Figură 1-Modernizare drumuri locale 

 
                                                                                                         Sursa: Sondaj de opinie 

Ca urmare a sondajului de opinie cetățenii consideră că este necesară îmbunătățirea 
drumurilor locale în foarte mare masură. 

 
TERENURI DUPĂ CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ  

Teren agricol Suprafata ha TOTAL Teren neagricol Suprafata ha TOTAL 
Teren arabil 65 

8679 ha 

Paduri 29678 

39322 
ha 

Pasuni 7541 Ape 489 
Fanete 1055 Drumuri 63 
Livezi 18 Curti constuctii 97 

  Teren neproductiv 316 
      



 

Strategia de Dezvoltare Locală 
a Comunei Stoenești 

2021 – 2027 
Argeș - România 

 

 

66 

LOC101B - Locuinţe existente la sfârşitul anului, 
pe forme de proprietate 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

  

LOC103B - Suprafaţa locuibilă existentă la 
sfârşitul anului, pe forme de proprietate 

Forme de proprietate - Total Număr 1940,00 

LOC103B - Suprafaţa locuibilă existentă la 
sfârşitul anului, pe forme de proprietate 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Metri patrati arie 
desfasurata 

97199,00 

                                                   Sursa: INS Argeș,2019 
2.7.2 Alimentare cu apă 

Comuna Stoenești este situată în partea nord-estică a județului Argeș la cca. 15 km de municipiul 
Câmpulung Muscel, accesul în localitate realizandu-se pe DN 72A Câmpulung-Târgoviște. 

- bazin hidrografic: Argeș 
- cursuri de apă cadastrate care traversează teritoriul comunei: râul Dâmbovița și pârâul 

Valea Bădenilor. 
Comuna Stoenești are în componența satele: Stoenești (315 gospodării, 841 locuitori), Slobozia    

(242 gospodării, 540 locuitori), Piatra ( 228 gospodării, 539 locuitori), Valea Bădenilor ( 258 gospodarii, 
794 locuitori), Cotenești ( 375 gospodării, 1037 locuitori) Bădeni ( 304 gospodării, 792 locuitori). 

În localitatea Stoenești există un sistem de alimentare cu apa formata din 5 subsisteme satesti, 
cate unul pentru 5 dintre satele componente, respectiv 2 pentru satul Cotenesti: Stoenesti, Slobozia, 
Piatra, Valea Badenilor, Badeni-Cotenesti. 

Sistemul a fost edificat in etape, in perioada 1970 – 2019, initial prin contributia voluntara a 
locuitorilor, ulterior prin finantari locale. Principalele caracteristici ale sistemului, detaliate pe satele 
componente, sunt prezentate mai jos: 

 
1. Sistem Stoenești 
a) Sursa de apă 
Necesarul de apa este asigurat dintr-un izvor de coasta (corp de apă neclasificat) apărut pe o linie 

de falie în partea de vest a satului Stoenești ( intrarea dinspre Câmpulung), la cca. 120 m de malul stâng 
al v. Stoeneștilor. Amplasamentul captării este dat de următoarele valori ale coordonatelor STEREO 70: 
X = 418547, Y = 512201 

b) Instalații de captare 
  Izvorul de coastă este captat într-o cameră de captare (V= 2 mc) din beton, de unde apa este 

transportată gravitațional în rezervorul de înmagazinare prin conducta OL ( Dn = 150 mm, L = 50 m) 
c) Inmagazinarea apei  
Inmagazinarea apei  se face într-un rezervor din beton, semiîngropat (V = 32 mc) amplasat în 

zona captării la cca. 50 m aval de captare, la o diferență de nivel de cca. 5 m. 
d) Distribuirea apei 
Distribuirea apei  se realizează gravitațional printr-o rețea de distribuție, cu lungimea totală de 

cca. 7 km, de tip ramificat, executată din conducta ( Dn = 25-100 mm) 
2. Sistem Valea Bădenilor 
a) Sursa de apă 
Necesarul de apă este asigurat dintr-un izvor de coasta ( corp de apa neclasificat) amplasat în 

partea nordică a localității, pe malul drept al pârâului Valea Bădenilor. Amplasamentul captării este dat 
de următoarele valori ale coordonatelor in sistem STEREO 70: X = 419315, Y = 516865. 

b) Instalații de captare 
Lucrările de captare constau în : 
- conductă drenaj (Dn = 400 mm, L = 60 m); 
- filtru invers executat deasupra conductei de drenaj 
- cămin colector și de vizitare ( Di = 1,00 m, H = 2,5 m) 
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c) Înmagazinarea apei  
Înmagazinarea apei se realizează într-un rezervor din POLSTIF, semiîngropat ( V = 50 mc) 

amplasat în nordul satului Valea Bădenilor, la 300 m aval de captare 
d) Distribuirea apei 
Distributia apei se realizează gravitațional printr-o rețea de distribuție cu lungimea totală de 3,4 

km, de tip ramificat, executatat din conductă PEHD (Dn = 63-110 mm) 
3. Sistem Bădeni-Cotenești  
  a) Sursa de apa  
Necesarul de apă este asigurat dintr-un dren ( corp de apa necalificat)  amplasat în partea centrală 

a localității Valea Bădenilor, pe malul drept al pr. Valea Bădenilor. Amplasamentul captării este dat de 
următoarele valori ale coordonatelor în sistem STEREO 70 :X = 417481, Y = 515845.  

b) Tratarea apei  
Sistemul este dotat cu stație de tratare prin injecție. 

          c) Pentru satul Cotenești sistemul este compus din două sisteme independente: sistemul DN 72 A 
care alimentează zona satului situată pe malul drept al râului Dâmbovița și are ca sursă sistemul Bădeni-
Cotenești DN 72 A, și sistemul Valea Coteneștilor care alimentează zona satului situată pe malul stâng 
al râului Dâmbovița și este un sistem de apă pentru nevoi menajere și nu destinată consumului uman. 
         d) Instalații de captare sistemul Bădeni-Cotenești DN 72 A 

Lucrările de captare constau în : 
- conducta drenaj ( Dn = 400 mm, L = 90 m); 
- cămin colector și de vizitare ( Di=1,00m, H = 2,5 m) 
- filtru invers executat deasupra conductei de drenaj 
e) Aducțiunea apei satul Cotenești DN 72 A 
Pentru satul Cotenești apă prelevată prin dren este transportată gravitațional spre rețeaua de 

distribuție din sat prin conducta ( Dn = 150 mm , L = cca.2300 m)  
f) Distribuția apei sistemul Bădeni-Cotenești DN 72 A 
g) Distributia apei se realizeaza gravitational prin intermediul unei retele de distributie, cu 

lungimea totala de 9,31 km de tip ramificat, executata din conducta ( Dn = 32-100 mm Badeni si Dn 
=50- 125 mm Cotenesti DN 72 A) 

3.1 Sistemul Valea Coteneștilor este un sistem de apă pentru nevoi menajere 
a) Sursa de apă  
Necesarul de apă este asigurat dintr-un dren ( corp de apa neclasificat) executat in parte de nord 

– est a satului Cotenesti, pe malul drept al v. Grecului ( Cotenesti). Amplasamentul captarii este dat de 
urmatoarele valori ale coordonatelor in sistem STEREO 70 : X = 415667, Y = 515 906 

b) Instalatii de captare 
Apa prelevata prin dren ( Dn = 400 mm, L = 20 m) este captată într-o cameră de captare ( V = 2 

mc) din beton, de unde este transportată gravitațional la rezervorul de înmagazinare prin conductă ( Dn 
= 75 mm, L = 300 m). 

c) Înmagazinarea apei  
Înmagazinarea apei se realizeaza intr-un rezervor din beton, semiingropat ( V = 24 mc) amplasat 

la 300 m aval de captare. 
d) Distributia apei 
Distributia apei se realizeaza gravitational printr-o retea de distributie, cu lungimea totala de 2,0 

km, de tip ramificat, executata din conducta OL ( Dn = 50-80 mm) 
4. Sistem Piatra 
a) Sursa de apa 
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Necesarul de apă este asigurat dintr-un izvor de coastă ( corp de apa neclasificat) situat în partea 
nord-vestică a satului, în zona obârșiei văii Stoeneștilor. Amplasamentul captării este dat de următoarele 
valori ale coordonatelor în sistem STEREO 70 : X = 420848, Y = 510953 

b) Instalații de captare 
Izvorul este captat într-o cameră de captare ( V _ 2 mc) din beton, este transportată gravitațional 

în chesonul unei statii de pompare ( Q = 1,5 l/s, H = 120 mCA) și pompată spre cele două rezervoare de 
înmagazinare prin conducta ( Dn = 80 mm, L = 1,8 km) 

c) Înmagazinarea apei  
Înmagazinarea apei  se realizează în două rezervoare ( V = 25 mc fiecare) amplasate: R 1 în 

nordul satului Piatra și R2 în sudul satului Piatra. 
e) Distribuția apei 
Distribuția apei se realizează gravitațional și prin pompare, prin intermediul unei rețele de 

distribuție, cu lungimea totală de 5, 81 km, te tip ramificat, executată din conductă (Dn = 50-100mm). 
5. Sistem Slobozia 
a) Sursa de apa 
Necesarul de apa este asigurat dintr-un dren (corp de apa cveclasificat) executat in partea nord-

estica a satului, pe malul stang al vaii Runcului- affluent necadrastrat al r. Dâmbovița. Amplasamentul 
captării este dat de următoarele valori ale coordonatelor în sistem STEREO 70 : X = 420901, Y = 514353 

b) Instalații de captare 
Drenul ( Dn= 400mm, L 10 m) este captat într-o camera de captare ( V = 1 mc) din beton, de 

unde apa este transportată gravitațional în rezervorul de înmagazinare prin conducta ( Dn = 75 mm, L = 
100 m). 

c) Înmagazinarea apei  
Înmagazinarea apei se realizează într-un rezervor ( V = 24 mc) din beton amplasat la cca. 100 m 

aval de dren. 
d) Distribuția apei  
Distribuția apei se realizează gravitațional prin intermediul unei rețele de distribuție, cu lungimea 

totală de 2,0 km, de tip ramificat, executatată din conducta PEHD ( Dn = 63 mm) 
 

 Figură 2-Modernizare sistemului de alimentare cu apa 

 
Sursa: Sondaj de opinie 

 
Conform sondajului de opinie realizat a reieșit că este prioritar să fie realizată modernizarea 

sistemului de alimentare cu apa.  
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1.7.3.1.Canalizare 

Nu există reţea de canalizare şi nici staţie de epurare ape uzate menajere în nici unul din satele 
comunei. Apele uzate menajere aferente gospodăriilor sunt evacuate în șanturile naturale existente pe 
drumuri și ajung în emisarii naturali: Dâmbovița. 

Lipsa unui sistem de canalizare legat la o staţie de epurare a apelor menajere constituie un 
factor de risc pentru sănătatea umană. 

Conform sondajului de opinie realizat a reieșit că este prioritar să fie realizată modernizarea 
sistemului de canalizare. 

                                 Figură 3- Modernizare sistem de canalizare 

 
Sursa: Sondaj de opinie 

1.7.4. Sistemul de alimentare cu gaze si energie electrică 
Alimentarea cu gaze naturale. În comuna Stoenești nu există rețea de alimentare cu gaze 

naturale. În prezent, în comuna Stoenești toate locuințele individuale sunt încalzite în sistem local 
cu sobe sau centrale termice, folosindu-se combustibil solid, ca de exemplu carbune sau lemn. Pentru 
prepararea hranei se utilizează sobe de gătit cu lemne de foc și aragaze cu butelii. 

În comuna Stoenești, alimentarea cu gaze naturale ramane un obiectiv de viitor în atenția 
instituțiilor locale, obiectiv care reprezintă un factor important în dezvoltarea din punct de vedere 
economic al comunei și ridicarea nivelului de trai a locuitorilor comunei. 

                                    Figură 4- Modernizarea retelei de canalizare  

 
Sursa: Sondaj de opinie 
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Conform sondajului de opinie realizat a reieșit că este prioritar să fie realizată modernizarea 
rețelei de alimentare cu gaze. 

 
Alimentarea cu energie electrică.  

În prezent toate locuințele sunt conectate la rețeaua de electricitate. Comuna Stoenești este 
alimentată cu energie electrică pe medie tensiune. 

Din anul 1990 au fost eliminate în totalitate restricțiile impuse anterior consumului casnic. 
Achiziționarea de pe piața liberalizată a unor aparate electrocasnice interzise anterior cu puteri unitare 
mari, dar necesare și dorite de populație, au dus la o creștere evidentă a consumului de energie 
electrică în consumul casnic. Cu toate acestea, datorită stagnării producției în special în mediul rural, 
există disponibil de putere în sistem. Rețeaua electrică este de tipul aerian pe stâlpi din beton ca și 
posturile de transformare. Rețeaua de medie tensiune este parțial alimentată în bucla exceptând 
posturile de transformare răspândite, racordate radial prin fidere aeriene. 

Amplasarea posturilor de transformare este realizată în centrele de greutate ale consumatorilor 
casnici (centrele resedință de stat). Pe lungimea drumului național și județean există rețeaua de 
iluminat public cu becuri LED. În restul localitații, în zonele în care există iluminat public sunt 
folosite becuri economice. 
Conform sondajului de opinie realizat a reieșit că este important să fie realizată modernizarea rețelei 
de alimentare cu energie electrică. 

 

                              Figură 5-Modernizarea retelei cu energie electrica 

 

Sursa: Sondaj de opinie 
 

2.7.5. Infrastructura de mediu – managementul deşeurilor 

La nivelul localității este implementat serviciul de colectare a deșeurilor menajere, însă nu 
există colectarea deșeurilor reciclabile.  

Depozitarea necontrolată a deșeurilor și/sau dejecțiilor constituie o sursă majoră de poluare și 
degradare a terenurilor. Problema deșeurilor este tot mai acută datorită creșterii cantității acestora, 
până în prezent negasindu-se soluții corespunzătoare . 
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În tabelul de mai jos se regăsesc cantitățile de deșeuri menajere asimilabile de la populație și 
unitățile economice. Se observă dublarea cantiății de deșeuri menajere de la populație din 2018 până 
în 2019.  

 
Deșeuri menajere și asimilabile în com. Stoenești, 2018 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile  

Categorii de deseuri menajere si asimilabile - Deşeuri 
menajere de la populaţie, în amestec 

Kg 340065,00 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile  

Categorii de deseuri menajere si asimilabile - Deşeuri 
menajere şi asimilabile din unităţile economice, 
comerţ, instituţii, unităţi sanitare, în amestec 

Kg 1123,00 

  Sursa: INS Argeș, 2018 

 
Deșeuri menajere și asimilabile în com. Stoenești, 2019 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri menajere si asimilabile - Deşeuri 
menajere de la populaţie, în amestec 

Kg 908920,00 

WEB6 - Cantitatea colectată  de 
deşeuri menajere şi asimilabile 
(Kilograme) 

Categorii de deseuri menajere si asimilabile - Deşeuri 
menajere şi asimilabile din unităţile economice, 
comerţ, instituţii, unităţi sanitare, în amestec 

Kg  40300,00 

WEB8 - Cheltuieli curente din 
bugetul local pentru protecţia 
mediului (Lei) 

 Lei  
RON 

0,00 

WEB9 - Investiţii din bugetul 
local pentru protecţia mediului 
(Lei) 

 Lei  
RON 

0,00 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri menajere 
si asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri menajere si asimilabile - Deşeuri 
menajere de la populaţie, în amestec 

Kg 180666,00 

WEB10 - Cantitatea 
valorificata de deseuri menajere 
si asimilabile (Kilograme) 

Categorii de deseuri menajere si asimilabile - Deşeuri 
menajere şi asimilabile din unităţile economice, 
comerţ, instituţii, unităţi sanitare, în amestec 

Kg 14300,00 

  Sursa: INS Argeș, 2019 

În prezent, se depun deșeuri pe marginea drumurilor, pe albiile cursurilor de apă, în păduri si 
pe terenurile agricole. Depozitarea necontrolată a deșeurilor constituie o sursa majoră de poluare și 
degradare a terenurilor. Rezidurile sunt depozitate fără a se ține seama de natura lor: textile, sticlă, 
metal, mase plastice etc. 

Problema deșeurilor devine acută datorită creșterii cantității acestora, de aceea reprezintă o 
prioritate urmărirea și interzicerea depozitării necontrolate a deșeurilor menajere, concomitent cu 
derularea unor campanii de conștientizare a locuitorilor. 

Fiecare gospodărie, instituiție, agent economic a încheiat un contract cu operatorul economic 
local ADI SALUBRIZARE, contract care prevede colectarea deșeurilor o dată pe săptamână. 

Lucrările de administrare și întreținere a domeniului public precum: 
•curățatarea șanțurilor și rigolelor; 
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•lucrări de întreținere a drumurilor comunale și sătești; 
•decolmatarea podețelor, șanturilor și rigolelor; 
•colectarea deșeurilor de la coșurile publice și transportarea acestora în spațiul special 

amenajat; 
•cosirea ierbii de pe domeniul public al drumurilor comunale; 
•curățirea vegetației de pe drumurile comunale care încurcă circulația. 
se realizează cu persoane beneficiare a ajutorului social, apte de muncă (Legea 416/2001 

privind venitul minim garantat), cu cetățenii, care au obligația de  a participa la lucrările edilitar-
gospodarești, conf. OG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale. 

               Figură 6- Modernizarea sistemului de colectare si depozitare a deseurilor 

 
Conform sondajului de opinie realizat a reieșit că este prioritar să fie realizată modernizarea 

sistemului de colectare și depozitare a deșeurilor. 
Localități și populație deservită de serviciul de salubrizare 

Denumirea localității 
(sat/catun) 

Număr 
locuitori 
deserviți 

Care este tariful serviciului? 

Persoana fizică (lei*/pers.) 

 
STOENEȘTI (Stoenesti, 

Bădeni, Cotenești, Slobozia, 
Lunca Gârtii, ) 

1830 30 lei  

Piatra   40 lei 

                                                                                                Sursa: Fișa de date a comunei Stoenești 

 
2.7.6. Telecomunicaţii şi IT 

Toate satele din comuna Stoenești sunt racordate la rețeaua de telefonie fixă, formată dintr-o 
centrală telefonică automată. 

În comuna Stoenești există atât rețea de telefonie fixă cât și mobilă, având acoperire în toate 
rețelele. 
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Comuna Stoenești dispune de rețeaua de televiziune prin cablu, dar și cu ajutorul antenelor de 
la diverși funizori de televiziune. De asemenea, comuna are acces la internet tot printr-o rețea din 
fibră optică, intemetul  functionând  în sediul Primariei și la cabinetul de informatică al școlii. 

Tipul reţelei U.M. Lungimea reţelei Nr. Locuinţe racordate 

Telefonie fixa, cablu, internet Posturi 15500 798 

                                                                                                 Sursa: Fisa de date a comunei Stoenești 
Conform sondajului de opinie realizat a reieșit că fiecare cetățean consideră că este prioritar 

să fie realizată modernizarea sistemului de televiziune prin cablu și internet, și oarecum importantă 
modernizarea serviciului de telefonie.  

Figură 7 - Modernizarea serviciului  de telefonie 

 
                                     Sursa: Sondaj de opinie 

Figură 8-Modernizarea serviciului de televiziune prin cablu 

 
Sursa: Sondaj de opinie 
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Figură 9- Modernizarea serviciului de internet 

 
Sursa: Sondaj de opinie 

 
2.7.8. Infrastructura educaţională 
Documentele vremii ne sugerează faptul că în Stoenești au existat oameni știutori de carte din 

cele mai vechi timpuri. Cei dintâi, desigur, au fost preoți. Prezența preotului și a bisericii a presupus 
și cartea. Se știe că biserica și preotul au fost factorii activi în viața satului romanesc și in jurul lor s-
a plamădit încet, dar trainic limba română. 

Punctul de pornire al învăţământului sub regimul comunist a fost reforma din 1948. Prin 
reforma învăţământului s-au demolat temeliile şi tradiţiile învăţământului românesc şi se introducea 
la noi tipuri de şcoală comunist-sovietică; credinta în Dumnezeu era înlocuită cu ideologia ateistă, 
elevii învăţau după manuale traduse din limba rusă notaţi cu note de la 1 la 5 după sistemul sovietic, 
iar frumoasele noastre cântece şi poezii erau înlocuite cu creaţii proletare la comandă. Reforma a 
lovit în primul rând în oamenii şcolii pentru ideile lor. La Stoeneşti a avut mult de suferit învăţătorul 
Gogu Popescu, I.Petrescu, Iulian Vişoianu mult timp suspendat din învăţământ. Teroarea comunistă 
amenință însă toate cadrele trebuia să fi foarte atent ce vorbeşti fiindcă informatorii Securitătii erau 
chiar printre ei. Măsurile arbitrare ale    regimului comunist au lovit elevii știutori de carte. Este 
vorba de fii şi fiicele celor bogaţi şi ai deţinuţilor  
ploitici care au fost daţi afară din şcoli. Dintre tinerii de atunci de la Stoeneşti cărora „li s-au tăiat 
aripile" au fost Rea-Silvia Vasilescu, Puiţa llioiu, vărul său Puiu llioiu, Dorina· Vişoianu şi mulţi alţii. 
Regimul comunist a complicat foarte mult viaţa dascălilor. În lecţii trebuiau să integreze documentele 
de partid, controalele venite „de sus" vizau în mod special cum cunosc elevii politica P.C.R. Cadrele 
didactice trebuiau să îndeplinească şi alte sarcini precum activităţile pionereşti, participarea cu elevii 
la campania de recoltare. Serbările şcolare deveniseră în ultimii ani ai comunismului adevărate imnuri 
de slavă dedicate soţilor Ceauşescu. Este marele merit al cadrelor didactice din comuna noastră că au 
ştiut să evite exagerările politico-ideologice şi să-i înveţe carte adevărată pe copii. Apoi pe lângă 
activitatea din şcoală cadrele didactice aveau şi obligaţii cultural obşteşti. Trebuia să activeze în 
formaţiile artistice ale Căminului cultural sau să rezolve alte probleme. De pildă în primii ani de 
comunism toţi dascăli au fost prinşi în campania de alfabetizare, mergând în bordeiele rudarilor săi 
înveţe să scrie şi să citească. Sub regimul comunist baza materială a învăţământului de la Stoeneşti a 
cunoscut îmbunătăţiri şi extinderi însemnate cu fonduri de la bugetul de stat, din fonduri locale şi 
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munca voluntară a sătenilor. Astfel au fost reconstruite din temelii şcolile din Coteneşti, Slobozia şi 
Piatra. 

Starea fizică a clădirilor în care se află școlile este bună. Acestea au fost reabilitate în ultimii ani 
cu fonduri alocate de Guvernul Romaniei și cu sume în completare alocate din bugetul local al comunei 
Stoenești. 

Reabilitarea școlilor din comuna a constat în: efectuarea unor lucrări de consolidare a structurilor 
de rezistență, montare tamplărie noua din material PVC cu geam termopan, aplicare parchet lemn masiv 
sau recondiționarea celui existent, alimentare cu apă potabilă, încorporarea în incintele colilor a 
grupurilor sanitare, conectarea lor la rețele de canalizare cu fose septice vidanjabile, montarea de rețele 
termice, refacerea acoperișurilor, fațadelor, tencuieli și zugrăveli interioare, împrejmuirea fiecărei școli 
cu garduri noi eliminând astfel pătrunderea animalelor domestice la sate nesupravegheate. 

Scoala de la Stoenești are și Sala de sport construită din fonduri proprii, în 2002-2005. 
Gradinita funcționează  în  localul  Școlii  și  necesită  reabilitare, modernizare și dotare cu 

mobilier adecvat. 
Până în prezent, în fiecare an din bugetul local sunt alocate fonduri pentru întreținerea și 

igienizarea tuturor clădirilor în care funcționează școlile și grădinițele de pe raza comunei Stoenesti. 
Pentru transportul copiilor de la domiciliu la școala și invers, Primaria a pus la dispozitie un 

microbuz. 
 

  
SCL101C  Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Total  1,00 1,00 

SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

 1,00 1,00 

SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Primar si gimnazial  1,00 1,00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Total  440,00 420,00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Copii inscrisi in 
gradinite 

 93,00 94,00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Elevi inscrisi in 
invatamantul preuniversitar 

 347,00 326,00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Elevi inscrisi in 
invatamantul primar si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

 347,00 326,00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Elevi inscrisi in 
invatamantul primar (inclusiv invatamantul 
special) 

 197,00 203,00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Elevi inscrisi in 
invatamantul  gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

 150,00 123,00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Elevi inscrisi in 
invatamantul primar si gimnazial 

 347,00 326,00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 

 197,00 203,00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe Niveluri de educatie - Elevi inscrisi in  150,00 123,00 
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niveluri de educaţie invatamantul gimnazial 
SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Total  40,00 35,00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant prescolar  6,00 6,00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv invatamantul special) 

 34,00 29,00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar 
(inclusiv invatamantul special) 

 15,00 12,00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant gimnazial 
(inclusiv invatamantul special) 

 19,00 17,00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial 

 34,00 29,00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar  15,00 12,00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant gimnazial  19,00 17,00 

SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - Total  32,00 32,00 

SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie -  Invatamant prescolar   6,00 6,00 

SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv special) 

 26,00 26,00 

SCL105B - Sali de clasa si 
cabinete scolare, pe niveluri de 
educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial 

 26,00 26,00 

SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Total  3,00 3,00 

SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv special) 

 3,00 3,00 

SCL106C - Laboratoare scolare, 
pe niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial 

 3,00 3,00 

SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Total  2,00 2,00 

SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv special) 

 2,00 2,00 

SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial 

 2,00 2,00 

SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Total  72,00 62,00 

SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant prescolar  3,00 3,00 

SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv special) 

 69,00 59,00 

SCL112B - Numarul PC-urilor, pe Niveluri de educatie - Invatamant primar si  69,00 59,00 
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niveluri de educatie gimnazial 

Din discuțiile avute la nivel local a reieșit că este prioritar îmbunătățirea sistemului de 
învățământ din Stoenești. Conform sondajului de opinie realizat, îmbunătăţirea sistemului de 
învăţământ este necesar în foarte mare măsură. 

Figura  10- Imbunatatirea sistemului de invatamant 

 
                                                                                                Sursa: Sondaj de opinie 

2.7.9. Cultură, traditii si activitati sportive 
Pilonii centrali ai culturii din Stoenești sunt biblioteca comunală şi căminul cultural. 

Biblioteca comunală are un număr de aproximativ 10578 înregistrate în 2019. Instituţia îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul Primariei. 

2018 

ART101B - Biblioteci pe categorii de biblioteci 
Categorii de 
biblioteci - Total Număr 6,00 

ART101B - Biblioteci pe categorii de biblioteci Categorii de 
biblioteci - Publice 

Număr 1,00 

ART106A - Volume existente în biblioteci  Număr 10577,00 
ART108A - Volume eliberate  Număr 3299,00 

ART107A - Cititori activi la biblioteci  Număr persoane 469,00 

ART121A - Personalul angajat din biblioteci  Număr persoane 1,00 
Sursa: INS Argeș, 2018 

 
2019 

ART101B - Biblioteci pe categorii de biblioteci 
Categorii de biblioteci - 
Total 

Număr 6,00 

ART101B - Biblioteci pe categorii de biblioteci 
Categorii de biblioteci - 
Publice 

Număr 
1,00 

ART106A - Volume existente în biblioteci  Număr 10578,00 

ART108A - Volume eliberate  Număr 3217,00 

ART107A - Cititori activi la biblioteci  Număr persoane 499,00 

ART121A - Personalul angajat din biblioteci  Număr persoane 1,00 

Sursa: INS Argeș, 2019 
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În satul Stoenești este Căminul Cultural Stoenești, care mai are nevoie de amenajare interioară, 
exterioară şi dotare.  

În comună nu este nici un ansamblu folcloric.  
DATINI SI OBICEIURI LOCALE 
Obiceiurile  
Stabilitatea populației autohtone se poate urmări și confirma prin obiceiuri, tradiții care s-au 

păstrat cu multă sfințenie până în ziua de astăzi. Într-o lume dominată de lupta pentru putere și 
dominație, grija pentru păstrarea și valorificarea identitătii naționale devine din ce în ce mai mult o 
problemă de conștiință a fiecăruia. Vom aminti acele obiceiuri care sunt mai reprezentative.  

 
Obiceiuri calendaristice  
Ignatul  
Ciclul obiceiurilor de iarnă incepe pe data de 20 decembrie, în ziua de „lgnat". În această zi, 

gospodarii tăiau porcul. Era sărbătoare în tot satul. Se făcea „nunta porcului", cu țuică fiartă, șorici 
carnea friptă pe  cărbuni. Seara mergeau de la unii la alții, admirau cât a fost porcul de mare, după 
care începea petrecerea. Ziua Ignatului a fost bine aleasă pentru tăiatul porcilor, mai înainte de Crăciun 
cu cinci zile pentru ca  gospodinele să aibă timpul necesar să pregătească bunătățile pentru sărbători.  

Ajunul Crăciunului ("Colindeții")  
În dimineața zilei de 24 decembrie, copiii pleacă în colindeț pe la casele gospodarilor. Acest 

obicei este foarte rsăpândit in zonele de sub munte. Familiile care dăruiau colindeț împărțeau fiecărui 
copil covrigi, biscuiti, pâine, fructe etc, Nici o casă de pe acest traseu nu rămânea necolindată, căci ar 
fi fost o mare rușine sau jignire. Familiile care locuiesc mai departe de vatra satului vin cu colindeții 
la gospodăria unei rude sau a unui prieten.  

Copiii se pregătesc din timp asteaptă cu mare nerăbdare mersul la colindet.  
Noaptea Ajunului, care era așeptată cu atâta bucurie de către copii, era plină de farmec pentru 

lumea satului. În timp ce copiii colindau prin sat, cei vârstnici se cinsteau cu țuică fiartă, cu piper sau 
îndulcită cu miere ardei iute, mergeau de la unii la alții. Tot satul era în mare bucurie și veselie. În 
ziua ajunului colindau copiii cei mici, între trei-șapte ani, prin vecini.  

Colindatul  
Ziua Crăciunului este anunțată de alți colindători—băieții cei mari. Sărbtăoarea este 

înmiresmată de farmecul și frumusețea de neegalat a minunatelor colinde strmoșești, nestemate ale 
folclorului religios românesc. Ele se împletesc cu doinele, baladele împreună cu acestea întregesc 
zestrea spirituală a locuitorilor din Stoenești. În noaptea de 24 spre 25 decembrie, “băieții” merg din 
casă în casă colindă fiecare membru al familiei. Cu mult inainte de Crăciun, „băietii” se întâlnesc în 
șezători, unde repetă colindele pe care trebuie să le cânte, când vor merge în sat. Înainte vreme 
colindau alături de cei tineri oamenii căsătoriți și bătrâni, Colindătorii se organizează în ziua de Ajun. 
Îsi aleg un vătaf.  

Acesta formează două cete, cu cate două strane în fiecare ceată („preucă) înainte de a pleca în 
sat, colindorii, în jurul amiezii se impărtășesc apoi iși incep colindatul, mai intâi in cimitirul satului, 
la mormântul ultimului decedat. Vedem aici, legătura dintre generațiile care au trecut în lumea 
drepților cei din viață. Este un obicei care s-a păstrat până în zilele noastre care are o semnificație 
deosebită. Împarte băietii în preuci. Fiecare preucă are un șef. Una colindă într-o parte a comunei, iar 
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cealaltă în partea opusă. Obiceiul colindatului este cel mai important eveniment în viața satului care 
are loc în timpul sărbătorilor de iarnă. Preucile cântă pe strane, pentru a nu obosi.  

Colindatul începe seara pe la orele 19 pentru a putea termina casele până la ziuă. La fiecare 
casă colindătorii cântă în mod obligatoriu colindul de afară: Adormit-ati, mari boieri", un colind de 
masa și apoi colindă pe fiecare băiat sau fată în parte.  

În Mălaia sunt mai multe colinde care se cântă la fereastră: la  casa unui vânător se cântă 
colindul Vânătorii, iar la celelalte case Dormi-ș sau Sculați feți, fetele tale.  La un gospodar cu oi se 
cântă Judele.  

Dacă gazda mai doreșe să i se cânte alte colinde, le cere  colindătorii le cântă. Colindătorii 
primesc daruri: bani, o pâine, fructe, alune, cozonac. Aceste daruri se primesc de „desăgarul" preucii, 
cel ce duce desagii cu daruri—de obicei băiețandri, învățăceii colindelor. Dacă îi apucă ziua, nu mai 
cântă colindul de afară, ci cântă „Ziorile " pe drum, de la o casă la alta:  

Voi, ziori de ziuă, nu vă revărsati,  
Că noi n-am somnat, voi, ziori de ziuă,  
și-am tot colindat, voi, ziori de ziuă,  
Tot din sat in sat, voi, ziori de ziuă,  
Si din casă in casă, voi, ziori de ziuă,  
Pân-la dumneavoastră, voi, ziori de ziuă...  
Darurile primite din sat, cu ocazia colindatului se strâng la casa  unde se face masa băietilor, 

obicei care se mentine azi se desfășoară la fel. Colindătorii organizează o masă până la Anul Nou. 
Vătaful strange banii de la ambele preuci. Ei plătesc lăutarii care trebuie să cante în fiecare seară de 
sărbătoare, la Căminul Cultural. Apoi face socoteala cât va costa tot necesarul ospățului, tinând seama 
de numărul participanților.  

Dacă banii ișiți din sat nu ajung, diferența ce lipsesc o completează băietii participanți la masă, 
după puterea fiecăruia. Se fixează ziua când va avea loc petrecerea, se angajează bucătăreasă. Ospățul 
după încheierea colindatului, are multă asemănare cu ospătul Saturnaliilor la romani, așa după cum 
spune Atanasie Marian Mironescu. Specia folclorică cea mai des intâlnită în această zonă rămâne fără 
îndoială colinda. Ea a fost conservată foarte bine. Originea ei vine din vremuri străvechi, iar în alte 
părți, ale țării s-a pierdut. Colindele reflectă prin conținutul lor gradele de rudenie: doi frați, trei frați, 
două surori, pentru frate soră. De asemenea sunt colinde speciale pentru cioban, fată de cioban, 
vânător, călăret, ostean etc. 

Steaua  
În cele tei zile de Crăciun, copiii mai mărișori merg pe la casele oamenilor cu steaua în grup 

de 3-4. Gazdele dăruiesc bani, fructe, prăjituri, covrigi etc.  
Plugușorul, sorcova, cu capra  
În seara ajunului Anului Nou, se pleacă cu plugușorul cu capra, dimineața de Anul Nou cu 

sorcova, pe la casele gospodarilor iar grupurile de copii aduc în casele oamenilor multă bucurie 
veselie, urări de sănătate și prosperitate pentru noul an.  

Copii între 10-15 ani merg cu plugușorul, grupuri-grupuri de câte trei patru, fiecare având câte 
un bici sau clopot în mâini, producând un zgomot așa încât ai impresia că sunt multe turme de oi. Se 
folosește buhaiul care „mugește" fără întrerupere de când începe urarea până se termină.  
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De asemenea, merg cu sorcova copii până la 10-12 ani. E de preferat ca să-ți intre în casă prima 
dată de Anul Nou pentru a sorcovi pe cei ai casei, un copil de parte bărbătească, pentru a avea multe 
bucurii în tot anul care a inceput.  

Copiii care merg cu sorcova primesc daruri bani, covrigi, mere, prăjituri etc. la fel ca la 
colindeți.  

De menționat că unele obiceiuri ca: ursul capra au fost aduse din alte părți — Moldova - de 
către muncitorii care au lucrat la Hidrocentrala Lotru, în urmă cu peste 40 de ani.  

Colindătorii 
În ziua de 7 ianuarie, băieții necăsătoriți se adună mai mulți iși aleg dintre ei un ,preot", cel 

care ține în mână, sfânta cruce busuiocul pentru a stropi pe cel care urmează să fie învârtit sau iordănit. 
Căldărușa cu aghiasmă o ține altul în mână, care stă mereu în preajma , preotului.  Acestia nu participă 
la invârtitul persoanelor. Ceilalți flăcăi îl ridică în brațe pe cel care este invârtit de mai multe ori. În 
acest timp „iordănitoril"' cântă troparul Bobotezii; , În lordan botezându-Te Tu Doamne... ". Gazdele 
oferă bani și alte daruri.  

Nașterea  
Nașterea a reprezentat pentru orice familie un prilej de mare bucurie, mai ales dacă era băiat, 

pentru mândria familiei care va duce numele acesteia moșenit din moși strămoși. Cu mult înainte de 
naștere, femeia nu avea voie să facă eforturi mari sau să participe la munci grele care aveau consecințe 
grave asupra sarcinii.  

Bărbații făceau muncile grele din afara casei: cositul fânului vara,  căratul lemnelor pentru foc 
toamna etc. Femeia era aceea care ocupa mai mult cu îndeletnicirile din interiorul casei: de țesut, de 
tors, de pregătirea alimentelor, de curățenia casei, de hrănitul animalelor, de cusutul cămășilor etc.  

Există credința că femeia gravidă dacă este pofticioasă, dacă nu  gustă din pe care o vede o 
pofteșe, pierde sacina. De acea femeii gravide i se permite să mănânce de dulce în perioada posturilor 
mari.  

În comparatie cu timpul de acum cand femeile nasc la maternitate, fiind asistate de persoane 
medicale bine pregătite, în trecut nașerile aveau loc acasă, fără asistență de specialitate. Se afla mereu 
o femeie cu  multă experientă care asista la nașere, „moasa satului" care deprinsese „arta moșitului", 
de la înaintașele ei, problema cea mai importantă fiind la naștere, „legarea și tăierea" buricului 
(cordonului ombilical). Acest lucru îl făcea moașa. Cordonul ombilical după ce era legat cu ată, tăia 
cu foarfece sau cuțit „dezinfectate " cu spirt sau trecute printr-o flacără. Nu se aplica bandaj, ca acum, 
noul născut fiind scăldat chiar în aceași zi. Desigur  că termenul de „moașă" este de la „moș " (termen 
de origine tracică). Într-un sat existau atâtea moașe câte neamuri mari erau, neamurile socotindu-se 
după „moșii" (neamurile) care au întemeiat satul. Nu se aplica bandaj, ca acum, noul născut fiind 
scăldat chiar în aceași zi. 

Femeia care a născut se numeșe lăuză și timp de 40 de zile nu are voie să iasă din sat nici să 
umble cu copilul după ce s-a înserat. Acum scăldatul se face după vindecarea bontului ombilical, 
îngrijit cu pansamente. La ieșirea din spital mama este învățată de o femeie cum să facă baie, să-l 
îmbrace în scutece pe noul născut. Înainte vreme era oblceiul ca moașa, timp de patruzeci de zile, 
trebuia să vină la casa noului prunc, pentru a scălda copilul.  

Apa de scăldat trebuie adusă după răsăritul soarelui să fie „neîncepută ", adică să nu se ia din 
ea pentru alte nevoi. În prima apă de baie este bine să se pună, la băiat, bani ca să fie bogat iar la fete 
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flori inel. După ce copilul este scăldat, apa se aruncă la rădăcina unui pom încât copilul să fie sănătos 
și plin de viață.  

După naștere copilul trebuia ursit în a treia zi, adică i se rânduia viitorul. Părintii copilului 
așezau lângă el tot felul de obiecte cu o semnificație pentru un viitor cat mai bun. De exemplu: o 
carte—să învețe bine, bani—să aibă parte de bani mereu în viată etc.  

Până la botez copilul nu trebuia scos din casă afară, pentru a nu fi pocit de „iele” sau pentru a 
nu fi deocheat, i se leagă un fir roșu de mână pentru a fi ocrotit de orice rău. Atunci cand era deocheat 
copilului i se descântau cărbuni în apă neîncepută, rostindu-se rugăciunea „Tatăl nostru", după care 
se ungea pe trup și se da să înghită de trei ori. Când este lăsat singur, până la botez trebuia să i se pună 
lângă el un cuțit, pentru a-l scăpa de duhurile rele. De asemenea, mama era supusă unor interdicții 
anume de a nu părăsi curtea casei pentru a merge în alte locuri. Numele copilului se stabilea cu mult 
înainte ținându-se cont de anumite reguli: de timpul nașerii (dacă nașerea era în preajma unei 
sărbători, aceasta influența numele copilului), de numele părintilor, al bunicilor sau al nașilor. Astăzi 
din păcate, acest obicei sănătos este abandonat în unele cazuri, punându-se nume de artiși, cântăreți 
sau personaje din telenovele etc. În situatia cand unei femei îi mureau mai mulți copii era obiceiul 
„vinderii" noului născut, unei femei cu mai mulți copii sănătoși. Copilul era „vandut" pe fereastră de 
mama adevărată primit de o alta . 

Acest obicei se practica de trei ori. Biserica nu admite astfel de practici.  
Botezul este absolut obligatoriu, care are loc în baza unei cutume la șase săptămâni. Moasa îl 

aduce la biserică în hainele lui, iar după botez este adus acasă de nași în hainele cumpărate de ei. 
Nașii de cununie sunt obligatoriu aceiași pentru copiii lor, ei rămânând părinții spirituali pentru toată 
viața.  

Desfășatul din scutece al copilului închipuieșe dezbrăcarea omului celui vechi, de sub păcatul 
strămoșesc al lui Adam, iar cufundarea în apă de trei ori și îmbrăcare în haine noi semnifică, omul 
nou îmbrăcat în Hristos.  

După ce nașa aduce copilul la casa părinților, îl pune jos și trece de trei ori peste el pentru a 
nu fi deocheat apoi se pune masa, se bea, se petrece. Rudele și prietenii familiei aduc micuțului 
hăinuțe și bani. Din banii primiți e bine să se cumpere un pachet de sare, tot cu scopul de a nu fi 
deocheat. Toti cei prezenți participă la bucuria gazdei de a i se fi mărit familia cu încă o persoană.  
Nunta  

Nunta a reprezentat un act important în viața omului și a comunității. Înainte, părinții erau 
aceia care îi căsătoreau pe copii. Tinerii se cunoșteau cu puțin timp înainte de nunta propriu-zisă sau 
au fost cazuri când s-au cunoscut în ziua nunții. Documentele vremurilor trecute ne amintesc că 
înainte de încheierea unei căsătorii se făceau publicații (strigări) în trei duminici, în biserică, după 
terminarea Sfintei Liturghii.  

Dacă nu se înregistra nicio opoziție, nu se constata niciun impediment, cei doi se puteau 
căsători. Astăzi este normal ca înainte de căsătorie tinerii să se cunoască mai bine pentru a ajunge la 
concluzia că vor putea fi împreună toată viața. Odată ce tinerii iau hotărărea de a se căsători, trebuie 
să primească acordul  părinților, iar după acesta urma pețitul.  

Ziua aleasă pentru pețit era duminica sau o altă zi de sărbătoare importantă. Alături de tineri, 
în momentul pețitului erau de față cele două familii ale viitorilor cuscri. Se servea o masă pregătită 
dinainte și băutură. Acum se discutau și se stabileau condițiile și tot programul de nuntă: zestrea, data 
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nunții, lăutarii, nașii, meniul, contribuția materială a fiecărei părți. Cu câteva sute de ani în urmă se 
dădeau la mâna tinerilor din partea părinților, foi de zestre care cuprindeau în scris darurile primite, 
după cum vorbesc documentele vremii.  

Chematul la nuntă se făcea înainte dar și acum în ziua nuntii. În unele situații acum sunt 
împărțite invitații cu câteva zile înainte, atunci când nunta nu are loc în localitate, ci în altă parte. 
Mirele cu frații de ginere porneau să cheme la nuntă cu plosca umplută cu țuică. Plosca este un vas 
din lemn, rotund cu gât scurt, împodobită cu batistă cusută dinainte de mireasă. Cei care chemau la 
nuntă intrau în fiecare casă, cinstind pe fiecare membru al familiei cu câte „un gat" de țuică. 
Participarea fiecăruia la nuntă este un fel de reciprocitate. Și mireasa chema și ea la nuntă, dar cu o 
sticlă cu vin. 

Înainte, locul de desfăsurare a nunților avea loc la ambele familii. În ultima perioadă - de peste 
treizeci ani - au inceput să se țină la Căminul Cultural, cantine, restaurante, mai, rar în corturi 
construite în curțile mirilor. Tot cam din același timp nunțile nu mai au loc duminica, așa cum ar 
trebui, ci sâmbăta.  

Biserica ortodoxă nu săvârșește Sfânta Taină a Cununiei fără a fi  efectuată căsătoria civilă. 
De obicei feciorii se căsătoreau după satisfacerea stagiului militar, cand erau considerați „copți la 
minte" obtineau statutul de bărbati adevărați. 

Niciodată nunțile nu au loc în timpul posturilor de peste an, rânduite de biserică. De obicei, 
se țin vara și toamna până la lăsatul Postului de Crăciun. 

Tradițiile la nunți sunt cam aceleași la toți românii cu unele obiceiuri specifice pentru o zonă 
sau alta.  

„Fratele„ de ginere pune la poarta mirilor, a nașilor brazi, tăiati mai înainte. Nuntașii prezenți 
la casa mirelui împreună cu muzicanții intr-o atmosferă de veselie pornesc alaiul de nuntă spre casa 
nașilor.  

De aici alaiul se pune în miscare, pentru a merge după mireasă, rostindu-se strigături speciale. 
Pe acest traseu se cântă, se chiuie, se spun strigături. Tot satul este cuprins de veselie și voie bună 
generală. La casa miresei porțile sunt închise, iar ceata mirelui nu este lăsată să intre. Cei care cunosc 
terenul se furișează și  pătrund în curtea casei miresei unde sunt intâmpinați de o „mireasă " făcută 
din paie sau coceni. Tinerii din ceata mirelui o distrug. Se deschid porțile și se intră în curte se urează 
“Bun venit!”, se îmbie să bea din ploscă unii pe alții. Mireasa care s-a ascuns trebuie căutată și găsită 
de ginere. Apogeul acestui moment este aducerea pe brațe a miresei în fața tuturor de către ginere. 
Apoi mireasa se retrage într-o cameră dinainte pregătită pentru a i se pune pe capul ei voalul de către 
nașă.  
Mirele la rândul lui este bărbierit. În acest timp flăcăii spun strigături adecvate momentului. Nașii îi 
prezintă pe miri în fața părintilor lor naturali pentru a-și lua de la ei iertare.  

Mirii sărută mâna părinților nașilor care la rândul lor îi sărută pe tineri pe frunte.  
De aici alaiul în chiote veselie se indreaptă spre biserică. Pe drum mirii merg flancati de nași: 

nașul cu mireasa înainte și nașa cu mirele în spate. Ajunși în curtea bisericii muzica încetează 
așteptând terminarea slujbei sfintei taine a cununiei care se săvârșește în biserică.  

După ce se iese din biserică se joacă „hora miresei" în care se prind mirii, nașii și tinerii 
prezenți. Apoi întreg alaiul se îndreaptă spre locul unde va avea loc ospățul. Înainte de a intra în local, 
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socrii mari îi primesc pe miri cu un prosop care îl aruncă după capul mirilor, simbolizând unirea pe 
care trebuie să o aibă toată viața cei doi tineri.  

Înainte gătitul bucatelor pentru nuntă se făcea de către bucătărese pricepute. Azi în situațiile 
când nunta are loc la restaurant această muncă o depune personalul localului. După servitul mesei se 
„striga darul". Vornicul cu o farfurie în mână, însoțit de mire eventual de naș, trecea pe la fiecare 
familie invitată, care cinstea pe cei doi tineri, după posibilități în raport cu gradul de rudenie în care 
se află. Când primea banii, vornicul striga cu voce tare: „Cutare cinstește pe tineri cu suma de lei...să 
ne trăiască!", iar lăutarii cântau de trei ori , Multi ani trăiască!" Și tot așa până se termina masa. Din 
momentul strigării banilor incepeau comentarii hazlii, uneori acide, făcute de vornic, fără ca cineva 
să se supere. Astăzi familiile invitate cinstesc pe miri cu bani care sunt puși în plic, pe care se scrie 
numele de familie, fără a se mai striga. 

Dintre dansurile populare care se joacă în timpul nunții amintim: învârtita, hategana, 
ungureneasca, briul, sârba, hora pe furate, mânioasa perinita etc Astăzi aceste jocuri populare, cât, 
dansurile moderne sunt acompaniate de formații muzicale, care respectă specificul acestei zone 
folclorice. 

Înmormântarea  
În situatia în care era previzibil un deces, se luau măsurile pregătitoare cu mult înainte, familia, 

chema preotul pentru ultima spovedanie și împărtășanie cu sfintele taine. Se consideră mare păcat 
dacă cineva a murit fără să fie spovedit și împărtășit. Atunci cand bolnavul „trage să moară" i se pune 
în mână o lumânare aprinsă, care nu se mai stinge de la căpătâiul mortului până când este 
înmormântat. Pentru bolnavul căruia, nu-i iese sufletul, se fac trei masluri pentru a-i ușura suferinta. 
După ce și-a dat sufletul, corpul neînsufletit este „scăldat", îmbrăcat în haine curate și așezat pe masa 
până este confecționat coșciugul, după care este așezat în el, cu mâinile pe piept.  

 Se trage clopotul la biserică „a mort", prelung, în trei reprize cu  două pauze, anunțând 
întreaga comunitate despre deces. Clopotul este tras de trei ori pe zi, dimineața, la prânz și seara timp 
de trei zile. De la biserică se aduce un sfeșnic ce se pune la capul mortului, în care se vor pune mai 
multe lumânări sau doar una. Mortul nu se lasă singur nici ziua, nici noaptea, mereu trebuie să se afle 
cineva ca nu cumva să vină „necuratul" să-i fure sufletul.  

Vizitatorii vin la mort cu câte o lumânare, fie în timpul zilei, fie seara sau noaptea spunând : 
"Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească" Cei care sunt deja in jurul mortului răspund : "Dumnezeu să 
te audă !" în casă se acoperă toate oglinzile, nu se mătură nici in casă, nici în curte. La capul mortului, 
în cosciug se pun piaptăn, oglindă, ață, ac de cusut. În familia respectivă, cat și la rudele apropiate se 
instalează doliu.  

Preotul vine la casa mortului și citeșete cele unsprezece Sfinte Evanghelii.  
Înmormântarea se face de către preotul paroh. Sinucigașilor de bună voie, nu li se săvârșește 

slujba înmormântării, respectându-se în astfel de cazuri -foarte rare- rânduiala tipiconală stabilită de 
biserică.  

În ziua înmormântării se aduc de la sfânta biserică prapuri și cădelniță. Slujba poate fi 
săvârșită de un preot sau de mai mulți, în funcție de importanța pesoanei decedate, când familia invită 
și preoți din comunele învecinate. 

După o scurtă slujbă în camera unde se află mortul, se iese afară pornindu-se cortegiul în drum 
spre cimitir. Se sparge o oală de pământ, în semn de a alunga toate relele necazurile din casa 
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respectivă, căci cioburile aduc noroc. Obiceiul acesta păgân este perpetuat până în zilele noastre, care 
se pare este de proveniență dacică. Și ei obișnuiau să spargă, însă deasupra mormântului, vasele 
folosite de cel mort.  

Casa în care a stat mortul, se lasă pe timpul celor 40 de zile, un pahar cu apă, în care apa se 
schimbă, împrospătându-se în fiecare dimineață. La sfârsitul acestei perioade, paharul se dă de 
pomană împreună cu un prosop. Se crede că mortul (sufletul) vine acasă, cand îi este sete și atunci să 
găsească apa proaspătă. Tocmai pentru că sufletul se întoarce acasă seara în casa sa, se lasă lumina 
aprinsă peste noapte, timp de șase săptămâni.  

După ce cortegiul este pornit către biserică, preotul face trei opriri până la groapă, asa cum 
este rânduiala în tipicul bisericii, după care de fiecare dată, se aruncă bani de metal, pentru ca mortul 
să aibă cu ce să plătească „vama " pe lumea cealaltă. În cazul în care persoana decedată nu a fost 
căsătorită, este obiceiul ca un bărbat neînsurat să ducă un brad pregătit împodobit dinainte.  

După slujba de înmormântare, se dă mortului ultima sărutare, moment în care se împart 
prosoape și batiste. Sicriul este dus la marginea gropii pregătite dinainte, se face o ectenie, veșnica 
pomenire, apoi este lăsat în groapă. Preotul „pecetluiește" mormântul peste groapă, sub semnul Sfintei 
treime. Groparii acoperă cu pământ, groapa în întregime, în dangătul clopotelor bisericii. În acest 
timp, se dă peste groapă o găină, unei persoane, cu scopul ca aceasta să-i fie „călăuză mortului în 
drum spre rai".  

Înmormântarea se încheie cu o agapă, la care participă toți cei care au luat parte la ea.  
 

Monumente cultural-istorice: 
În vremea noastră au avut loc evenimente insemnate în viata monahală din comună. Astfel în 

1992, vechiul schit de la Cetătuie este ridicat la rangul de Mănăstire, iar în 1994 vine aici un stareţ pe 
cât de tânăr (30ani) pe atât de inimos şi plin de iniţiative creatoare. Prin ostenelele sale a reuşit să dea 
altă înfăţişare platoului de la Cetăţuie; au fost demolate vechile chili şi acel lăcaş improvizat din anii 
'80, au fost ridicate alte construcţii şi o frumoasă biserică din lemn. Materiale de construcţie au fost 
aduse aici pe cablu de funicular. Vechiul schit rupestru este păstrat numai pentru vizitare. 

 
                                                                                                                                   Sursa www.google.ro 
Pentru a potoli curiozitatea numeroşilor săi vizitatori, provocată de urmele trecutului, la tot 

pasul, stareţul Modest marian Ghinea a eleborat o interesantă şi bine documentată "Monografia 

http://www.google.ro/
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Mănăstirii Cetăţuia Negru Vodă". Fiind călăuzit de un neobosit spirit constructiv el împreună cu maica 
Victoria şi preotul Atanasie au ctitorit Schitul de maici Sf. Ierarh Modest care a fost sfinţit în anul 2003. 
Schitul se află pe Vălnei, la obărşia Văii Grecilor pe locul numit "La călugări". Se spune că în trecut 
aici erau exilaţi călugării pedepsiţi de la alte mănăstiri unde trebuia să se descurce cu ce le oferea natura. 
Ei au ridicat din lespezi de piatră un adăpost care se vede şi astăzi. La schit se poate ajunge pe drumul 
ce traversează islazul comunei Coteneşti.  

 
                                                   Sursa www.google.ro 
Vara când drumul este uscat se poate merge chiar cu autoturismul de oraş. Biserica schitului 

este numai din lemn adusă, demontată tocmai din Maramureş ,iar clopotul (220kg) de la Tg. Mureș. 
Schitul este în perioada de formare și este puțin cunoscut. 

Crucea lui Mihai Viteazul este amplasată în satul Stoeneşti la distanţa de 700 m de la 
intersecţia DJ 725 cu DN 72A, care datează din timpul marelui voievod Mihai Viteazu 1593-1601. 

 
                                          Sursa www.google.ro 

http://www.google.ro/
http://www.google.ro/
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În satul Bădeni se află Plaiul Mălăişte, zonă în care s-a retras Mihai Viteazul în 1595 după 
lupta de la Călugăreni, sec.XVI 1595 epoca Medievală. 

 
                                                Sursa www.google.ro 

În satul Coteneşti, se află biserica ,,Sf. Voievozi” 1781, construită de Ion, vătaful plaiului 
Dâmboviţa, original din Coteneşti. 

 
                                                                                 
Activitati sportive 
Localitatea Stoenești nu constituie un obiectiv de atracţie turistică, chiar dacă beneficiază de un 

minunat cadru natural. Localnicii, dar mai ales tinerii, sunt animaţi de dorinţa de a participa la drumeţii 
scurte pentru cunoaşterea orizontului local, iar cu prilejul unor excursii mai lungi cu autocarul sunt 
interesaţi să cunoască frumuseţile patriei.  

Trebuie remarcat faptul că mulţi localnici îşi petrec sfârşitul săptămână la iarbă verde sau pe 
terenurile sportive. Baza sportivă a comunei Stoenesti este folosită atât de elevi, cât şi de locuitorii 
comunei care practică aici fotbalul, tenisul şi alte jocuri sportive. 

Situat in inima munților Leaota, într-o zonă mai puțin turistică, Priseaca este locul ideal pentru 
zborul termic, unde, ajutați și de microclimatul zonei vom putea urca sus către nori si vom ateriza chiar 
pe platoul de pe care am decolat sau in vale, în satul Stoenești. Priseaca este unul dintre acele locuri de 
zbor de unde au avut loc campionate de parapantă naționale si internaționale (Priseaca Open-2013). 
Timp de câteva zile pe an se organizează concursul de parapantă.  La acest concurs participă paraşutişti 
din mai multe de ţări având parte de o experienţă de neuitat pe meleagurile muscelene. 

Acrobaţii aerului își demonstrează talentul şi curajul. 

http://www.google.ro/
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                                                                                                                                                                   Sursa www.google.ro   
 

2.7.10. Infrastructura de sănătate şi asistenţă socială 
În comuna Stoenești funcţionează doua cabinete medicale de familie. În cadrul cabinetelor 

este înscrisă aproape toată populația comunei. Comuna dispune și de o farmacie care eliberează rețete 
compensate în limita plafonului disponibil.  

 
Categoria 2018 2019 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
medicale de familie 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

Numar 2,00 2,00 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Cabinete 
stomatologice 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

Numar 2,00 2,00 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Farmacii 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

Numar 1,00 1,00 

SAN101B - Unităţi sanitare, pe 
categorii de unităţi sanitare şi 
forme de proprietate 

Categorii de unitati 
sanitare - Puncte 
farmaceutice 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

Numar 2,00 2,00 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Medici 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

Numar 
persoane 

2,00 2,00 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - Din 
total medici: medici 
de familie 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

Numar 
persoane 

2,00 2,00 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Stomatologi 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

Numar 
persoane 

2,00 2,00 

SAN104B - Personalul medico- Categorii de cadre Forme de proprietate Numar 1,00 1,00 

http://www.google.ro/
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sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

medico-sanitare - 
Farmacisti 

- Proprietate privata persoane 

SAN104B - Personalul medico-
sanitar, pe categorii de cadre 
medico-sanitare şi forme de 
proprietate 

Categorii de cadre 
medico-sanitare - 
Personal sanitar 
mediu 

Forme de proprietate 
- Proprietate privata 

Numar 
persoane 

5,00 5,00 

Sursa: INS Argeș, 2018-2019 
După cum reiese din sondajul de opinie, cetățenii comunei consideră că este necesară într-o 

mare măsură îmbunătățirea serviciilor medicale. 
 

Figura  21- Imbunatatirea serviciilor medicale 

 

 
 
 

                                                                                            Sursa: Sondaj de opinie 

 
 

                                                                                             Sursa: Sondaj de opinie 
2.7.11. Economia si agricultura 
Activităţile mai importante de pe raza comunei sunt legate de silvicultură, prelucrarea lemnului, 

creșterea animalelor și comerț cu amănuntul. 



 

Strategia de Dezvoltare Locală 
a Comunei Stoenești 

2021 – 2027 
Argeș - România 

 

 

89 

Conform INS Argeș la nivelul anilor 2018-2019 agenţii economici erau repartizaţi astfel, după 
cum reiese mai jos: 
  

Numărul întreprinderilor active în comuna Stoenești, 2018 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 3,00 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi exploatare forestieră 4,00 

Nomenclator CAEN - 03 - Pescuitul şi acvacultura 1,00 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi extractive 1,00 

Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1,00 

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, 
cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 

10,00 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 1,00 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, 
exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

4,00 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă  1,00 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri 3,00 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu civil 1,00 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de construcţii 1,00 

Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor 

3,00 

Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete 

2,00 

Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

13,00 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 7,00 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier 1,00 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 1,00 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 2,00 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 2,00 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

2,00 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare 1,00 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de servicii 1,00 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 3,00 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi exploatare forestieră 4,00 

Nomenclator CAEN - 03 - Pescuitul şi acvacultura 1,00 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi extractive 1,00 
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Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1,00 

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, 
cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 

10,00 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 1,00 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, 
exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

4,00 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă  1,00 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri 3,00 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu civil 1,00 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de construcţii 1,00 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 7,00 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier 1,00 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 1,00 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 2,00 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 2,00 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

2,00 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare 1,00 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de servicii 1,00 

Sursa: INS Argeș, 2018 
 

                                    Numărul întreprinderilor active în comuna Stoenești, 2019 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 1,00 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi exploatare forestieră 4,00 

Nomenclator CAEN - 03 - Pescuitul şi acvacultura 1,00 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi extractive 1,00 

Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1,00 

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, 
cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 

10,00 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 1,00 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, 
exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

3,00 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă  1,00 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri 4,00 
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Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu civil 1,00 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de construcţii 1,00 

Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor 

5,00 

Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete 

1,00 

Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

13,00 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 6,00 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier 1,00 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 1,00 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 2,00 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 2,00 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

2,00 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare 1,00 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de servicii 1,00 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 1,00 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi exploatare forestieră 1,00 

Nomenclator CAEN - 03 - Pescuitul şi acvacultura 1,00 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi extractive 4,00 

Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 1,00 

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, 
cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 

1,00 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 1,00 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, 
exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

10,00 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă  1,00 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri 3,00 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu civil 1,00 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de construcţii 4,00 
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Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 1,00 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier 1,00 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 6,00 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 1,00 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 1,00 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

2,00 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare 2,00 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de servicii 2,00 

Sursa: INS Argeș, 2019 
 

Cifra de afaceri a întreprinderilor active în comuna Stoenești, 2018 
Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi exploatare forestieră Lei 24539487,00 
Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară Lei 132571,00 
Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, 
cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 

Lei 4991086,00 

Nomenclator CAEN - 18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Lei 52369,00 
Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

Lei 1509083,00 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Lei 1188905,00 
Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier Lei 41477,00 
Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Lei 664997,00 
Nomenclator CAEN - 59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe 
de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 

Lei 71500,00 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi exploatare forestieră Lei 24539487,00 
Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară Lei 132571,00 
Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, 
cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 

Lei 4991086,00 

Nomenclator CAEN - 18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Lei 52369,00 
Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Lei 1188905,00 
Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier Lei 41477,00 
Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Lei 664997,00 
Nomenclator CAEN - 59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe 
de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 

Lei 71500,00 

Sursa: INS Argeș, 2018 
 

Cifra de afaceri a întreprinderilor active în comuna Stoenești, 2019 
Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi exploatare forestieră Lei 24130735,00 
Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară Lei 334731,00 
Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, Lei 5824315,00 
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cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 
Nomenclator CAEN - 18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Lei 4001,00 
Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă  Lei 81500,00 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri Lei 120965,00 
Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete 

Lei 214219,00 

Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

Lei 1341514,00 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Lei 455065,00 
Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Lei 1063579,00 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie Lei 314584,00 
Nomenclator CAEN - 59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe 
de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 

Lei 140000,00 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană Lei 73175,00 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi exploatare forestieră Lei 24130735,00 
Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară Lei 334731,00 
Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, 
cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 

Lei 5824315,00 

Nomenclator CAEN - 18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Lei 4001,00 
Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă  Lei 81500,00 
Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri Lei 120965,00 
Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Lei 455065,00 
Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Lei 1063579,00 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie Lei 314584,00 
Nomenclator CAEN - 59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe 
de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 

Lei 140000,00 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană Lei 73175,00 
Sursa: INS Argeș, 2019 

 
Cea mai mare cifra de afaceri o au firmele din sectorul Silviculturii și exploataților forestiere, 

respectiv 24130735,00 lei în anul 2019 și 24539487,00 lei  în anul 2018. 
Agricultura se desfăşoară atât în sistem asociativ, cât şi în sistem individual. Lipseşte 

sprijinirea financiară şi informaţională a producătorilor agricoli.  
Activităţile mai importante de pe raza comunei sunt legate de agricultură, creşterea 

animalelor, activități forestiere, legumicultură. 
 
În ceea ce priveşte angajaţii repartizarea acestora este următoarea: 

Numărul mediu al salariaţilor întreprinderilor active în comuna Stoenești, 2018 

FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

 Numar 
persoane 

334,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii anexe 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

Numar 
persoane 

14,00 
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REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 03 - Pescuitul şi 
acvacultura 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi 
extractive 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 10 - Industria 
alimentară 

Numar 
persoane 

3,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

Numar 
persoane 

55,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc şi mase plastice 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria 
construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

Numar 
persoane 

4,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de 
mobilă  

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de 
clădiri 

Numar 
persoane 

31,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu 
civil 

Numar 
persoane 

137,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de 
construcţii 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu ridicata 
şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor 

Numar 
persoane 

10,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu ridicata 
cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

Numar 
persoane 

52,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi 
terestre şi transporturi prin conducte 

Numar 
persoane 

19,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă 
şi de curier 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de alimentaţie 

Numar 
persoane 

7,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

Numar 
persoane 

7,00 
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REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de 
arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

Numar 
persoane 

3,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi 
veterinare 

Numar 
persoane 

5,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi 
referitoare la sănătatea umană 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de 
servicii 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi 
extractive 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 10 - Industria 
alimentară 

Numar 
persoane 

3,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

Numar 
persoane 

55,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc şi mase plastice 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria 
construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

Numar 
persoane 

4,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de 
mobilă  

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de 
clădiri 

Numar 
persoane 

31,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu 
civil 

Numar 
persoane 

137,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de 
construcţii 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu ridicata 
şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor 

Numar 
persoane 

10,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu ridicata 
cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

Numar 
persoane 

52,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi 
terestre şi transporturi prin conducte 

Numar 
persoane 

19,00 
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REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă 
şi de curier 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de alimentaţie 

Numar 
persoane 

7,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

Numar 
persoane 

7,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de 
arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

Numar 
persoane 

3,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi 
veterinare 

Numar 
persoane 

5,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi 
referitoare la sănătatea umană 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de 
servicii 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii anexe 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

Numar 
persoane 

14,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 03 - Pescuitul şi 
acvacultura 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi 
extractive 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 10 - Industria 
alimentară 

Numar 
persoane 

3,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

Numar 
persoane 

55,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc şi mase plastice 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria 
construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

Numar 
persoane 

4,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de 
mobilă  

Numar 
persoane 

0,00 
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REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de 
clădiri 

Numar 
persoane 

31,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu 
civil 

Numar 
persoane 

137,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de 
construcţii 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi 
terestre şi transporturi prin conducte 

Numar 
persoane 

19,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă 
şi de curier 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de alimentaţie 

Numar 
persoane 

7,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice 
şi de contabilitate 

Numar 
persoane 

7,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de 
arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

Numar 
persoane 

3,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi 
veterinare 

Numar 
persoane 

5,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi 
referitoare la sănătatea umană 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de 
servicii 

Numar 
persoane 

1,00 

Sursa: INS Argeș, 2018 
 

Numărul mediu al salariaţilor întreprinderilor active în comuna Stoenești, 2019 

FOM104D - Numar mediu de 
salariati 

 Numar 
persoane 

334,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii anexe 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

Numar 
persoane 

14,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 03 - Pescuitul şi 
acvacultura 

Numar 
persoane 

1,00 
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REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi 
extractive 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară Numar 
persoane 

3,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

Numar 
persoane 

55,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc şi mase plastice 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria 
construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

Numar 
persoane 

4,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de 
mobilă  

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de 
clădiri 

Numar 
persoane 

31,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu 
civil 

Numar 
persoane 

137,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de 
construcţii 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu ridicata 
şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor 

Numar 
persoane 

10,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu ridicata 
cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

Numar 
persoane 

52,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre 
şi transporturi prin conducte 

Numar 
persoane 

19,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi 
de curier 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de alimentaţie 

Numar 
persoane 

7,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi 
de contabilitate 

Numar 
persoane 

7,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de 
arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

Numar 
persoane 

3,00 
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REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare Numar 
persoane 

5,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi referitoare 
la sănătatea umană 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu al 
salariaţilor întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de 
servicii 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi 
extractive 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară Numar 
persoane 

3,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

Numar 
persoane 

55,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc şi mase plastice 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria 
construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

Numar 
persoane 

4,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de 
mobilă  

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de 
clădiri 

Numar 
persoane 

31,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu 
civil 

Numar 
persoane 

137,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de 
construcţii 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu ridicata 
şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor 

Numar 
persoane 

10,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu ridicata 
cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 

Numar 
persoane 

52,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre 
şi transporturi prin conducte 

Numar 
persoane 

19,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi 
de curier 

Numar 
persoane 

2,00 
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REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de alimentaţie 

Numar 
persoane 

7,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi 
de contabilitate 

Numar 
persoane 

7,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de 
arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

Numar 
persoane 

3,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare Numar 
persoane 

5,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi referitoare 
la sănătatea umană 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
agricole active 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de 
servicii 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, 
vânătoare şi servicii anexe 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi 
exploatare forestieră 

Numar 
persoane 

14,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 03 - Pescuitul şi 
acvacultura 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi 
extractive 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară Numar 
persoane 

3,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea 
lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

Numar 
persoane 

55,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea 
produselor din cauciuc şi mase plastice 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 25 - Industria 
construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

Numar 
persoane 

4,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de 
mobilă  

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de 
clădiri 

Numar 
persoane 

31,00 
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REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu 
civil 

Numar 
persoane 

137,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de 
construcţii 

Numar 
persoane 

1,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre 
şi transporturi prin conducte 

Numar 
persoane 

19,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi 
de curier 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte 
activităţi de servicii de alimentaţie 

Numar 
persoane 

7,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi 
de contabilitate 

Numar 
persoane 

7,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de 
arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

Numar 
persoane 

3,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare Numar 
persoane 

5,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de 
secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor 

Numar 
persoane 

2,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi referitoare 
la sănătatea umană 

Numar 
persoane 

0,00 

REGIS - Numărul mediu de 
salariaţi din întreprinderi non-
comerţ active 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de 
servicii 

Numar 
persoane 

1,00 

Sursa: INS Argeș, 2019 
 

Pădurea, aurul verde, a constituit de-a lungul timpului o adevărată bogăție naturală, o zestre  
foretieră pe teitoriul localității. 

Dupa cum se poate vedea cei mai multi angajaţi sunt in domeniul silviculturii și 
exploataților forestiere de 131 de persoane, la nivelul anului 2018. 

În istoria așezării lemnul a fost folosit pentru construirea și încălzirea caselor, precum și la 
prepararea hranei cu ajutorul focului. În vechime, suprafața de pădure era mult mai mare. În anumite 
perioade ale istoriei, oamenii au defrișat prin metode divrse-curare, ardere, secare- locuri pentru 
arătură sau pășune. 

Ponderea Șomerilor înregistrati la sfârsitul anului în comuna Stoenești, 2018-2019 2018 2019 

SOM101F - Ponderea Șomerilor înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe sexe 

Sex - Total Procente 11,80 11,90 
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Sursa: INS Arges, 2018-2019 

 
Sursa: Sondaj de opinie 

 
 
Ca urmare a realizără unui sondaj de opinie în comună s-a constatat că cetăţenii consideră 

oportune investițiile în turism, agroturism 82,2%, zootehnie 42,6%, silvicultură 38,6%, etc. 
 

Unități de cazare în comuna Stoenești: 
Categoria Tipuri de structure de primire turistică 2018 2019 

TUR101C - Structuri de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

Tipuri de structuri de primire 
turistica - Total 

Număr 2,00 5,00 

TUR101C - Structuri de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

Tipuri de structuri de primire 
turistica - Pensiuni agroturistice 

Număr 2,00 5,00 

TUR102C - Capacitatea de cazare 
turistica existenta 

Tipuri de structuri de primire 
turistica - Total 

Număr 36,00 70,00 

TUR102C - Capacitatea de cazare 
turistica existenta 

Tipuri de structuri de primire 
turistica - Pensiuni agroturistice 

Număr 36,00 70,00 

TUR103D - Capacitatea de cazare 
turistică în funcţiune, pe tipuri de 
primire turistică 

Tipuri de structuri de primire 
turistica - Total 

Număr 1318,00 1728,00 

TUR103D - Capacitatea de cazare 
turistică în funcţiune, pe tipuri de 
primire turistică 

Tipuri de structuri de primire 
turistica - Pensiuni agroturistice 

Locuri 1318,00 1728,00 

TUR104E - Sosiri ale turiştilor în 
structuri de primire turistică, pe tipuri 
de structuri 

Tipuri de structuri de primire 
turistica - Total 

Locuri 148,00 286,00 

SOM101F - Ponderea Șomerilor înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe sexe 

Sex - 
Masculin 

Procente 5,90 5,90 

SOM101F - Ponderea Șomerilor înregistrati la sfârsitul anului în 
totalul resurselor de munca, pe sexe 

Sex - 
Feminin 

Procente 6,00 6,00 
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TUR104E - Sosiri ale turiştilor în 
structuri de primire turistică, pe tipuri 
de structuri 

Tipuri de structuri de primire 
turistica - Pensiuni agroturistice 

Locuri 148,00 286,00 

TUR105E - Înnoptări în structuri de 
primire turistică, pe tipuri de structuri 

Tipuri de structuri de primire 
turistica - Total 

Locuri 154,00 309,00 

TUR105E - Înnoptări în structuri de 
primire turistică, pe tipuri de structuri 

Tipuri de structuri de primire 
turistica - Pensiuni agroturistice 

Locuri 154,00 309,00 

Sursa: INS Argeș, 2018-2019 
 

Pensiuni din comuna Stoenești: 
 
Pensiunea Floricel      

Pensiunea Floricel este situată în satul Stoenești cu acces la DN 72A. Dispune de 12 camere 
pentru cazare, grădină şi bar. Oaspeţii au la dispoziţie o terasă şi un loc de joacă pentru copii. 

 

 
            Pensiunea NISIVIA Pensiunea Nisivia situată în Stoenești, dipune de 6 camere si 2 
apartamenteşi o grădină. 
  Oaspeții pot folosi facilitățile de grătar, iar un supermarket se află la 500 de metri. 
Printre facilităţile disponibile la proprietate se numără o terasă, un lounge comun şi un loc de joacă 
pentru copii. 

 

 
 

Sursa: Google image 
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    Casa din Brazi 
Casa din Brazi se află în satul Slobozia, cu acces din DJ 72C. Dispune de 5 camere și un 

apartament. Oferă bar și grădină cu zonă de grătar.  
 

 
     Sursa: Google image 

 
Casa de vacanță Eva  

 
Casa de vacanță Eva se află în satul Bădeni cu acces din DN 72A-DC 25, oferind pentru 

cazare 5  camere și două apartamente.  
Casa de vacanță Eva pune la dispoziţie grădină, facilităţi de grătar şi terasă. Facilităţile 

oferite includ şi un loc de joacă pentru copii. La proprietate sau în împrejurimi sunt disponibile o 
serie de activităţi, cum ar fi drumeții, biliard şi tenis de masă. Proprietatea oferă parcare gratuită.

 
                                                         Sursa: Google image 
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Pensiunea DORU 
Este situată în Satul Cotenești cu acces din DN 72A-DC 25. 
Pensiunea Doru are o grădină și o terasă. Facilitățile proprietății includ un restaurant, o recepție 

deschisă nonstop, un lounge comun și WiFi gratuit în toate zonele sale.  
 

 
Sursa: Google image 

 
2.7.12. Administraţie publica 

 Primăria comunei Stoenesti, ca de altfel toate comunele din țara noastră au fost înființate în baza 
legii administrative din anul 1864, care conținea următoarea prevedere: Tate satele, orașele și orășelele 
vor forma pe viitor commune. Comunele se împart în rurale, compuse din unul sau mai multe sate, cătune 
etc. și comune urbane adică orașe sau orășele. 
 Trecerea bruscă de la regimul dictatorial la democrație a declanșat în marele orașe cum era de 
așteptat o rabufnire a tuturor pasiunilor și patimilor sportive și politice. Însă din sătenii de la Stoenești 
ca oameni ,,cuminți” și obișnuiți cu un singur punct de vedere, acum sunt uimiți de mulțimea grupărilor 
politice și de diversitatea de opinii. Simpatiile lor s-au îndreptat de la bun început spre sistemul 
democratic care promitea un socialism mai blând, mai bun. Apoi, majoritatea sătenilor fiind salariați de 
stat erau îngrijorați de perspectiva privatizării de care tot vorbeau partidele istorice fiindcă se temeau să 
nu-și piardă locurile de muncă, cum de astfel s-a și întâmplat. Viața politică în comună se precipită în 
preajma alegerilor locale, caci în rest este liniște și pace, fiecare văzându-și de ale sale. În preajma 
alegerilor locale spiritele se agită fiindcă sunt puse în joc funcții de primar, viceprimar, consilieri. Toți 
candidații devin în campanie electorală foarte amabili, atenți cu consătenii și folosesc întreg arsenalul 
de mijloace electorale, mai puțin atacul la persoană.  
  Experienţa alegerilor de la Stoeneşti a arătat că în faţa sătenilor mai puţin contează apartenenţa 
politică a candidatului şi mai mult ,,atărnă" cine este acesta şi felul cum ştie să se facă popular. 
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Foto: Primăria comunei Stoenești 

 

 
STEMA   

comunei STOENEȘTI, judeţul ARGEȘ 
 

      Stema comunei Stoeneşti se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, 
tăiat de un brâu undat, de argint. 

• În partea superioară se află o cruce treflată, de aur. 
• În vârful scutului se află un brad de argint. 
• Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 

Semnificaţiile elementelor însumate 
• Crucea semnifică edificiile de cult din localitate, precum şi crucea de piatră, ce datează 

din timpul lui Mihai Viteazu. 
• Brâul undat reprezintă râul Dâmboviţa. 
• Bradul simbolizează bogăţia silvică a zonei. 
• Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.. 
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Bugetul Comunei Stoenești în anul 2018 
WEB13 - Cheltuieli totale (execuţia bugetului local) (Lei) Lei RON 5725116,00 

WEB14 - Venituri proprii obţinute la nivel local (Lei) Lei RON 2763979,00 

WEB15 - Cheltuieli totale cu investiţiile de la bugetul local (Lei) Lei RON 2043535,00 

WEB16 - Veniturile proprii previzionate ale bugetului la nivel local (Lei) Lei RON 2841000,00 

WEB20 - Venituri totale la bugetul local (Lei) Lei RON 4388349,00 

Sursa: INS Argeș, 2018 
 

Bugetul Comunei Stoenești în anul 2019 
WEB13 - Cheltuieli totale (execuţia bugetului local) (Lei) Lei RON 12134880,00 

WEB14 - Venituri proprii obţinute la nivel local (Lei) Lei RON 6096740,00 

WEB15 - Cheltuieli totale cu investiţiile de la bugetul local (Lei) Lei RON 3223746,00 

WEB16 - Veniturile proprii previzionate ale bugetului la nivel local (Lei) Lei RON 6265184,00 

WEB20 - Venituri totale la bugetul local (Lei) Lei RON 11236806,00 
Sursa: INS Argeș, 2019 

 
 Cetăţenii consideră rolul, Primarului, Consiliului Local și conducerii şcolilor foarte importante 
pentru dezvoltarea comunei. 
Figura  31- Imbunatatirea consiliului local 

 
                                                                                         Sursa: Sondaj de opinie 
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CAPITOLUL III - ANALIZA SWOT A COMUNEI STOENEȘTI 
 

3.1 Consideraţii introductive 
Analiza SWOT reprezintă elemental cheie al unei strategii de dezvoltare locală, fiind etapa 

care, împreună cu analiza diagnostic, face legătura între starea de fapt, rezultată din analiza situaţiei 
existente, şi proiecţia comunităţii pe termen scurt sau mediu, exprimatăîin direcţii de dezvoltare şi 
plan de acţiune. 

Analiza SWOT este elaborată grupând elementale identificate în cadrul analizei situaţiei local 
în puncte tari (strenghts– S), puncte slabe (weaknesses – W), oportunităţi (opportunities- O) şi 
ameninţări (threats– T). 

Această trecere în revistă a situaţiei existente la nivel local în comuna Stoenești are ca rezultat 
o imagine completă şi coerentă asupra comunităţă. Analiza SWOT a fost realizată şi în baza 
rezultatelor sondajului realizat la nivelul comunei Stoenești pe un eşantion reprezentativ de 101 de 
cetăţeni, de Forum Proiect Invest SRL şi prin consultarea cetăţenilor din comuna. 

Analiza SWOT este, așadar, o analiză a situaţiei actuale care are rolul de a identifica 
elementele de potenţial intern şi extern, cum sunt resursele, competenţele, tendinţele unor procese 
conexe. Analiza SWOT implică identificarea elementelor interne şi externe, sortarea lor pe cele patru 
puncte, ordonarea şi reţinerea celor care pot avea un impact decisive asupra relizără acţiunilor. 

Având ca bază analiza SWOT, în capitolele următoare vor fi identificate direcţiile de 
dezvoltare ale comunei Stoenești pornind de la resursele materiale, financiare şi umane, oportunităţile 
de dezvoltare şi incluzand si priorităţile strategice ale actorilor locali care au elaborate documente 
programatice pentru perioada 2021-2027. 

În evaluarea şi selecţia opţiunilor strategice se va avea în vedere gradul în care acestea se 
bazează pe punctele tari ale organizaţiei, modul în care ele pot să asigure depășirea punctelor slabe, 
utilizarea la maxim a oportunităţilor care pot apărea şi minimalizarea ameninţărilor care pot pune în 
pericol realizarea obiectivelor strategice. 

A fost consultată populația pentru realizarea analizei SWOT, viziune, misiune, direcţii strategice 
şi portofoliu de proiecte în cadrul întalnirilor de la nivel local. Astfel ca s-a realizat un Comitet  
Consultativ: 

Marin Ion- Primar 
Vacaru Marian – Viceprimar 
Lutescu Dan – Secretar al Comunei 
Negulet Gabriel- coordonator proiecte Primarie  
Bacarcel Antonio-profesor 
Vasilescu Nicolae – preot  
Pojala Alin – antreprenor 
Darie Haralambie- presedinete al Asocietiei Crescatorilor de Animale 
Valimareanu Daniela – bibliotecar 
Stoican Miron- inspector Registru agricol 
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Infrastructură 
 

Puncte tari                           Puncte slabe 
• Disponibilitatea unor reţele de transport, 

circulaţie de persoane şi mărfuri diversificată 
– drumuri judeţene  şi  reţeaua  de  drumuri 
interne;; 

• Unele dintre drumurile naționale și locale au 
trotuare și rigole; 

• Existența străzilor amenajate, dintre care 
aproximativ 25% sunt asfaltate; 

• Existența sistemului de alimentare cu apă curentă 
a satelor componente; 

• Existența căminului cultural; 
• Existența unităților de învățământ preșcolar, 

primar și gimnazial; 
• Existența punctelor de traversare peste râul 

Târgului  și afluenți; 
• Racordarea în întregime la rețeaua de alimentare 

cu energie electrică; 
• Existenta punctelor de acces la obiectivele 

turistice; 
• Rețea de iluminat public/stradal în majoritatea 

zonelor; 
• Acces la internet/televiziune; 
• Acces la sistem de telecomunicație printr-o 

centrala telefonică automată; 
• Existența unui serviciu public de salubritate 

organizat la nivel local și concesionarea 
serviciului de colectare a deșeurilor de către un 
agent economic autorizat. 
• Lipsa unui sistem video de supraveghere 

stradală; 

 
 

 

• Lipsa reabilitării drumul național 72A 
Câmpulung-Târgoviște; 

• Lipsa reabilitării drumul județean 725  
Stoienești-Dragoslavele; 

• Sistemul de alimentare cu apă curentă necesită 
extindere, reabilitare și potabilizare în staele 
Băbeni și Cotenești; 

• Insuficiente fonduri în bugetul local, necesare 
pentru efectuarea de reperații curente și capitale 
și de extindere, la drumurile, ulițele, podurile și 
podețele existente în comune; 

• Insuficiente fonduri în bugetul local pentru 
realizarea și extinderea de trotuare și rigole; 

• Lipsa indicatoarelor rutiere și a oglinzilor 
retrovizoare; 

• Iluminatul public inexistent în anumite zone 
• Lipsa utilajelor pentru întreținerea drumurilor; 
• Lipsa rețelei de alimentare cu gaze; 
• Deșeuri prezente pe albiile cursurilor de apă, 

potențial pericol de inundare; 
• Lipsa surselor de energie „verde”; 
• Lipsa campaniilor pentru folosirea în Instituțiile 

publice a hârtiei reciclabile, a înlocuirii 
iluminatului prin becuri cu incandescență. 

• Conștientizarea redusă a populației referitoare 
la colectarea selectivă; 

• Punctele de acces la obiectivele turistice 
necesită reamenajări; 

• Inexistența unui serviciu de voluntariat pentru 
situații de urgență, care are un grad de dotare cu 
echipamente bun, și un număr  suficient de 
voluntari; 

• Posibilități financiare reduse ale localnicilor 
pentru reabilitarea clădirilor; 

• Lipsa unei benzinării; 
• Lipsa foișoarelor și a trotuarelor în zonele de 

recreere; 
• Lipsa toaletelor ecologice și a coșurilor de 

gunoi amenajate pe terasele turistice; 
• Lipsa parcărilor în zonele cu obiective turistice  
• Lipsa paratrăsnetelor; 
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                         Oportunități                        Amenințări 
• Reabilitarea drumul național 72A Câmpulung-

Târgoviște; 
• Reabilitarea drumul județean 725  Stoienești-

Dragoslavele; 
• Instalarea unei rețele de canalizare și 

introducerea apei potabile în satele Bădeni și 
Cotonești; 

• Instalarea rețelei de gaze naturale; 
• Implementarea rețelei de iluminat stradal 

alimentată cu energie solară; 
• Amenajarea de foișoare și de trotuare în spațiile 

de recreere; 
• Crearea de piste de biciclete; 
• Realizare de trotuare și rigole; 
• Crearea de toalete ecologice și coșuri de gunoi pe 

terasele turistice; 
• Achiziționarea de utilaje pentru întreținerea 

drumurilor și stingerea incendiilor; 
• Amenajarea drumurilor forestiere și comunale; 
• Construirea unei benzinării; 
• Conștientizarea populației cu privire la 

colectarea selectivă și întreprinderea de acțiuni 
pentru curățarea albiilor cursurilor de apă; 

• Reamenajarea punctelor de acces la obiectivele 
turistice; 

• Lucrări de regularizare a râului în zonele cu 
inundabilitate și întreprindere de acțiuni pentru 
consolidarea zonelor cu alunecări de teren 
frecvente; 

• Lucrări de mentenanța si îmbunătățire a rețelei de 
alimentare cu energie electrică; 

• Accesarea de fonduri pentru implementarea 
surselor de energie “verde”; 

• Implementarea unei rețele de camere de 
monitorizare; 

• Serviciu de voluntariat pentru situații de urgență; 
• Proiecte finanțate din Fondurile Nerambursabile  

2021-2027; 
• Instalarea de paratrăsnete; 
• Crearea de toalete ecologice și coșuri de gunoi; 

• Lipsa investițiilor la nivel local; 
• Surse financiare insuficiente de dezvoltare a 

infrastructurii; 
• Schimbări frecvente în legislație; 
• Localitatea poate rămâne neatractivă pentru 

investitori din lipsa/insuficiența utilităților și a 
punctelor de atracție; 

• Creșterea riscului abandonării și degradării 
fondului construit, prin emigrarea temporară a 
populației în alte zone ale județului sau ale UE; 

• Apariția unor dificultăți în desfășurarea 
lucrărilor de infrastructură (condiții de trafic 
sau meteo); 

• Îmbătrânirea populației; 
• Lipsa informării cetățenilor; 
• Blocarea turismului din zona  (infrastructura de 

drumuri spre pensiunile izolate, aflate in zone 
greu accesibile). 

• Costul ridicat al documentațiilor preliminare și 
necesitatea cofinanțării proiectelor, poate 
împiedica accesarea fondurilor europene;  

• Calamități naturale (cutremur, inundații, 
incendii); 

• Instalare stare de necesitate sau război. 
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• Achiziția de mașini de colectare a deșeurilor; 
• Campanii pentru folosirea în Instituțiile publice a 

hârtiei reciclabile, a înlocuirii iluminatului prin 
becuri cu incandescență. 

 
Educație și resurse umane 

 
Puncte tari Puncte slabe 

• Existența unității de învățământ primar și 
gimnazial - Școala gimnazială Stoenești; 

• Existența unităților de învățământ preșcolar în 
Stoenești, Săliștea, Ciungetu); 

• Adaptarea infrastructurii la cerințele de 
desfășurare a activităților școlare online; 

• Existența terenului de fotbal în cadrul unității de 
învățământ primar și gimnazial- Școala 
gimnazială; 

• Existența bazei sportive localizată în Stoenești; 
• Structura organizatorică a școlii este 

corespunzătoare la nivelul comunei; 
• Există un management responsabil cu implicare 

directă pe toate planurile (administrativ, 
educativ, resurse, etc.); 

• Monitorizarea activității de formare din școală 
este corespunzătoare, urmărește cunoașterea 
culturii organizaționale a școlii, corectitudinea 
activității și rezultatele efective ale formării 
personalului didactic; 

• Aplicarea corectă și creativă a programei 
Școlare; 

• 35 de cadre didactice calificate și titulare, cu 
vechime mare atât în învățământ, cât și în 
școală, permit realizarea unui învățământ de 
calitate; 

• Un mare interes din partea cadrelor didactice 
pentru participarea la cursuri de formare 
profesională organizate de C.C.D. și I.S.J.; 

• Situația la învățământ prezintă rezultate bune la 
toate nivelele; 

• Rată scăzută de neșcolarizare sau abandon 
Școlar; 

• Spații Școlare adecvate pentru activitatea de 
formare; 

• Sporul natural negativ; 
• Pondere scăzută a populației ocupate cu studii 

superioare; 
• Nivel educațional scăzut al populației rurale; 
• Nivel scăzut al oportunităților de angajare în 

special în mediul rural; 
• Mobilitate scăzută a forței de muncă; 
• Dezechilibrul pieței muncii; 
• Necorelarea  educației și instruirii cu cerințele 

pieței muncii; 
• Oportunități reduse pentru învățarea 

permanentă; 
• Nivel scăzut al instruirii profesionale; 
• Lipsa oportunităților egale pentru persoanele 

supuse excluziunii sociale; 
• Venituri reduse; 
• Lipsa locurilor de munca; 
• Politica educațională slabă de atragere a elevilor 

în unitatea Școlară locală (insuficientă implicare 
pentru creșterea imaginii școlii); 

• Pierderea posibilității de formare a eșalonului 
liceal la nivel de comună; 

• Familiile elevilor nu sunt implicate suficient în 
activitatea de educare a copiilor; 

• Insuficiente fonduri în bugetul local pentru 
reamenajarea sălii de evenimente din cadrul 
căminului cultural; 

• Insuficiente fonduri în bugetul local pentru 
modernizarea instituțiilor de învățământ 
preșcolar, primar și gimnazial; 

• Starea motivațională a cadrelor didactice și a 
elevilor este scăzută; 

• Starea materială precară și nivel scăzut de 
cultură și instruire al unor familii; 
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• Stare disciplinară bună; 
• Fondul de carte din biblioteca școlii este bogat 

și cu noutăți editoriale;, toate cadrele didactice 
fiind implicate în activitatea de formare;  

• Susținerea activităților din planul anual de 
activități școlare și extra Școlare, toate cadrele 
didactice fiind implicate în activitatea de 
formare continuă la nivel de școală; 

• Obiectivele propuse sunt în conformitate cu 
nevoile de formare ale cadrelor didactice și 
răspund nevoilor școlii și ale colectivului de 
elevi; 

• Există interes pentru activitatea de consultanță 
și consiliere a cadrelor didactice; 

• Nu s-au înregistrat fenomene de  delicvență sau 
infracționalitate la nivelul școlii. 

 

• Migrația elevilor din satele componente 
comunei spre școala de oraș ș depopularea 
Școlară a structurilor locale Școlare; 

• Lipsa posibilităților de desfășurare a activităților 
sportive (a orelor de educație fizică), la nivelul 
tuturor structurilor, pe vreme de iarnă sau timp 
nefavorabil; 

• Accesul dificil, din punct de vedere material, la 
activitățile de perfecționare didactică; 

• Fonduri insuficiente/inexistente pentru 
premierea performanței Școlare a elevilor; 

• Cooperarea slabă între comisiile metodice la 
nivelul școlii; 

• Lipsa unor grupe de grădiniță cu program 
prelungit; 

• Nu sunt popularizate întotdeauna experiențele 
pozitive când se încearcă, acestea nu au 
rezonanța potrivită; 

• Imposibilitatea părinților de a-i susține financiar 
pe copii la școala; 

• Lipsa programelor de orientare profesională a 
Șomerilor; 

• Fonduri insuficiente ale părinților pentru 
susținerea elevilor în școala; 

• Programe de consiliere si orientare Școlara 
pentru combaterea fenomenului de abandon 
Școlar; 

• Lipsa programelor „a doua șansă” pentru tinerii 
care au părăsit timpuriu școala; 

• Neacordarea de burse elevilor care provin din 
familii cu o situație financiara dificilă; 

• Lipsa parteneriatelor între școală-administrație - 
mediu privat; 

• Lipsa programelor de consiliere și orientare 
profesională pentru Șomeri; 

• Lipsa programelor de consiliere și orientare 
profesională pentru Șomeri; 

• Lipsa formării inițială și continuă a cadrelor 
didactice și resurselor umane din unitățile de 
învățământ; 

• Lipsa sălii de educație fizică; 
• Neadaptarea anuală a organigramei și ROF la 

nevoile instituției și schimbările legislative; 
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• Lipsa unor stagii de instruire în cadrul biroului 
ACR de la Bruxelles; 

• Lipsa întâlnirilor organizate cu cetățenii; 
• Lipsa parteneriatelor cu organizațiile 

neguvernamentale; 
• Lipsa oportunităților de specializare a 

funcționarilor de la urbanism și amenajarea 
teritoriului; 

• Lipsa automatizării administrației publice. 
 

                         Oportunități                        Amenințări 

• Înființarea unei Fundații culturale care să 
cuprindă ansambluri, soliști și care să fie 
coordonate de profesori de muzică/arte etc.  

• Infuzia de resurse financiare în școală pentru 
manuale școlare, reparații curente și capitale; 

• Disponibilitatea unor instituții de a veni în 
sprijinul școlii; 

• Schimbarea modului de abordare a procesului 
instructiv-educativ; 

• Varietatea cursurilor de perfecționare și formare 
continuă oferite de CCD; 

• Întreprinderea de schimburi de experiență și 
pentru acțiuni organizate în parteneriat cu alte 
școli; 

• Extinderea rețelei de internet la nivelul 
localității; 

• Posibilitatea înființării unor ateliere de arte și 
meserii; 

• Dezvoltarea antreprenoriatului; 
• Dezvoltarea formelor de stimulare a angajărilor; 
• Programe de includere socială în mod egal pe 

piața forței de muncă, a femeilor și bărbaților; 
• Dezvoltarea societății civile; 
• Cooperarea internă și externă în domeniul 

educației și formării; 
• Tehnici moderne de educație; 
• Alocarea de premii elevilor care obțin rezultate 

notabile, încurajându-i astfel să învețe și să 
continue studiile; 

• Modernizarea unităților de învățământ (dotarea 
laboratoarelor IT cu PC-uri conectate la 
internet) și crearea unei săli de sport; 

• Migrația tinerilor; 
• Migrația forței de muncă; 
• Lipsa unor politici educaționale consecvente cu 

ținte și strategii clare care să fie urmărite 
indiferent de partidul de la guvernare; 

• Eliminarea ajutorului financiar pentru 
achiziționarea de materiale necesare cadrelor 
didactice; 

• Motivarea morală și salarială nu ajută cadrul 
didactic în activitate; 

• Programe Școlare prea încărcate; 
• Scăderea nivelului de trai (elevi, profesori, 

părinți); 
• Creșterea numărului de Șomeri în rândul 

părților; 
• Lipsa de experiență și de sprijin privind 

elaborarea de proiecte de finanțare; 
• Slabă motivație a elevilor pentru învățare; 
• Migrația copiilor de grădiniță spre oraș la grupe 

cu program prelungit; 
• Popularizarea prin emisiunile TV a subculturii și 

a nonvalorilor; 
• Continuarea declinului demografic; 
• Adâncirea dezechilibrului pe piața muncii între 

cerere și ofertă; 
• Migrarea forței de muncă înalt calificată; 
• Lipsa oportunităților de angajare; 
• Abandonul Școlar; 
• Populație îmbătrânită; 
• Scăderea gradului de implicare a cetățenilor în 

programele localității; 
• Natalitate scăzută. 
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• Înființarea unei grupe de grădiniță cu program 
prelungit pentru a descuraja migrația elevilor 
încă din aceasta etapă; 

• Programe de consiliere si orientare Școlara 
pentru combaterea fenomenului de abandon 
Școlar; 

• Programe „a doua șansă” pentru tinerii care au 
părăsit timpuriu școala; 

• Acordarea de burse elevilor care provin din 
familii cu o situație financiara dificilă; 

• Încheierea unor parteneriate între școală-
administrație - mediu privat; 

• Programe de consiliere si orientare profesională 
pentru Șomeri; 

• Programe de consiliere si orientare profesională 
pentru Șomeri; 

• Formarea inițială și continuă a cadrelor 
didactice și resurselor umane din unitățile de 
învățământ; 

• Realizare sală de sport; 
• Adaptarea anuală a organigramei și ROF la 

nevoile instituției și schimbările legislative; 
• Organizarea unor stagii de instruire în cadrul 

biroului ACR de la Bruxelles; 
• Organizarea unor întâlniri cu cetățenii; 
• Încheierea de parteneriate cu organizații 

neguvernamentale; 
• Specializarea funcționarilor de la urbanism și 

amenajarea teritoriului; 
• Informarea administrației publice prin 

realizarea bazelor de date geospațiale, utilizarea 
GIS-ului. 

• Creșterea nivelului de calificare prin 
participarea la programe de pregătire 
profesională derulate în cadrul proiectelor 
finanțate prin fonduri structurale. 
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Sănătate 
 

Puncte tari                           Puncte slabe 
• Existența și buna funcționare a cabinetelor 

individuale de medicină de familie; 
• Stare foarte bună a construcției care găzduiește 

cabinetul medical și farmacia; 
• Toți locuitorii sunt înscriși la un medic de 

familie; 
• Profesionalismul medicului de familie; 
• Existența unei farmacii în centru comunei; 
• Existența unui cabinet stomatologic 
• Existența unui cabinet veterinar; 

 

• Dotarea insuficientă a cabinetelor medicale cu 
mobilier specific și aparatură medicală;  

• Inexistența unui spital si al unui centru de 
permanenta în zona; 

• Inexistența unui laborator mobil de analize 
medicale; 

• Inexistența farmacie veterinară; 
• Inexistența centrala termică; 

 

Oportunități Amenințări 
• Înființarea unui cabinet stomatologic; 
• Înființarea unui centru medical permanent; 
• Înființarea unui cabinet și a unei farmacii 

veterinare; 
• Dotarea și modernizarea cabinetelor medicale; 
• Înființarea de posturi pentru asistenți medicali 

comunitari; 
• Linii de finanțare externe în vederea cofinanțării 

eventualelor aplicații, acțiuni/ activități.  
 

 

• Costuri ridicate ale serviciilor medicale; 
• Legislație fluctuantă în domeniu; 
• Slabă motivare a persoanelor care au posibilitate 

chiar redusă de a se asigura medical, de a încheia 
un contract cadru pentru plata contribuției 
financiare direct la CAS; (în contractul cadru a 
legii asigurărilor de sănătate, este stipulat faptul 
că persoanele care nu au asigurare medicală și 
doresc să plătească contribuția la CAS, trebuie 
să plătească retroactiv un anumit număr de luni, 
pentru a putea să beneficieze de servicii de 
sănătate publică);  

 

Turism și Cultură 
Puncte tari Puncte slabe 

TURISM 
• Trasee montan-bike (Stoenești-Vf. Leaota-

Cheile Grădiștei) 
• Păsări; 
• Biserica Veche Ciungetu (monument istoric); 
• Biserica Veche Mălaia (monument istoric); 
• Tabăra Brăsior; 
• Spălătorie P.F.A Popescu A.I 
• Terase, baruri, restaurante (Popescu G., Manta, 

Dexi MCO, Ionescu); 
• Păstrăvării; 
• Peșterile de pe teritoriul comunei; 
• Drumul Regelui; 

TURISM 
• Modesta promovare a potențialului turistic 

al zonei, a tradițiilor cultural și a traseelor 
turistice;   

• Inexistenta unui parc de aventură; 
• Inexistența unui centru de informare 

turistică; 
• Slaba valorificare a zonei turistice; 
• Lipsa punctelor gastronomice locale;  
• Lipsa marcajelor turistice; 
• Lipsa toaletelor ecologice pentru turiști; 
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• Cadru natural deosebit și variat. 
CULTURĂ 
• Existența unei zone cu puternice tradiții în 

domeniul cultural și spiritual (iarna); 
• Experiența organizării de activități culturale, 

sportive și de promovare a tradițiilor locale; 
• Echipa de fotbal AC Contabilitate-Stoenești; 
• Prezența pe raza comunei a multor obiective 

turistice, culturale; 
• Colaborare bună între biserici și administrația 

locală în ceea ce privește implicarea acestora în 
activitățile culturale ale comunității; 

• Suficientă preocupare pentru cunoașterea 
istoriei și a tradițiilor locale, prin punerea în 
valoare a tezaurului cultural-istoric existent în 
localitate; 

• Includerea în Strategia de Dezvoltare turistică 
zonei montane Stoenești-Vf. Leaota-Cheile 
Grădiștei; 

• Existența tradițiilor și obiceiurilor locale; 
• Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor ; 
• Tradiții istorice şi culturale nealterate; 
• Amenajarea unor facilități de petrecere a 

timpului liber pentru tineri. 
 

• Lipsa spațiilor amenajate recreative 
(hidrobiciclete, aventura parc); 

• Lipsa apei potabile și a canalizării in unele 
zone ale comunei; 

• Insuficienta dotare pentru activități turistice;  
• Lipsa unor oferte alternative pentru turiști  
• Lipsa de dezvoltare a  agroturismului; 
• Lipsa promovării turismului prin 

participarea la târguri naționale în domeniu; 
• Lipsa traseelor tematice in cadrul Parcului 

Natural Iezer – Păpușa sau în afara acestuia; 
• Lipsa parteneriatelor pentru crearea unor 

pachete turistice; 
• Pregătirea precară a personalului pentru 

creșterea capacitații de adaptare la mediul 
economic; 

• Degradarea punctelor de acces la obiectivele 
turistice. 

CULTURĂ 
• Lipsa coșurilor de gunoi; 
• Fonduri insuficiente pentru reabilitarea și 

modernizarea tuturor clădirilor ce 
adăpostesc locașuri de cultură; 

• Informare/participare scăzută a cetățenilor la 
acțiuni/activități de interes cultural; 

• Posibilități financiare reduse pentru tipărirea 
de broșuri, pliante de promovare a obiectelor 
de interes cultural de pe raza comunei; 

• Îmbătrânirea populației active, migrația 
tinerilor și dezinteresul față de viața 
spiritual-culturală a comunității, grevează 
acțiunile derulate în acest domeniu; 

• Lipsa unei trupe de teatru/dansuri populare 
pentru copii și tineret; 

• Lipsa unui club al persoanelor vârstnice; 
• Lipsa locurilor de joacă pentru copii. 

Oportunități Amenințări 
TURISM 
• Amenajarea unui punct gastronomic local 
• Amenajarea drumurilor forestiere și comunale; 
• Crearea de toalete ecologice pentru turiști; 

TURISM 
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• Introducerea apei potabile si a canalizării acolo 
unde nu există; 

• Promovarea mai activă a zonei; 
• Înființarea punctelor de informare turistică 

(panouri, pliante, hărți stradale); 
• Dezvoltarea infrastructurii de primire turistică 

(case de vacanță, hoteluri, pensiuni); 
• Creșterea interesului turiștilor pentru zonă; 
• Posibilitatea accesării de fonduri structurale 

pentru dezvoltarea turismului; 
• Crearea de piste pentru biciclete; 
• Crearea de trasee off-road; 
• Înființarea unui mic parc de aventura; 
• Introducerea apei potabile și a canalizării în 

zonele în care nu există; 
• Dezvoltarea agroturismului prin atragerea 

fondurilor europene pentru 
construcția/mopdernizarea/dotarea pensiunilor; 

• Promovarea turismului prin participarea la 
târguri naționale în domeniu; 

• Realizarea de trasee tematice in cadrul Parcului 
Natural sau în afara acestuia ( Plaiul Mălăiește-
Priseaca-vf. Leaota); 

• Dezvoltarea unui parteneriat pentru crearea unor 
pachete turistice; 

• Pregătirea personalului pentru creșterea 
capacitații de adaptare la mediul economic; 

• Reamenajarea punctelor de acces la obiectivele 
turistice. 
 

CULTURĂ 
• Preocupări pentru întocmirea unor programe de 

dezvoltare durabilă; 
• Amenajarea de coșuri de gunoi; 
• Înființarea unei Fundații culturale (ansambluri, 

soliști, invitații către profesori de muzică, arte 
etc.);  

• Stimularea creativității și inițiativei locale prin 
revigorarea și valorificarea tradițiilor cultural- 
artistice (serbări, hore, etc.); 

• Atragerea de surse de finanțare pentru 
conservarea și modernizarea obiectivelor 
culturale de pe raza comunei; 

• Schimbările climatice, calamități naturale; - 
implicarea insuficientă a factorilor abilități 
în promovarea zonei;  

• Creșterea atracției turiștilor români pentru 
destinații externe;  

• Degradarea zonelor atractive prin 
nerespectarea de către turiști a regulilor de 
vizitare;  

• Lipsa unor surse financiare constante; 
• Existența în număr mare a animalelor 

sălbatice; 
 
CULTURA 
• Buget insuficient alocat activităților 

culturale. 
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• Dezvoltarea programelor de înfrățire cu 
localității din țară și/sau străinătate; 

• Implicarea mai dinamică a instituțiilor de 
învățământ de pe raza comunei în desfășurarea 
activităților cu caracter cultural; 

• Informarea și accesarea fondurilor europene de 
către tinerii comunității; 

• Diversificarea activităților economice, în 
special în sectorul serviciilor;  

• Înființarea de locuri de joacă pentru copii; 
• Amenajarea cu mobilier specific a unor locuri 

de joacă pentru copiii preșcolari; 
• Reabilitare Cămin Cultural (sală de 

evenimente); 
• Activități tip club pentru pensionari. 

 
Agricultură și protecția mediului 
 

Puncte tari Puncte slabe 
• Cadastru sistematic; 
• Creșterea animalelor; 
• Existența florei și a faunei montane (animale 

sălbatice, bujor de munte  etc.); 
• Colectarea selectivă a deșeurilor de către 

membrii din asociația Adi-Salubrizare; 
• Potențial turistic deosebit; 
• Existența unor obiceiuri, tradiții și 

meșteșuguri care pot face obiectul dezvoltării 
unor activități economice la nivel local 
(produse, meșteșugărești, artizanale etc.); 

• Amplasare teritorială favorabilă în ceea ce 
privește accesibilitatea pe cale rutieră; 

• Existența forței de muncă disponibilă în 
comună, multe persoane apte și doritoare de a 
lucra; 

• Existența unor tradiții antreprenoriale 
(prelucrarea lemnului, dogăritul, pescuitul 
etc.); 

• Existența Agenților economici înregistrați 
care își au sediul sau punctele de lucru pe 
teritoriul comunei; 

• Există inițiative de revigorare a 

• Lipsa educației pentru colectarea selectivă a 
gunoiului; 

• Lipsa platformelor pentru depozitarea gunoiului 
de grajd; 

• Nevalorificarea produselor tradiționale; 
• Lipsa Asociațiilor; 
• Lipsa forței de muncă; 
• Lipsa oportunităților de angajare; 
• Productivitate și profitabilitate scăzută; 
• Putere financiară scăzută a populației rurale; 
• Nu exista o piața de desfacere; 
• Lipsa centru de colectare a produselor lactate și 

a unei fabrici pentru procesarea laptelui și a 
produselor din carne; 

• Lipsă cultură civică, informare a populației 
privind protecția mediului; 

• Slaba valorificare a disponibilului de teren 
agricol în comuna Stoenești; 

• Existența unor exploatări agricole reduse, ceea 
ce determină un grad scăzut de valorificare a 
produselor; 

• Buget redus al APL pentru susținerea proiectelor 
de investiții în resursa umană și a celor de 
dezvoltare locală; 
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meșteșugurilor și obiceiurilor tradiționale ale 
populației; 

• Condiții naturale favorabile dezvoltării 
economice; 

• Tradiții îndelungate în unele sectoare ale 
agriculturii; 

• Mediu de viață nepoluant; 
• Canalizare sat Stoenești; 
• Patrimoniu cultural, folcloric şi istoric 

deosebit; 
• Existenta potențialului zootehnic și pomicol; 
• Produse tradiționale (brânza de burduf, 

cașcaval, fructe de pădure); 
• Condiții igienico-sanitare pentru stânele 

tradiționale;  
• Potențial semnificativ pentru agricultura 

ecologică. 

• Interes scăzut al Agenților economici locali 
pentru formarea profesională a angajaților; 

• Număr redus al investitorilor străini în comună; 
• Ponderea redusă a terenurilor agricole din totalul 

suprafeței comunei; 
• Strategie neperformantă la nivelul comunei în 

ceea ce privește stimularea înființării de IMM-
uri având ca rezultat nivelul redus de dezvoltare 
al acestui sector; 

• Număr redus al locurilor de muncă pe piața 
locală; 

• Lipsa formelor de energie „verde”; 
• Existenta zonelor cu risc ridicat de inundații; 
• Insuficientă procesare locală a produselor 

vegetale, animale; 
• Lipsa de motivare de a se angaja a celor care 

primesc VMG; 
• Migrațiune masivă a populației active în zone 

mai dezvoltate ale României și în țări din spațiul 
European; 

• Lipsa de protecționism a produselor locale; 
• Număr redus de utilaje agricole utilizate în 

gospodăriile particulare; 
• Scăderea constantă a cereri și ofertei de servicii 

în plan local; 
• IMM-urile locale nu sunt încurajate pentru a 

participa la licitații pentru derularea unor lucrări 
de investițiii locale; 

• Lipsa unei piețe agroalimentare; 
• Diversitate redusă a domeniilor economice 

reprezentate de către Agenții economici activi pe 
teritoriul României; 

• Lipsa unui agent economic local specializat în 
strategii de marketing, care să asigure/ acorde 
consultanță în domeniu pentru Agenții 
economici prezenți în comună; 

• Lipsa fermelor pilot; 
• Lipsa Zilei Energiei Inteligente; 

Oportunități Amenințări 
• Implementarea unui sistem de iluminare stradal 

cu lămpi led. 
• Corectarea torenților; 
• Instalarea de panouri fotovoltaice; 
• Modernizarea exploatărilor agricole; 

• Alunecări de teren ; 
• Viituri; 
• Trăsnete, fulgere; 
• Avalanșe; 
• Incendii de vegetație; 
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• Modernizarea antreprenorilor locali; 
• Înființarea centrelor de colectare zonală 

(Asociații, abator); 
• Instalare de paratrăsnete; 
• Implementarea pubelelor de colectare selectivă 

(publice, pe tot teritoriul comunei); 
• Refacerea albiei râurilor cu gabioane și baraje; 
• Dezvoltarea agroturismului și protejarea 

tradițiilor istorice și culturale; 
• Investiții de protecție a mediului; 
• Creșterea activităților nonagricole; 
• Posibilitatea de promovare a produselor 

tradiționale; 
• Existenta punctelor de atracție turisticăcare 

poate pune in valoare calitatea produselor 
(vânzarea directa de către producători); 

• Atragerea fondurilor europene pentru crearea 
centrelor de colectare și a fabricilor pentru 
procesarea laptelui și a produselor din carne; 

• Programe de finanțare a spațiului rural și a 
agriculturii ; 

• Existența oportunităților de finanțare a 
activităților prin programe în cadrul fondurilor 
Europene; 

• Co-finanțare din resurse guvernamentale a 
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rurale, 
a activităților generatoare de venit, a pregătirii 
resursei umane; 

• Posibilități de îmbunătățire a infrastructurii de 
transport prin programe post-aderare în vederea 
facilitării accesului către Agenții economici 
locali și dinspre aceștia către piețele de 
desfacere a producției; 

• Posibilitatea dezvoltării agroturismului prin 
atragerea fondurilor europene pentru 
construcția pensiunilor; 

• Diversificarea activităților economice, în 
special în sectorul serviciilor; 

• Promovarea și stimularea asociațiilor agricole în 
scopul exploatării intensive a terenurilor; 

• Valorificarea terenurilor agricole degradate și 
nevaloroase; 

• Centru de prelucrare, procesare și desfacere 
fructe și ciuperci; 

• Îmbătrânirea populației; 
• Lipsa forței de muncă; 
• Lipsa mașinii de intervenții la incendii (mașină 

de pompieri); 
• Instabilitatea legislativă, modificarea frecventă a 

economiei, legi stufoase; 
• Politică nefavorabilă dezvoltării afacerilor (taxe 

și impozite numeroase); 
• Criză economică mondială agravantă a situației 

economiei europene – multe firme mici și 
mijlocii s-au închis; 

• Adaptabilitate scăzută la schimbare a Agenților 
economici și a forței de muncă; 

• Capacitate redusă de susținere financiară a 
modernizării; 

• Management defectuos al piețelor de desfacere; 
• Invadarea pieței interne cu produse agricole ale 

țărilor beneficiare a unor fonduri substanțiale ale 
UE în ceea ce privește susținerea sectorului 
agricol; 

• Condițiile UE dificil a fi îndeplinite de către 
Agenții economici autohtoni, aspect care face 
ca, pentru majoritatea producătorilor agricoli din 
România, piața UE să fie inaccesibilă; 

• Fonduri străine pentru investiții, relativ scăzute 
în raport cu necesarul; 

• Insuficientă pregătire în vederea accesării 
fondurilor Structurale și de Coeziune; 

• Profilul pur agricol al majorității satelor; 
• Munca sezonieră în care este activă majoritatea 

populației, se desfășoară în special în 
anotimpurile de primăvară și toamnă; 

• Sistemul de achiziții împiedică câștigarea 
contractelor de către firmele locale, fiind foarte 
restrictiv; 

• Subestimarea importanței mediului rural în 
dezvoltarea generală a regiunii; 

• Lipsa capitalului pentru susținerea investițiilor; 
• Valorificarea insuficientă a potențialului 

existent; 
• Dezvoltarea lentă a economiei rurale; 
• Dispariția produselor tradiționale; 
• Dispariția meseriilor tradiționale (oier) din 

zootehnie specializat; 



 

Strategia de Dezvoltare Locală 
a Comunei Stoenești 

2021 – 2027 
Argeș - România 

 

 

121 

• Înființarea de ferme pilot; 
• Zilele Energiei Inteligente. 

• Existenta numărului mare de animale sălbatice. 
 

 
3.2 Directiile de Dezvoltare ale Comunei Stoenești Pentru Perioada 2021-2027 
Identificarea direcţiilor de dezvoltare ale comunei Stoenești 
Identificarea direcţiilor de dezvoltare ale comunei Stoenești a avut la bază principiul 

dezvoltării locale integrate, înţelegand prin aceasta dezvoltarea prin corelarea celor trei componente 
majore ale dezvoltără unei comunităţi, și anume dezvoltarea economică, dezvoltarea social și 
gestionarea echilibrată a resurselor și mediului natural, astfel încat realizarea fiecărui obiectiv 
strategic, aparţinând oricărei componente de dezvoltare, actuale sau vătoare, să aibă un impact pozitiv 
sau cel puţin să nu afecteze realizarea obiectivelor din celelalte component majore ale dezvoltării. 

 
3.2.1. Viziunea de dezvoltare 
Prin amplasarea sa, comuna Stoenești va deveni până în 2027 un exponent al dezvoltării 

economice și sociale având la bază pomicultura, zootehnia si turismul. Dezvoltarea durabilă se va 
regăsi și pe plan economic printr-o pomicultură locală performantă, care valorifică durabil resursele 
locale, materiale și umane. 

 
3.2.2. Misiunea 
Comuna Stoenești va oferi locuitorilor săi servicii publice, infrastructură și dotări socio-

edilitare la standard europene, asigurandu-le acestora un nivel de trai decent și confortabil, un mediu 
prielnic formării, muncii și petrecerii timpului liber, acces la servicii sociale de calitate. 

 
3.2.3. Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în creşterea capacităţă de 

planificare și parteneriat a actorilor de la nivel local, in vederea dezvoltără economice si sociale si a 
comunităţii locale. În realizarea obiectivului general se va urmări atingerea următoarelor obiective 
specifice: 

• Dezvoltarea infrastructurii locale pentru creșterea atractivitații comunei pentru stabilierea 
populației în comună; 

• Identificarea şi promovarea intereselor reale ale comunităţii; 
• Promovarea dialogului social și îmbunătăţirea comunicării între toţi actorii dezvoltării de la 

nivelul societăţii; 
• Implicarea activă a actorilor de la nivel local în procesul decizional legat de viitorul dezvoltării 

comunităţii și ininiţiere a unor proiecte de dezvoltare; 
• Corelarea iniţiativelor și strategiilor locale sectoriale cu cele de la nivel judeţean, regional și 

naţional; 
• Asumare a responsabilităţilor si consolidarea relaţiilor de colaborare între actorii de la nivel 

local în vederea creșterii șanselor de accesare a fondurilor europene. 
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3.2.4. Direcţii de dezvoltare ale comunei Stoenești 
DIRECTII DE DEZVOLTARE 1: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice și 

sociale și a serviciilor publice 
Obiectivul direcţiei de dezvoltare: Îmbunătăţirea calităţii vieţii și păstrarea unui mediu 

sănătos prin înfiinţarea/reabilitarea, dezvoltarea/extinderea și modernizarea infrastructurii fizice și 
sociale și a serviciilor publice.  

Sub-direcţii propuse în cadrul Direcţiei de Dezvoltare 1: 
1.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere și de transport. 

În comuna Stoenești s-a acordat o atenție deosebită asfaltării drumurilor în ultimii ani, însa 
infrastructura necesită o atenție deosebită și în următorii ani.  

 

 În urma realizării Sondajului de opinie în perioada mai 
2021 s-au  putut  cuantifica  părerile cetăţenilor cu privire 
la problemele și oportunităţile de dezvoltare ale comunei. 
Studiul  are la bază metoda anchetei sociologice, iar 
instrumentul de cercetare folosit în cadrul anchetei este 
chestionarul de opinii.  
Opiniile cetăţenilor în domeniu: Necesitatea 
îmbunătăţiră  drumurilor locale: în proporţie de 56,30% 
cetăţenii au răspuns că este necesară în foarte  mare 
măsură.  

Ce ne-au spus cetațenii? 

 
Proiecte propuse pentru măsura 1.1: 

    Reabilitarea și  modernizarea drumurilor comunale, forestiere și agricole; 
    Realizarea de trotuare și pieste pentru bicicliști; 
 Realizarea de trasee turistice și off-road; 
 Amenajarea de parcări zone turistice; 
 Dotarea serviciului întreținere drumuri și SVSU; 
        Lucrări de consolidare a zonelor cu aluncări de teren frecvente; 

 
Surse definanţare: 

• Bugetul local; 
• Bugetul judeţului Argeș; 
• Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe naţionale; 
• Credite și produse bancare românești; 
• Creditele Băncii Europene de Investiţii; 
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1.2 Extinderea și modernizarea infrastructurii edilitare de alimentare cu apă, înfiinţarea   
reţelei de canalizare și extinderea celei de alimentare cu gaze 

O prioritate pentru România și implicitit pentru comuna Stoenești o reprezintă realizarea 
serviciilor de utilități de bază. În acest moment peste 90% din comună are servicii de alimentare cu 
apă, este prioritar pentru următorii ani oferirea serviciilor de canalizare și epurare a apelor uzate. 

 
 

În urma realizării Sondajului de opinie în mai 
2021 s-au putut cuantifica  părerile cetăţenilor cu 
privire la problemele și oportunităţile de dezvoltare ale 
comunei. Studiul are la bază metoda anchetei 
sociologice, iar instrumentul de cercetare folosit în 
cadrul anchetei este chestionarul de opinii. Opiniile 
cetăţenilor în domeniu: Modernizarea reţelei de 
apă potabilă. 57,3% din respondenţi, consideră că 
modernizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă este 
necesară în foarte mare măsură. 

Ce ne-au spus cetațenii? 

 
Proiecte propuse pentru măsura 1.2: 

 Măsuri de corectare a torenților; 
 Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă; 
 Lucrări de regularizare a râului în zonele cu inundabilitat crescută; 
 Realizarea sistemului de canalizare; 
 Realizarea rețelei de gaze naturale; 
 Activități de ecologizare a cursurilor de apă; 
 Campanii de conștientizare a populației privind adaptarea la schimbările climatice și 
utilizarea rațională a apei. 
 Modernizare și extindere sistem de iluminat public. 
 

Surse de finanţare: 
• Bugetul local; 
• Bugetul judeţului Argeș; 
• Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe naţionale; 
• Credite si produse bancare romanesti; 
• Creditele Băncii Europene de Investiţii; 
• Fondul de mediu; 
• Programe bilaterale; 
• Voluntariat. 

 
1.3 Protejarea si îmbunătăţirea calităţă mediului 
Colectarea, reciclarea si tratarea deșeurilor reprezintă o prioritate și se regăsește și în 

angajamentele asumate de România faţă de Uniunea Europeană. Desi Legea 27/2007 privind 
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aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor instituie obligativitatea 
sortării deșeurilor, deocamdată sistemul de colectare selectivă nu este pus la punct.  

 

 
În urma realizării Sondajului de opinie in mai 

2021 s-au putut  cuantifica  părerile cetăţenilor cu 
privire la problemele și oportunităţile de dezvoltare ale 
comunei. Studiul  are la bază metoda anchetei 
sociologice, iar instrumentul de cercetare folosit în 
cadrul anchetei este chestionarul de opinii. Opiniile 
cetăţenilor în domeniu: 

Sistemul de canalizare: În prezent, comuna 
Stoenești nu dispune de un sistem centralizat de 
canalizare menajeră, locuitorii având evacuarea apelor 
menajere rezolvată prin latrine uscate. Astfel 
realizarea reţelei de canalizare este necesară să se 
realizeze în foarte mare măsură. 

Colectarea deseurilor: Cetatenii au raspuns 
că este necesară medernizarea sistemului de colectare 
a deșeurilor reciclabile în foarte mare măsura. 

Ce ne-au spus cetațenii? 

Proiecte propuse pentru măsura 1.3: 
 Crearea de spații de joacă și agrement petru copii din comuna Stoenești; 
 Implemenarea surselor de energie verde (rețea de iluminat stradal cu energie solară, 

modernizare agenți economici prin implementarea surselor de energie alternativă); 
 Crearea de toalete ecologice și coșuri de gunoi stradale; 
 Instalarea de paratrăsnete; 
 Implementarea unui sistem integrat de management al deșeurilor; 
 Zilele Energiei Inteligente; 
 Campanii pentru folosirea în Institușțiile publice  hârtiei reciclabile, a înlocuirii iluminatului 

prin becuri cu incandescență. 
Surse de finantare: 

• Bugetul local; 
• Bugetul judeţului Argeș; 
• Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe naţionale; 
• Credite și produse bancare romanesti; 
• Creditele Băncii Europene de Investiţii; 
• Fondul de mediu; 
• Programe bilaterale; 
• Voluntariat; 
• Sponsorizări. 
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DIRECTIA DE DEZVOLTARE 2: Dezvoltarea economică a Comunei Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populaţiei. 

Obiectivul direcţiei de dezvoltare: Creșterea gradului de atractivitate al comunei Stoenești 
prin încurajarea activităţilor din industrie și agricultură și sprijinirea sectorului turistic. Identificarea 
și susţinerea pentru finanţarea unor proiecte cu impact economic mare trebuie să fie prioritară altor 
proiecte.  
 

 

În urma realizării Sondajului de opinie în mai 
2021 s-au  putut  cuantifica  părerile cetăţenilor cu 
privire la problemele și oportunităţile de dezvoltare 
ale comunei. Studiul  are la bază metoda anchetei 
sociologice, iar instrumentul de cercetare folosit în 
cadrul anchetei este chestionarul de opinii. Opiniile 
cetăţenilor în domeniu: 

Datele statistice arată că locuitorii comunei 
Stoenești îşi doresc ca investiţiile să fie promovate 
astfel: în primul rând în turism și agroturism 70,9%, 
zootehnice 65% si pomicultură 51,5%.  

Procentajul  mare obţinut pentru afirmaţia că 
situaţia economică va fi mai bună, este datorat 
faptului că locuitorii comunei Stoenești au încredere 
în instituţăle locale, că vor ţine cont de părerile lor, şi 
pe viitor se vor produce schimbări în toate domeniile 
de dezvoltate în comună. 

Ce ne-au spus cetațenii? 

Sub-direcţii propuse în cadrul Direcţieid e Dezvoltare 2: 
 

2.1 Dezvoltarea activităților Agricole ecologice 
Agricultura ecologică este din ce în ce mai preferată agriculturii convenţionale, atat de marii 

producători cât și de fermieri. Producătorii, procesatorii și comercianţii ecologici sunt încurajaţi prin 
programe naţionale și europene prin programe care să-i ajute să treacă de la agricultura convenţională 
la cea ecologică.  

Cadrul pentru dezvoltarea unor astfel de activităţi este deosebit de favorabil din 
următoarele considerente: 
 obligativitatea asigurării culturilor agricole, ceea ce reduce riscul cultivatorului în cazul 
compromiterii recoltei; 
 preţul de vanzare mare al produselor bio-organice;  
 programele europene de distributie a lactatelor, legumelor și fructelor în școli.  

 
Proiecte propuse pentru măsura 2.1: 

 Sprijinirea înființării unor centre de prelucrare sau colectare a laptelui, a cărnii, a fructelor și 
a ciupercilor; 
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 Dezvoltarea facilităților de sprijinire a activităților economice (crearea de puncta de vânzare 
directe a produselor locale tradiționale de către producători); 

 Identificarea și stimularea unor noi afaceri agricole în mediul rural; 
 Măsuri de sprijinire a agricultorilor prin accesarea de fonduri pentru modernizarea 

exploatațiilor agricole; 
 Sprijinirea înființării unor ferme pilot; 
 Sprijinirea producătorilor tradiționali și a asociaților Agricole. 

Surse de finanţare: 
• Bugetul local; 
• Bugetul judeţului Arges; 
• Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe naţionale; 
• Credite si produse bancare romanesti; 
• Creditele Băncii Europene de Investiţii; 
• Fondul de mediu; 
• Programe bilaterale; 
• Voluntariat; 
• Sponsorizări. 

 
2.2 Dezvoltarea activităţilor turistice 

Cadrul natural al comunei și nivelul redus de obiective turistice, face ca localitatea să fie mai 
puțin atractivă pentru astfel de activități dedicate turiștilor, însa se pot realiza activități turistice de 
agrement pentru persoanele din zonă și de asemenea se pot înființa unități de cazare pentru perioade 
scurte de timp, pentru persoanele care sunt în tranziție prin zonă. 

 
Proiecte propuse pentru măsura 2.2: 

 Pregătirea personalului pentru creșterea capacității de adaptare la mediul economic; 
 Realizarea de trasee tematice în cadrul Parcului Natural sau în afara acestuia; 
 Dezvoltarea unui parteneriat pentru crearea unor pachete turistice; 
 Dezvoltarea infrastructurii turistice și a serviciilor conexe (puncte de informare turistică-

panouri, pliante, hărți stradale, site); 
 Promovarea potențialului turistic; 
 Încurajarea activităților în domeniul agroturismului și turismului de agrement; 
 Reamenajarea punctelor de acces la obiectivele turistice; 
 Amenajare puncte gastronomice locale. 

 
Surse definanţare: 

• Bugetul local; 
• Bugetul judeţului Argeș; 
• Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe naţionale; 
• Credite și produse bancare românești; 
• Creditele Băncii Europene de Investiţii; 
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• Programe bilaterale; 
• Sponsorizări; 
• Fonduri private; 

 
DIRECTIA DE DEZVOLTARE 3: Dezvoltarea resurselor umane 
Obiectivul direcţiei de dezvoltare: Integrarea tuturor categoriilor de locuitori în viaţa social-

economică a comunei prin dezvoltarea și valorificarea capitalului uman local. 
Resursa umană este cea mai valoroasă resursă pe care o are comunitatea, deoarece ea pune în 

valoare potenţialul local și asigură exploatarea eficace și eficientă a celorlalte resurse. La acest capitol 
comuna Stoenești are de rezolvat o problemă foarte dificilă, reprezentată de plecarea din oraș a unui 
număr foarte mare de tineri. 

Pe de altă parte, statisticile europene arată că numărul pensionarilor se va dubla pană în 2060. 
Pentru România estimările mai cuprind reducerea cu peste 20% a populaţiei până în 2050, fiind în acest 
moment pe locul patru în Uniunea Europeană la scăderea populaţiei și atingerea unui raport de 1,5 
cetăţeni activi la un pensionar, luând în calcul emigraţia. 

 
 În urma realizării Sondajului de opinie în mai 

2021 s-au putut  cuantifica părerile cetăţenilor cu privire 
la problemele și oportunităţile de dezvoltare ale 
comunei. Studiul mare la bază metoda anchetei 
sociologice, iar instrumentul de cercetare folosit în 
cadrul anchetei este chestionarul de opinii. Opiniile 
cetăţenilor în domeniu: 

Serviciile medicale:  foarte mare măsură 
39,8%. În urma răspunsurilor obţinute rezultă că este 
necesar să se îmbunătățeacă serviciile medicale. 
            Recomandările făcute de cetăţeni pentru 
dezvoltarea comunei adresate autorităţilor locale sunt: 
Atragerea de noi investitori în comună, Dezvoltarea 
proiectelor în parteneriat public-privat, Rețeaua de 
gaze, Măsuri de corectare a torenților, Înființarea de 
locuri de muncă, Sprijinirea tinerilor și ajutorul acestora 
în căutarea unui loc de muncă sau în dezvoltarea unei 
afaceri, Atragerea de fonduri europene pentru 
dezvoltarea comunei, Dezvoltarea industriei, 
Promovarea mai activă a localității., Luarea în 
considerare a ideilor tinerilor pentru dezvoltarea 
modalităților de divertisment, Proiecte mai modeste cu 
șanse mai mari de realizare, Amenajarea de parcuri și 
spații verzi, Modernizarea și dotarea căminelor 
culturale, Amenajarea locurilor de joacă pentru copii, 

Ce ne-au spus cetațenii? 
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Implicarea cetățenilor în dezvoltarea comunei, Inițierea 
parteneriatelor interinstituționale, Extinderea utilităților 
(apă, curent). Sprijin pentru fermieri, Să respecte 
promisiunile din campania electorală, Modernizarea 
drumului județean, Introducerea apei potabile, 
Amenajarea străzilor, Modernizarea cabinetelor 
medicale, Mai multă implicare în îngrijirea persoanelor 
vârstnice, Amenajarea de spații pentru parcare si a 
drumului către Vârful Leaota, Implementare rețea de 
canalizare și Promovarea mai activă a turismului. 

 
Sub-direcţii propuse în cadrul Direcţiei de Dezvoltare 3: 
3.1 Menţinerea și integrarea tinerilor în viaţa socială și economică a comunităţii locale 
Tinerii trebuie integraţi în viaţa comunităţii printr-o serie de măsuri menite să le trezească 

interesul faţă de comunitate, măsuri cuprinzând consultarea lor în ceea ce privește dezvoltarea viitoare 
a localităţii, organizarea unor întalniri pentru discutarea aspectelor care i-au determinat să se declare 
nemulţumiţi sau indiferenţi faţă de comunitate. 

 
Proiecte propuse pentru măsura 3.1: 

 Susținerea prin burse de merit și performanță a tinerilor; 
 Programe de consiliere și orientare școlară pentru combaterea fenomenului de abandon școlar; 
 Încheierea unor parteneriate între școală-administrație-mediu privat; 
 Programe de consigliere și orientare școlară pentru combaterea fenomenului de abandon școlar; 

 
Surse definanţare: 

• Bugetul local; 
• Bugetul judeţului Argeș; 
• Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe naţionale; 
• Programe educaționale; 
• Sponsorizări; 

 
3.2 Cresterea accesului si participără la formarea continuă 
Această măsură se adresează deopotrivă profesorilor, șomerilor sau celor care doresc o 

reconversie profesională, precum și pensionarilor care doresc o viață activă și după vârsta pensionării. 
 
Proiecte propuse pentru măsura 3.2: 

 Programe de consiliere și orientare profesională pentru șomeri; 
 Formarea inițială și cotinuă a cadrelor didactice și resurselor umane din unitățile de învățămât; 
 Organizarea unor manifestări culturale (fundații culturale-ansambluri, soliști, ateliere de arte și 

meserii etc.) 
 Măsuri de dezvoltare a resurselor umane din învățământ prin implicarea în proiecte, inclusiv 
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în parteneriat cu ceilalți actori locali; 
 Activități tip club pentru pensionari; 
 Asigurarea de facilități pentru elevi și cadre didactice (schimburi de experiență, acțiuni 

organizate în parteneriat cu alte școli). 
Surse de finanţare: 

• Bugetul local; 
• Bugetul judeţului Argeș; 
• Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe naţionale; 
• Programe educaționale; 
• Sponsorizări; 
• Bugetul de stat- Ministerul culturii; 

 
1.3 Reabilitarea infrastructurii educaţionale, sociale si culturale 
Proiecte propuse pentru măsura 3.3: 

 Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și a școlilor; 
 Înființarea unei grădinițe cu program prelungit (Sat Stoenești); 
 Amenajarea cu mobilier specific a unor locuri de joacă pentru copiii preșcolari și școlari; 
 Amenajarea unor facilități de petrecere a timpului liber pentru tineri (foișoare, parc de 

aventură); 
 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate; 
 Înființare centru medical permanent; 
 Înființare farmacie veterinară; 
 Reabilitare Cămine Culturale (în satele Stoenești și Bădeni); 
 Lucrări de reabilitare a unităților de învățământ; 
 Continuarea activităților de dotare a unităților cu material didactic și IT și conectare la internet 

prin rețele de broadband. 
 

Surse de finanţare: 
• Bugetul local; 
• Bugetul judeţului Argeș; 
• Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe naţionale; 
• Programe educaționale; 
• Sponsorizări; 
• Bugetul de stat- Ministerul culturii; 
• Credite si produse bancare romanesti; 

 
 DIRECȚIA DE DEZVOLTARE 4: Modernizarea administraţiei publice locale 

Obiectivul direcţiei de dezvoltare: Primăria Stoenești trebuie să asigure servicii publice la 
același nivel de calitate cu toate zonele si localităţile din ţără. 
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 În urma realizării Sondajului de opinie in mai 2021 
s-au putut cuantifica părerile cetăţenilor cu privire la 
problemele și oportunităţile de dezvoltareale comunei. 
Studiul are la bază metoda anchetei sociologice, iar 
instrumentul de cercetare folosit în cadrul anchetei 
este chestionarul de opinii. 

Opiniile cetăţenălor în domeniu: 
Luând în considerare datele statistice obținute la 

întrebarea “Cât de multumiți sunteți, în general, de 
felul în care traiți?”, 7,8% au răspuns foarte 
mulțumiți, 40,8% au raspuns multumiți, 49,5%  
oarecum multumiți, 1,9% nemultumiți, astfel părerile 
cetăţenilor fiind împărţite datorită situaţiei generale a 
comunei ceea ce se poate vedea din datele obţinute 
mai sus. 

Următoarea întrebare a fost: ”cât de important 
consideraţi  că este rolul fiecărei instituţii locale” 
cum ar fi: consiliul local, primarul, conducerea şcolii, 
biserica de aici rezultând: 
-57,3% consideră că rolul Consiliului local este foarte 
important alături de primar (74,8%) pentru că aceştia 
iau cele mai importante hotărâri față de problemele 
care se ivesc în teritoriu; 
-56,3%  consideră  conducerea  şcolii  foarte 
importantă;  
-42,7% din respondenţi consideră foarte importantă 
instituţia bisericească. 

Ce ne-au spus cetațenii? 
 

Sub-direcţii propuse în cadrul Direcţiei de Dezvoltare 4: 
4.1 Îmbunătăţirea capacităţii administrative 
În lipsa unei motivări salariale, personalul bine pregătit este tentat să caute locuri de muncă 

mai bine plătite în consultanţă, administraţia public judeţeană sau centrală, sau mediul privat. Pe de 
altă parte, imposibilitatea angajării imediate a altor angajaţi din primărie influenţează în mod negativ 
continuitatea activităţilor. 

Proiecte propuse pentru măsura 4.1: 
 Adaptarea anuală a organigramei și regulamentului de organizare și funcţionare la nevoile 

instituţiei și schimbările legislative; 
 

Surse de finanţare: 
• Bugetul local; 
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Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii 
Proiecte propuse pentru măsura 4.2: 

 Organizarea unor întâlniri cu cetățenii și tinerii; 
 Încheierea de parteneriate cu organizații neguvernamentale; 
 Specializarea funcționarilor de la urbanism amenajarea teritoriului; 
 Informatiarea administrației publice prin realizarea bazelor de date geospațiale, utilizarea 

GIS-ului. 
Surse de finanţare: 
• Bugetul local; 
• Bugetul judeţului Argeș; 
• Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe naţionale. 
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CAPITOLUL IV – PORTOFOLIU DE PROIECTE AL COMUNEI STOENEȘTI PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 
2021-2027 

  Direcția / 
subdirecția 
De dezvoltare 

Proiectul propus Responsabil / 
parteneri 

Interval de 
timp 

recomandat 
pentru 

realizare 

Stadiul 
proiectului 
intenție/SF/

PT/ 
Implementa

re si 
valoarea 
estimate 
(euro) 

Surse de 
finanțare 

disponibile 
Pași de urmat 

1. Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii fizice si 
sociale si a serviciilor 
publice 
1.1.Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii rutiere si de 
transport 

Modernizare drumuri 
Comunale, forestiere si 
agricole  
 

Consiliul Local 
Și  

Beneficiari privați  
 

2021-2027 Intenție 
 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 

 - includerea în lista 
de investiții a SF, CF 
si PT; 
- achiziție publică 
de servicii de 
elaborare a studiilor; 
- includerea în lista de 
investiții a investiției 
propuse; 
- achiziția publică 
de lucrări; 
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1.Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii fizice și 
sociale și a serviciilor 
publice 
1.1.Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

Realizare trotuare și 
piste de bicicliști 

Consiliul Local 
Și  

Beneficiari privați  
 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 

- includerea în lista 
de investiții a SF, CF 
și PT; 
- achiziție publică 
de servicii de 
elaborare a studiilor; 
- includerea în lista de 
investiții a investiției 
propuse; 
- achiziția publică 
de lucrări; 

1.Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii fizice si 
sociale si a serviciilor 
publice 
1.1.Dezvoltarea si 
modernizarea 
infrastructurii rutiere si de 
transport 

Realizare trasee turistice 
și off-road  

Consiliul Local 
Și  

Beneficiari privați  
 

2021-2027 

 
 

Intenție 
 
 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale si  
de dezvoltare 
rurală 

- includerea în lista 
de investiții a SF, CF 
si PT; 
- achiziție publică 
de servicii de 
elaborare a studiilor; 
- includerea în lista de 
investiții a investiției 
propuse; 
- achiziția publică 
de lucrări; 
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1.Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii fizice si 
sociale și a serviciilor 
publice 
1.1.Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

Amenajare parcări zone 
turistice  

Consiliul Local 
Și  

Beneficiari privați  
 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 

- includerea în lista 
de investiții a SF, CF 
si PT; 
- achiziție publică 
de servicii de 
elaborare a studiilor; 
- includerea în lista de 
investiții a investiției 
propuse; 
- achiziția publică 
de lucrări; 

1.Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii fizice și 
sociale si a serviciilor 
publice 
1.1.Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

Dotare serviciu 
întreținere drumuri și 
SVSU 

Consiliul Local 2021-2025 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale și 
de dezvoltare 
rurală 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; Credit 
BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 
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1.Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii fizice și 
sociale și a serviciilor 
publice 
1.1.Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii rutiere și de 
transport 

Lucrări de consolidare a 
zonelor cu alunecări de 
teren frecvente 

Consiliul Local 2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale si de 
dezvoltare rurală 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; Credit 
BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 

1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.2 Extinderea si 
modernizarea infrastructurii 
edilitare de alimentare cu apă 
, înființarea   rețelei de 
canalizare și extinderea 
rețelei de alimentare cu gaze 

 Măsuri de corectare a 
torenților 

Consiliul Local 
Și Romsilva 2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; Credit 
BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 
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1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.2 Extinderea și 
modernizarea infrastructurii 
edilitare de alimentare cu apă 
, înființarea   rețelei de 
canalizare și extinderea 
rețelei de alimentare cu gaze 

Modernizare și 
extindere sistem de 
alimentare cu apă 

Consiliul Local 2021-2027 Intenție și 
execuție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale și 
de dezvoltare 
rurală 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; Credit 
BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 

1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice si sociale si a serviciilor 
publice 
1.2 Extinderea si 
modernizarea infrastructurii 
edilitare de alimentare cu apă 
, înființarea   rețelei de 
canalizare si extinderea 
rețelei de alimentare cu gaze 

Lucrări de regularizare 
a râului în zonele cu 
inundabilitate crescută 

Consiliul Local 
Și 

Apele Române 
2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale si de 
dezvoltare rurală 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; Credit 
BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 
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1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.2 Extinderea și 
modernizarea infrastructurii 
edilitare de alimentare cu apă 
, înființarea   rețelei de 
canalizare și extinderea 
rețelei de alimentare cu gaze 

Realizarea sistemului 
de canalizare  Consiliul Local 2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; Credit 
BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 

1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.2 Extinderea și 
modernizarea infrastructurii 
edilitare de alimentare cu apă 
, înființarea   rețelei de 
canalizare și extinderea 
rețelei de alimentare cu gaze 

Realizarea rețelei de gaze 
naturale  Consiliul Local 2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; Credit 
BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 
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1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.2 Extinderea și 
modernizarea infrastructurii 
edilitare de alimentare cu apă, 
înființarea   rețelei de 
canalizare și extinderea 
rețelei de alimentare cu gaze 

Activități de ecologizare 
a cursurilor de apă 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș  
Instituțiile de 
învățământ 

Și  
Beneficiari Privați 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; 
Credit BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Credit bancar; Credit 
BEI 
Programe 
operaționale și de 
dezvoltare rurală 

1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.2 Extinderea și 
modernizarea infrastructurii 
edilitare de alimentare cu apă 
, înființarea   rețelei de 
canalizare și extinderea 
rețelei de alimentare cu gaze 

Campanii de 
conștientizare a 
populației 
privind adaptarea la 
schimbările climatice si 
utilizarea rațională a 
apei 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș  
Instituțiile de 
învățământ  

Garda de Mediu 
APM Argeș 
 ONG-uri de 

mediu din judet 
Media locală 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Programe 
guvernamentale; 
POS Mediu 
Fondul de Mediu 
Programe 
bilaterale 
Voluntariat 

- stabilirea unui plan 
de acțiune; 
- stabilirea unui 
calendar al 
activităților; 
- realizarea 
activităților propuse 
- diseminarea 
rezultatelor obținute 
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1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.3.Protejarea și 
îmbunătățirea calitățiii 
mediului 

Crearea de spatii de joacă 
și agrement pentru copii  
în comuna Stoenești 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș  
Instituțiile de 
învățământ 

 ONG-uri de 
mediu 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Programe 
guvernamentale; 
POS Mediu 
Fondul de Mediu 
Programe 
bilaterale 
Voluntariat 

- includerea în lista 
de investiții a 
studiilor necesare; 
- achiziție publică de 
servicii de elaborare a 
studiilor; 
- includerea în lista de 
investiții a investiției 
propuse; 
- achiziția publică 
de lucrări; 

1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.3.Protejarea și 
îmbunătățirea calitățiii 
mediului 

Implementarea surselor 
de energie “Verde” (rețea 
de iluminat stradal cu 
energie solară, 
modernizare agenți 
economici prin 
implementarea surselor 
de energie alternativă) 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
 Instituțiile de 

învățământ  
ONG-uri de mediu 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Programe 
guvernamentale; 
POS Mediu 
Fondul de Mediu 
Programe 
bilaterale 
Voluntariat 

- includerea în lista 
de investiții a 
studiilor necesare; 
- achiziție publică de 
servicii de elaborare a 
studiilor; 
- includerea în lista de 
investiții a investiției 
propuse; 
- achiziția publică 
de lucrări; 
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1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.3.Protejarea și 
îmbunătățirea calitățiii 
mediului 

Crearea de toalete 
ecologice și coșuri de 
gunoi stradale 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș  
Instituțiile de 
învățământ  

ONG-uri de mediu 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Programe 
guvernamentale; 
POS Mediu 
Fondul de Mediu 
Programe 
bilaterale 
Voluntariat 

- includerea în lista 
de investiții a 
studiilor necesare; 
- achiziție publică de 
servicii de elaborare a 
studiilor; 
- includerea în lista de 
investiții a investiției 
propuse; 
- achiziția publică 
de lucrări; 

1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.3.Protejarea și 
îmbunătățirea calitățiii 
mediului 

Instalarea de paratrăsnete  

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș  
ONG-uri de 

Mediu 
Parteneriat public- 

privat 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Programe 
guvernamentale; 
POS Mediu 

- includerea în lista 
de investiții a 
studiilor necesare; 
- achiziție publică de 
servicii de elaborare a 
studiilor; 
- includerea în lista de 
investiții a investiției 
propuse; 
- achiziția publică; 
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1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.3.Protejarea și 
îmbunătățirea calitățiii 
mediului 

Implementarea unui 
sistem integrat de 
management al 
deșeurilor  

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș  
ONG-uri de 

Mediu 
Parteneriat public- 

privat 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Programe 
guvernamentale; 
POS Mediu 

- includerea în lista 
de investiții a 
studiilor necesare; 
- achiziție publică de 
servicii de elaborare a 
studiilor; 
- includerea în lista de 
investiții a investiției 
propuse; 
- achiziția publică 

  

1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.3.Protejarea și 
îmbunătățirea calitățiii 
mediului 

Zilele Energiei 
Inteligente 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
 Instituțiile de 

învățământ  
Garda de Mediu 

APM Argeș 
 ONG-uri de 

mediu 
Agenți economici  

Media locală 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Voluntariat 
Sponsorizări 

- informare privind 
desfășurarea 
evenimentelor de 
acest gen; 
- elaborarea unei liste 
de activități, liste de 
invitați și agende 
preliminare a 
evenimentului; 
- realizarea unei 
consultări cu factorii 
interesați și cei de 
decizie; 
- finalizarea agendei, 
listei de invitați și 
li i d  i i i  
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1. Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
fizice și sociale și a serviciilor 
publice 
1.3.Protejarea și 
îmbunătățirea calitățiii 
mediului 

Campanii pentru 
folosirea în Instituțiile 
publice a hârtiei 
reciclabile, a 
înlocuirii 
iluminatului prin 
becuri cu 
incandesceță 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
 Instituțiile de 

învățământ  
Garda de Mediu 

APM Argeș  
ONG-uri de mediu 
Agenții economici 

Media locală 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; Programe 
guvernamentale; 
Voluntariat 
Sponsorizări 

- informare privind 
desfășurarea 
evenimentelor de 
acest gen; 
- elaborarea unei liste 
de activități, liste de 
invitați si agende 
preliminare a 
evenimentului; 
- realizarea unei 
consultări cu factorii 
interesați și cei de 
decizie; 
- finalizarea agendei, 
listei de invitați si 
listei de activități; 
- organizarea 
evenimentului; 
   

 2: Dezvoltarea 
economică a Comunei 
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.1.Dezvoltarea activităților 
agricole ecologice 

Sprijinirea înființării 
unor centre de 
prelucrare sau 
colectare a 
laptelui, a cărnii, 
a fructelor și a 
ciupercilor 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
Centre de 
cercetare  

Asociații de 
producători  

Agenți economici 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Buget de stat; 
Programe 
naționale; PNDR 
Credite bancare 

- întâlniri cu Agenți 
economici / 
Asociațiile de 
producători în 
vederea stabilirii unui 
plan de acțiune 
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2: Dezvoltarea 
economică a Comunei 
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.1.Dezvoltarea activităților 
agricole ecologice 

Dezvoltarea 
facilităților de 
sprijinire a activităților 
economice (crearea de 
puncte de vânzare 
directe a produselor 
locale tradiționale de 
către producători) 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
Centre de 
cercetare  

Asociații de 
producători  

Agenți economici 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Buget de stat; 
Programe 
naționale; PNDR 
Credite bancare 

- întâlniri cu Agenții 
economici / 
Asociațiile de 
producători în 
vederea stabilirii unui 
plan de acțiune 

2: Dezvoltarea 
economică a Comunei 
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 

2.1.Dezvoltarea activităților 
agricole ecologice  

Identificarea și 
stimularea unor noi 
afaceri agricole în 
mediul rural 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
Centre de 
cercetare  

Asociații de 
producători 

 Agenți economici 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Buget de stat; 
Programe 
naționale; PNDR 
Credite bancare 

- întâlniri cu Agenții 
economici / 
Asociațiile de 
producători în 
vederea stabilirii unui 
plan de acțiune 
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2: Dezvoltarea 
economică a Comunei 
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.1.Dezvoltarea activităților 
agricole ecologice 

Măsuri de sprijinire a 
agricultorilor prin 
accesarea e fonduri 
pentru modernizarea 
exploatațiilor agricole 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
Centre de 
cercetare  

Asociații de 
producători 

 Agenți economici 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Buget de stat; 
Programe 
naționale; PNDR 
Credite bancare 

- întâlniri cu Agenții 
economici / 
Asociațiile de 
producători în 
vederea stabilirii unui 
plan de acțiune 
comun și 
îndrumarea lor pentru 
accesarea fondurilor 
nerambursabile 

2: Dezvoltarea 
economică a Comunei 
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.1.Dezvoltarea activităților 
agricole ecologice 

Sprijinirea înființării 
unor ferme pilot 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
Centre de 
cercetare  

Asociații de 
producători  

Agenți economici 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Buget de stat; 
Programe 
naționale; PNDR 
Credite bancare 

- întâlniri cu Agenții 
economici / 
Asociațiile de 
producători în 
vederea stabilirii unui 
plan de acțiune 
comun și 
îndrumarea lor pentru 
accesarea fondurilor 
nerambursabile 
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2: Dezvoltarea 
economică a Comunei 
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.1.Dezvoltarea activităților 
agricole ecologice 

Sprijinirea 
producătorilor 
tradiționali și a 
asociațiilor agricole 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
Centre de 
cercetare  

Asociații de 
producători  

Agenți economici 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Buget de stat; 
Programe 
naționale; PNDR 
Credite bancare 

- întâlniri cu Agenții 
economici / 
Asociațiile de 
producători în 
vederea stabilirii unui 
plan de acțiune 
comun și 
îndrumarea lor pentru 
accesarea fondurilor 
nerambursabile 

2.Dezvoltarea 
economică a comunei 
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.2.Dezvoltarea activităților 
turistice 

Pregătirea 
personalului 
pentru creșterea 
capacitații de 
adaptare la mediul 
economic 

Consiliul Local 
AJOFM Furnizori 

de instruire  
Agenți economici 

2021-2027 Intenție 

POCU 
Bugetul de stat 
Sponsorizări 
Fonduri private 

-selectare 
furnizorului de 
servicii 
- activități de instruire 
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2.Dezvoltarea 
economică a comunei 
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.2.Dezvoltarea activităților 
turistice 

Realizarea de 
trasee tematice în 
cadrul Parcului 
Natural sau în 
afara acestuia 

Consiliul Local 
Agenți economici 2021-2027 SF  

 

 
Bugetul de stat 
Sponsorizări  
Fonduri private 
POR 2014-2020 
PNDR 2014-
2020 

- includerea în lista 
de investiții a 
studiilor necesare; 
- achiziție publică de 
servicii de elaborare a 
studiilor; 
- includerea în lista de 
investiții a investiției 
propuse; 
- achiziția publică; 

2.Dezvoltarea 
economică a comunei  
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.2.Dezvoltarea activităților 
turistice 

Dezvoltarea unui 
parteneriat pentru 
crearea unor pachete 
turistice 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
 Camera de 
Comerț si 

Industrie Argeș 
Agenți economici 

2021-2027 Intenție 
Bugetul local; 
Bugetul de stat; 
PNDR 

- stabilirea cadrului 
instituțional 
- analiza factorilor 
interesați 
-elaborarea 
propunerilor pentru 
pachetele turistice 
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2.Dezvoltarea 
economică a comunei  
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.2.Dezvoltarea activităților 
turistice 

Dezvoltarea 
infrastructurii turistice și 
a serviciilor conexe 
(puncte de informare 
turistică – panouri, 
pliante, hărți stradale, 
site) 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș  
Camera de Comerț 
si Industrie Argeș 
Agenți economici 

2021-2027 Intenție 
Bugetul local; 
Bugetul de stat; 
PNDR 

-stabilirea cadrului 
instituțional 
- analiza factorilor 
interesați 
-elaborarea 
propunerilor pentru 
pachetele turistice 

2.Dezvoltarea 
economică a comunei  
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.2.Dezvoltarea activităților 
turistice 

Promovarea potențialului 
turistic  

Consiliul Local 
Consiliul Județean 
Argeș Camera de 

Comert si 
Industrie Argeș 

Agenți economici 

2021-2027 Intenție 
Bugetul local; 
Bugetul de stat; 
PNDR 

-stabilirea cadrului 
instituțional 
- analiza factorilor 
interesați 
-elaborarea 
propunerilor pentru 
pachetele turistice 
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2.Dezvoltarea 
economică a comunei 
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.2.Dezvoltarea activităților 
turistice 

Încurajarea 
activităților în 
domeniul 
agroturismului si 
turismului de 
agrement 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș Agenți 
economici 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul de stat; 
POR, 
POC, PNDR 

-analiza factorilor 
interesați 
- întâlniri cu Agenți 
economici în vederea 
stabilirii unui plan de 
acțiune comun și 
îndrumarea lor pentru 
accesarea fondurilor 
nerambursabile 

2.Dezvoltarea 
economică a comunei 
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.2.Dezvoltarea activităților 
turistice 

Reamenajarea punctelor 
de acces la obiectivele 
turistice 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș Agenți 
economici 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul de stat; 
POR, 
POC, PNDR 

-analiza factorilor 
interesați 
- întâlniri cu Agenți 
economici în vederea 
stabilirii unui plan de 
acțiune comun și 
îndrumarea lor pentru 
accesarea fondurilor 
nerambursabile 
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2.Dezvoltarea 
economică a comunei 
Stoenești și creșterea 
nivelului de trai al populației 
2.2.Dezvoltarea activităților 
turistice 

Amenajare puncte 
gastronomice locale 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș Agenți 
economici 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul de stat; 
POR, 
POC, PNDR 

-analiza factorilor 
interesați 
- întâlniri cu Agenți 
economici in vederea 
stabilirii unui plan de 
acțiune comun și 
îndrumarea lor pentru 
accesarea fondurilor 
nerambursabile 

3. Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.1.Mentinerea și integrarea 
tinerilor în viața socială și 
economică a comunității 
locale 

Programe de 
consiliere și orientare 
școlară pentru 
combaterea 
fenomenului 
de abandon școlar 

Consiliul Local 
Instituția de 
învățământ 

Inspectoratul 
Școlar al Județului 

Argeș 
Fundații si 
Asociații 

Familiile copiilor 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; POCU 

- evaluarea nevoii 
de dezvoltare a unor 
astfel de programe 
- identificarea 
programe aplicabile 
- elaborarea 
proiectelor și 
implementarea lor 
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3. Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.1.Mentinerea și integrarea 
tinerilor în viața socială și 
economică a comunității 
locale 

Susținerea prin burse 
de merit și 
performanță a 
tinerilor  

Consiliul Local 
Instituția de 
învățământ 

Inspectoratul 
Școlar al Județului 

Argeș 
Fundații si 
Asociații 

Familiile copiilor 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; POCU 

- evaluarea nevoii 
de dezvoltare a unor 
astfel de programe 
- identificarea 
programe aplicabile 
- elaborarea 
proiectelor și 
implementarea lor 
 

3. Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.1.Mentinerea și integrarea 
tinerilor în viața socială și 
economică a comunității 
locale 

Încheierea unor 
parteneriate între 
scoală - 
administrație - mediu 
privat 

Consiliul Local 
Instituțiile de 
învățământ 

Inspectoratul 
Școlar al Județului 

Argeș 
Agenți economici 

2021-2027 Intenție Bugetul local; 
Sponsorizări; 

- analiza 
oportunității și 
legalității unui astfel 
de demers 
- stabilirea condițiilor 
de desfășurare 
- întâlniri de 
informare cu elevii, 
părinții, Agenții 
economici 
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3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.2.Creșterea accesului si 
participării la formarea 
continuă 

Programe de 
consiliere și orientare 
profesională pentru 
Șomeri 

Consiliul Local 
AJOFM Parteneri 

privați 
2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul de stat, 
Programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; 
Programe 
educaționale; 
POSDRU 

- identificarea 
nevoii de instruire 
- identificarea 
programelor care pot 
fi accesate 
- elaborarea 
proiectelor și 
implementarea lor 

3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.2.Creșterea accesului și 
participării la formarea 
continuă 

Formarea inițială si 
continuă a cadrelor 
didactice și resurselor 
umane din unitățile 
de învățământ 

Consiliul Local 
Conducerea 

școlilor   
Cadrele didactice 

Inspectoratul 
Școlar al 

Județului Argeș 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Programe pentru 
Șomeri; 
Programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; 
Programe 
educaționale; 
POSDRU 

- identificarea 
nevoii de instruire 
- identificarea 
programelor care pot 
fi accesate 
- elaborarea 
proiectelor și 
implementarea lor 
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3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.2.Creșterea accesului și 
participării la formarea 
continuă 

Organizarea unor 
manifestări culturale 
(fundații culturale – 
ansambluri, soliști etc.; 
ateliere de arte și 
meserii) 

Consiliul Local 
Instituțiile de 
învățământ 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat 
Ministerul 
Culturii 

- identificarea 
nevoii de instruire 
- identificarea 
programelor care pot 
fi accesate 
- elaborarea 
proiectelor și 
implementarea lor 

3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.2.Creșterea accesului și 
participării la formarea 
continuă 

Măsuri de dezvoltare a 
resurselor umane din 
învățământ prin 
implicarea în proiecte 
inclusiv în parteneriat cu 
ceilalți actori locali 

Consiliul Local 
Instituțiile de 
învățământ 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat 
Ministerul 
Culturii 

- identificarea 
nevoii de instruire 
- identificarea 
programelor care pot 
fi accesate 
- elaborarea 
proiectelor și 
implementarea lor 
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3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.2.Creșterea accesului și 
participării la formarea 
continuă 

Activități tip club 
pentru pensionari Consiliul Local 2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat 

- identificarea 
nevoii de instruire 
- identificarea 
programelor care pot 
fi accesate 
- elaborarea 
proiectelor si 
implementarea lor 

3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.2.Creșterea accesului și 
participării la formarea 
continuă 

Asigurarea de facilități 
pentru elevi și cadre 
didactice ( schimburi de 
experiență, acțiuni 
organizate în parteneriat 
cu alate școli) 

Consiliul Local 2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat 

- identificarea 
nevoii de instruire 
- identificarea 
programelor care pot 
fi accesate 
- elaborarea 
proiectelor si 
implementarea lor 
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3. Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.3.Reabilitarea 
infrastructurii educaționale, 
sociale și culturale 

Reabilitarea și 
modernizarea 
grădinițelor 
și școlilor 
 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
Inspectoratul 

Școlar al Județului 
Argeș 

2021-2027 Intenție 

POR 
Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; 
Programe 
educaționale; 

- identificarea 
nevoii de instruire 
- identificarea 
programelor care pot 
fi accesate 
- elaborarea 
proiectelor și 
implementarea lor 

3. Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.3.Reabilitarea 
infrastructurii educaționale, 
sociale și culturale 

Înființarea unei grădinițe 
cu program prelungit, Sat 
Stoenesti 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
Inspectoratul 

Școlar al Județului 
Argeș 

2021-2027 Intenție 

POR 
Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; 
Programe 
educaționale; 

- identificarea 
nevoii de instruire 
- identificarea 
programelor care pot 
fi accesate 
- elaborarea 
proiectelor și 
implementarea lor 
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3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.3.Reabilitarea 
infrastructurii educaționale, 
sociale și culturale 

Amenajarea cu 
mobilier specific a unor 
locuri de joacă pentru 
copiii preșcolari, 
scolari 

Consiliul Local 
Instituțiile de 

învățământ Agenți 
economici 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; 

-identificarea 
mobilierului adecvat; 
- includerea în lista de 
investiții; 
- achiziția publică 
de bunuri; 
- amenajare 

3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.3.Reabilitarea 
infrastructurii educaționale, 
sociale și culturale 

Amenajarea unor 
facilități de petrecere a 
timpului liber pentru 
tineri (foișoare, parc de 
aventură),  

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
Inspectoratul 

Școlar al Județului 
Argeș Instituțiile 

de Învățământ 
Agenții economici 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; 
Programe 
educaționale; 
Credite si 
produse 

- identificarea 
nevoii de instruire 
- identificarea 
programelor care pot 
fi accesate 
- elaborarea 
proiectelor și 
implementarea lor 
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3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.3.Reabilitarea 
infrastructurii educaționale, 
sociale și culturale 

Modernizarea 
stadionului  

Consiliul Local 
Consiliul Județean 

Argeș 
Inspectoratul 

Școlar al Județului 
Argeș Instituțiile 

de Învățământ 
Agenții economici 

2021-2024 Intenție 

Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; 
Programe 
educaționale; 
Credite si 
produse 

- identificarea 
nevoii de instruire 
- identificarea 
programelor care pot 
fi accesate 
- elaborarea 
proiectelor și 
implementarea lor 

3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.3.Reabilitarea 
infrastructurii educaționale, 
sociale și culturale 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
sănătate 

Consiliul Local 
Consiliul 

Județean Argeș 
2021-2025 Intenție 

Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; Credite 
si produse 
bancare; 

 

- identificarea 
intervențiilor; 
- identificarea 
programelor de 
finanțare care pot fi 
accesate; 
- elaborarea 
documentației pentru 
solicitarea finanțării; 
- implementarea 
proiectelor 
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3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.3.Reabilitarea 
infrastructurii educaționale, 
sociale și culturale 

Înființare centru medical 
permanent 

Consiliul Local 
Consiliul 

Județean Argeș 
2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; Credite 
si produse 
bancare; 
POR 

- identificarea 
intervențiilor; 
- identificarea 
programelor de 
finanțare care pot fi 
accesate; 
- elaborarea 
documentației pentru 
solicitarea finanțării; 
- implementarea 
proiectelor 

3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.3.Reabilitarea 
infrastructurii educaționale, 
sociale și culturale 

Înființare farmacie 
veterinară 

Consiliul Local 
Consiliul 

Județean Argeș 
2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Sponsorizări; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 
programe 
naționale; Credite 
si produse 
bancare; 
POR 

- identificarea 
intervențiilor; 
- identificarea 
programelor de 
finanțare care pot fi 
accesate; 
- elaborarea 
documentației pentru 
solicitarea finanțării; 
- implementarea 
proiectelor 
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3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.3.Reabilitarea 
infrastructurii educaționale, 
sociale și culturale 

Reabilitare și dotare 
Cămin Cultural Bădeni si 
Stoenesti pentru realizare 
Casa de Cultură 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 
Argeș Ministerul 

Culturii 

2021-2027 Intenție Buget local - implementarea 
proiectului 

3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.3.Reabilitarea 
infrastructurii educaționale, 
sociale și culturale 

Lucrări de reabilitare a 
unităților de învățământ 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 
Argeș Ministerul 

Culturii 

2021-2027 Intenție Buget local - implementarea 
proiectului 
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3.Dezvoltarea 
resurselor umane 
3.3.Reabilitarea 
infrastructurii educaționale, 
sociale și culturale 

Continuarea activităților 
de dotare a unităților cu 
material didactic și IT și 
conectare la internet prin 
rețele de broadband 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 
Argeș Ministerul 

Culturii 

2021-2027 Intenție Buget local - implementarea 
proiectului 

4.Modernizarea 
administrației publice locale 
4.1.Îmbunătătirea capacității 
administrative 

Adaptarea anuală a 
organigramei si ROF la 
nevoile instituției si 
schimbările 
legislative 

Consiliul Local 2021-2027 Intenție Bugetul local 

- analiza 
organigramei si a 
nevoilor existente; 
- analiza legislației in 
vigoare; 
- elaborarea 
proiectului de 
hotărâre si supunerea 
lui dezbaterii 
Consiliului Local; 
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4.Modernizarea 
administrației publice locale 
4.2.Îmbunătătirea relației cu 
cetățenii 

Organizarea unor 
întâlniri cu cetățenii și 
tinerii 

Consiliul local 2021-2027 Intenție Bugetul local 

- elaborarea unui 
calendar al întâlnirilor 
- informarea 
cetățenilor 

4.Modernizarea 
administrației publice locale 
4.2.Îmbunătătirea relației cu 
cetățenii 

Încheierea de 
parteneriate cu 
organizații 
neguvernamentale 

Consiliul Local 
Asociațiile si 
Fundațiile din 

comuna 

2021-2027 Intenție Bugetul local 

- identificare 
organizațiilor 
interesate 
- elaborarea acordului 
de parteneriat 
- identificare 
activităților oportune 
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4.Modernizarea 
administrației publice locale 
4.3.Introducerea 
de noi instrumente si 
tehnologii 

Specializarea 
funcționarilor de la 
urbanism si 
amenajarea 
teritoriului 

Consiliul local 2021-2027 Intenție Buget local 
- identificare 
posibilităților de 
instruire 

4.Modernizarea 
administrației publice locale 
4.3.Introducerea 
de noi instrumente si 
tehnologii 

Informatizarea 
administrației publice 
prin 
realizarea bazelor de 
date geospațiale, 
utilizarea GIS-ului, 

Consiliul Local 
Consiliul Județean 
Argeș Furnizori de 

programe soft 

2021-2027 Intenție 

Bugetul local; 
Bugetul județului 
Argeș; 
Bugetul de stat, 
programe 
guvernamentale, 

- analiza situației 
existente; 
- analiza sistemului 
existent in județ 
pentru adoptarea unei 
soluții 
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CAPITOLUL IV - PORTOFOLIUL DE PROIECTE AL COMUNEI STOENEȘTI 
PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 

CAPITOLUL V- BIBLIOGRAFIE 
 

• Viorel Petre Ghinete – Monografia Comunei Stoenești, Editura Tipografia, 2007 
• https://mfe.gov.ro/ 
• Directia Județeană de Statisitică Argeș 
• Fisa de culegere a datelor 
• www.fonduriue.ro 
• www.fonduri-structurale.ro 
• www.adrmuntenia.ro 
• www.inforegio.ro 
• www. eur-lex.europa.eu 
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CAPITOLUL VI - ANEXE 
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