
 

1 
 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 

COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

 

 

 

 

 



 

2 
 

  



 

3 
 

 

Cuprins 
 

Prezentarea comunei Ștefăneștii de Jos ...................................................................................................... 5 

Direcția strategică 1: Administrație orientată către cetățeni ................................................................... 34 

Analiză prospectivă și perspective .......................................................................................................... 34 

Obiective de dezvoltare locală ................................................................................................................ 40 

Direcția strategică 2: Dezvoltare economică și asigurarea de locuri de muncă decente ......................... 42 

Analiză prospectivă și perspective .......................................................................................................... 42 

Obiective de dezvoltare locală ................................................................................................................ 50 

Direcția strategică 3: Infrastructură și urbanism ....................................................................................... 53 

Analiză prospectivă și perspective .......................................................................................................... 53 

Obiective de dezvoltare locală ................................................................................................................ 58 

Direcția strategică 4: Educație de calitate .................................................................................................. 60 

Analiză prospectivă și perspective .......................................................................................................... 60 

Obiective de dezvoltare locală ................................................................................................................ 66 

Direcția strategică 5: Protecție socială și incluziune .................................................................................. 69 

Analiză prospectivă și perspective .......................................................................................................... 69 

Obiective de dezvoltare locală ................................................................................................................ 79 

Direcția strategică 6: Siguranță și ordine publică ...................................................................................... 84 

Analiză prospectivă și perspective .......................................................................................................... 84 

Obiective de dezvoltare locală ................................................................................................................ 92 

Direcția strategică 7: Protecția mediului .................................................................................................... 94 

Analiză prospectivă și perspective .......................................................................................................... 94 

Obiective de dezvoltare locală .............................................................................................................. 100 

Direcția strategică 8: Condiții de locuire adecvate .................................................................................. 103 

Analiză prospectivă și perspective ........................................................................................................ 103 

Obiective de dezvoltare locală .............................................................................................................. 107 

Direcția strategică 9: Sport ....................................................................................................................... 110 

Analiză prospectivă și perspective ........................................................................................................ 110 

Obiective de dezvoltare locală .............................................................................................................. 112 

ANEXE ........................................................................................................................................................ 113 

 



 

4 
 

 

  



 

5 
 

Prezentarea comunei Ștefăneștii de Jos 

 

 

1. Prezentare generală 

 

Ștefăneștii de Jos este o comună situată în centrul județului Ilfov și în partea 

de Nord-Est a Bucureștiului, la aproximativ 15 km față de centrul capitalei. 

Comuna Ștefăneștii de Jos se află în Câmpia Vlăsiei, având un relief specific 

zonei de câmpie. Comuna are o suprafață de 29 km2, localitatea întinzându-

se de o parte și de alta a Bălții Pasărea. 

Pădurea Lipoveanca-Vulpache mărginește localitatea Ștefănești, dar se întinde 

și pe o zonă a comunei. Balta Pasărea, Pădurile Runcu, Dascălu și Lipoveanca-

Vulpache, care făceau parte din Codrii Vlăsiei, străbat în prezent comuna 

Ștefănești. Din punct de vedere al poziționării geografice, la Nord se află 

comuna Dascălu, la Sud-Est orașul Voluntari, la Est comuna Afumați, iar la 

Vest se află comuna Tunari.  

Întreaga comună este racordată la rețeaua electrică și la rețeaua de apă 

curentă, însă doar o parte dintre localnici sunt racordați la canalizare și la 

rețeaua de gaze naturale. Două drumuri județene traversează în prezent 

comuna, având astfel o ieșire la Centura de Nord a Bucureștiului. De 

asemenea, autostrada A3 traversează localitatea cu acces la infrastructura 

rutieră locală. 

Un număr de 3 sate fac parte din Comuna Ștefăneștii de Jos: 

➢ Ștefăneștii de Jos (reședința comunei); 

➢ Ștefăneștii de Sus; 

➢ Crețuleasca. 

În zona de Vest a comunei, începând cu anul 2009, s-a dezvoltat cartierul 

Cosmopolis, zonă rezidențială care se află într-o continuă expansiune. 
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2. Așezarea geografică 

 

Comuna Ștefăneștii de Jos este situată în partea centrală a județului Ilfov, 

județul fiind, la rândul său, așezat în mijlocul câmpiei Munteniei, în partea de 

S-SE a României, la o distanță de aproximativ 100 km Sud de Munții Carpați, 

200 km de Marea Neagră și 60 de km de fluviul Dunărea beneficiind de o 

localizare strategică în jurul Bucureștiului, capitala României. 

Comuna Ștefăneștii de Jos este mărginită la: 

➢ Nord de: Comuna Dascălu, Județul Ilfov 

➢ Sud, sud-vest de: Orașul Voluntari, Județul Ilfov 

➢ Est de: Comuna Afumați, Județul Ilfov 

➢ Vest de: Comuna Tunari, Județul Ilfov 

Teritoriul comunei este situat în Câmpia Movilița, care face parte din Câmpia 

Vlăsiei. Cea mare altitudine a comunei este de +105 m, așezarea fiind 

caracterizată printr-un relief de câmpie netedă, joasă, presărată de crovuri, 

având un profil longitudinal ușor înclinat, datorită Câmpiei Movilița, parte 

integrantă a Câmpiei Române. Așa cum s-a menționat anterior, comuna se 

situează atât pe malul stâng, cât și pe malul drept al Văii Pasărea, unul dintre 

afluenții Dâmboviței. 

Valea Pasărea se întinde de la Vest la Est în comuna Ștefăneștii. Toate satele 

din comună, respectiv Ștefăneștii de Jos, Ștefăneștii de Sus și Crețuleasca 

beneficiază de acces la râul Pasărea. Două sate, respectiv Ștefăneștii de Jos 

și Crețuleasca sunt situate pe malul drept al râului, care din punct de vedere 

topografic este mai jos decât cel stâng. În schimb, al treilea sat, și anume 

Ștefăneștii de Sus, este așezat pe malul stâng al Bălții Pasărea, care din punct 

de vedere topografic este la o altitudine mai înaltă. 

Așezarea geografică a comunei prezintă numeroase beneficii pentru 

dezvoltarea în diverse domenii precum: domeniul piscicol, irigații, agrement, 
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domeniul sportiv, etc. În plus, pădurile de foioase, care se întind pe o 

suprafață de 379,94 ha pe Câmpia Moviliței, oferă numeroase alte avantaje 

pentru comună, reprezentând un adevărat potențial economic și cinegetic. 

Comuna Ștefăneștii de Jos și localitățile componente se află în partea de Nord-

Est a municipiului București, la o distanță de aproximativ 15 km de punctul 

zero al capitalei. O serie de drumuri naționale și județene, precum și o 

autostradă străbat Comuna Ștefăneștii de Jos: 

➢ prin Sud – DN Șoseaua de Centură a Municipiului București (DNCB); 

➢ prin Vest – Autostrada A3 București-Ploiești; 

➢ prin Centru – DJ200 București – Voluntari – Dascălu - Grădiștea. DJ200 

face legătura dintre satele Ștefăneștii de Jos și Ștefăneștii de Sus; 

➢ prin Nord - DJ100 Otopeni (DN1) – Tunari – Ștefăneștii de Jos – Afumați, 

(DN2) - Găneasa-Brănești, (DN3) - limita de județ Călărași – Fundeni 

(jud. Călărași). 

Din punct de vedere geomorfologic, zona face parte din Câmpia Vlăsiei care 

mai este cunoscută sub denumirea Câmpia Movilița. Diverse văi care străbat 

terenul au deschidere la râul Pasărea.  

Atât malul stâng, cât și cel drept ale râului Pasărea sunt stabile, cu mici 

excepții, acolo unde din cauza contactului cu apele din lacuri, au loc rupturi la 

piciorul talazului, ca urmare a eroziunii valurilor. 

Din punct de vedere topografic, există zone cu risc de inundații pe malul drept 

al râului Pasărea și tronsonul DJ200, care străbate râul Pasărea, întrucât 

aceste arii se află la aceeași altitudine cu valea râului Pasărea. 
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3. Geologia 

 

În ceea ce privește aspectele de ordin geologic, fundamentul regional este de 

vârsta Pliocen, fiind compus din nisipuri și pietrișuri cu intercalații marnoase 

care poartă și denumirea de Strate de Cândești. 

Acestea sunt acoperite de depozite de vârstă cuaternară (Pleistocen). 

Pe baza constatărilor, precum și a concluziilor desprinse în urma studiului 

geotehnic, s-a observat că terenul nu a suferit nicio alunecare și nu este 

afectat de vreun proces de eroziune sau alte fenomene geologice care ar putea 

reprezenta un dezavantaj. În urma evaluării riscului la inundații, s-a constatat 

că două sate (Ștefăneștii de Jos și Crețuleasca) prezintă un potențial risc din 

cauza amplasării acestora pe malul drept al râului Pasărea, care este la același 

nivel sau mai jos decât valea Pasărea. Există degradări locale la nivelul 

piciorului malului în urma acțiunii valurilor, dar în general, malurile sunt 

stabile. 

Condițiile fizico-geografice ale județului Ilfov sunt caracterizate de un sol brun-

roșcat de pădure, la care se asociază cernoziomuri argiloiluviare și cambice, 

soluri pseudogleice podzolite, planosoluri și soluri aluvionare. Relieful 

fragmentat, precum și condițiile de drenare din zona de câmpie au determinat 

modul de distribuire locală a solurilor. Așadar, suprafețele bine drenate, mai 

ales Câmpia Bucureștiului (cu excepția zonelor de nord și de nord-vest ale 

Câmpului Otopeni), Câmpia Snagovului și Câmpia Câlnăului sunt dominate de 

soluri brun- roșcate. În zonele cu crovuri, acestea se asociază cu soluri 

pseudogleice. 

În bazinului superior al Văii Pasărea, cu precădere în zonele Otopeni – 

Balotești - Tunari, nivelul de drenaj este unul mediocru, iar solurile brun-

roșcate sunt înlocuite de cele freactic-umede. În schimb, pe porțiunea dintre 
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Pasărea și Cociovaliștea, pe câmpia Moviliței, zona este mai puțin drenată din 

cauza cernoziomurilor argiloiluviare si de cernoziomuri cambice gleizate. 

Solurile brun-roșcate sunt cele mai extinse în zonă, acestea formându-se sub 

vechile păduri, mai ales de cvercinee pe care o întâlnim pe câmpuri și terase, 

care sunt destul de bine drenate (pânza freatica la peste 6 m). În general, 

conținutul în humus este mai redus (2- 3%), iar pH-ul este de 6,7-7,4. Acolo 

unde aceste tipuri de soluri există încă sub pădure, constituie o slabă podzolire 

(soluri brun-roșcate podzolite); sunt mai bogate în humus (7-8%), reacția 

este mai acidă, pH-ul fiind de 6,7; culoarea este mai deschisă în urma 

acumulării de dioxid de siliciu; în zonele cu aspect depresionar, mai umede, 

podzolirea este mai proeminentă. 

Cernoziomurile sunt adesea întâlnite după solurile brun-roșcate. Cele mai 

extinse sunt cele argiloiluviare, acestea ocupând Câmpia Movilitei, dar și 

Câmpia Câlnăului (la est de Berceni). În schimb, în mici zone din estul și sud-

vestul Județului Ilfov există cernoziomurile cambice. 

Solurile cenușii predomină pe terasa de la Glina-Bălăceanca și pe alocuri în 

Câmpia Moviliței. 

Solurile aluviale se extind pe lunci și se află în stadii diferite de evoluții, în 

funcție de  cât de mult și des sunt afectate de inundații. Acestea sunt indicate 

pentru legumicultură, mai ales cele de pe grinduri (au textura ușoară și pot fi 

irigate). 

În Comuna Ștefăneștii de Jos se regăsesc soluri care pot fi încadrate în clasele 

II și III din punct de vedere al calității. Suprafața arabilă este ocupată în 

proporție de 100% de soluri din categoria a II-a. 

Pe baza studiilor geotehnice realizate prin foraje, lucrări de laborator cu 

ajutorul instituțiilor de cercetare și de proiectare și a specialiștilor autorizați, 

s-a constatat că în zona subterană există formațiuni cuaternanre care aparțin 
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pleistocenului superior (un orizont cu 8-15 m de nisipuri mărunte, fine, gălbui 

cu intercalații calcaroase care suportă argile cenușii-gălbui peste care apare 

un orizont de nisipuri și pietriș) și halocenului superior. 

În zonele analizate, în urma forajelor efectuate, s-a descoperit că terenul de 

fundare este constituit din pământuri predominant argiloase (argilă, argile 

prăfoase cu consistență în domeniul plastic consistent - vârtos). 

Chiar dacă pe anumite porțiuni prezintă caracter slab macroporic, terenurile 

argiloase sunt practic insensibile la umezire, tasările specifice prin umezire 

fiind de aprox. 2 - 3%. 

Terenurile argiloase pot fi utilizate pentru fundarea clădirilor de locuit, sociale 

și industriale cu un regim de P+1 până la P+2 etaje, însă execuția de pivnițe 

/ subsol nu este recomandată. 

Adâncimea de fundare pentru construcțiile fără subsol este de minimum 1,00 

m de la nivelul terenului sistematizat, această adâncime depășind nivelul de 

adâncile local de îngheț, respectiv de 0,90 m. 

Dacă sistematizarea terenului se va realiza în umplutură, adâncimea de 

fundare se va considera de la nivelul terenului natural. 

În cazul construcțiilor la care se execută și subsol, adâncimea de fundare se 

va lua de 0,30 - 0,60 m, pardoseala subsolului în funcție de înălțimea 

construcției. 

Studiul geotehnic trebuie să conțină detalii cu privire la condițiile generale de 

executare a fundației, fiecare construcție urmând a face obiectul unei 

investigații geotehnice. 

Având în vedere elementele și factorii care au contribuit la alcătuirea 

depozitelor sedimentare pe scara evoluției geologice, în urma constatărilor 

directe din escarpamentele lucrărilor geotehnice, precum și a măsurătorilor 

geofizice realizate pe teren în regiunea Comunei Ștefăneștii de Jos, s-a estimat 
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coloana litologică a zonei. Aceasta este alcătuită de sus în jos, din următoarele 

3 tipuri litologice: 

1. Sol vegetal, umpluturi antropice și alternante de argile prăfoase: 

➢ între 0,00 și 0,40 m - sol vegetal cafeniu negricios (cernoziom); 

➢ între 0,40 și 0,80 m - argile prăfoase cafenii-gălbui (loess); 

2. Complex argilos-nisipos superior: 

➢ între 0,80 si 1,20 m - argile nisipoase; 

➢ între 1,20 si 1,80 m - argile prăfoase fine; 

➢ între 1,80 si 2,70 m - nisipuri fine prăfoase, slab argiloase; 

➢ între 2,70 si 3,30 m - nisipuri fine și medii, rar pietrișuri mici; 

➢ între 3,30 si 4,00 m - nisipuri medii. 

3. Complexul pietrișurilor de Colentina: 

➢ între 4,00 si 6,00 m - nisipuri mari, rar pietrișuri; 

➢ între 6,00 si 8,00 m - pietrișuri mici-medii; 

➢ între 8,00 si 10,00 m - pietrișuri mici la mari cu nisipuri. 

Luând în considerate faptul că în zona intravilană din comuna Ștefăneștii de 

Jos nu există probleme legate de instabilitatea terenului (din punct de vedere 

geotehnic), se pot edifica următoarele tipuri de construcții : 

➢ drumuri, indiferent de categoria de importanță; 

➢ clădiri realizate pe un singur nivel, cu parter: fundare directă în 

pământurile coezive (argile, argile prăfoase), cu o adâncime fundare de 

minim 1,00 m de la nivelul terenului sistematizat, presiune 

convențională de calcul 130-180 kPa, în gruparea fundamentală, 

încastrare 0,30 - 0,40 m; 

➢ clădiri cu regim de înălțime P+2, cu fundare directă în pământurile 

coezive, adâncime fundare minim 1,00 - 1,50 m de la nivelul terenului 

sistematizat, presiune conventională de calcul 130 - 180 kPa, în 

gruparea fundamentală, încastrare 0,30-0,40 m; 
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➢ clădiri cu subsol: fundare directă în pământurile coezive, adâncime 

minim 0,30 - 0,50 m sub pardoseala subsolului (în funcție de destinația 

și înălțimea subsolului); totuși nu se recomandă realizarea de subsoluri 

în regiunea din apropierea văii lacului Pasărea, deoarece dacă nivelul 

apei este ridicat, subsolurile ar putea fi inundate prin infiltrare; 

➢ pentru construcțiile cu procese tehnologice umede (castel de apă, 

rezervor îngropat, stație de tratare) se vor implementa măsuri de 

etanșare a lucrărilor și de îmbunătățire a terenului de fundare, având 

drept scop desensibilizarea la umezeală. 

La clădirile cu regim de înălțime P+n, studii geotehnice de detaliu trebuie 

realizate, care să conțină toate caracteristicile geomecanice ale loess-ului PSU 

categoria "B" în amplasament.  Se vor avea în vedere recomandările 

normativului P7/1992 privind proiectarea, construirea si exploatarea 

construcțiilor, fundate pe loess PSU de categoria "B" pentru zonele propuse 

pentru extindere din câmpia înaltă, (recomandările normativului vor fi corelate 

cu clasa de importanță a construcțiilor – care este estimată a fi de ordinul III 

și IV). În conformitate cu STAS 6054/77 adâncimea de îngheț este de 0,90 m. 

În ceea ce privește riscul seismic, comuna Ștefăneștii de Jos face parte din 

zona seismică de gradul 81 (1 - perioada de revenire 1 = 50 ani) pe scara 

MSK, în conformitate cu STAS nr.111/1-1993, iar în conformitate cu 

normativului P 100/2013 comuna este inclusă în zona "C", cu un coeficient de   

accelerație ag = 0,24g și perioada de colț Ts = 1,6 sec. 

 

4. Apele de suprafață 

 

Rețeaua hidrografică depinde de apa Dâmboviței, care este formată din râul 

Pasărea ce străbate centrul comunei Ștefăneștii de Jos și nordul acesteia, 

despărțind astfel satele Ștefăneștii de Jos și Crețuleasca (amplasate pe malul 
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drept al râului Pasărea) de satul Ștefăneștii de Sus (amplasat pe celălalt mal 

al râului Pasărea). 

Aproximativ 36,91 ha sunt ocupate de ape de suprafață, și anume 1,24% din 

suprafața totală a comunei Ștefăneștii de Jos. 

Râul Pasărea se revarsă în râul Dâmbovița, fiind afluent al acestuia, iar apele 

acumulărilor se varsă în râul Pasărea cu ajutorul unor canale de evacuare. 

 

5. Apele subterane 

 

Apele subterane reprezintă un adevărat atu, datorită calității apei potabile. 

Pânza de apă se află, în general, la 6-10 m adâncime. 

Principalele ape subterane din zona Comunei Ștefăneștii de Jos sunt în general 

localizate în aluviunile de luncă ale râului Pasărea, găzduite la adâncimi 

cuprinse între 6 m și 10 m, dar care sunt oscilante în funcție de nivelul apei 

râului. Stratele acvifere au o grosime cuprinsă între 1,00 m și 12,00 m. 

Formațiunile acvifere de adâncime alcătuiesc a doua categorie a apelor 

subterane din Comuna Ștefăneștii de Jos, care se regăsesc în stratele de 

Frătești, la adâncimi cuprinse între 60 și 160 m. 

Pe teritoriul comunei Ștefăneștii de Jos, resursele de apă nu sunt abundente, 

factorii naturali influențând regimul apelor freatice. 

Poluarea formațiunilor acvifere freatice sunt cauzate, în mare parte, de lipsa 

rețelei de canalizare și de epurare a apelor uzate, pe lângă care se pot 

menționa și poluarea din cauza utilizării excesive a substanțelor în domeniul 

agricol (precum fertilizanți, pesticide, produse petroliere etc.). 

Pe de altă parte, apele subterane reprezintă o adevărată sursă de apă 

potabilă, zona fiind caracterizată de surse minore de poluare. Totuși, local, 



 

14 
 

apele uzate menajere care sunt deversate la suprafața terenului pot avea un 

impact negativ asupra calității apelor subterane. Pânza de apă subterană, 

precum și apele râului Pasărea pot fi afectate de puțurile absorbante din zona 

vilelor.  

Deversarea arbitrară a apele uzate, care ajung în albia râului Pasărea, 

constituie un factor puternic de poluare. 

 

6. Organizarea administrativ-teritorială 

 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, Comuna Ștefăneștii de Jos (Cod 

SIRUTA 105419), este alcătuită din 3 sate: 

➢ Ștefăneștii de Jos  Cod SIRUTA 105428 
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➢ Ștefăneștii de Sus Cod SIRUTA 105446 

 

 

 

➢ Crețuleasca  Cod SIRUTA 105437 

 

 

 

În Ștefăneștii de Jos se află reședința comunei. Diverse funcții social- 

economice, administrative și agricole sunt realizate aici.  

În contextul extinderii cartierului Cosmopolis, Primăria a deschis un birou în 

cadrul complexului, în vederea colectării taxelor și impozitelor, precum și 

pentru depunerea petițiilor. 
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7. Scurt istoric 

 

În urmă cu aproape 400 de ani (în anul 1623) comuna Ștefăneștii de Jos a 

fost, pentru prima oară, atestată documentar în Documente privind istoria 

României veacului al XVII-lea, unde satul purta numele de Lipovatu. 

Domnitorul Radu Vodă de la Afumați îi dăruiește lui Stanciu Logofăt o parte 

din satul Fundeni, care se află în comuna Colentina, așezată pe malul apei 

care poartă același nume și o parte din Grădiște. Domnitorul i-a mai dăruit 

acestuia terenul de la hotarul Fundenilor, până la hotarul Lipoviților și hotarul 

Afumaților, pentru a-i fi vecin. 

În cartea București 1866, Râmniceanu Dimitrie scria despre hotarul moșiei 

Lopovatu-Ștefănești din districtul Ilfov, plasa Dâmbovița, care se afla în 

proprietatea doamnei Eliza Filipescu. Numele comunei este regăsit și într-un 

document de executare al unei hotărâi judecătorești din 1874, aflat în arhivele 

localității Ștefăneștii de Jos. Pe vremea aceea, comuna purta numele de 

Ștefănești-Lipova și era formată din 4 sate: 

➢ Ștefăneștii de Jos: Satul este localizat la sudul comunei, locuitorii fiind 

jumătate români, jumătate romi, la nivelul anului 1874. Localnicii își 

amintesc de primul latifundiar, Alecu Filipescu, care ar fi moștenit moșia, 

poreclit și Vulpe. În zilele noastre o parte a satului încă mai poartă 

numele de Vulpe. Filipesc ar fi fost un boier divanist, cu un rol important 

în istoria post-fanariotă din țara noastră. Despre romi se știe că au fost 

aduși de la mânăstirile Snagov, Căldărușani și Pasărea, fiind în număr 

mai mare decât în alte localități din jurul Capitalei. Un alt boier pe nume 

Cristescu locuia în Satul Ștefăneștii de Jos, având sub stăpânirea sa 

aproape 120 ha. Acesta părea foarte preocupat de administrarea moșiei 

sale. Familia Basarab-Brâncoveanu a preluat mai târziu o parte din 
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moșia lui Alecu Filipescu, care la sfârșitul anilor 1940 a înstrăinat o mare 

parte din ea către locuitori. 

➢ Ștefăneștii de Sus: Întemeiat pe malul stâng al Bălții Pasarea, era moșia 

cea mai întinsă, stăpânită de fiica lui Dinu Brătianu, Elena. Istoria spune 

ca acest sat și-a luat numele de la un oarecare Stefan, căpetenie de 

haiduci, fiind întemeiat după anul 1812, prin amestecarea locuitorilor 

băștinași cu un număr de refugiați basarabeni. 

➢ Pasărea Boltași: La fel ca Ștefăneștii de Sus, satul Pasărea Boltași este 

amplasat pe malul stâng al bălții Pasărea, locuitorii săi fiind urmași ai 

negustorilor valahi. Până la primul război mondial, satul aparținea de 

comuna Afumați, însă a luat ființă după revoluția care a fost condusă de 

Tudor Vladimirescu. 

➢ Crețuleasca: La sfârșitul secolului al XVII-lea, a luat ființă satul 

Crețuleasca, cel mai mic dintre cele patru, precedând așezarea imediat 

următoare, întemeiată pe malul stâng al Bălții Pasărea, care a fost 

denumită Ștefăneștii de Sus. 

Prin urmare, comuna a purtat anterior denumirea de Ștefănești-Lipovatu, așa 

cum se confirmă în analele istorice din 1623. De asemenea, satul Boldu ar fi 

făcut parte, acum mult timp, din această comună. Sub denumirea de 

Ștefănești-Lipovatu, comuna este menționată într-o carte prin anul 1892 

(județul aparținea atunci de plasa Dâmbovița) și era alcătuită din satele Boldu, 

Crețulești - Lipoveți, Ștefăneștii de Sus, Ștefăneștii de Jos. Populația comunei 

era de 1.714 locuitori iar pe suprafața de 3.076 ha se regăseau un număr de 

374 de case și 3 bordeie. 

Mai târziu, în secolul XX (în 1915), comuna Ștefănești-Lipovatu făcea parte 

din plasa Băneasca, având un număr de 5 sate: Ștefăneștii de Sus, Ștefăneștii 

de Jos, Ștefăneștii-Pasărea, Cețuleasca-Lipovatu și Boldu. 

La aceea vreme, comuna avea 372 de case locuite, 18 nelocuite, 1.993 

locuitori, 3 conace de moșii, o  bancă populară, o moară pe benzină, 3 biserici 
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ortodoxe, o școală, o primărie, o agenție poștală și telefonică, o jandarmerie 

și 3 cârciumi. 

Crețulesti-Lipovatu a fost unul dintre primele sate care au format o comună. 

Satul este situat la  vest de comună, pe malul drept al bălții Pasărea. În 1892, 

satul avea o suprafață de 762 ha si 152 locuitori. Satul a avut o biserică 

(construită în 1818), o școală mixtă, o tavernă, un iaz și vite. 

În prezent satul se numește Crețuleasca, iar în ciuda faptului că, în timpul 

comunismului satul a fost aproape desființat, din vechea așezare a 

supraviețuit doar biserică (în prezent monument istoric). 

Conform tradiției populare, satul care dă astăzi numele localității Ștefăneștii 

de Jos (care este reședința comunei) provine, de la un boier Ștefan, sau 

Ștefănescu, care ar fi avut legături cu revoluția lui Tudor Vladimirescu. 

Atestarea documentară a nașterii satului. Actele moșiei Ștefănești Lipovatu, 

preluate de la Alexandru I. Filipescu de la I. C. Gold, sunt: 

➢ Februarie 1845: copie legalizată de către grefa Instanței Ilfov II conform 

biroului Domnitorului Gheorghe Dimitrie Bibescu, urmat de raportul 

Logofătului Departamentului Dreptății, în ceea ce privește moștenirea 

prințesei Elisabeta Bibescu, în timpul căsătoriei cu Ion A Filipescu;; 

➢ 27 noiembrie 1863. Document de atribuire emis de Tribunalul Ilfov, 

secțiunea III, sub numărul 96, pe numele doamnei Eliza Filipescu, 

pentru moșia Ștefănești, fostă proprietate a lui Ioan A. Filipescu.  

➢ 30 noiembrie 1909. Certificatul din grefa instanței Ilfov, care atestă că 

din 1878 până în 1909 s-a impus ca moșia Ștefănești-Lipovatu să fie pe 

numele Elizei I. Filipescu, iar din 1909 pe numele lui Alexandru I. 

Filipescu. 

Cartea de Hotarnice (1915) oferă informații cu privire la denumirile și limitele 

de hotar care existau la acel moment:  
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➢ Movila veche, hotar la trei moșii Ștefănești, Fundenii-Doamnei si 

Afumați. Movila este situată la capătul de sud-vest al moșiei, hotar cu 

moșia Fundenii Doamnei. Capul moșiei Ștefănești de vest si nord, în 

șanțul de sud al șoselei București-Fierbinți, in hotar cu moșia Fundenii 

Doamnei. 

➢ Movila veche de piatră din pădure, in hotar cu moșia Zlatareanca, 

Afumați si Domeniul Militar. 

➢ Coltul gardului de la Curte, pe malul drept al apei Pasarea, în hotar cu 

moșia Zlatareanca; 

➢ Movila veche, hotar intre delimitările rurale de pe moșia Ștefăneștii de 

Jos, ce-i zice si Chinopsea si de pe Ștefăneștii d-lui Alex. I. Filipescu. 

➢ Movila veche lângă școala de pe moșia Ștefănești a d-lui Alex. I. 

Filipescu si in hotar cu delimitarea de pe moșia Stefanestii de Sus; 

➢ Movila veche, cu piatra, in hotar cu lotasii de pe moșia Chinopsea; 

Movila veche in hotar cu moșia Ștefăneștii de Sus; 

➢ Movila veche cu piatra de hotar a patru moșii: Ștefănești, Ștefăneștii de 

Sus, Tunari si Runcu; 

➢ Movila veche, hotar între delimitările rurale de pe moșia Ștefănești a d-

lui Alex. I. Filipescu, moșia Ștefănești (pădurea), a d-lui Alex. I. Filipescu 

si Ștefăneștii de Sus. 

➢ Movila veche, hotar intre moșia Ștefănești a d-lui Alex. I. Filipescu, 

delimitarea rurala de pe moșia d-lui Alex. I. Filipescu si pământul casei 

Scoalelor de pe moșia Chinopsea.” 

 

8. Căile de acces 

 

Comuna Ștefăneștii de Jos se află în centrul județului Ilfov si este traversata 

de la vest la est de Balta Pasarea. Comuna este traversată de: 

➢ prin Sud – DN Șoseaua de Centură a Municipiului București (DNCB); 
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➢ prin Vest – Autostrada A3 București-Ploiești; 

➢ prin Centru – DJ200 București – Voluntari – Dascălu - Grădiștea. DJ200 

face legătura dintre satele Ștefăneștii de Jos și Ștefăneștii de Sus; 

➢ prin Nord - DJ100 Otopeni (DN1) – Tunari – Ștefăneștii de Jos – Afumați, 

(DN2) - Găneasa-Brănești, (DN3) - limita de județ Călărași – Fundeni 

(jud. Călărași). 

Centura Municipiului București (DNCB) este inelul rutier din jurul Bucureștiului, 

care traversează comuna Ștefăneștii de Jos în Sud-Vest, aceasta fiind granița 

dintre comună și orașul Voluntari. 

Autostrada A3 București – Ploiești – Brașov trece prin comuna Ștefăneștii de 

Jos în Vest, pe teritoriul satului Crețuleasca, în direcția Sud-Nord, paralel cu 

DJ200. La Sud-Vest, comuna are acces la A3 printr-un nod cu DNCB.  

Pe teritoriul comunei Ștefăneștii de Jos, conexiunile sunt asigurate prin: 

Drumurile județene: 

➢ DJ100: Km 0+000 Otopeni (DN1) Tunari – Ștefănești – Afumați – 

Găneasa – Cozieni – Pasărea – Brănești – hotarul județului Călărași; 

traversează suprafața comunei Ștefăneștii de Jos prin centru, în direcția 

Vest-Est; în satul Ștefăneștii de Sus se intersectează cu DJ200, la nord 

de Balta Pasărea; oferă acces Comunei Ștefăneștii de Jos la DN2 (E85) 

în Buzău-Bacău-Suceava-Siret-Ucraina; 

➢ DJ200: DNCB – Ștefăneștii de Jos – Dascălu – sat Gagu (Comuna 

Dascălu) – Grădiștea (intersecția cu DJ101); traversează suprafața 

Comunei Ștefăneștii de Jos prin Est, de la Sud la Nord, în direcția Sud-

Vest spre nord-est; în satul Ștefăneștii de Sus se intersectează cu 

DJ200. Prin DJ101, cu care se intersectează pe teritoriul comunei 

Grădiștea, oferă accesul comunei Ștefăneștii de Jos către comuna 

Dascălu și la județul Ialomița. DJ200 este drumul principal care leagă 

comuna Stefăneștii de Jos de municipiul București; 
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DNCB – Șoseaua de centură traversează teritoriul comunei Ștefăneștii de Jos 

în Sud-Vest, acesta fiind granița dintre comună și orașul Voluntari. Oferă 

accesul mărfurilor și al călătorilor: 

➢ către București; 

➢ către A2 (Autostrada Soarelui) și Constanța; 

➢ către A3 (București-Ploiești-Nădlac); 

➢ către DN1, DN2 si DN3. 

Autostrada A3 traversează teritoriul comunei în Vest, în direcția Sud-Nord și 

asigură accesul comunei Ștefăneștii de Jos către Ploiești, iar odată cu 

finalizarea ultimului tronson, către București. 

Pe traseul drumurilor județene (DJ100 si DJ200) și pe cel al Șoselei de centură 

DNCB se efectuează atât transportul public în zonă, cât și tranzitul traficului 

greu. 

Comuna Ștefăneștii de Jos se află la următoarea distanță față de localitățile 

învecinate pe căile de acces: 

➢ Ștefăneștii de Jos – Dascălu, Județul Ilfov: DJ200: 10,6 km  

➢ Ștefăneștii de Jos – Afumați, Județul Ilfov: DJ200 – DJ100: 6,1 km  

➢ Ștefăneștii de Jos – Voluntari, Județul Ilfov: DJ200 – DNCB – DN200B: 

9,7 km  

➢ Ștefăneștii de Jos – Tunari, Județul Ilfov: DJ200 – DJ100: 8,5 km  

În ceea ce privește distanța rutieră dintre Comuna Ștefăneștii de Jos și cele 

mai importante orașe, comuna se află la următoarele distanțe: 

Ștefăneștii de Jos – București: DJ200: 15 km / A3: 18 km 

Ștefăneștii de Jos – Ploiești: DJ200 – A3 București-Brașov – DN1: 68 km  

Ștefăneștii de Jos – Giurgiu: DJ200 – DNCB – DN5: 84 km 

Comuna Ștefăneștii de Jos nu are acces la infrastructura feroviară. 
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9. Suprafața 

 

Suprafața totală a Județului Ilfov este de 1.583 km2 iar Comuna Ștefăneștii 

de Jos reprezintă 1,83%, din suprafața acestuia cu o suprafață 29,83 km2.  

Conform PUG realizat în anul 2010, suprafața totală a Comunei Ștefăneștii de 

Jos, de 2.982,58 ha, cuprinde: 

➢ teren intravilan: 2.497,56 ha, fiind 83,74% din suprafața totală a 

comunei; 

➢ teren extravilan: 485,02 ha, fiind 16,26% din suprafața totală a 

comunei. 

Zona intravilană cuprinde zone cu funcții administrative, industriale, 

rezidențiale și majoritatea drumurilor. 

 

10. Populația 

 

Comuna Ștefăneștii de Jos are, la nivelul anului 2021, o populație de 9768 de 

locuitori, având următoarea structură: 

0 -  4 ani – 745 persoane (masculin 393, feminin 352) 

5 – 9 ani – 753 persoane (masculin 425, feminin 328) 

10-14 ani – 699 persoane (masculin 365, feminin 334) 

15 – 19 ani – 495 persoane (masculin 258, feminin237) 

20-24 ani – 519 persoane (masculin 254, feminin 265) 

25-29 ani -639 persoane (masculin 292, feminin 347) 

30-34 ani – 1108 persoane (masculin 521, feminin 587) 

35-39 ani - 1021 persoane (masculin 479, feminin 542) 
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40-44 ani - 988 persoane (masculin 492, feminin 496) 

45-49 ani – 724 persoane (masculin 385, feminin 339) 

50-54 ani – 624 persoane (masculin 320, feminin 304) 

55-59 ani – 291 persoane (masculin 141, feminin 150) 

60-64 ani - 361 persoane (masculin 158 feminin 203) 

65-69 ani -317 persoane (masculin 150, feminin 167) 

70-74 ani – 210 persoane (masculin 101, feminin 109) 

75-79 ani – 94 persoane (masculin 28, feminin 66) 

80-84 ani – 88 persoane (masculin 27, feminin 61) 

85 ani si peste – 92 persoane (masculin 33, feminin 59). 

În fapt, datorită fenomenului de migrațiune inversă, odată cu extinderea 

cartierului Cosmopolis, se estimează că populația comunei a depășit 15.000 

de locuitori, însă mulți dintre aceștia nu au domiciliul declarat pe raza 

comunei.  

Comuna Ștefăneștii de Jos prezintă o densitate a populației mare, în raport cu 

media națională și cea județeană. 

Factorii locali care au generat o densitate demografică mare sunt: 

➢ Poziționarea în imediata apropiere a Bucureștiului, cu căi de acces facile 

către capitală și locuințe accesibile; 

➢ Poziționarea în apropierea unor căi de acces precum autostrada A3; 

➢ Poziționarea în proximitatea Aeroportului Internațional Henri Coandă 

Otopeni (IATA: OTP); 

➢ Apartenența la Zona Metropolitană București; 

➢ Dezvoltarea domeniului rezidențial, în special în cartierul Cosmopolis; 

➢ Existența unui potențial crescut pentru dezvoltări imobiliare. 
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Mișcarea migratorie este un fenomen care presupune deplasarea unor mulțimi 

de persoane dintr-o arie teritorială în alta, urmând ca, după o perioadă de 

timp, aceștia să își schimbe domiciliul în zona de sosire. Migrația din zonele 

rurale către cele urbane generează întinerirea populației din urban și, în 

consecință, îmbătrânirea celei din rural.  

În Comuna Ștefăneștii de Jos este prezent un fenomen de migrație inversă, 

datorat expansiunii ansamblurilor rezidențiale. Se estimează că, până în anul 

2027, populația comunei va crește cu peste 10.000 de locuitori.  

Factorii de migrație pentru cei care își doresc părăsirea mediului rural sunt: 

oportunitățile de pe piața muncii, precum și cele de instruire. De altfel, lipsa 

oportunităților din mediul rural este motorul migrației. Comuna Ștefăneștii de 

Jos oferă numeroase oportunități în sectorul ocupațional, iar necesitățile 

legate de sectorul educațional sunt acoperite inclusiv de instituții din București 

sau din orașele învecinate.  

Oportunitățile de dezvoltare comerciale și rezidențiale au determinat, 

începând cu anul 2010, accentuarea fenomenului de migrație inversă, din 

urban spre rural. 

Totodată, migrația populației Comunei Ștefăneștii de Jos către București are 

valori mici, de sub 1% din întreaga populație a comunei. 

 

11. Clima  

 

Clima este temperat continentală cu nuanță excesivă, cu veri călduroase și 

ierni friguroase, dominate de prezența frecventă a maselor de aer rece 

continental din Est sau arctic din Nord și de vânturi puternice care viscolesc 

zăpada.  
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Valorile medii multianuale ale temperaturii aerului se situează în jurul valorii 

de 10,50C.  

La nivelul județului Ilfov, temperatura maximă absolută (400C) a fost 

înregistrată la Snagov (20 august 1945), iar temperatura minimă absolută (-

350C), tot la Snagov (25 ianuarie 1942). 

Caracterul continental accentuat al climatului Județului Ilfov este reflectat atât 

prin amplitudinea rezultată din cumularea valorilor extreme (750C), cât și de 

mediile lunare ale temperaturii aerului. 

Valorile medii și extreme ale temperaturilor și ale precipitațiilor din Comuna 

Ștefăneștii de Jos urmează tendințele înregistrate la nivelul Județului Ilfov. 

Deși teritoriul Comunei Ștefăneștii de Jos are o climă temperat-continentală 

cu nuanțe excesive, aceasta este atenuată în parte de suprafețele împădurite 

și de apă din zonă. Verile sunt foarte calde și uscate, iar iernile sunt geroase. 

Datorită altitudinii reduse, regiunea este situată în etajul climatic de câmpie, 

atenuat în parte de unele zone împădurite (pădurea Lipoveanca-Vulpache, 

pădurea Runcu și pădurea Dascălu). 

Caracterul arid și continental este resimțit destul de puternic în timpul verilor, 

având drept caracteristici valori termice ridicate, insolație prelungită și 

umiditate relativă a aerului redusă. Evoluția temperaturilor, în ultimii 12 ani, 

rezultă din următorul grafic:  
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Sursa: https://www.worldweatheronline.com/  

 

Valorile medii ale temperaturii, pentru fiecare lună: 

 

 

Sursa: https://www.worldweatheronline.com/  

 

 

https://www.worldweatheronline.com/
https://www.worldweatheronline.com/


 

27 
 

Cantitatea medie multianuală de precipitații oscilează în jurul valorii de 450 

mm: 

 

Sursa: https://www.worldweatheronline.com/  

 

 

Cea mai ploioasă lună este iunie: 

 

Sursa: https://www.worldweatheronline.com/  

 

https://www.worldweatheronline.com/
https://www.worldweatheronline.com/
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Regimul eolian este caracterizat de predominanța vânturilor dinspre Nord-Est 

și Est, care bat cu viteze medii anuale de 10 - 15 m/s, dar maximele pe timpul 

iernii ce pot trece de 125 km/oră. 

 

Sursa: https://www.worldweatheronline.com/  

 

Iernile sunt influențate de prezența maselor de aer rece est-continentale, care 

au drept caracteristici atât scăderea considerabilă a temperaturii aerului, cât 

și zile numeroase cu viscol, datorate crivățului. 

Umiditatea relativă a aerului are valori medii anuale care variază între 75 și 

80%, acestea suferind o scădere în timpul verii la 67 – 69% la București-

Filaret, 69 – 71% la București-Băneasa și București-Afumați. De umiditatea 

ridicată a aerului este legată apariția ceții, 40-50 de cazuri anual, cu frecvență 

mai mare în zona lacurilor și a cursurilor de apă. Cele mai frecvente fenomene 

cu ceață sunt semnalate în intervalul octombrie-martie. 

Condițiile de calm atmosferic, vânt și particularitățile suprafeței active 

influențează vizibil grosimea stratului de zăpadă. În funcție de starea vremii 

și de condițiile locale, durata stratului de zăpadă variază astfel: 

➢ 53 de zile la Filaret, 

➢ 46 de zile la Băneasa și 

https://www.worldweatheronline.com/
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➢ 54 de zile la Afumați. 

În medie, anual, zilele cu strat de zăpadă sunt de aproximativ 45-55 zile, 

aceasta având grosimi medii de 8-10 cm și maxime absolute de aproximativ 

100 cm. În unii ani se produc viscole violente care afectează mai ales partea 

sud-estică (2-3 zile/an). Anual, zilele cu îngheț total sunt aproximativ 110-

130 (fiind posibile de la mijlocul lunii septembrie până spre sfârșitul lunii mai), 

iar cele cu bruma circa 40/an. 

Dispersia poluanților în atmosferă este influențată în mod direct de circulația 

aerului. Calitatea aerului în comună este în general clasificată ca medie sau 

Bună, valorile putând fi alterate de traficul intens de pe DNCB sau A3. 

Pentru a comunica cu ușurință nivelurile de poluare a aerului, se utilizează un 

indicator denumit indice de calitate a aerului (AQI). Cu cât aerul este mai 

poluat, cu atât valoarea acestui indice este mai mare, crescând totodată 

ponderea populației care este susceptibilă să simtă efecte negative din cauza 

poluării – cu impact asupra sănătății pe termen scurt sau pe termen lung. 

Media anuală a indicelui AQI, la nivelul ultimelor 12 luni, s-a situat la 52. 

 

Principalele surse de poluare sunt particulele fine PM2.5 și particulele în 

suspensie PM10. 
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12. Sănătate 

 

Pe fondul investițiilor private în sănătate și a proiectelor sociale de facilitare a 

accesului la servicii sanitare de bază, evoluția indicatorilor care analizează 

accesul populației la servicii medicale este, în general, pozitivă. Serviciile 

medicale sunt asigurate la nivelul comunei prin intermediul unei clinici private, 

iar serviciile de specialitate sunt în majoritatea lor deservite de Buftea, 

Otopeni, Voluntari și București. 

 

13. Asistență socială 

 

Una dintre prioritățile județului Ilfov este asistența socială a categoriilor 

defavorizate prin beneficiile și serviciile sociale oferite persoanelor care fac 

parte din diferite grupuri vulnerabile: persoane cu venituri mici, persoane cu 

dizabilități, vârstnici, persoane fără adăpost etc. 

La nivelul Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos funcționează Compartimentul 

de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, care are rolul de a organiza și 

acorda serviciile sociale ce-i revin în sfera de atribuții și competențe, precum 

și de a planifica dezvoltarea acestora, în funcție de nevoile identificate ale 

persoanelor din comunitate, de prioritățile asumate, de resursele disponibile 

și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 

Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară îndeplinește 

următoarele funcții: 

➢ de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale 

respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de 

anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea 

prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, 

violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 
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➢ de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de 

marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri 

sau comunități; 

➢ de elaborare a strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului 

anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

➢ de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței 

sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu 

reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu, cu 

reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu 

persoanele beneficiare. 

 

14. Siguranța și ordinea publică 

 

Coeficientul de criminalitate specifică, la nivelul comunei Ștefăneștii de Jos, 

pentru anul 2020, este considerat MEDIU, conform statisticilor prezentate de 

IPJ Ilfov: 
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Media criminalității 

județene 

18.6  

Ștefăneștii de Jos 91 MEDIU 

 

Infracțiunile cele mai frecvente sunt legate de acte de violență (loviri), 

infracțiuni contra patrimoniului (furturi, tâlhării), infracțiuni la regimul 

circulației pe drumurile publice și în cazuri rare, infracțiuni economice.  
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În ultimii ani, coeficienții de criminalitate la nivelul comunei s-au menținut la 

cote clasificate drept SCĂZUT sau MEDIU: 

Anul 

C
o

e
fi

c
ie

n
t 

d
e
 

c
r
im

in
a
li

ta
te

 

o
r
a
ș
/
c
o

m
u

n
ă
 

(
%

)
 

D
o

m
e
n

iu
 d

e
 

în
c
a
d

r
a
r
e
 a

 

r
a
te

i d
e
 

c
r
im

in
a
li

ta
te

 

2014 13 SCĂZUT 

2015 67 MEDIU 

2016 19 SCĂZUT 

2017 31 SCĂZUT 

2018 91 MEDIU 

2019 14 SCĂZUT 

 

La nivelul comunei Ștefăneștii de Jos funcționează Poliția Locală, aflată în 

subordinea Primăriei. O parte din străzile comunei sunt racordate la sistemul 

de supraveghere video. 

La capitolul siguranței traficului rutier, au fost înregistrate, în general, 

accidente rutiere ușoare, însă valorile depășesc media națională, cauza fiind 

traficul intens și tranzitarea comunei de traficul greu. 

Evoluția numărului de accidente poate fi afectată direct de starea drumurilor. 

 

15. Zona Metropolitană București 

 

Deși din punct de vedere al organizării administrativ-teritoriale comuna 

Ștefăneștii de Jos face parte din Județul Ilfov, aceasta a fost inclusă în Zona 

Metropolitană București. 

Apartenența la zona metropolitană prezintă o serie de avantaje, printre care:  

➢ Descongestionarea orașelor 

➢ Satisfacerea cererii de locuințe a populației 
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➢ Fonduri bugetare mai mari pentru localitățile cu venituri mici 

➢ Beneficii economice derivate din creșterea atractivității zonelor pentru 

investitori 

➢ Îmbunătățirea infrastructurii edilitare și a rețelelor de transport 

➢ Extinderea rețelelor de utilități 

➢ Crearea de locuri de muncă 

➢ Dezvoltarea regională 

➢ Accesarea facilă a fondurilor structurale 

 

16. Fondul forestier 

 

Zonarea funcțională a pădurilor pune în evidență faptul că toate pădurile sunt 

incluse în grupa I, respectiv păduri cu funcția specială de protecție care 

condiționează păstrarea echilibrului ecologic, ca și menținerea și realizarea 

unor obiective de interes economic, social și științific. 

Pe teritoriul Comunei Ștefăneștii de Jos se regăsesc trei zone împădurite: 

➢ Pădurea Runcu – în Nord-Vestul Comunei Ștefăneștii de Jos 

➢ Pădurea Dascălu – în Nord-Estul Comunei Ștefăneștii de Jos 

➢ Pădurea Lipoveanca – în Sudul Comunei Ștefăneștii de Jos. 

Pădurile ocupă o suprafață mare din suprafața totală a localității, prezentând 

totodată un potențial cinegetic important. 

Pe teritoriul administrativ al Comunei Ștefăneștii de Jos, suprafața fondului 

forestier este de 379,94 ha, adică 12,74% din teritoriul comunei. Întreaga 

suprafață împădurită se află în proprietatea publică. 
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Direcția strategică 1: Administrație orientată către cetățeni 

 

Analiză prospectivă și perspective 

 

Direcția strategică 1: Administrație orientată către cetățeni, corespunde 

Obiectivului de Dezvoltare Durabilă Agenda ONU 2030, referitor la 

promovarea unor societăți incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului 

la justiție pentru toți și la crearea unor instituții eficiente, responsabile și 

incluzive la toate nivelurile.  

Asigurarea unei administrații deschise, orientată către cetățeni, presupune ca 

atât în procesul decizional, cât și în implementarea deciziilor, să se desfășoare 

cu participare, transparență, responsabilitate, integritate, echitate și 

incluziune, întregul proces fiind orientat către nevoile cetățenilor. 

Țintele cu caracter prioritar, formulate în cadrul acestei direcții strategice, au 

fost concepute pentru a răspunde principiilor amintite și ținând cont de 

indicatorii și orientările trasate prin ODD 16, fiind adaptați la contextul și 

nevoile locale, în conformitate cu datele colectate și rezultate din cercetarea 

efectuată.  

Transformarea digitală a proceselor administrației publice este abordată prin 

formularea unor măsuri specifice, fiind necesară, însă nu și suficientă pentru 

a garanta aplicarea și respectarea principiilor bunei guvernări.  

Procesul de digitalizare trebuie completat prin mecanisme instituționale 

adaptate contextului local. În primul rând, se impune o reformă 

organizațională care abordează deopotrivă structura și resursele umane 

implicate. 

Participarea cetățenilor la procesul decizional este o prioritate transversală 

pentru majoritatea strategiilor de dezvoltare locală, care propun diverse 
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măsuri pentru stimularea unei participări efective a cetățenilor și a societății 

civile la adoptarea deciziilor, precum și la alocarea resurselor.  

Dezvoltarea unui program de bugetare participativă este un instrument care, 

la nivelul comunei Ștefăneștii de Jos, poate fi implementat treptat, având în 

vedere contextul economic, precum și gradul actual de implicare civică la 

nivelul comunității locale.  

Responsabilitatea față de cetățeni se reflectă prin redefinirea mecanismelor 

instituționale și consolidarea parteneriatului cu societatea civilă. Mecanismele 

specifice unei administrații publice deschise pot fi consolidate și în contextul 

transformării digitale. Elementele legate de incluziune și multiculturalism, 

considerate priorități inclusiv în cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare a 

României, reprezintă caracteristici sine qua non ale unei bune guvernări locale.   

Pornind de la acest set de valori, precum și de la datele colectate din rândul 

cetățenilor, prin intermediul sondajului de opinie, au fost definite țintele 

specifice acestei direcții strategice, pentru perioada 2021 – 2027. 

Totodată, măsurile specifice sunt menite să răspundă cerințelor formulate 

printr-o serie de ODD, cuprinse în Agenda 2030: 

➢ 16.3. Promovarea statului de drept la nivel național și internațional și 

asigurarea accesul egal la justiție pentru toți; 

➢ 16.6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la 

toate nivelurile; 

➢ 16.7. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și 

reprezentativ la toate nivelurile? 

➢ 16.10. Asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților 

fundamentale, în conformitate cu legislația națională și acordurile 

internaționale. 
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România a transpus aceste obiective prin intermediul Strategiei Naționale 

pentru Dezvoltarea Durabilă – 2030. Totodată, prin Hotărârea de Guvern nr. 

245 din 7 aprilie 2015, pentru aprobarea Strategiei naționale privind Agenda 

Digitală pentru România sunt preluate și asumate principiile și standardele 

fixate de Agenda Digitală pentru Europa.  

Transformarea prin digitalizare constituie o prioritate a administrației locale, 

presupunând reformarea instituțională prin utilizarea tehnologiei digitale, cu 

scopul de a îmbunătăți modul de funcționare și de interacționare cu publicul. 

➢ Prin modernizarea infrastructurii digitale, se pot obține următoarele 

avantaje: 

➢ Asigurarea comunicării transparente cu cetățenii, 

➢ Oferirea serviciilor într-o manieră mai accesibilă, prin eliminarea 

birocrației 

➢ Facilitarea participării cetățenilor și a societății civile la procesul 

consultativ și decizional 

Bugetarea participativă reprezintă o măsura de democratizare a procesului 

decizional, în materia alocării resurselor, asigurând transparență deplină în 

privința modului în care sunt alocate, prin consultarea cetățenilor comunei. 

Dezvoltarea unui program de bugetare participativă la nivelul comunei 

Ștefăneștii de Jos este necesară din perspectiva dezvoltării mecanismelor 

democratice și implicării cetățenilor, însă trebuie implementată treptat. În 

același timp, implementarea efectivă a acestui program trebuie să se facă prin 

intermediul unor metodologii care să asigure participarea uniformă a 

cetățenilor, din toate zonele comunei și din toate categoriile sociale, pentru a 

preîntâmpina polarizarea excesivă a proiectelor în anumite zone, fapt ce ar 

accentua tendința de segregare socială și de accentuare a discrepanțelor 

socio-economice. 
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Pentru început, la nivelul Primăriei se va putea demara un program-pilot de 

bugetare participativa prin intermediul căruia cetățenii trebuie să aibă 

oportunitatea de a depune proiecte, în baza priorităților și a direcțiilor 

strategice de dezvoltare, care să fie ulterior implementate de primărie. 

Totodată, selectarea proiectelor care vor fi finanțate, se va face tot printr-un 

mecanism participativ, la nivelul întregii comunități locale.  

O optimizare suplimentară poate fi atinsă și prin intermediul unor proiecte de 

bugetare participativă, de mică anvergură, care să soluționeze punctual 

anumite probleme de la nivelul unui sau, a unei zone sau a unui cartier. 

Bugetarea participativă devine, în acest mod, o formă eficientă de campanie 

în favoarea valorilor democratice. 

Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației 

publice locale, cu precădere a compartimentelor care intră în contact direct cu 

cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte reprezintă o prioritate 

asumată prin Strategia națională. 

Dialogul cu reprezentanții societății civile este fundamental pentru o bună 

guvernare și o administrație deschisă, precum și pentru toate domeniile 

dezvoltării durabile. Acest parteneriat contribuie la creșterea transparenței 

față de cetățeni, dar și la creșterea eficienței instituționale.  

Responsabilitatea administrativă și decizională este o componentă de bază a 

bunei guvernări. Dialogul cu societatea civilă are potențialul de a crea 

premisele unei administrații orientate către nevoile comunității locale. 

Dialogul structurat contribuie la cunoașterea și la familiarizarea cu 

problematici specifice, care riscă uneori să treacă neobservate. Contribuția 

personalului Primăriei și al structurilor subordonate, precum și a 

reprezentanților societății civile, la activitățile premergătoare elaborării 
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prezentei Strategii, au fost salutare în vederea identificării priorităților și 

țintelor de dezvoltare durabilă. 

În prezent, interacțiunea reprezentanților administrației publice locale cu 

societatea civilă are un caracter formal, pur instituțional. 

Dezvoltarea capacității administrative are o dimensiune cantitativă și o 

dimensiune calitativă. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, 

participativ și reprezentativ la toate nivelurile, presupune relaxarea 

mecanismelor de dialog și adaptarea acestora la specificul fiecărei categorii 

sociale. 

Este esențial ca fiecare dintre departamentele Primăriei comunei să dispună 

de resurse umane calificate, în raport cu responsabilitățile trasate și cu 

obiectivelor urmărite. În situațiile în care suplimentarea resurselor umane este 

necesară (spre exemplu, Poliția Locală), aceasta nu este și suficientă pentru 

a garanta automat o administrație eficientă și transparentă, totodată fiind 

indispensabilă formarea profesională adecvată și continuă, deopotrivă pentru 

funcționai și decidenți. 

La nivelul a numeroase administrații locale, se constată absența unor 

programe de formare care să asigure dobândirea unor competențe la un nivel 

ridicat, în vederea satisfacerii nevoilor specifice domeniului de activitate. 

Consultările cu funcționarii din Primăria comunei Ștefăneștii de Jos au arătat 

că este necesară accesarea unor programe de formare care să pună accentul 

pe aptitudini și expertiză. Astfel, pentru implementarea unui model eficient de 

management al resurselor umane sunt necesare o serie de măsuri, precum: 

➢ dezvoltarea unor ghiduri pentru consilierii locali, adaptate la specificul 

comunei; 

➢ participarea factorilor de decizie la cursuri de management strategic și 

la sesiuni de formare în domeniul dezvoltării durabile; 
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➢ accesarea cursurilor de perfecționare pentru funcționarii publici; 

➢ întocmirea unui plan anual / multianual privind cursurile de formare și 

perfecționare; 

În același timp, devine din ce în ce mai esențială asigurarea competențelor 

digitale pentru angajați, mai ales în măsura în care va fi implementat procesul 

de digitalizare, iar unele activități se vor desfășura cu prioritate în mediul 

online. 

O dimensiune esențială a formării personalului este aceea a integrității. Există 

un standard internațional care reflectă bunele practici în domeniul prevenirii 

faptelor de corupție, acesta fiind conceput să ajute o organizație sau o 

instituție să prevină și să combată comportamentul lipsit de integritate şi să 

se conformeze legislației anti-corupție. Formarea trebuie să include aspecte 

care țin de această dimensiune, care ar putea fi atinsă prin demersuri paralele 

de implementare a standardului ISO 37001. De asemenea, un Cod de conduită 

poate fi adoptat și comunicat.  

Tot în materia implementării standardelor, este oportună certificarea în 

conformitate cu cerințele ISO 27001, un standard care abordează proiectarea, 

implementarea si certificarea unui sistem de management al securității 

informațiilor. Prin implementarea standardului, s-ar rezolva și problemele 

ocazionate de respectarea cerințelor Regulamentului GDPR.  
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Obiective de dezvoltare locală 

 

ODL 1.1. Elaborarea și implementarea unei strategii integrate de 

digitalizare a activității Primăriei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea unui studiu pentru identificarea priorităților, măsurilor și 

indicatorilor pentru strategia de digitalizare la nivelul comunei; 

Elaborarea proiectului și a strategiei de digitalizare. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Implementarea eficientă a strategiei 

 

ODL 1.2. Dezvoltarea unui program amplu de bugetare participativă 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea unei metodologii în vederea implementării unui proiect-pilot 

Elaborarea unei cercetări în scopul optimizării proiectului-pilot 

Realizarea unui ghid, în vederea reglementării mecanismelor de 

bugetare participativă, la nivelul comunei; 

Implementarea noului proiect de bugetare participativă. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Extinderea programului de bugetare participativă în baza unui plan 

multianual; 

Creșterea gradului de implicare civică în cazul adoptării bugetelor 

anuale. 

 

ODL 1.3. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă și cu 

minoritățile 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Înființarea unui post de expert pentru asigurarea dialogului cu 

societatea civilă; 
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Elaborarea unor programe pentru încurajarea implicării civice. 

 

ODL 1.4. Creșterea capacității administrative, la toate nivelurile 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Accesarea unor programe de formare pentru funcționarii din cadrul 

Primăriei, care să fie specifice nevoilor fiecărui compartiment; 

Dezvoltarea unui Ghid de management strategic, pentru consilierii 

locali. 

 

ODL 1.5. Promovarea integrității și a unor standarde în cadrul 

Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Promovarea integrității prin redactarea unui set de norme etice 

aplicabile deopotrivă funcționarilor și decidenților, prin adoptarea unui 

Cod de etică și integritate; 

Implementarea standardului ISO 37001 privind Sistemul de 

management anti-mită 

Implementarea standardului ISO/IEC 27001 privind Sistemul de 

management al securității informației 

 

ODL 1.6. Proiectarea și implementarea soluții inovatoare la nivelul 

administrației locale prin dezvoltarea serviciilor de e- guvernare 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Implementarea unor soluții de tip e-guvernare, constând în soluții 

informatice care vin în întâmpinarea cetățenilor prin simplificarea și 

digitalizarea procedurilor administrative. 
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Direcția strategică 2: Dezvoltare economică și asigurarea de 

locuri de muncă decente 

 

Analiză prospectivă și perspective 

 

România a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, demers prin care 

s-a alăturat eforturilor comune ale celor 193 de state membre ale Organizației 

Națiunilor Unite. În cadrul acestui document strategic, sunt promovate, cu 

precădere, măsuri care vizează dezvoltarea durabilă  sub aspect economic, 

social și de mediu.  

Un număr de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) au fost definite, 

printre care și  ODD  nr. 8, care vizează Munca decentă și creșterea economică, 

obiectiv prin care se promovează  creșteri economice susținute, accesibile 

tuturor și durabile, precum și o ocupare a forței de muncă productive și deplină 

și a unei munci decente pentru toți cetățenii. 

În cadrul prezentului document, o listă detaliată de indicatori este întocmită 

pentru a permite măsurarea aspectelor problematice actuale și  monitorizarea 

punerii în practică a măsurilor propuse la nivelul comunei Ștefăneștii de Jos.  

La nivelul Uniunii Europene, o serie de indicatori, privind Obiective specifice 

de dezvoltare durabilă, este aliniată cu indicatorii globali trasați de ONU. Însă, 

având în vedere că aceștia din urmă sunt selectați pentru transpunerea la 

nivel global, nu pot fi întotdeauna relevanți în contextul european sau național. 

Există o strânsă corelare între indicatorii privind ODD la nivel Uniunii Europene 

și inițiativele de politică ale UE.  

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală trebuie aibă în vedere specificul 

local. Un rol esențial în creșterea conștientizării importanței ODD și a 

relevanței acestora în cadrul comunității respective îl joacă autoritățile locale, 

prin mobilizarea tuturor actorilor comunității locale în vederea atingerii 
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obiectivelor. Planurile locale trebuie să fie corelate în totalitate cu ODD 

relevante la nivel național, luând în considerare atât nevoile identificate la 

nivel de comunitate pentru a defini prioritățile, cât și competențele legale 

(materiale și teritoriale) ale administrației locale. 

Prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală, administrațiile locale au un 

potențial mai mare pentru a genera plus-valoare, printr-o abordare de jos în 

sus, care exploatează resursele și oportunitățile efective din zonă. 

Condițiile de muncă și protecția socială pot fi îmbunătățite prin parteneriatul 

dintre administrația locală și sectorul privat, parteneriat care poate încuraja 

inclusiv formalizarea relațiilor de muncă, acolo unde este necesar. 

Implicarea administrațiilor locale poate scădea considerabil riscul exploatării 

infantile, iar Primăriile au posibilitatea să desfășoare acțiuni concrete pentru 

ca toți copiii să frecventeze instituțiile școlare. 

Administrațiile locale se pot implica, pentru a se asigura că mediile de lucru 

sunt sigure și pentru a garanta salarii egale pentru muncă egală.  Utilizarea 

sustenabilă a resurselor, alături de aceste practici, pot fi cuprinse în criteriile 

privind relația cu sectorul privat și cel terțiar, acordând beneficii companiilor 

care încurajează un mediu de lucru decent, integrarea forței de muncă din 

cadrul comunei, precum și un consum responsabil de resurse. 

În acest sens, Primăria și Consiliul Local din comuna Ștefăneștii de Jos  trebuie 

să lucreze cu comunitățile pentru a examina și aprecia beneficiile și costurile 

asociate măsurilor de dezvoltare a facilităților destinate mediului de afaceri și 

de atragere a investițiilor, în zonele administrate și pentru a elabora planuri 

strategice în vederea asigurării unor condiții optime și sustenabile în acest 

sector.  

Obiective relevante la nivelul UAT Ștefăneștii de Jos: 
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➢ să elaboreze și să adopte politici care se axează pe dezvoltare și care 

să sprijine activități productive, crearea de locuri de muncă decente, 

a antreprenoriatului și care promovează relațiile de muncă formale și 

dezvoltarea IMM-urilor; 

➢ să pună în aplicare măsuri care contribuie la ocuparea deplină și 

productivă și muncă decentă și în condiții de egalitate și echitate în 

rândul femeilor și bărbaților, inclusiv pentru tineri și persoanele cu 

dizabilități și să promoveze principiul plată egală pentru muncă de 

valoare egală; 

➢ să contribuie la reducerea considerabilă a numărului de NEETs (Tineri 

sub 29 de ani, neîncadrați în muncă și care nu urmează o formă de 

educație sau formare); 

➢ să adopte, în cel mai scurt timp, măsuri urgente și eficiente pentru a 

elimina și interzice formele de muncă a copiilor, sub toate aspectele 

și formele sale; 

➢ să asigure protejarea drepturilor muncitorilor din comuna Ștefăneștii 

de Jos și să promoveze un mediu de lucru sigur pentru toți muncitorii, 

în special a celor aflați în muncă precară; 

Conform Raportului de Țară pentru România al Comisiei Europene, în regiunea 

București-Ilfov, Produsul Intern Brut pe cap de locuitor reprezintă 144 % din 

media de la nivelul Uniunii Europene, iar în ultimii 7 ani, acesta a crescut într-

un ritm accelerat. Productivitatea muncii în regiunea București-Ilfov se 

situează la nivelul de 122% din media Uniunii Europene, comparativ cu doar 

73 % în regiunea Vest, care este a doua regiune din România, sub aspectul 

productivității.  

În zona capitalei există un nivel mai ridicat de investiții publice și private. 

Multiple sectoare au înregistrat o creștere a investițiilor brute, printre care 

menționăm comerțul, activitățile de transport, logistică și depozitare, 

activitățile de servicii administrative și alte tipuri de servicii suport. 
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Chiar dacă, din punct de vedere economic și social, impactul marilor 

întreprinderi este superior, micro-întreprinderile și IMM-urile pot să acorde un 

grad mai ridicat de stabilitate economiei locale. 

Numeroase întreprinderi desfășoară activitatea la nivelul comunei în parcurile 

industriale existente, bucurându-se de un acces facil din centrul capitalei, cât 

și dinspre Aeroportul Henri Coandă, Centura Bucureștiului și Autostrada A3. 

Parcurile industriale reprezintă un important spațiu de depozitare și de 

producție pentru numeroase firme mari dar și pentru întreprinderile mici și 

mijlocii care beneficiază și de spații administrative cu facilități de comunicații, 

utilități, locuri de parcare, servicii de pază. 

Racordarea la sistemul de canalizare este o etapă esențială pe care comuna 

trebuie să o realizeze cu scopul de a oferi companiilor un mai mare grad de 

acces la infrastructura edilitară și utilități. 

Activitățile din diverse sectoare: transport și depozitare, comerț, servicii 

administrative și servicii suport au beneficiat de o creștere a investițiilor brute. 

Prezența capitalului este una dintre condițiile unei dezvoltării economice 

sustenabile.  

Investițiile străine directe reprezintă o sursă esențială de capital pentru 

dezvoltare și tehnologiile de ultimă generație, transfer de cunoștințe și 

organizare a activităților, prin care se poate genera  o creștere economică. 

Există o serie de factori determinați pentru ca o întreprindere să-și desfășoare 

activitatea sa în altă țară, iar aceștia se referă la cadrul legislativ general și 

fiscal, calitatea instituțiilor, amplasare, accesul la resurse umane competente 

și la alte resurse, precum și la infrastructură de transport și comunicații. În 

acest sens, comuna prezintă o serie de beneficii care au un potențial ridicat 

pentru a atrage investiții străine. 
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Impozitele și taxele sunt o sursă esențială de venituri pentru bugetul local. În 

acest sens, un sistem eficient de colectare a acestor venituri bugetare impune 

o consolidare a atitudinii civice și a respectării voluntare, concomitent cu 

creșterea eficienței administrației fiscale. Cheltuielile publice care sunt 

prevăzute în bugetul local sunt finanțate, într-o mare măsură, prin intermediul 

acestor taxe. Este necesară o abordare modernă în ceea ce privește 

modalitatea de interacțiune dintre administrația fiscală și contribuabili, pentru 

reformarea efectivă a administrației fiscale.  

Procesul de modernizare are la bază propria experiență, precum și soluții 

convenite de administrațiile fiscale din țările dezvoltate. Noua abordare, 

convenită în mai multe state comunitare, vizează un echilibru între funcțiile 

de servicii și de control. Așadar, prin această abordare se facilitează 

colaborarea cu contribuabilii și schimbarea atitudinii acestora, care de multe 

ori este respingătoare din cauza controalelor și a birocrației excesive. 

Menținerea și creșterea gradului de ocuparea reprezintă un obiectiv în cadrul 

politicilor sociale, care poate fi atins prin acțiuni directe sau indirecte și care 

vizează garantarea de locuri de muncă pentru tinerii care intră pe piața muncii, 

pentru șomeri sau alte persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă, prin 

acordarea de subvenții pentru stimularea angajării, sprijin pentru ocupare și 

reabilitare. Totodată, măsurile pot viza crearea directă de locuri de muncă, 

sau acordarea unor facilități pentru demararea activității pe cont propriu. 

Politicile active de ocupare, precum și măsurile de combatere și prevenire a 

discrepanțelor majore constituite de șomaj, joacă un rol esențial pe piața 

muncii. Măsurile pasive sunt mai costisitoare decât măsurile active, acestea 

din urmă contribuind adesea la diminuarea duratei șomajului, creșterea 

gradului de ocupare, precum și la ameliorarea perspectivelor salariale ale 

șomerilor și ale persoanelor participante la aceste măsuri, dar și la creșterea 

gradului de productivitate. În schimb, prin măsuri pasive se acordă un sprijin 
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financiar șomerilor, dar care nu oferă oportunitatea de a îmbunătății 

performanța acestora. 

Măsurile adoptate trebuie să aibă în vederea îmbunătățirea calității vieții și să 

atenueze considerabil impedimentele care stau în calea creșterii economice, 

dezvoltării durabile sau în perfecționarea mediului profesional și educațional, 

și trebuie să reprezinte o prioritate absolută pentru Primăria comunei. 

Programele de tip Școală după școală, derulate de administrațiile locale pot fi 

un real ajutor pentru părinți, care ar deveni activi pe piața muncii. 

Înscrierea și menținerea copiilor în învățământul preșcolar reprezintă o altă 

măsură care poate facilita reintegrarea femeilor pe piața muncii și creșterea 

astfel a nivelului de ocupare, vizându-se astfel diminuarea considerabilă a 

abandonului școlar. 

Mediul de muncă reprezintă un factor important în stimularea motivației 

angajaților și performanței acestora. 72% din totalul celor chestionați declară 

că venitul lunar al membrilor familiei nu este suficient pentru asigurarea 

traiului zilnic. Prin comparație, doar 14% dintre cei chestionați au susținut că 

aceste sume le ajung în mare parte pentru necesitățile zilnice. Punând în 

comparație aceste răspunsuri, colectate din zonele rezidențiale din comună, 

putem afirma că mare parte din locuitorii din zona Cosmopolis reclamă un 

grad mai mic de nemulțumire în ceea ce privește veniturile, în timp ce locuitorii 

din zonele tradiționale evaluează negativ posibilitatea ca venitul familiei să le 

asigure un trai decent. 

Repartiția venitului în funcție de gen si de nivelul de educație demonstrează 

că, în general, persoanele cu studii universitare ajung să aibă venituri mai 

ridicate decât celelalte persoane. Persoanele de sex masculin au tendința să 

aibă un venit mai ridicat decât al persoanelor de sex feminin, la același nivel 

de educație. În urma repartiției venitului pe zone de rezidență se poate 
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observa că, în medie, venituri mai mari sunt prezentate pentru  locuitorii din 

Cosmopolis. 

Toți cei chestionați, care au declarat că venitul lunar obținut de către membrii 

familiei nu le este suficient pentru asigurarea traiului necesar, s-au declarat 

nemulțumiți de locul lor de muncă. Așadar, s-a dovedit faptul că există o 

strânsă legătură între satisfacția la locul de muncă și echilibrul dintre viața 

profesională și viața personală, precum și de nivelul ridicat de sursă de venit 

si de asigurare a stabilității materiale familiale. 2 din 3 persoane chestionate 

afirmă că sunt nemulțumite de relația dintre timpul consacrat cu activitățile 

familiei și activitățile generatoare de venituri.  

Pentru a spori șansele și capacitatea lucrătorilor de a accesa locurile de muncă 

este nevoie atât de dobândirea unor abilități noi, cât și de îmbunătățirea 

competențelor indispensabile pe piața muncii. Accesul pentru anumite 

categorii sociale vulnerabile, pe piața muncii, este limitat, iar decalajul dintre 

cererea și oferta de competențe pe piața muncii și lipsa de competențe de 

bază nu rezolvă aceste probleme critice. 

Deținerea a mult de o specializare reduce riscul pierderii unui loc de muncă.  

În aceeași măsură, educația continuă permite o mobilitate socială sporită. 

Programele de pregătire profesională ar trebui să aibă ca țintă grupurile 

defavorizate, persoanele care au nevoie de abilități noi pentru a schimba locul 

de muncă, dar și angajații din cadrul administrației locale pentru a dobândi 

noi competențe. 

La ora actuală, Primăria comunei Ștefăneștii de Jos și-a manifestat interesul 

în vederea digitalizării anumitor activități și proceduri, dar acest obiectiv 

trebuie să beneficieze de o abordare bazată pe o viziune integrată, pentru a 

ajunge la o stare optimă. Adesea este dificil pentru cetățeni să obțină 

documentele necesare din cauza birocrației. Este necesar să se creeze 
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platforme online care să ajute persoanele fizice și juridice la obținerea 

acestora. 
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Obiective de dezvoltare locală 

 

ODL 2.1. Creșterea productivității prin inovare tehnologică, 

diversificare și orientare către sectoare cu valoare adăugată mare 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Promovarea activității IMM-urilor, precum și a antreprenoriatului în 

rândul tinerilor, prin încurajarea și susținerea start-up-urilor; 

Încurajarea mutării firmelor în comună, îndeosebi în sensul stabilirii 

sediilor sociale a firmelor care dețin deja un punct de lucru. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Dezvoltarea infrastructurii la care au acces platformelor industriale și 

incubatoarele de afaceri din zona comunei, prin conectarea la utilități 

și infrastructură edilitară; 

Creșterea productivității prin diverse metode de diversificare, 

modernizare tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele 

cu valoare adăugată mare și utilizarea forței de muncă în activități cu 

productivitate ridicată 

 

ODL 2.2. Creșterea investițiilor străine directe 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Atragerea de investitori străini pentru investiții și încurajarea 

investitorilor deja existenți pe piață în vederea extinderii activității în 

comună, prin acordarea de consultanță, facilități fiscale și de 

infrastructură. Creșterea investițiilor străine directe; 

Semnarea de parteneriate și acorduri de colaborare economică cu 

Camerele de comerț bilaterale;    

Atragerea investitorilor potențial interesați să-și desfășoare activitatea 

în comună prin prezentarea mediul de afaceri și creșterea accesului la 

informații, precum și prin organizarea sau participarea la evenimente 

specifice din domeniu. 
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ODL 2.3. Creșterea nivelului de colectare a taxelor și impozitelor 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Perfecționarea și formarea competențelor personalului instituției publice 

prin diverse parteneriate și programe de formare continuă; 

Creșterea nivelului de încredere al contribuabililor, prin acordarea de 

servicii de calitate, care să se evidențieze prin seriozitate și nivel 

profesional ridicat al resurselor umane și prin punerea la dispoziție de    

informații corecte, clare și precise, în conformitate cu prevederile legale; 

Creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale de la 

personale juridice și fizice, de pe raza administrativă a comunei; 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Creșterea semnificativă a colectării impozitelor și taxelor locale la nivelul 

comunei; 

 

ODL 2.4. Creșterea nivelului de încadrare în muncă a populației 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea și implementarea unor programe de sprijin a persoanelor 

aflate în șomaj pe termen lung, a tinerilor, a celor cu  abilități parțiale și 

a categoriilor de persoane defavorizate, cu scopul de a îmbunătății 

concentrarea serviciilor de angajare asupra șomerilor aflați în situații 

dificile; 

Elaborarea și implementarea unui program pentru reinserția persoanelor 

în vârstă în economie, cu precădere în cadrul activităților cu program de 

muncă part-time 

Ținte pe termen mediu (2027) 

 Diminuarea ratei șomajului (sub 10%) 

 

ODL 2.5. Creșterea gradului de calificare a forței de muncă, cu 

precădere în rândul populației provenind din categorii defavorizate, la 

nivel local 

Ținte pe termen mediu (2027) 
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Înființarea unui serviciu de specialitate, la nivelul Primăriei 

Garantarea unor servicii de suport și asistență pentru persoanele din 

grupe vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane  cu dizabilități), 

prin colaborarea cu ONG-uri; 

Crearea unor programe de pregătire profesională de bază, prin 

atragerea unor finanțări nerambursabile, în conformitate cu cerințele 

pieței muncii, în special pentru segmentele tinere sau vulnerabile ale 

populației. 

 

ODL 2.6. Reducerea birocrației în relația cu persoanele fizice și 

juridice 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Îmbunătățirea continuă a bazelor de date actuale, astfel încât    

solicitanții să aibă acces la informații  exacte și în timp real, despre taxe 

și impozite; 

Integrarea unor noi module de lucru; 

Implementarea și promovarea platformei online pentru plata obligațiilor 

fiscale; 

Ținte pe termen mediu (2030) 

Reducere birocrației în relația cu persoanele fizice și juridice, prin 

digitalizarea totală a activității Primăriei 

 

ODL 2.7. Implementarea conceptului de Smart City 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Achiziționarea de echipamente informatice pentru asigurarea 

funcționalității unui sistem integrat; Modernizare infrastructurii IT, aflată 

la dispoziția instituției (hardware și software); 

Accesul la informații prin înființarea unor platforme pentru servicii 

online; 

Crearea unui sistem electronic de arhivare a documentelor instituției.  
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Direcția strategică 3: Infrastructură și urbanism 

 

Analiză prospectivă și perspective 

 

România a adoptat Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, fapt ce 

presupune o cooperare globală în vederea schimbării paradigmei de 

dezvoltare. Pentru aceasta, este necesară crearea unui echilibru între 

dimensiunea economică, socială și de mediu. 

În comuna Ștefănești se estimează că locuiesc 10.000 de locuitori, la nivelul 

anului 2021. 

La aceștia se adaugă un număr considerabil de persoane care tranzitează zilnic 

comuna către locurile de muncă de pe raza comunelor învecinate, sau de pe 

raza capitalei și spre locuințele din zonele dezvoltate recent. Această dinamică, 

descrisă în literatura de specialitate ca dispersie urbană, reprezintă o presiune 

din ce în ce mai mare pe infrastructura comunei. Totodată, comuna Ștefăneștii 

de Jos se confruntă cu fenomenul de migrațiune inversă, fenomen concretizat 

prin stabilirea domiciliului sau a reședinței, a numeroși cetățeni din alte 

localități si chiar din București, în cartierul Cosmopolis, aflat în plină 

expansiune. Se estimează că, la nivelul anului 2021, în cartierul Cosmopolis 

locuiesc, în fapt, peste 12.000 de persoane, iar la nivelul anului 2027, numărul 

de locuitori ai cartierului va depăși 20.000.   

Manifestările acestei presiuni sunt traficul congestionat și nevoia de a se 

dezvolta facilități numeroase (pentru cei care și-au stabilit reședința). Traficul 

este una din principalele surse de creștere a poluării, aceasta fiind din ce în ce 

mai intensă în ultimii ani. 

Simultan, comuna trece printr-un proces de densificare accelerată, care nu 

ține pasul cu planificarea urbană.  
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Chiar dacă dezvoltatorii imobiliari au asigurat accesul la infrastructura rutieră 

și utilități, cartierul Cosmopolis rămâne un cartier izolat, iar populația de acolo 

este marginalizată și lipsită de acces la facilități administrative, edilitare, 

educaționale, etc.   

Pentru direcția strategică Infrastructură și Urbanism au fost corelate o serie 

de Obiective de Dezvoltare Durabilă cuprinse în cadrul Agendei 2030, dintre 

care cel mai relevant este: Orașe și comunități durabile. Dezvoltarea orașelor 

și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente 

și durabile”. 

Un alt obiectiv este desprins din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al 

regiunii București – Ilfov și constă în îmbunătățirea conexiunilor dintre 

diferitele zone funcționale şi mai buna deservire a acestora, pentru a permite 

locuitorilor din zonele mai puțin dezvoltate accesul la locuri de muncă, 

educație, servicii de sănătate, cultură. Această măsură se raliază totodată 

obiectivului din Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, care face referire 

la îmbunătățirea procesului de planificare și management al dezvoltării urbane 

pentru a fi mai integrat, incluziv, participativ și sustenabil.  

În ceea ce privește procedurile de informare și consultare a publicului cu 

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism, administrația locală are obligația de a adopta proceduri care vizează 

consultarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și 

amenajare a teritoriului.  

Persoanele și grupurile vulnerabile sunt printre cele mai excluse din procesele 

de participare publică. Mai mult, o soluție la care au recurs persoane și familii 

care nu își permit costurile locuirii a fost stabilirea unor așezări informale, prin  

ocuparea imobilelor sau terenuri abandonate.  

În numeroase situații, prezența informală a indivizilor sau a familiilor pe 

terenuri sau în clădiri de interes imobiliar nu este analizată și luată în 
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considerare în etapele de elaborare a planurilor de urbanism sau în acordarea 

autorizațiilor de construire. Aceste aspecte au fost analizate în detaliu în cadrul 

Direcției strategice 8: Condiții de locuire adecvate. 

Comuna Ștefăneștii de Jos se bucură de un acces facil din centrul capitalei, 

dinspre Aeroportul Henri Coandă, precum și de conexiuni directe la Centura 

Bucureștiului și Autostrada A3. Din acest motiv, localitatea a cunoscut o 

expansiune considerabilă a zonelor industriale, fiind edificate o serie de clădiri 

și ansambluri specifice. Lipsa unei planificări strategice, începând cu anul 2000 

și până în anul 2017, a dus la interferențe ale zonei industriale cu cea 

rezidențială. Astfel, în contextul obiectivului 11.4 din Strategia națională de 

dezvoltare, se impune elaborarea și punerea în aplicare a unui program 

general de planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu 

strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare 

spațială echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială.  

În acest sens, se impune finalizarea Planului Urbanistic General și delimitarea 

clară a zonelor și a regimurilor de edificare, la nivelul comunei. Totodată, 

odată cu finalizarea procesului de cadastrare, se impune inventarierea 

terenurilor aflate în proprietatea UAT, în vederea planificării investițiilor 

specifice. 

Complexitatea fenomenelor urbane face dificilă înțelegerea problematicii 

specifice de către actori singulari, sau de către grupuri specifice. Autoritățile 

locale trebuie să facă față provocărilor generate de viteza schimbărilor, lucru 

care duce la identificarea limitată a problemelor și la implementarea de soluții 

incomplete. Pe de altă parte, investitorii reclamă necesitatea dezvoltării 

infrastructurii edilitare din proximitatea zonelor industriale, în timp ce 

populația, cu precădere din zona veche a localității, dorește îmbunătățirea 

condițiilor de trai și raportează dezvoltarea locală la probleme individuale, sau 

la aspectele pe care le identifică pe stradă / în cartier.  
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Prin urmare, procesele de dezvoltare urbană, care pornesc de la elaborarea 

planurilor specifice și se încheie cu autorizarea, trebuie să fie validate, la nivel 

social, prin măsuri de implicare a societății civile și a reprezentanților mediului 

antreprenorial.  

Totodată, la nivelul comunei pot apărea situații care să necesite 

implementarea unor măsuri de prevenire a evacuărilor și de relocare în condiții 

adecvate dar și corelarea măsurilor destinate așezărilor informale cu 

programele de incluziune socială și cu programele de investiții publice. 

Majoritatea zonelor din comună sunt slab deservite de servicii publice, sociale, 

culturale și comunitare. Acest fapt duce la o calitate scăzută a interacțiunii 

sociale, dar mai ales la un grad redus de confort pentru locuitori. Realizarea 

de dotări publice și comunitare, distribuite uniform în sate, este necesară 

inclusiv pentru contracararea diferențelor pe care le prezintă gradul de 

dezvoltare, în zone diferite ale comunei. 

Un obiectiv de importanță deosebită pentru comună este dat de   

reamenajarea unor străzi existente sau proiectarea unor străzi noi, demers ce 

va contribui la asigurarea unor spații publice de calitate, durabile, sigure și 

accesibile pentru toți, indiferent de vârstă, gen, stare de sănătate și abilitate 

fizică și mentală.  

Infrastructura pietonală reprezintă un drept urban pentru toți locuitorii. În 

prezent, un procent însemnat de străzi din comună nu beneficiază de 

infrastructura pentru pietoni, prezentând astfel un grad redus de siguranță.  

Străzile comunei, cu câteva excepții, sunt folosite în principal doar ca tranzit 

auto. Traficul auto, poluarea atmosferică și fonică, automobilele parcate pe 

trotuare, inexistența vegetației controlate, lipsa mobilierului urban, 

inexistența sau starea precară a trotuarelor și inaccesibilitatea pentru 

persoanele cu mobilitate redusă generează un disconfort atât pentru locuitori, 

cât și pentru cei care tranzitează comuna Ștefăneștii de Jos.  
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Totodată, se impune reanalizarea problematicii traficului greu și identificarea 

unor soluții pentru devierea acestuia din zona centrală și zonele rezidențiale 

ale comunei, concomitent cu modernizarea unor străzi (Spre exemplu, Str. 

Sinaia), pentru a fi posibilă preluarea traficului de mare tonaj.  

Nu în ultimul rând, s-a constatat necesitatea realizării căilor de acces nodului 

rutier care să rezolve problemele de trafic din zona Centurii și a autostrăzii 

A3, precum și modernizarea și extinderea drumului dintre zona veche a 

comunei și cartierul Cosmopolis.  
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Obiective de dezvoltare locală 

 

ODL 3.1. Îmbunătățirea procesului de consultare, colaborare și 

participare activă cu privire la dezvoltarea urbană și realizarea de 

parteneriate cu actorii locali relevanți 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea unui Regulament de consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism, care să cuprindă prevederi speciale cu privire la consultarea 

persoanelor care ocupă informal sau fără forme legale clădirile sau 

terenurile vizate de planul urbanistic de detaliu sau de cel zonal; 

Elaborarea și adoptarea unei proceduri care să reglementeze măsuri 

specifice în cazul în care autorizațiile de construire / desființare solicitate 

afectează clădiri sau terenuri unde locuiesc persoane /comunități 

vulnerabile fără forme legale; 

Elaborarea unui Regulament de consultare a cetățenilor cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism, care să includă o metodologie de activare și colaborare cu 

grupurile vizate de planurile de dezvoltare. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Îmbunătățirea procesului de planificare și management al dezvoltării 

urbane; 

Realizarea de parteneriate cu actorii locali relevanți de pe raza comunei 

și implicarea acestora într-o manieră proactivă, prin elaborarea de 

proiecte comune în care aceștia să contribuie. 

 

ODL 3.2. Finalizarea lucrărilor de cartare și a PUG 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea terenurilor de care dispune Primăria comunei Ștefăneștii 

de jos, în vederea realizării unor investiții specifice; 

Delimitarea clară a zonelor industriale și rezidențiale, precum și 

împărțirea teritoriului pe zone omogene din punct de vedere funcțional. 
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ODL 3.3. Realizarea de dotări publice și comunitare, distribuite 

uniform în cartierele / satele comunei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Amplasarea de dotări publice și comunitare în zonele defavorizate ale 

comunei. 

 

ODL 3.4. Reamenajarea unor străzi existente sau proiectarea unor 

străzi noi 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Modernizarea unor străzi și adaptarea în vederea preluării traficului de 

mare tonaj 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Redimensionarea străzilor, în vederea respectării standardelor privind 

lățimea benzilor de circulație și construirea infrastructurii pietonale 

 

ODL 3.5. Creșterea gradului de siguranță și fluidizarea traficului rutier 

și pietonal 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea Planului comunal de semnalizare 
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Direcția strategică 4: Educație de calitate 

 

Analiză prospectivă și perspective 

 

Instituțiile școlare prezente pe teritoriul comunei sunt de nivel preșcolar, 

primar și gimnazial. Aceste unități de învățământ nu deservesc comuna pe 

toată suprafața sa.  

Cea mai importantă, în ceea ce privește numărul de beneficiari, este Școala 

generală nr. 1 (cu clasele I –VIII). În cartierul Cosmopolis, funcționează două 

grădinițe private, precum și o școală generală, operată tot de o persoană 

juridică de drept privat. Din datele colectate, a rezultat că nevoile cetățenilor 

din cartierul Cosmopolis nu sunt acoperite, aproape deloc, de infrastructura 

educațională existentă.  

În momentul de față, Primăria are în curs de concretizare lucrări de renovare 

și ranforsare a clădirii în care își desfășoară activitatea Școala generală nr. 1, 

fiind luată în considerare demararea unor noi proiecte, care vor viza 

construcția unor noi clădiri. Pe de altă parte, situația infrastructurii 

educaționale (creșă – grădiniță publică – școală publică) din cartierul 

Cosmopolis este îngreunată și de starea juridică a terenurilor și a altor imobile, 

acestea fiind proprietate privată.   

Importanța pregătirii profesionale a cadrelor didactice este recunoscută atât 

în literatura de specialitate, cât și la nivel european și constituie abordarea 

sintetică a unei dezvoltări durabile în cadrul sferei educaționale. Având în 

vedere  prevederile Legii Educației Naționale, cadrele didactice din România, 

care activează în învățământul preuniversitar, își dezvoltă evoluția 

profesională promovând examenele de definitivat și apoi, examene pentru 

dobândirea gradelor didactice. O contribuție la dezvoltarea capacităților și a 

aptitudinilor personalului, o are formarea și profesionalizarea perpetuă a 
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cadrelor didactice din cadrul sistemului preuniversitar, garantând astfel 

asimilarea unor noi competențe. Însă pregătirea trebuie să fie susținută 

inclusiv de asigurarea unei infrastructuri și a unei baze materiale 

corespunzătoare, care să satisfacă atât nevoile personalului didactic, din punct 

de vedere profesional, cât și nevoile educaționale ale preșcolarilor sau ale 

elevilor.  

Astfel, investițiile nu se pot limita la edificii care să găzduiască infrastructura 

educațională, ci trebuie să fie integrate într-o strategie care să abordeze toate 

dimensiunile și provocările procesului didactic. Astfel, obiectivele asumate vor 

viza totodată dotarea instituțiilor preșcolare și școlare cu o bază materială 

modernă, ergonomică și sigură, precum și cu materialele didactice 

performante, adaptate nevoilor de învățare specifice. Mai mult decât atât, 

contextul pandemic, precum și nevoia de a dezvolta o societate rezilientă, 

impun investiții în procesul de digitalizare a procesului educațional, atât la 

nivel instituțional, cât și individual, prin procurarea echipamentelor IT 

necesare participării la cursurile online. 

Nu în ultimul rând, autoritățile locale pot proiecta și implementa măsuri menite 

să atragă cadrele didactice cu o înaltă pregătire profesională (care altfel ar 

alege să predea într-o școală din București), să lucreze la școala din comuna 

Ștefăneștii de Jos, prin oferirea unor facilități precum: indemnizații de 

transport, locuințe de serviciu, decontarea participării la conferințe și 

congrese, etc.  

România are  una  dintre cele mai scăzute rate de înscriere a copiilor cu vârsta 

de până la 3 ani în unități  de creștere și îngrijire. Unul din motivele principalele 

identificate este inadecvarea facilităților de îngrijire și educație a copiilor 

preșcolari în România, în special numărul mic de creșe raportat la nevoile 

populației. Astfel, chiar lipsa unităților de creștere și îngrijire a copiilor are o 

influență directă și distructivă în implicarea femeilor pe piața muncii, îndeosebi 
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prin stabilirea îngrijirii în domeniul privat sau neoficial și păstrarea rolurilor de 

gen tradiționale. 

Ponderea scăzută a facilităților de îngrijire formală a copiilor, mai ales pentru 

antepreșcolari, are ca rezultat venituri mai reduse pentru femeile cu copii, pe 

tot parcursul vieții și de asemenea are un impact asupra menținerii unei 

disproporții de gen pe piața muncii privind ocuparea și avansarea. Trebuie să 

se aibă în vedere faptul că lipsa creșelor are un impact negativ mai pronunțat 

asupra categoriilor deja vulnerabile ale populației și, în special, asupra 

femeilor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Într-un studiu care a 

fost realizat recent s-a dovedit că, în România, lipsa resurselor materiale este 

argumentul la care se face referire adesea pentru  a justifica procentul scăzut 

de accesare  la  serviciile formale de îngrijire a copiilor ante-preșcolari. 

Din păcate, la nivel local situația reclamă o serie de investiții urgente, atât în 

zona veche a comunei, cât și în cartierul Cosmopolis, unde populația se află 

în continuă creștere (se estimează că, în anul 2027, va ajunge la 22.000 

locuitori). 

Absenteismul școlar reprezintă un tip de conduită delicventă stabilă, 

permanentă a elevilor (fuga de la școală) ce reflectă o atitudine lipsită de 

interes, motivație și încredere în educația școlară, fiind totodată o premisă a 

analfabetismului funcțional și a abandonului școlar. La rândul său, abandonul 

școlar reprezintă conduita de delicvență definitivă, ce constă în părăsirea 

prematură a școlii înaintea obținerii unei calificări sau pregătiri profesionale 

complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

La nivelul Scolii Generale nr. 1 din comuna Ștefăneștii de Jos, aceste fenomene 

sociale tind să capete tendințe îngrijorătoare. Astfel, conform datelor și 

studiilor elaborate de Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, instituția s-a situat 

pe locul 4 în clasamentul unităților școlare de la nivelul județului Ilfov, în ceea 
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ce privește rata absenteismului nemotivat (0,87%). Totodată, din totalul 

absențelor înregistrate, peste 80% au rămas nemotivate. 

 

Unitatea 

școlară 
Localitatea 

Rata absenteism 

nemotivat 

Școala Gimnaziala Nr. 2 Crețești, Vidra 1,10% 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" Voluntari 1,00% 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Pantelimon 0,92% 

Școala Gimnaziala Nr. 2 Tânganu 0,90% 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Ștefăneștii de Jos 0,87% 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Mogoşoaia 0,82% 

Liceul Tehnologic "Barbu A. Stirbey" Buftea 0,78% 

Liceu Tehnologic "Dumitru Dumitrescu" Buftea 0,73% 

Școala Gimnaziala Nr. 3 Buftea 0,72% 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Găneasa 0,66% 

Școala Gimnaziala Nr. 3 Bălăceanca 0,65% 

Liceul Tehnologic "Cezar Nicolau" Brănești 0,65% 

Liceul Teoretic "Horia Hulubei" Măgurele 0,56% 

Școala Gimnaziala Nr. 1 Ciorogârla 0,53% 

 

Așa cum s-a precizat anterior, abandonul școlar este un fenomen care are o 

strânsă legătură cu absenteismul, fiind, la rândul său, întâlnit la nivelul 

comunei. 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

NR. ELEVI 

ÎNSCRIŞI  

 

NR. ELEVI ÎN 

ABANDON 

1. Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon 1859 134 

2. Școala Gimnazială Nr.1 Mogoșoaia 498 58 

3. Liceul Teoretic Nr.1 Periș 543 58 

4. Școala Gimnazială Nr.1 Ștefăneștii de Jos 703 58 

5. Școala Gimnazială Nr.3 Buftea 507 54 

6. Școala Gimnazială "Prof. Ion Vișoiu" Chitila 1229 38 

7. Școala Gimnazială Nr.1 Găneasa 595 33 
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Având în vedere aceste situații, Școala gimnazială nr. 1 din comuna Ștefăneștii 

de Jos este considerată ca având un risc MARE de abandon școlar, fiind situată 

pe locul al patrulea în clasamentul județean.  

 

PRINCIPALELE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL ILFOV AFLATE ÎN 

SITUAȚIE DE RISC DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ȘCOLII 

 

 

 

 

 

Unitatea de învățământ 
TOTAL 

elevi 

înscriși 

ELEVI ÎN ABANDON 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

RISC 

T
O

T
A
L
 

P
ri
m

a
r 

G
im

n
a
z
ia

l 

L
ic

e
a
l 

 

 

Proc. 

% 

1. Școala Gimnazială Nr.1 

Mogoșoaia 

498 58 31 27 0  Foarte 

mare 

2. Liceul Teoretic Nr.1 Periș 543 58 0 40 18  Foarte 

mare 

3. Școala Gimnazială Nr.3 Buftea 507 54 23 31 0  Foarte 

mare 

4. 
Școala Gimnazială Nr.1 

Ștefăneștii de Jos 
703 58 29 29 0 8.25 Mare 

5. Școala Gimnazială Nr.2 Tânganu 356 29 19 10 0 8.15 Mare 

6. Școala GimnazialăNr.1 

Pantelimon 

1859 13

4 

43 91 0 7.21 Mare 

 

Fenomene precum absenteismul excesiv și abandonul apar, cel mai des, din 

motive culturale sau sociale (familii cu mulți copii), sau pur materiale (sărăcie 

extremă).  

Astfel, pe lângă demersurile de îmbunătățire și extindere a infrastructurii și a 

bazelor materiale destinate sectorului educațional, administrația locală va 

trebui să se implice în combaterea acestor fenomene negative și să conceapă 

politici publice prin care să încurajeze participarea tuturor copiilor la formele 

de învățământ adaptate vârstei lor, oferind totodată suport material și 

asistență de specialitate familiilor aflate în dificultate.  



 

65 
 

Nu în ultimul rând, este oportună participarea școlii la programe de 

internaționalizare și schimburi culturale, care au totodată ca scop promovarea 

incluziunii. Un astfel de program, care se va desfășura pe perioada 2021-2027, 

este Erasmus+, implementat în România prin intermediul Agenției Naționale 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. 
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Obiective de dezvoltare locală 

 

ODL 4.1. Elaborarea și implementarea a unor măsuri care vizează 

reducerea semnificativă a situațiilor de  diferențiere socio-economică, 

care au impact asupra participării școlare. 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea și prevenirea cazurilor de segregare socio-economică sau 

de performanță școlară prin derularea unei anchete la nivelul unităților 

școlare 

Derularea sistematică a unei analize de nevoi  educaționale care să 

înlesnească formularea unor planuri adaptate de educație a elevilor. 

Implementarea unor programe de tip de tip Școală după Școală, 

subvenționate de Primărie 

 

ODL 4.2. Garantarea încadrării tuturor copiilor în unități de îngrijire 

preșcolare de calitate, potrivite vârstei lor, în vederea pregătirii 

acestora pentru învățământul primar 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Planificarea și elaborarea unui sistem operațional de creșe la nivelul 

comunei; 

Asigurarea accesului copiilor la îngrijire și educație timpurie de calitate, 

prin construirea unei creșe; 

Asigurarea accesului copiilor la îngrijire și educație preșcolară de 

calitate, prin construirea a două grădinițe (zonele Boltașu de Sus, 

respectiv Zorilor); 

Desfășurarea unor campanii de informare, pentru diseminarea 

informațiilor privind beneficiile înscrierii copiilor în instituții educaționale 

de tip creșă sau grădiniță. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Generalizarea și prelungirea programelor de îngrijire și educaționale, 

destinate copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor de vară. 
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ODL 4.3. Dezvoltarea infrastructurii educaționale în scopul adecvării 

acesteia la nevoile educaționale actuale, precum și a corelării acesteia 

cu evoluția demografică a populației din comună 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Finalizarea lucrărilor de modernizare și consolidare la clădirea Școlii 

gimnaziale nr. 1 

Punerea la dispoziția unităților de învățământ echipamente și servicii 

digitale mobile pentru perfecționarea / înlocuirea metodelor clasice de 

învățare  

Ținte pe termen mediu (2027) 

Demararea lucrărilor pentru construirea unei școli în cartierul 

Cosmopolis; 

Generalizarea și prelungirea programelor de îngrijire și educaționale, 

destinate copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor de vară 

Identificarea spațiilor potrivite pentru dezvoltarea unui centru 

educațional multifuncțional care pot să fie administrate de Primărie 

 

ODL 4.4. Garantarea promovării învățământului obligatoriu pentru toți 

copiii, în condiții echitabile și de calitate, în vederea atingerii unor 

rezultate pertinente și eficace 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea și aplicarea (în colaborare cu cadrele didactice, conducerea 

unităților școlare societatea civilă, asociațiile de părinți) unor programe 

de garantare a susținerii  educaționale necesare în vederea diminuării 

discrepanței de performanță școlară dintre elevi 

Elaborarea și aplicarea (în colaborare cu cadrele didactice, conducerea 

unităților școlare societatea civilă, asociațiile de părinți) unor programe 

de combatere a fenomenului de abandon școlar 

Prelungirea serviciilor educaționale de tip „școală după școală” pentru a 

include toți elevii și elevele înscriși în unitățile școlare. 
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ODL 4.5. Elaborarea și implementarea unor programe privind 

încurajarea participării adulților la programe de dezvoltare a 

competențelor profesionale și educaționale  

Ținte pe termen scurt (2024) 

Încurajarea participării la programele de calificare și recalificare, 

conform Strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții 

 

ODL 4.6. Susținerea dezvoltării unui mediu școlar intercultural și 

incluziv, care să faciliteze legături directe între persoane din diferite 

medii sociale și culturale, inclusiv prin promovarea parteneriatelor 

internaționale 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Subvenționarea programelor de sprijin a populației școlare provenite din 

medii defavorizate pentru a stimula continuarea școlarizării 

preuniversitare obligatorii. 

Organizarea sistematică  a unor activități constituite pe baza legăturilor 

între elevi din medii diferite socio-economic, cultural. 

Accesarea și desfășurarea unor programe internaționale (Erasmus, 

CERV, SEE) și elaborarea unui plan de vizite educaționale sistematice în 

afara spațiului școlar în zone sau comunității specifice 

Acreditarea Școlii generale nr. 1 în cadrul programului Erasmus + 
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Direcția strategică 5: Protecție socială și incluziune 

 

Analiză prospectivă și perspective 

 

Noțiunea de excluziune socială face referire la un flagel din ce în ce mai des 

întâlnit, care afectează viețile și dezvoltarea armonioasă a indivizilor în 

nenumărate moduri. Factori precum discriminarea, lipsa unui loc de muncă 

sau disfuncționalitățile familiale constituie adesea adevărate piedici în ceea ce 

privește participarea activă la relațiile sociale, conducând astfel la neintegrare 

socială. La nivel internațional, în lupta contra sărăciei și a excluziunii sociale 

au fost stabilite o serie de obiective specifice, comune, acceptate de toate 

statele și au fost implementate o serie de planuri naționale de acțiune care 

vizează atingerea obiectivelor.  

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este un instrument ce are ca finalitate 

principală eradicarea sărăciei și înfăptuirea dezvoltării durabile, prin susținerea 

stabilității între cele trei dimensiuni: economică, socială și de mediu. Aceasta 

a fost asumată de toate statele semnatare și are ca bază principiul de a nu 

lăsa pe nimeni în urmă (leave no one behind).  

Eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă prin menținerea echilibrului între 

dimensiunile economice, sociale și de mediu sunt puse în discuție atât în 

Agenda 2030, cât și în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, cadrul 

național de aplicare a setului de 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă.  

Măsurile specifice au fost concepute pentru veni în întâmpinarea persoanelor 

vulnerabile și cele care trăiesc în sărăcie. În plus, obiectivele stabilite sunt 

raportate la specificul național al fiecărei țări- de exemplu obiectivele ODD 1,  

Fără sărăcie, are ca scop reducerea cu cel puțin 50% a numărului de persoane 

(bărbați, femei și copii) care trăiesc în penurie, conform definițiilor țării; 

punerea în practică a unor sisteme de sprijin social corespunzătoare la nivel 



 

70 
 

național și a măsurilor trebuincioase, inclusiv introducerea venitului minim 

garantat, pentru o acoperire însemnată a celor nevoiași și garantarea 

drepturilor egale la resursele economice, cât și acces la serviciile de bază.  

În acest fel, setul de obiective fixate prin Agenda 2030 constituie un plan de 

acțiune conceput pentru prosperitatea generală, la nivel global, care vizează 

întărirea unui climat de libertate și securitate, prin care se asigură faptul că 

nimeni nu va fi lăsat în urmă - principiu care va sta și la baza măsurilor de 

acțiune pe plan național.  

Incluziunea socială este centrul modelului social european și al valorilor 

europene stabilite de Tratatul de la Lisabona. La nivel european, au fost 

adoptate politici sociale care au ca scop combaterea sărăciei și a excluziunii 

sociale și care au ca direcții de acțiune strategică asigurarea de asistență 

directă persoanelor ce se află în imposibilitatea de a se susține în mod 

independent și asigurarea unei metode de redistribuire și transferuri sociale, 

care să-i ajute pe cei nevoiași. Principalul cadru de referință în combaterea 

sărăciei la nivelul Uniunii Europene îl constituie pilonul european al drepturilor 

sociale.  

Scopul României este de a deveni o țară în care toți cetățenii se bucură de 

șanse egale în ceea ce privește implicarea activă în viața socială, în care 

nevoile de bază sunt acoperite și diferențele sunt respectate și în care oamenii 

pot trăi demn, fiind respectat și apreciat potențialul fiecărui individ. 

Totuși, în România (inclusiv la nivelul comunei Ștefăneștii de Jos) mai sunt 

încă copii care nu au acces la educație, iar procentul tinerilor care nu au o 

educație care să le permită integrarea pe piața muncii este destul de ridicat. 

Pe lângă acestea, foarte multe persoane lucrează fără forme legale, cu șanse 

slabe de a accede pe piața muncii într-un context formal. În ceea ce privește 

acoperirea asistenței medicale primare există încă diferențe majore, 

majoritatea oamenilor săraci fiind în continuare nevoiți să-și plătească singuri 
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medicamentele. Aceste probleme afectează multe comunități defavorizate, a 

căror membri nu vor reuși niciodată sa iasă din cercul vicios al excluziunii, fără 

ajutor instituțional, susținut și integrat.    

Legea asistenței sociale nr 292/2011 și o serie de acte normative 

reglementează sistemul de asistență și protecție socială și în același timp oferă 

lămuriri despre diverse aspecte ale administrării, organizării și funcționării 

serviciilor.  

Asigurarea serviciilor de bază și a condițiilor optime de locuit, precum și a 

șanselor de câștig pentru familiile de etnie romă și dezvoltarea abilităților, în 

special prin învățământ și dezvoltare profesională timpurie, sunt trei dintre 

domeniile care conturează provocările corespunzătoare măsurilor de realizare 

a șanselor egale pentru cetățenii romi.  

Cât despre evidența persoanelor fără adăpost, la nivel național nu există încă 

o statistică oficială a acestora, deoarece multe persoane nu au acte de 

identitate și în consecință, nu se află în evidența autorităților. Mare parte a 

statisticilor existente au fost realizate de instituții guvernamentale.  

Situațiile concrete care presupun lipsa unui adăpost, sau excluderea locuinței, 

pot fi clasificate în 4 mari categorii:  

➢ lipsa oricărui fel de adăpost; 

➢ lipsa unei locuințe temporare, într-o instituție sau într-un adăpost; 

➢ locuințe nesigure, unde locatarii sunt amenințați cu evacuarea; 

➢ locuințe nepotrivite (așezări informale, locuințe insalubre, 

supraaglomerate.  

La rândul lor, aceste 4 categorii pot fi împărțite în numeroase alte categorii 

operaționale, ce pot fi folosite în formularea diverselor obiective de dezvoltare 

și a politicilor publice.  
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Datele colectate au relevat faptul că există o legătură între sărăcie, 

excluziunea socială și violența domestică, femeile fiind deosebit de vulnerabile 

din acest punct de vedere. Statisticile au indicat că una din patru femei a fost 

victima a cel puțin unei agresiuni fizice sau sexuale pe parcursul vieții. Cu 

toate acestea, în România există un deficit notabil de adăposturi pentru 

victimele violenței domestice, cele existente acoperind abia jumătate din 

cereri;  

Potrivit recomandărilor Grupului de lucru pentru Combaterea Violenței Asupra 

femeilor, din cadrul Consiliului Europei, ar trebui asigurat cel puțin un loc în 

adăposturile pentru femei la fiecare 10.000 de locuitori, un centru de criză 

pentru victime la 200.000 de femei. În acest moment, comuna este departe 

de a atinge standardele de mai sus deoarece nu oferă servicii specifice. 

În urma cercetărilor calitative și cantitative efectuate la nivelul comunei, 

rezultatele au indicat cazurile anumitor categorii de persoane, aflate în situații 

socio-economice dezavantajate.  

Realizarea documentării a constat inclusiv în efectuarea unui demers de 

mapare a comunei, punând accentul pe accesul la utilitățile publice. Datele 

adunate au indicat zone lipsite de apă curentă și canalizare, cu o infrastructură 

precară, cu ulițe neasfaltate și cu acces limitat la transportul local. În rândul 

cetățenilor comunei Ștefăneștii de Jos există persoane care întâmpină 

dificultăți în a atinge un standard de viață ce poate fi considerat acceptabil în 

societatea actuală, care sunt nevoite să facă față numeroaselor dezavantaje 

cauzate de șomaj, condițiile precare de locuire, veniturile extrem de mici, 

îngrijirea inadecvată a stării de sănătate, precum și barierelor în calea 

accesului la educație, cultură, sport și timp liber.  

În etapa de documentare și sondare, premergătoare elaborării prezentei 

strategii, o limitare importantă în rezolvarea problemelor legate de sărăcie, 

lipsurile materiale și inegalitatea sociale s-a dovedit a fi lipsa informațiilor 



 

73 
 

integrate cu privire la aspectele sociale din comună. Această măsură este 

deosebit de importantă deoarece constituie fundamentul pentru adoptarea 

unor măsuri eficiente în contextul actual din comună. 

Astfel, o bună cunoaștere a contextului social și economic al comunei este cea 

mai importantă etapă în elaborarea și implementarea de politici locale de 

dezvoltare sustenabile. Această măsură este complementară măsurii propuse 

în cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă: Dezvoltarea unui sistem 

național de indicatori de incluziune socială prin integrarea tuturor bazelor de 

date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de 

mobilitatea socială; monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza 

acestor indicatori. 

Un aspect deosebit de important privind obiectivele de dezvoltare durabilă îl 

reprezintă constituirea unor sisteme de protecție socială care pot ajuta în mod 

concret persoanele vulnerabile sau aflate în dificultate. Asistența socială este 

unul dintre domeniile de activitate care depind de o alocare financiară 

adecvată, pentru a reuși să rezolve problemele categoriilor vulnerabile.  

La nivel național, Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă propune 

Stabilirea unor standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile 

sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile, această 

măsură venind în completarea celei propuse la nivel național. Un prim pas în 

realizarea acestui obiectiv îl constituie sprijinirea persoanelor care își 

desfășoară activitatea în domeniu în vederea pregătirii continue, a consolidării 

competențelor pe care acestea le dețin pentru a putea aborda complexitatea 

problematicii sociale.  

Datele oferite de Eurostat poziționează România pe penultimul loc în UE în 

ceea ce privește gradul de reducerea a persoanelor aflate în risc de sărăcie 

prin transferuri sociale. Venitul minim garantat precum și alte transferuri 

sociale sunt calculate în funcție de indicatorul social de referință în valoare de 
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500 de lei, care are aceleași cuantum din 2012. Prin Legea 225/2021, s-a 

stabilit că valoarea indicatorului social de referință se actualizează, din oficiu, 

în fiecare an, la data de 1 martie.  

Alte probleme identificate, la nivelul comunei, au fost cele întâmpinate de 

persoanele cu dizabilități. Deși în legislația privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, dizabilitatea este definită din punct de vedere social, fiind 

determinată de condițiile sociale, la nivel public, perspectiva aceasta nu este 

vizibilă. Persoanele cu dizabilități, limitate în activități, sunt mult mai expuse 

decât cele fără limitări cauzate de sărăcie și excluziune socială. Aceste 

persoane sunt principalii beneficiari de pe urma transferurilor sociale, iar în 

lipsa unor măsuri corespunzătoare, ajung dependente de ajutorul extern 

pentru a putea face față problemelor zilnice.  

Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la spațiul public, instituții sau 

la locurile de muncă reprezintă un pas esențial spre reducerea segregării. 

Eliminarea barierelor este importantă pentru a putea permite persoanelor cu 

dizabilități locomotorii sau vizuale să poată părăsi locuința, pentru a realiza 

activitățile zilnice și a duce o viață independentă. Strategia națională include, 

ca primă direcție de acțiune, accesibilizarea mediului economic, social, 

cultural, civil sau al altor domenii ale vieții. În afară de aceasta, România a 

semnat aderarea la Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu 

dizabilități, accesibilitatea fiind unul dintre cele 8 principii generale. Această 

măsură a fost concepută în corelație cu obiectivele specifice ale respectivei 

strategii:  

➢ Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate 

cu ceilalți, la mediul fizic - clădiri civile și spațiul urban și rural.  

➢ Asigurarea în mod egal a accesului persoanelor cu dizabilități la sistemul 

de transport public –mijloace de transport și infrastructură tehnico-

edilitară aferentă.  
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➢ Asigurarea în mod egal a accesului persoanelor cu dizabilități la 

informație și mijloace de comunicare, inclusiv la tehnologii și sisteme 

informatice și de comunicații. 

➢ Coordonarea și monitorizarea la nivel național a procesului de 

promovare și implementare a accesibilității în toate domeniile vieții, în 

concordanță cu modelul designului universal. 

România se confruntă cu un deficit considerabil de servicii de îngrijire pentru 

persoanele în etate, ceea ce face ca vârstnicii din țara noastră să trăiască în 

medie cu trei ani mai puțin decât cei din restul Europei. Prin prezenta 

strategie, se vor propune ținte aferente măsurii incluse în cadrul Strategiei 

Naționale de Dezvoltare Durabilă: Inițierea unui program național pentru 

susținerea serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice 

sau cu dizabilități. La nivelul comunei sunt peste 800 de persoane cu vârsta 

de peste 65 de ani, care reprezintă 8,2 % din totalul populației. Serviciile 

disponibile pentru persoane vârstnice existente la nivelul comunei sunt 

limitate la servicii de îngrijire, oferite prin intermediul unor centre ce aparțin 

unor persoane juridice de drept privat.  

Având în vedere prioritățile existente în documentele de politici publice, 

adoptate la nivel național, precum și datele colectate la nivelul populației 

comunei, poate fi oportună dezvoltarea unei locații multifuncționale destinate 

persoanelor în etate, în vederea derulării unor programe adecvate în domeniul 

social, civic, de integrare şi reintegrare psiho-socială şi de sănătate. Prin acest 

demers, se va încuraja incluziunea activă a persoanelor vârstnice prin 

adoptarea de măsuri privind asigurarea îmbătrânirii active  și se va asigura 

participarea acestor persoane la viața socială şi culturală, pentru a preveni 

izolarea, precum și pentru a evita instituționalizarea acestora după metodele 

clasice. 
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Odată cu adoptarea Ordonanței de urgență 18/2017, privind asistența 

medicală comunitară, au fost reglementate centrele comunitare integrate care 

pot oferi servicii medicale și educaționale pentru persoanele vulnerabile. 

Scopul asistenței medicale comunitare constă în îmbunătățirea stării de 

sănătate a populației prin asigurarea echitabilă a accesului la servicii de 

sănătate a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de statutul 

socioeconomic, nivelul de educație, amplasarea acesteia în mediul rural sau 

urban sau de distanța față de furnizorul de servicii medicale. Sistemul de 

servicii medicale bazate pe asigurarea medicală nu permite persoanelor care 

nu sunt angajate să beneficieze de asistență medicală gratuită, iar lipsa 

accesului la acest tip de servicii, accentuează starea de vulnerabilitate și 

sărăcie a indivizilor. În afară de servicii medicale, aceste centre comunitare 

integrate oferă și servicii educaționale, prin intermediul unor mediatori școlari, 

care au rolul de a înlesni accesul la educație a persoanelor provenind din medii 

vulnerabile.  

România înregistrează printre cele mai mari rate de părăsire timpurie a școlii, 

cifrele arătând că 16,4% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani 

au finalizat cel mult 8 clase.  

Accesul la serviciile de asistență comunitară se va face în baza unui plan de 

intervenție în care sunt prevăzute activitățile desfășurate în sprijinul 

persoanelor sau familiilor, aceste activități concretizându-se, în principal, prin 

acțiuni de informare și consiliere, de evaluare și elaborare a unui plan de 

intervenție, consiliere psihologică, colectare și distribuire de ajutoare 

materiale, intervenție în teren, monitorizarea situațiilor de risc, ajutor în 

realizarea activităților cotidiene, etc.  

Literatura de specialitate evidențiază importanța asigurării unei nutriții 

sănătoase, alături de asigurarea serviciilor educaționale, aceasta fiind un 

factor foarte important în lupta pentru reducerea sărăciei, creșterii participării 
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școlare și formării unor obiceiuri sănătoase. Implementarea unui sistem de 

hrană în școli, care să aibă în vedere recomandările nutriționale și factorii ar 

reprezenta o măsură suplimentară de combatere a abandonului școlar 

(problematică tratată în cadrul Direcției strategice 4: Educație de calitate).  

Strategia națională pentru dezvoltare durabilă prevede Monitorizarea 

implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și reproductivă , 

iar o serie de tratate și convenții internaționale, pe care România le-a ratificat, 

fac referire la accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă în sfera 

drepturilor fundamentale și a căror respectare este fundamentală pentru 

realizarea egalității de gen. 

Datele existente în acest moment indică faptul că România înregistrează un 

procent ridicat al mamelor adolescente, la nivelul Uniunii Europene. Lipsa de 

acces la servicii de sănătate sexuală și reproductivă este cu atât mai sugestivă 

în cazul persoanelor vulnerabile, categorii însemnate din populația României 

neavând acces la astfel de servicii. 

Măsura propusă prin prezenta strategie vizează abordarea sănătății sexuale și 

reproductive în ansamblul său, nu doar din perspectiva planificării familiale și 

prevede furnizarea, prin intermediul partenerilor (ONG-uri, centrul medical 

local) la nivelul Comunei, de servicii de sănătate sexuală și reproductivă. 

Atât în cadrul Agendei 2030, cât și în Strategia Națională de Dezvoltare 

Durabilă, ODD 3 Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării 

tuturor, la orice vârstă presupune existența unei abordări care să țină cont de 

situațiile de marginalizare și excludere cu care se confruntă unele grupuri 

(femei, minorități etnice, persoane vulnerabile economic, etc) în accesarea 

serviciilor medicale.  

Deși în ultimii 10 ani au fost implementate o serie de programe naționale de 

sănătate, care vizează prevenția sau screening-ul, accesarea acestora rămâne 

deficitară. Mai mult decât atât, serviciile medicale cu caracter preventiv par să 
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rămână inaccesibile persoanelor care nu înregistrează venituri în mod formal 

și mai ales a celor care nu dețin documente de identitate / stare civilă.   
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Obiective de dezvoltare locală 

 

ODL 5.1. Implementarea unui sistem de sondare a condițiilor socio- 

economice, în care trăiesc diferitele categorii de cetățeni ai comunei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Realizarea unui parteneriat inter-instituțional între Primăria comunei, 

DGASPC Ilfov și alte instituții relevante, în vederea realizării unei 

diagnoze a nevoilor sociale; 

Dezvoltarea unui cadru de colectare sistematică și constantă a 

indicatorilor referitori la condițiile sociale și economice din comună; 

Demararea procedurii de implementare a diagnozei nevoilor sociale a 

comunei. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Elaborarea unui sistem integrat de date, bazat pe studii solide cu privire 

la segregare, lipsurile materiale, inegalitățile sociale, locuire, și alte 

fenomene sociale, care să indice condițiile socio-economice, calitatea 

vieții și să ofere indicatori ai dezvoltării sustenabile. 

 

ODL 5.2. Consolidarea capacității în domeniul serviciilor de asistență 

socială oferite în comună 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Dezvoltarea unui program la nivelul Primăriei, prin care persoanele 

implicate în furnizarea serviciilor de asistență socială să beneficieze de 

sprijin metodologic și financiar adecvat; 

Dezvoltarea unui program de pregătire profesională continuă lucrătorilor 

în domeniu, inclusiv printr-o componentă de consiliere și suport pentru 

asistenți sociali; 

Consolidarea sistemului de protecție socială prin creșterea nivelului de 

pregătire a resursei umane din domeniul asistenței sociale, pentru a 

răspunde complexității problematicii sociale 
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ODL 5.3. Implementarea unui sistem de transferuri sociale echitabile 

la nivelul comunei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Crearea unui program prin care să se ofere beneficiarilor de venit minim 

garantat și pensii sociale suplimente financiare, necondiționate de 

situația pe piața muncii. 

Crearea unui program pilot prin care să se asigurare un supliment 

financiar necondiționat de situația pe piața muncii, persoanelor cu 

dizabilități și probleme cronice de sănătate. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Reducerea penuriei și asigurarea accesului la resurse financiare a 

persoanelor din grupuri cu risc foarte ridicat de excluziune. 

 

ODL 5.4. Extinderea și îmbunătățirea sistemului de sprijin pentru 

persoanele cu dizabilități la nivelul comunei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Evaluarea nevoilor la nivelul comunei din perspectiva persoanelor cu 

dizabilități; (corelat cu ODL 6.1.) 

Suplimentarea formelor de sprijin pentru persoane cu dizabilități: 

servicii de sprijin cu caracter integrat și multisectorial, pentru a facilita 

tranziția de la școală la viața de adult, servicii și programe de capacitare 

a indivizilor - a resurselor lor interne și a celor din comunitate; 

Implementarea unor programe eficiente de sprijin în carieră, precum și 

de sensibilizare și conștientizare a potențialului grupurilor vulnerabile în 

rândul angajatorilor; 

Implementarea unui Sistem pilot de achiziție a tehnologiilor asistive. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Asigurarea a condițiilor și a oportunităților egale de câștigarea unui trai 

decent pentru persoanele cu dizabilități; 

Implementarea unui program de sprijin pentru accesibilizarea 

locuințelor. 
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ODL 5.5. Accesibilizarea spațiilor publice, aflate în administrarea 

Primăriei comunei, pentru persoanele cu dizabilități 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Executarea unui studiu în vederea realizării planului de accesibilizare a 

comunei pentru persoanele cu dizabilități; 

Accesibilizarea trotuarelor, a spațiilor publice și a locurilor de joacă aflate 

în administrarea Primăriei, pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, 

auditive, vizuale și psihice (eliminarea bordurilor, realizarea de trasee 

pentru persoane cu dizabilități vizuale, montarea de rampe, etc) 

Accesibilizarea clădirilor aflate în administrarea Primăriei, pentru 

persoanele cu dizabilități locomotorii, auditive, vizuale; 

Accesibilizarea site-ului Primăriei. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Încurajarea conceptului de design universal pentru toate construcțiile 

viitoare. 

 

ODL 5.6. Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru persoanele vârstnice 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea nevoilor cu privire la îngrijirea persoanelor vârstnice cu 

afecțiuni medico-sociale; 

Dezvoltarea unei locații multifuncționale, destinate persoanelor 

vârstnice, în vederea derulării unor programe adecvate în domeniul 

social, cultural, civic, precum și pentru integrare și reintegrare (Centru 

de Asistență Socială și Activități Civice). 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Dezvoltarea unui parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov, pentru a înființa 

un o unitate medico-socială pentru îngrijirea vârstnicilor; 

Implementarea unui sistem integrat de servicii comunitare pentru 

persoane vârstnice din comuna Ștefăneștii de Jos; 

Înființarea unităților de servicii publice de îngrijire la domiciliu, sub 

coordonarea serviciului public de asistență socială. 
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ODL 5.7. Dezvoltarea unui sistem de îngrijire comunitară 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea zonelor pe care centrele comunitare integrate le-ar putea 

deservi (lipsă acces servicii medicale, participare scăzută la educație, 

număr persoane vulnerabile). 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Înființarea Serviciului Integrat de Asistență Comunitară. 

 

ODL 5.8. Îmbunătățirea accesului tuturor persoanelor, în special a 

persoanelor sărace și vulnerabile și a copiilor, la hrană sigură, 

suficientă și de calitate în comună 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Implementarea programului de masă caldă în unitățile educaționale 

publice de pe raza comunei – program care să țină cont de recomandări 

nutriționale și sustenabile 

 

ODL 5.9. Creșterea accesului la servicii de sănătate sexuală și 

reproductivă 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Cartografierea și sprijinirea serviciilor de planificare familială existente; 

Dezvoltarea de servicii sociale pentru asistarea femeilor aflate în nevoie; 

Dezvoltarea unui program pilot de servicii de sănătate sexuală și 

reproductivă. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Facilitarea utilizării serviciilor privind sănătatea sexuală și reproductivă, 

precum și de planificare familială, în mod universal și gratuit 
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ODL 5.10. Facilitarea includerii persoanelor din grupuri vulnerabile în 

programele naționale de sănătate  

Ținte pe termen scurt (2024) 

Desfășurarea unui program de informare, destinat specific grupurilor 

aflate în situație de marginalizare sau risc de excluziune socială, cu 

privire la modalitățile prin care pot beneficia de programe de prevenție 

și screening  
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Direcția strategică 6: Siguranță și ordine publică 

 

Analiză prospectivă și perspective 

 

Unul dintre elementele fundamentale pentru o dezvoltare durabilă armonioasă 

este siguranța cetățenilor, întrucât aceasta oferă contextul benefic exercițiului 

neîngrădit al drepturilor și permite dezvoltarea neperturbată a celorlalte 

domenii strategice.  

Din acest motiv, siguranța publică reprezintă în sine o direcție de dezvoltare 

strategică, în contextul prezentului document. ODD 16, unul dintre cele 17 

obiective definite în Agenda ONU 2030, face referire la susținerea unor 

societăți pașnice și incluzive, care conduc la o evoluție durabilă, la accesul 

tuturor la justiție și realizarea unor instituții eficace, care își asumă 

responsabilitatea și sunt incluzive la fiecare nivel. O foarte însemnată 

mențiune se referă la tematica siguranței, care cuprinde numeroase 

dimensiuni.  

Noi provocări pentru securitate sunt generate de contextul curent al pandemiei 

COVID-19. Eradicarea riscurilor de criminalitate, precum și problematica 

infracționalității (cu precădere a violenței) au fost analizate în completarea 

provocărilor generate de celelalte direcții de dezvoltare. Din infracțiunile 

comise la nivel național, cele stradale se ridică la un procent de 34%. Dintre 

formele diverse ale faptelor ilicite, tâlhăriile se regăsesc într-o proporție 

copleșitoare, fiind urmate de alte infracțiuni precum: violurile, agresiunile 

sexuale și vătămările corporale. 

Coeficientul de criminalitate specifică, la nivelul comunei Ștefăneștii de Jos, 

pentru anul 2020, este considerat MEDIU, conform statisticilor prezentate de 

IPJ Ilfov: 
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 Media criminalității 

județene 

18.6  

1 Buftea 113 RIDICAT 

2 Corbeanca 43 SCAZUT 

3 Mogoșoaia 70 SCAZUT 

4 Bragadiru 419 RIDICAT 

5 Cornetu 11 SCAZUT 

6 Clinceni 43 SCAZUT 

7 Ciorogârla 43 SCAZUT 

8 Domnești 140 RIDICAT 

9 Măgurele 48 SCAZUT 

10 Daraști 0 SCAZUT 

11 Jilava 75 MEDIU 

12 1Decembrie 54 SCAZUT 

13 Copăceni 0 SCAZUT 

14 Popești-Leordeni 210 RIDICAT 

15 Vidra 0 SCAZUT 

16 Berceni 27 SCAZUT 

17 Glina 108 RIDICAT 

18 Pantelimon 478 RIDICAT 

19 Brănești 16 SCAZUT 

20 Cernica 22 SCAZUT 

21 Dobroești 70 SCAZUT 

22 Otopeni 129 RIDICAT 

23 Balotești 312 RIDICAT 

24 Dascălu 0 SCAZUT 

25 Grădiștea 5 SCAZUT 

26 Moara Vlăsiei 0 SCAZUT 

27 Tunari 124 RIDICAT 

28 Voluntari 457 RIDICAT 

29 Afumați 199 RIDICAT 

30 Găneasa 54 SCAZUT 

31 Petrăchioaia 27 SCAZUT 

32 Ștefăneștii de Jos 91 MEDIU 

33 Chitila 167 RIDICAT 

34 Chiajna 269 RIDICAT 
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35 Dragomirești 108 RIDICAT 

36 Snagov 32 SCAZUT 

37 Periș 11 SCAZUT 

38 Ciolpani 22 SCAZUT 

39 Gruiu 5 SCAZUT 

40 Nuci 0 SCAZUT 

 

Pornind de la acest context, au fost identificate mai multe priorități legate de 

siguranță, acestea fiind măsuri importante pentru eficacitatea prezentei 

Strategii.  

Abordarea vizează 3 direcții principale:  

➢ implementarea unei prevenții eficace; 

➢ folosirea tehnologiilor moderne; 

➢ protejarea persoanelor, precum și a grupurilor vulnerabile. 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

accentuează, pentru acest obiectiv, necesitatea dezvoltării capitalului social, 

eradicării violenței asupra copiilor, reducerii semnificative a tuturor formelor 

de violență, a corupției și protejarea libertăților fundamentale. 

Siguranța publică este inclusă drept prioritate corespunzătoare ODD16 în 

cadrul Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030. 

La nivel local, este nevoie de adoptarea unor ținte care să vizeze măsuri în 

funcție de situația specifică. 

Harta siguranței are ca scop identificarea și cartografierea zonelor din comună 

care au un potențial criminogen și reprezintă un prim pas important atât 

pentru prevenirea fenomenului infracțional din comună, cât și pentru 

introducerea unor măsuri cu scopul de a reduce semnificativ rata criminalității. 

Una dintre condițiile de bază ale formulării unei politici integrate și conforme 

nevoilor de siguranță este identificarea corespunzătoare a zonelor cu risc 

ridicat de producere a infracțiunilor cu ajutorul unei metodologii riguroase. 
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Caracterul urgent al măsurii, care derivă din amplificarea din prezent a 

coeficientului de criminalitate, subliniază importanța sa. 

Problema este lipsa unor criterii cuprinzătoare prin care s-ar putea diferenția 

faptele comise, pornind de la gradul de pericol social. Este necesar ca procesul 

de cartografiere să abordeze și să rezolve o problemă conceptuală, pentru a 

se evita, cu orice preț, incriminarea în sine a stării materiale precare. Prin 

urmare, cartografierea trebuie să aibă în vedere atât potențialii făptași, cât și 

categoriile de victime ale unor tipuri specifice de infracțiuni în fiecare zonă. 

Identificarea datelor și a dinamicii specifice este unul dintre țelurile dorite prin 

măsura cartografierii, având ca scop formularea ulterioară a unor soluții 

adaptate pentru prevenția și combaterea criminalității. 

În această privință, cartografierea presupune atât colectarea sistematizată a 

unor date cât mai exacte, cât și implicarea autorităților competente și a 

actorilor relevanți. 

Acest proces are ca scop identificarea zonelor cu risc ridicat de producere a 

infracțiunilor având în vedere pericolul social al faptelor comise și analizarea 

unor datelor dezagregate, fiind deosebit de util inclusiv pentru elaborarea 

anuală a Planurilor de Ordine și Siguranță publică, de către structurile Poliției 

Locale.  

De asemenea, procesele analitice vor avea în vedere percepțiilor subiective 

legate de siguranța în comună, pentru a putea fi delimitate și evitate 

abordările și atitudinile subiective, fapt ce va determina atât combaterea 

stereotipurilor, cât și proiectarea și implementarea unor programe integrate 

de reabilitare urbană. 

În colectarea datelor menționate trebuie să existe niște criterii care să conducă 

la identificarea cât mai exactă a zonelor cu risc de producere a infracțiunilor 

sau care prezintă vulnerabilități specifice la nivelul siguranței.  
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Accesibilitatea datelor culese trebuie să fie asigurată pentru toate autoritățile 

cu atribuții relevante siguranței publice. Din acest motiv, realizarea unor baze 

de date integrate este indispensabilă.  

Un aspect fundamental pentru descurajarea fenomenului infracțional este 

prevenirea criminalității. Important este ca metodele de prevenție să 

folosească cele mai eficiente instrumente. Activitatea organelor de ordine și 

siguranță publică are parte de oportunități importante precum: dezvoltarea 

rapidă a tehnologiei și a instrumentelor de analiză a datelor, dar și 

conectivitatea crescută. Prevenția și combaterea fenomenului infracțional 

poate fi realizată cu ajutorul unor instrumente eficiente si cu potențial, cum 

ar fi: instrumente de supraveghere audio-video, instrumente TIC, analiza 

datelor. 

Prin intermediul acestor instrumente poate fi construit un model eficient de 

prevenție a criminalității, care este necesar, întrucât poate ajuta pe termen 

mediu, dar și pe termen lung, la scăderea considerabilă a ratei criminalității, 

la creșterea nivelului de încredere a populației în autoritățile competente, 

precum și la sentimentul de siguranță, în comună.  

Prin intermediul unei viziuni integrate, modelul poate fi corelat cu celelalte 

măsuri de prevenție și combatere a infracțiunilor. Un exemplu ar fi dat de 

distribuirea resurselor umane și a materialelor, limitate în activitatea Poliției 

Locale, într-un mod optimizat. Identificarea acestor tipare necesare 

repartizării personalului și a activităților corespunzătoare poate compensa 

deficiențele cantitative de resurse umane. 

Măsura inclusă în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 

vizează folosirea extinsă a tehnicilor digitale moderne în construirea și 

modelarea integratoare a programelor și proiectelor de dezvoltare pentru 

optimizarea deciziilor legate de definirea priorităților și alocarea rațională a 

resurselor financiare pe baza rentabilității și a completivității. Dezvoltarea unui 
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model eficient de prevenție a criminalității cu ajutorul tehnologiei corespunde 

acestei viziuni, existentă la nivel național.  

Ca urmare a datelor recente legate de fenomenul violenței domestice în 

comună, este necesară implementarea unor măsuri urgente pentru a reduce 

considerabil fenomenul violenței domestice. Cadrul legislativ și serviciile 

necesare victimelor violenței domestice nu sunt vizibile și mediatizate destul. 

România, atât ca stat semnatar al Convenției de la Istanbul, cât și în baza 

Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, prin 

Obiectivul nr. 5 cu privire la Egalitatea de gen, are ca prioritate eradicarea 

tuturor formelor de violență față de femei. În cadrul Strategiei naționale 

privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și 

combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 este acordat un 

pilon distinct eliminării violenței domestice, aceasta fiind o prioritate. 

Trebuie evidențiat faptul că este esențial ca serviciile de care beneficiază 

victimele violenței domestice să fie integrate, de calitate și gratuite, având în 

vedere gradul complex de vulnerabilitate al victimelor. Autoritățile locale pot 

aborda direct acest aspect prin măsuri specifice. La momentul de față, nu 

există acest tip de sistem integrat. Totodată, nu există și nu este mediatizată 

o hartă a serviciilor sociale în sfera violenței de gen. 

De asemenea, formele violenței de gen sunt numeroase, având loc în familie, 

la locul de muncă sau chiar și în spațiile publice ale localității. Lipsa unui centru 

specializat pentru primirea victimelor în regim de urgență reprezintă un aspect 

negativ, care ar putea fi corectat printr-o colaborare cu autoritățile județene. 

Implementarea adecvată a acestei măsuri, la acest punct, prezintă trei direcții 

de acțiune fundamentale:  

➢ Pregătirea funcționarilor publici pentru parcurgerea demersurilor 

necesare; 

➢ Identificarea și atribuirea unui spațiu potrivit pentru un centru; 
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➢ Încurajarea cetățenilor să ia atitudine împotriva acestui fenomen și să 

raporteze cazurile cunoscute. 

Suplimentarea resurselor umane, în cadrul autorităților din subordinea 

Primăriei, cu atribuții directe în domeniul siguranței publice, pentru a crește 

capacitatea de intervenție, vizează aspectele cantitative cu privire la 

managementul resurselor umane în cadrul Primăriei și al autorităților publice 

din subordine.  Această măsură trebuie să fie direct proporțională cu nevoia 

efectivă, confirmată de date certe. Totodată, pentru a fi eficientă, măsura 

trebuie să fie corelată cu aspectele privitoare atât la dimensiunea calitativă a 

managementului resurselor umane, cât și la modelele de alocare a resurselor 

umane bazate pe tehnologie. Măsura este în concordanță cu seria de priorități  

stabilite la nivel național și internațional. Eradicarea violenței asupra copiilor 

și reducerea considerabilă a oricăror forme de violență sunt două dintre 

obiectivele stabilite în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României 2030. Având în vedere ODD 16.3 cu privire la reducerea 

considerabilă a tuturor formelor de violență și a ratelor de deces conexe, 

siguranța publică este o prioritate cu caracter general. 

La nivelul comunei, s-a constatat faptul că la nivelul Poliției Locale se impune 

optimizarea dimensiunilor managementului resurselor umane, mai ales în 

contextul creșterii populației efective a comunei, datorată expansiunii 

cartierului Cosmopolis.  

Conform legislației, poliția Locală este responsabilă cu asigurarea ordinii și 

liniștii publice și paza obiectivelor la nivel de comună. Sporirea numărului de 

angajați nu este proporțională cu tendința crescătoare a numărului de solicitări 

ale cetățenilor (în special prin sesizări telefonice) și a numărului de intervenții 

la evenimente. În primul rând, întrucât OUG nr. 63/2010 limitează numărul 

de posturi la un polițist local pentru fiecare 1000 de locuitori, organigrama 

instituției a suferit o subdimensionare față de necesitățile reale.  
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În al doilea rând, după cum reiese din analiza efectuată în cadrul etapei de 

elaborare a prezentei Strategii, activitatea instituției prezintă un caracter 

reactiv, întrucât abordarea proactivă nu poate fi realizată cu un număr mic de 

lucrători. 

Pentru a combate fenomenul infracțional și pentru a asigura eficiența și 

caracterul preventiv al activității, reprezentanții Poliției Locale au evidențiat și 

argumentat necesitatea suplimentării resurselor umane care iau parte în 

activitatea de teren, mai ales în contextul în care se impune deschiderea unui 

post de Poliție Locală în cartierul Cosmopolis. 
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Obiective de dezvoltare locală 

 

ODL 6.1. Elaborarea hărții siguranței și ordinii publice 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Realizarea unei metodologii complexe de colectare și analiză a datelor; 

Dezvoltarea și îmbunătățirea unei baze de date integrate pe care să o 

poată accesa toate autoritățile cu competențe relevante; 

Cartografierea complexă a siguranței în comună, cu scopul de a 

centraliza gradul de pericol social al zonelor/străzilor, având în vedere 

criterii clare și să ofere informații în timp real; 

Actualizarea anuală a Planului de ordine și siguranță publică, în raport 

cu datele colectate și cu riscurile identificate. 

 

ODL 6.2. Dezvoltarea unui model eficient de prevenire a criminalității 

cu ajutorul tehnologiei  

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea modelului cel mai adecvat de prevenție a criminalității în 

comună, realizat pe baza tehnologiei, prin întocmirea unei cercetări 

ample; 

Realizarea unui studiu de impact; 

Extinderea și modernizarea sistemului de supraveghere video, la nivelul 

comunei. 

 

ODL 6.3. Eradicarea fenomenului de violență domestică și asigurarea 

accesului la un sistem integrat de servicii pentru victime, inclusiv într-

un centru specializat cu primirea acestora în regim de urgență 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Organizarea unor campanii de informare la nivelul comunităților 

Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale pentru victimele 

violenței domestice; 
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Susținerea victimelor prin încheierea unor parteneriate atât cu 

societatea civilă, cât și cu mediul privat; 

Identificarea unui spațiu potrivit pentru înființarea Centrului de primire 

în regim de urgență a victimelor violenței domestice. 

 Ținte pe termen mediu (2027) 

Înființarea unui centru de primire a victimelor violenței domestice. 

 

ODL 6.4. Suplimentarea resurselor umane în cadrul Poliției Locale, 

pentru a crește capacitatea de intervenție 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Întocmirea unei cercetări cu scopul de a evalua necesarul de 

suplimentare a resurselor umane, precum și potențialul impact al 

suplimentării. 

Înființarea unui sediu al Poliției Locale în cartierul Cosmopolis  
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Direcția strategică 7: Protecția mediului 

 

Analiză prospectivă și perspective 

 

Importanța considerabilă a protecției mediului și a diminuării consumului de 

energie a fost evidențiată de-a lungul ultimilor ani, din ce în ce mai des, la 

nivel internațional. Până în anul 2050, Directivele Uniunii Europene în 

domeniul eficienței energetice se angajează să construiască un sistem 

energetic sustenabil, bazat pe emisii reduse de carbon.  

Uniunea Europeană și-a asumat un rol important în combaterea schimbărilor 

climatice și s-a angajat în vederea îndeplinirii obiectivelor din Acordul de la 

Paris, prin stabilirea unor ținte cu privire la climă și energie, la nivelul anului 

2030: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40%, consum 

de energie din surse regenerabile de 32%, îmbunătățirea eficienței energetice 

cu 32,5%. 

Obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 7 cuprinde măsurile asumate prin 

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 pe domeniul 

energiei. 

Țintele asumate pentru anul 2030, pentru acest obiectiv sunt: 

➢ Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și 

de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței 

energetice și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață 

previzibile și stabile; 

➢ Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor 

cu conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor, inclusiv 

combustibili alternativi;  
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➢ Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului 

casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de 

performanță pentru instalații și aparatură. 

În acest sens, din totalul consumului de energie, România și-a propus 

utilizarea a cel puțin 30,7% energie din sursele regenerabile. 

Achizițiile publice verzi reprezintă un alt instrument important de politică de 

mediu cu un potențial major pentru atingerea obiectivelor globale de 

dezvoltare durabilă – producție și consum responsabile, și implicit, protejarea 

mediului. Preocuparea instituțiilor publice pentru protecția mediului trebuie să 

fie manifestată pe toate palierele activității administrative și nu doar în 

procesele de elaborare a politicilor publice.  

Implementarea corespunzătoare a legislației cu privire la managementul 

integrat al deșeurilor poate contribui la tranziția către economia circulară. 

Așadar, țintele de reciclare a deșeurilor municipale, impuse Statelor Membre 

de către Directiva referitoare la gestionarea deșeurilor, sunt foarte 

ambițioase: 55% până în 2025, 60% până în 2030 și 65% până în 2035. 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 s-a realizat transpunerea 

în legislație a Directivei UE 850/2018. Prin acest act normativ, s-a instituit 

obligativitatea autorităților publice locale de a asigura, până la 31 decembrie 

2023, colectarea separată și reciclarea la sursă a biodeșeurilor sau colectarea 

separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de deșeuri. 

Administrația locală este responsabilă de gestionarea deșeurilor municipale, 

care contribuie la îndeplinirea obiectivelor  naționale. 

Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin 

aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor este o țintă prevăzută în 

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030, fiind corelată cu 

alte două măsuri cu impact major:  
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➢ Hotărârea unor scheme obligatorii de răspundere extinsă a 

producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024 

➢ Reciclarea în proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 

60% până în 2030 

Obligațiile cu privire la colectarea separată pentru producătorii de deșeuri, dar 

și pentru operatorii economici responsabili cu asigurarea colectării și 

transportului deșeurilor sunt prevăzute prin legislația actualizată, care trebuie 

să fie aplicată unitar și la nivelul comunei.  

La nivelul țării, calitatea aerului este în continuare o preocupare majoră, în 

special în cazul aglomerărilor urbane. Acest lucru este o consecință a poluării 

provocate de creșterea numărului de mijloace de transport auto și de 

șantierele de construcții, care conduc la producerea unor particule în 

suspensie.  

Dispersia poluanților în atmosferă este influențată în mod direct de circulația 

aerului. Calitatea aerului în comună este în general clasificată ca medie sau 

Bună, valorile putând fi alterate de traficul intens de pe DNCB sau A3. 

Media anuală a indicelui AQI, la nivelul ultimelor 12 luni, s-a situat la 52. 

 

Principalele surse de poluare sunt particulele fine PM2.5 și particulele în 

suspensie PM10. 

De asemenea, are loc și o reducere a rolului vegetației de filtrare și purificare 

a aerului cauzată de restrângeri ale spațiilor verzi din perimetrele comunale, 
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în contextul extinderii ariilor ocupate de zonele industriale și rezidențiale. 

Instituțiile UE au transmis atenționări repetate cu privire la calitatea aerului 

din aglomerările urbane, din cauza unui risc crescut de mortalitate cauzată de 

afecțiuni respiratorii și cardiovasculare. 

Strategia Națională pentru de Dezvoltarea Durabilă a României 2030, prevede 

ca obiective, în cadrul ODD 11 – Orașe și comunități durabile următoarele: 

➢ Îmbunătățirea calității aerului, 

➢ Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități în 

domeniul calității aerului de adaptare la cerințele de respectare a 

obiectivelor cu privire la calitatea aerului. 

➢ Acordarea unei atenții deosebite calității aerului pentru a diminua 

efectele poluării atmosferice asupra sănătății umane și a mediului, 

➢ Reducerea considerabilă a numărului de decese și boli provocate de 

produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, 

apei și a solului. 

Măsurile necesare pentru reducerea emisiilor din traficul rutier sunt: limitarea 

și gestionarea mai eficientă a traficului în zona interioară a comunei, 

salubrizarea constantă a străzilor și arterelor, dezvoltarea rețelei transportului 

public. Totodată, este necesară implementarea unui program de reabilitare 

termică pentru clădirile aflate în administrarea UAT, cu scopul de a reduce 

emisiile din încălzire în sectorul rezidențial. 

Trebuie amintit faptul că România a fost condamnată de Curtea de Justiție a 

Uniunii Europene cu privire la poluarea aerului din Municipiul București, zonă 

adiacentă comunei, aerul fiind poluat în principal de particulele fine de dioxid 

de azot, rezultate îndeosebi de trafic, încălzire și emisii industrial. 

Pentru a se asigura o dezvoltare inteligentă și durabilă, precum și pentru a se 

facilita tranziția către o economie care presupune utilizarea resurselor în mod 
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eficace, eficiența energetică este unul dintre elementele centrale ale Strategiei 

Uniunii Europene. 

Eficiența energetică este una dintre metodele cele mai rentabile de 

îmbunătățire a siguranței aprovizionării cu energie și de reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră și alți poluanți. Datorită potențialului de economisire 

a energiei pe care îl au clădirile, indiferent de destinația lor, legislația națională 

și programele operaționale disponibile pentru perioada de programare 

financiară 2021-2027, vor încuraja eficientizarea consumului de energie al 

clădirilor publice și private.  

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă propune reducerea consumului 

intern de energie primară cu 19%, iar pentru anul 2030 este propusă o mărire 

considerabilă a eficienței energetice și o folosire extinsă a schemei EU ETS în 

condiții de piață previzibile și stabile, pentru a contribui la decuplarea creșterii 

economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului. 

Mobilitatea urbană generează 40% din totalul emisiilor de dioxid de carbon 

produse de transportul rutier și până la 70% din poluarea transporturilor. Pe 

locul al doilea în topul privind potențialul de economisire a energiei se află 

transporturile. Reducerea poluării în comună și îmbunătățirea aerului, aspecte 

pe care locuitorii comunei le consideră importante, pot fi atinse mai ales prin 

măsuri de eliminare a traficului de mare tonaj din zonele rezidențiale. 

Achiziționarea unor produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanțe ridicate 

de eficiență energetică joacă un rol important în reducerea emisiilor de carbon, 

în promovarea protejării mediului și la sporirea calității vieții, reprezentând un 

exemplu de conduită responsabilă pentru locuitorii comunei și pentru 

operatorii privați.  

În cazul eficienței energetice a produselor, au fost introduse diverse măsuri la 

nivelul Uniunii Europene, cum ar fi: etichetare și oferirea informațiilor standard 

pentru a fi indicat consumul de energie, care intră sub incidența 
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Regulamentului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică 

(Regulamentul (UE) 2017/1369). 

La nivelul comunei, se impune includerea unor parametri specifici în planul 

anual privind achizițiile publice, concomitent cu elaborarea unui plan 

multianual referitor la creșterea procentului de achiziții de bunuri și servicii cu 

impact scăzut asupra mediului.   
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Obiective de dezvoltare locală 

 

ODL 7.1. Reducerea consumului energetic în sectorul rezidențial si în 

cazul clădirilor publice aflate in administrarea Primăriei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Reabilitarea termică a clădirilor publice administrate de comună (școli, 

grădinițe, alte clădiri ale instituțiilor publice din administrarea comunei); 

Contractarea și implementarea contractelor de performanță energetică  

pentru clădirile publice aflate în administrarea comunei; 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Adoptarea unor politici publice privind încurajarea utilizării unor de 

încălzire electrică eficace și prietenoase cu mediul, dar și clădiri și 

echipamente mai moderne și materiale pentru izolare de o mai bună 

calitate, care să respecte întru totul principiile economiei circulare. 

 

ODL 7.2. Creșterea ponderii utilizării energiei electrice în transport 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Înlocuirea treptată a parcului de autovehicule al comunei și al 

subordonatelor cu autovehicule  electrice, hibride sau pe baza de 

hidrogen; 

Construirea unor stații de încărcare a autovehiculelor electrice. 

 

ODL 7.3. Sporirea eficienței energetice la nivelul produselor, 

serviciilor și lucrărilor achiziționate la nivelul UAT 

Ținte pe termen scurt (2024) 

În cadrul procedurilor de achiziții publice vor fi achiziționate, în proporție 

de 70%, bunuri și servicii având niște performanțe ridicate ale eficienței 

energetice. 

Ținte pe termen mediu (2027) 
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În cadrul procedurilor de achiziții publice vor fi achiziționate exclusiv 

bunuri și servicii având niște performanțe ridicate ale eficienței 

energetice. 

 

ODL 7.4. Adoptarea principiilor ecologice în cadrul procedurilor de 

achiziții publice realizate la nivelul UAT și promovarea consumului 

responsabil 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Adoptarea de către Primărie și entitățile aflate în subordonarea acesteia, 

a unui Plan anual / multianual de achiziții publice verzi, cu caracter 

obligatoriu; 

Accesarea unor cursuri de pregătire profesională, dedicate resurselor 

umane implicate și realizarea unor conferințe alături de mediul de 

afaceri, cu scopul de a promova achizițiile verzi; 

Susținerea tranziției de la economia liniară la cea circulară, prin 

implementarea unor măsuri în procesul achizițiilor publice, menite să 

schimbe modelele de consum și de producție, acordând prioritate prin 

documentațiile de atribuirea, caracteristicilor verzi ale produselor 

(rezistența în timp, potențialul de reparare, reutilizare și reciclare). 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Creșterea procentelor din Planul anual / multianual de achiziții publice 

verzi, întocmit de Primărie și respectarea acestuia; 

 

ODL 7.5. Îmbunătățirea cadrului de reglementare și implementarea 

legislației cu privire la colectarea separată a deșeurilor, la nivel local 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Implementarea prevederilor Ordonanței de urgență 92/2021, privind 

regimul deșeurilor, republicată și reglementarea unor termene pentru 

implementarea măsurilor specifice; 

Realizarea, aprobarea și implementarea unei Hotărâri de Consiliu Local 

cu scopul de a reglementa cantitatea de deșeuri rezultate din demolări 
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pentru a reduce cantitățile de deșeuri depozitate ilegal, provenite din 

construcții. 

 

ODL 7.6. Dezvoltarea capacității de sortare și reciclare a deșeurilor 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Achiziționarea unui concasor, destinat reciclării deșeurilor provenite din 

construcții  

Construirea și operaționalizarea platformei de sortare a deșeurilor 

Construirea și operaționalizarea platformei de compostare 

 

ODL 7.7. Dotarea comunei cu containere pentru materiale reciclabile, 

biodeșeuri și ulei uzat 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Implementarea la nivelul comunei a sistemului de colectare selectivă a 

deșeurilor cu containere îngropate: 

Dotarea cu containere destinate materialelor reciclabile și containere 

pentru biodeșeuri și ulei uzat; 

Transportul deșeurilor verzi către platformele de compost 

 

ODL 7.8. Educarea și conștientizarea cetățenilor din comună cu privire 

la managementul deșeurilor (reducerea cantității de deșeuri 

generate, reutilizare, colectare separată, reciclare, etc) 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea și implementarea strategiei de informare și educare 

(conștientizare) constantă  a populației; 

Stabilirea unui buget anual pentru campaniile de informare și 

conștientizare; 

Desfășurarea unor campanii integrate, prin încheierea unor parteneriate 

atât cu societatea civilă, cât și cu alte instituții care au atribuții în 

gestionarea deșeurilor   
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Direcția strategică 8: Condiții de locuire adecvate 

 

Analiză prospectivă și perspective 

 

În cadrul multor tratate, adoptate la nivel internațional, la care România a 

aderat, este garantat dreptul la locuință, un drept fundamental și stabilit în 

mod clar. Printre documentele internaționale care fac referire la acest drept, 

se numără: Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internațional 

Privind Drepturile Socio-Economice și Culturale, Carta Socială Europeană 

revizuită, Convenția ONU privind Drepturile. 

Dreptul la locuință este stipulat în egală măsură, și în legislația socială 

națională, legislația privind combaterea discriminării, precum și Codul 

Administrativ, acesta reglementând rolul autorităților publice locale de a 

garanta durabilitatea, accesibilitatea și capacitatea de adaptare a serviciilor 

publice, inclusiv locuințele sociale și alte măsuri specifice din materia locuirii. 

În pofida acestui fapt, regăsim (la nivel național) lacune semnificative în 

implementarea acestor dispoziții, iar accesul la o accesul la locuințe decente 

și la prețuri abordabile pentru toți, ajunge să constituie o problemă crucială 

pentru o parte însemnată a cetățenilor și familiilor, inclusiv la nivelul comunei 

Ștefăneștii de Jos. 

Prin prezenta Strategie, se urmărește identificarea și planificarea unor măsuri 

suplimentare pentru garantarea accesului la locuințe decente pentru toți 

cetățenii, urmând să se contribuie astfel la îmbunătățirea calității vieții în 

comună, în vederea diminuării discrepanțelor sociale prezente pe plan local, 

precum și a ocrotirii dreptului la proprietate, garantat de Constituția României. 

Totodată, abordarea acestei direcții strategice reflectă și prioritățile adoptate 

la nivelul Parlamentului European prin Rezoluția referitoare la accesul la 

locuințe decente și la prețuri abordabile pentru toți (2019/2187(INI)). 
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Un procedeu fundamental în poziționarea obiectivului din Strategia Națională 

de Dezvoltare Durabilă referitor la Asigurarea accesului la condiții de locuire 

adecvate pentru toți cetățenii este dat de supravegherea și prevenirea 

evacuărilor silite. Evacuarea silită constituie dislocarea, deplasarea (dintr-un 

imobil, fie el teren sau edificiu), cu sau fără utilizarea forței, în ciuda voinței 

rezidenților și fără a oferi o altă opțiune potrivită pentru relocare. 

Nu sunt stocate și nici centralizate informațiile referitoare la numărul și genul 

evacuărilor silite, din motive legale, nici la nivel național și nici local. În plus, 

acestora li se adaugă mult mai multe făcute prin presiune și intimidare.  

Au fost votate pe plan național o serie de acte normative și documente ce 

cuprind politici publice, referitoare  la problema persoanelor evacuate din 

locuințe retrocedate.  

În plus, este nevoie atât de informații în ceea ce privește natura evacuărilor, 

cât și la informații referitoare la: 

➢ Evacuările de anvergură sau a riscului de evacuare printre familiile și 

colectivitățile care locuiesc în așezări sau zone informale, precum și pe 

terenuri fără acte de proprietate sau ocupate în mod abuziv.  

➢ Posibilele evacuări în urma restanțelor la întreținere/utilități/chirie; 

➢ Numărul mare de evacuări cauzate de incapacitatea de achitare a ratelor 

de credit; 

Chiar dacă Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă specifică, printre 

priorități (ținte), creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate 

în toate localitățile la 80% pentru construcții, ca element de bază al planificării 

spațiale și amenajării teritoriului, există o serie de zone de pe raza comunei, 

care au o situație juridică incertă, iar locuitorii respectivi sunt expuși riscurilor 

asociate evacuării. 
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Zonele / așezările informale reprezintă, potrivit normelor de aplicare a Legii 

nr. 151/2019, pentru completarea Legii nr. 350/2001, grupări mai mari de 3 

gospodării,  care nu au drepturi asupra imobilelor (terenuri și/sau edificii) pe 

care le ocupă și se află în situația de excluziune, segregare și marginalizare 

socială. 

Astfel, anumite zone ale comunei, în care sunt construcții de locuințe, sunt 

caracterizate prin: 

➢ inexistența documentelor juridice care atestă drepturi de proprietate 

(locuitorii au cumpărat imobilele sau terenul cu ”chitanță de mână”, și 

anume pe baza unui act fără valoare juridică); 

➢ inexistența infrastructurii edilitare și a accesului la utilități (străzi 

asfaltate, curent electric, canalizare și apă potabilă); 

➢ izolare spațială; 

Trebuie subliniat faptul că inexistența accesului la utilități este îngreunată 

chiar de lipsa actelor de proprietate asupra locuinței. Totodată, această 

situație duce la imposibilitatea dobândirii actelor de stare civilă.  

Demersurile de relocare duc adesea la o stratificare socială sporită în cadrul 

colectivității și la eliminarea/evacuarea celor mai precare. Prin urmare, acest 

pericol trebuie anticipat și trebuie să se garanteze un proces real de consultare 

a tuturor rezidenților din zonele respective, precum și a anumitor măsuri care 

iau în considerare drepturile proprietarilor reali.  

Potrivit normelor metodologice ale Legii 151/2019, în vederea identificării 

așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, 

în coordonarea Primarului, autoritățile administrației publice locale 

organizează grupuri de lucru proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului local, 

din care fac parte, după caz, conform organigramei, serviciile sau persoanele 

responsabile cu urbanismul și autorizarea construcțiilor, control și disciplină în 
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construcții, registrul agricol, asistență socială, sănătate publică, investiții, 

asistență și reprezentare juridică, poliție locală, experți locali pentru romi. 

Grupul de lucru de pe plan local se constituie în scopul identificării așezărilor 

informale și luării în evidență la nivelul unităților administrativ-teritoriale a 

acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și 

stabilirii măsurilor integrate. 

Una dintre cele mai importante  măsuri pentru a asigura accesul la condiții 

decente de locuit pentru toți cetățenii este dezvoltarea fondului de locuințe 

sociale. Importanța măsurilor legate de accesul la o locuință decentă este 

recunoscută la nivelul legislației românești, fiind instituită responsabilitatea 

autorităților locale de a garanta acest drept fundamental. 

În prezent, la nivelul comunei Ștefăneștii de Jos nu există un fond locuințe 

sociale, deși evaluarea riscurilor locative la care este supusă o parte a 

comunității, ar reclama necesitatea acestui tip de locuințe. 

Stabilirea unei astfel de ținte prin prezenta Strategie este în concordanță cu 

scopul Strategiei Naționale care vizează Realizarea accesului la condiții 

sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, acordând o atenție 

specială celor în situații vulnerabile. 
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Obiective de dezvoltare locală 

 

ODL 8.1. Îmbunătățirea măsurilor de intervenție instituțională pentru 

monitorizarea și prevenirea evacuărilor forțate 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Înștiințarea Primăriei în legătură cu acordurile de executare silită în 

materie imobiliară, prin încheierea unui acord cu Uniunea Executorilor 

Judecătorești; 

Elaborarea unei metodologii de ținere sub observație a 

locuitorilor/familiilor aflate în risc de evacuare; 

Elaborarea unui protocol de intervenție, supraveghere în cazul 

evacuărilor și de sprijin post- evacuare; 

Îmbunătățirea condițiilor de viață și prevenirea evacuărilor prin 

efectuarea unei campanii de informare referitoare la protecția împotriva 

evacuărilor silite, drepturilor sociale si alte tipuri de beneficii. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Creșterea capacității de supraveghere în cazul riscului de evacuare, de 

intervenție la evacuări și de sprijin post-evacuare; 

Dezvoltarea raportării de către locuitorii/familiile vulnerabile a riscului 

de evacuare și a altor dificultăți locative; 

Dezvoltarea accesului la serviciile de sprijin pentru locuințe; 

 

ODL 8.2. Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele / 

familiile care locuiesc în așezări informale și care se confruntă cu 

locuințe precare și cu inexistența rețelelor de utilități, în special din 

cauza lipsei actelor de proprietate asupra imobilelor 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Cartografierea zonelor din comună care pot fi calificate ca așezări 

informale, în conformitate cu prevederile legale; 
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Prevenirea evacuărilor silite în cadrul proiectelor de amenajare a 

zonelor, prin consultarea rezidenților și integrarea nevoilor și 

constrângerile lor specifice; 

Transpunerea procedurilor prevăzute de Legea 151/2019, pentru 

completarea Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu regulile de aplicare respective. 

Dezvoltarea unui plan de finanțare a tarifelor de oficializare și branșare 

la rețelele de utilități, ținând cont de disproporțiile socio-economice 

între locuitorii comunei și imposibilitatea financiară a unora dintre 

aceștia de a suporta cheltuielile respective. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Îmbunătățirea continuă a calității vieții în colectivitățile din zonele 

vizate; 

Consultarea regulată a locuitorilor din zonele vizate, referitor la 

orientarea abordărilor instituționale (oficializare, relocare, nevoi 

caracteristice, servicii sociale); 

Intervenție inter-instituțională, pentru a ușura accesul la servicii și 

ajutoare sociale, pentru locuitorii din zonele vizate; 

O strategie incluzivă de relocare, care să cuprindă măsuri efective de 

sprijin pentru familiile evacuate / strămutate. 

 

ODL 8.3. Dezvoltarea unui fond de locuințe sociale aflate în gestiunea 

Primăriei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Înființarea unui fond de locuințe sociale, prin construcție, achiziție sau 

adaptare, în funcție de numărul de cereri de locuințe sociale la nivel de 

comună 

Ținte pe termen mediu (2027 - 2030) 

Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor care nu își pot permite 

costurile specifice, pe piața privată de locuințe. 

 



 

109 
 

ODL 8.4. Creșterea gradului de acces la apă potabilă și canalizare 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Cartografierea  totală a zonelor cu acces scăzut la utilități și servicii 

publice; 

Consultarea populației din zonele identificate, cu privire la necesitățile 

de extindere a infrastructurii municipale, de utilități, sociale etc; 

Creșterea gradului de acces la apă potabilă prin executarea unor noi 

foraje de alimentare; 

Modernizarea și creșterea capacității stației de epurare. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Dezvoltarea rețelei de canalizare și apă potabilă în zonele identificate; 
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Direcția strategică 9: Sport 

 

Analiză prospectivă și perspective 

 

Una dintre prioritățile majore ale administrației locale, pentru următorii șapte 

ani, este dată de accesibilitatea universală la sport și infrastructura sportivă. 

În domeniul sportiv, este esențială implicarea societății civile și includerea 

tuturor membrilor comunității locale în acțiunile de promovare a educației prin 

sport. Accesul la sport trebuie să fie condiționat doar de voința și timpul de 

care dispune individul, nu și de imposibilitatea de a accesa infrastructura 

sportivă sau de condiționalități materiale majore, întrucât este necesar ca 

sportul să fie o activitate accesibilă tuturor membrilor comunității. 

Prin intermediul acestei strategii, sportul este înțeles ca un fenomen social și 

incluziv, și nu ca o formă privilegiată de acces ce cuprinde diverse aspecte, 

toate formând un ansamblu de valori specifice: experiență individuală, 

excelență sportivă și recreere, practică educațională și spectacol, exercițiu fizic 

și sănătate. În cadrul prezentei strategii, conceptul-cheie de comunitate 

sănătoasă și incluzivă presupune ca o atenție deosebită trebuie să fie acordată 

persoanelor care provin din grupuri dezavantajate. Așadar, administrația 

locală va implementa programe și politici pentru a promova sportul adaptat, 

atât ca activitate preferențială, cât și educațională, plasând într-un rol central 

beneficiile pe care acest tip de activitate le aduce cetățenilor, sportul fiind 

capabil de a-și exercita un rol activ în formarea și dezvoltarea acestora. 

O comunitate sănătoasă este și o comunitate prosperă. Așadar, pentru a 

încuraja sportul și a-l transforma într-o componentă a dezvoltării sociale, 

comuna va lucra la dezvoltarea unor parteneriate menite să implementeze 

politici publice comunale.  
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Pentru a stimula comunitatea să practice mai multe activități sportive, este 

necesară construirea, consolidarea și creșterea accesului la terenuri sportive, 

fapt ce poate fi realizat prin: amenajarea terenurilor sportive multifuncționale, 

precum și construcția unei săli de sport, care vine în completarea 

infrastructurii deja existente. De asemenea, preocuparea pentru sport se va 

reflecta și în domeniul educațional, acolo unde se vor dezvolta facilități de 

practicare a activităților fizice în cadrul fiecărei instituții preșcolare / școlare 

de pe raza comunei Ștefăneștii de Jos.  
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Obiective de dezvoltare locală 

 

ODL 9.1. Inventarierea și evaluarea infrastructurii sportive aflate în 

administrarea Primăriei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea și inventarierea tuturor spațiilor sportive administrate de 

Primărie care pot fi folosite la organizarea activităților sportive;  

Evaluarea stării actuale a infrastructurii spațiilor sportive administrate 

de Primărie. 

 

ODL 9.2. Identificarea și amenajarea spațiilor neutilizate care 

întrunesc condițiile necesare organizării de activități sportive 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea, consolidarea și amenajarea spațiilor sau imobilelor de pe 

teritoriul comunei, care pot fi folosite pentru organizarea activităților 

sportive. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Facilitarea practicării activităților sportive prin construirea și amenajarea 

unei săli de sport 

 

ODL 9.3. Realizarea unor programe de susținere a activităților 

sportive la nivelul comunei, bazate pe planificări recurente (anuale / 

multianuale) 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Organizarea unor activități sportive extra curriculare în cadrul unităților 

de învățământ sau în diverse baze sportive ale comunei și organizarea 

unor echipe sportive pentru a stimula populația; 

Realizarea unor programe de pregătire și premiere, dedicate 

coordonatorilor activităților sportive. 

Organizarea diverselor competiții sportive, precum și sprijinirea 

participării echipelor locale la competiții regionale / naționale. 
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ANEXE 

 

Anexa 1: Portofoliul de proiecte 

Anexa 2: Sinteza Obiectivelor de dezvoltare locală (ODL) pentru 

perioada 2021 - 2027 



 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021 - 2027 

COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1: Portofoliul de proiecte  



 

 

 

Fișa FP 1.01 

Direcția strategică: 1: Administrație orientată către cetățeni 

Proiect propus: Implementarea mecanismelor de 
bugetare participativă 

ODL la care contribuie: ODL 1.2. Dezvoltarea unui program amplu 
de bugetare participativă 

Cadrul general:  

Obiective: Creșterea interesului cetățenilor pentru 
proiectele de dezvoltare ale comunei 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Mod de implementare: Elaborarea metodologiei 

Consultarea cetățenilor 

Implementarea unui proiect pilot 

Extinderea proiectului 

Surse de finanțare: Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

NU 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

- 

Autorități /  

Instituții /  

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 



 

 

Organizații  

responsabile 

ONG 

Termen de finalizare: 2023 

Indicatori: Metodologie elaborată și aprobată 

Număr de proiecte depuse de cetățeni și 

implementate 

  
 

  



 

 

Fișa FP 1.02 

Direcția strategică: 1: Administrație orientată către cetățeni 

Proiect propus: Finalizarea sediului nou al Primăriei 

comunei Ștefăneștii de Jos 

ODL la care contribuie: ODL 1.4. Creșterea capacității 

administrative, la toate nivelurile 

ODL 7.1. Reducerea consumului energetic 

în sectorul rezidențial si în cazul clădirilor 
publice aflate in administrarea Primăriei 

Cadrul general:  

Obiective: Asigurarea unui spațiu care să permită 
desfășurarea optimă a activităților 

administrației publice locale 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Lucrătorii din cadrul Primăriei 

Mod de implementare: Se vor finaliza lucrările de modernizare, 
punându-se accent pe scăderea consumului 

de energie, în noua clădire 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 



 

 

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: Spațiu construit și dat în folosință 

  
 

  



 

 

Fișa FP 1.03 

Direcția strategică: 1: Administrație orientată către cetățeni 

Proiect propus: Digitalizarea activității din cadrul 

Primăriei și modernizarea 
infrastructurii IT 

ODL la care contribuie: ODL 1.1. Elaborarea și implementarea unei 
strategii integrate de digitalizare a 

activității Primăriei 

ODL 2.6. Reducerea birocrației în relația cu 

persoanele fizice și juridice 

Cadrul general: Asigurarea unei administrații deschise, 
orientată către cetățeni, presupune ca atât 

în procesul decizional, cât și în 
implementarea deciziilor, să se desfășoare 

cu participare, transparență, 
responsabilitate, integritate, echitate și 

incluziune 

Obiective: Implementarea unui program pilot, care să 
stimuleze implicarea cetățenilor în 

elaborarea proiectelor de dezvoltare 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Agenții economici 

Lucrătorii din cadrul Primăriei 

Mod de implementare: Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Achiziționarea echipamentelor IT 

Digitalizarea activității 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul local 



 

 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2026 

Indicatori: Numărul de cetățeni care participă la 
program 

Numărul proiectelor depuse de cetățeni 

Numărul proiectelor finanțate și 

implementate (dintre cele depuse de 

cetățeni) 

  
 

  



 

 

Fișa FP 1.04 

Direcția strategică: 1: Administrație orientată către cetățeni 

Proiect propus: Elaborarea Codului de Etică și Integritate și 

implementarea unor standarde referitoare 
la sistemele de management 

ODL la care contribuie: ODL 1.4. Creșterea capacității 
administrative, la toate nivelurile 

ODL 1.5. Promovarea integrității și a unor 
standarde în cadrul Primăriei comunei 

Ștefăneștii de Jos 

Cadrul general: Legislația privind integritatea în domeniul 
administrativ 

Obiective: Implementarea unor măsuri de etică şi 
integritate în administrația publică 

Implementarea unor sisteme de 

management certificate 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Lucrătorii din cadrul Primăriei 

Cetățenii comunei 

Mod de implementare: Elaborarea și adoptarea Codului de Etică și 

Integritate 

Implementarea și certificarea ISO 27001 

Implementarea și certificarea ISO 37001 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 



 

 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2022 

Indicatori: 1 Cod de Etică și Integritate elaborat și 
adoptat 

Elaborarea documentațiilor specifice pentru 

certificarea ISO 27001 și ISO 37001 

2 vizite de evaluare 

  
 

  



 

 

Fișa FP 2.01 

Direcția strategică: 2: Dezvoltare economică și asigurarea de 

locuri de muncă decente 

Proiect propus: Extinderea rețelei de canalizare și 
colectare a apelor în zona industrială 

ODL la care contribuie: ODL 2.1. Creșterea productivității prin 
inovare tehnologică, diversificare și 

orientare către sectoare cu valoare 
adăugată mare 

 

Cadrul general: Legislația privind deversarea / colectarea 
apelor reziduale și pluviale 

Obiective: Colectarea apelor reziduale / pluviale din 
zona industrială, în vederea protejării 

mediului înconjurător 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Agenții economici 

Mod de implementare: Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea DALI 

Extinderea rețelei de canalizare și 

racordarea beneficiarilor 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 



 

 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

 

Termen de finalizare: 2027 

Indicatori: Numărul proprietăților racordate la rețeaua 
de canalizare 

  
 

  



 

 

Fișa FP 2.02 

Direcția strategică: 2: Dezvoltare economică și asigurarea de 

locuri de muncă decente 

Proiect propus: Dezvoltarea platformei online pentru 
plata taxelor și impozitelor locale 

ODL la care contribuie: ODL 2.6. Reducerea birocrației în relația cu 
persoanele fizice și juridice 

ODL 1.1. Elaborarea și implementarea unei 
strategii integrate de digitalizare a 

activității Primăriei 

Cadrul general: Strategia Națională privind Agenda Digitală 
pentru România 2020 

Obiective: Dezvoltarea și operaționalizarea platformei 
online, care va permite persoanelor fizice și 

juridice să achite taxele și impozitele locale 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Agenții economici 

Primăria 

Mod de implementare: Demararea procedurilor de achiziție 

Proiectarea platformei 

Dezvoltarea și operaționalizarea platformei 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 



 

 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2027 

Indicatori: Platformă online funcțională pentru plata 

taxelor și impozitelor online 

Numărul persoanelor fizice și juridice care 

au plătit taxele prin intermediul platformei 

  
 

  



 

 

Fișa FP 3.01 

Direcția strategică: 3: Infrastructură și urbanism 

Proiect propus: Reabilitarea și consolidarea străzilor 

Sinaia și Bușteni, în vederea preluării 
traficului de mare tonaj 

ODL la care contribuie: ODL 3.4. Reamenajarea unor străzi 
existente sau proiectarea unor străzi noi 

ODL 3.5. Creșterea gradului de siguranță și 
fluidizarea traficului rutier și pietonal 

Cadrul general:  

Obiective: Fluidizarea traficului și devierea traficului 
de mare tonaj din centrul comunei 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Agenții economici 

Persoanele aflate în tranzit 

Mod de implementare: Elaborare studiu de Fezabilitate 

Elaborare documentație tehnică 

Efectuarea lucrărilor de amenajare / 
modernizare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 



 

 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: 2 străzi cu infrastructură modernizată și 
adaptată pentru traficul de mare tonaj 

  
 

  



 

 

Fișa FP 3.02 

Direcția strategică: 3: Infrastructură și urbanism 

Proiect propus: Construcția / modernizarea drumului 

care face legătura între centrul 
comunei și cartierul Cosmopolis 

ODL la care contribuie: ODL 3.4. Reamenajarea unor străzi 
existente sau proiectarea unor străzi noi 

ODL 3.5. Creșterea gradului de siguranță și 
fluidizarea traficului rutier și pietonal 

Cadrul general:  

Obiective: Construirea unei căi de legătură între 
cartierul Cosmopolis și comună, care să 

permită evitarea traficului aglomerat de pe 
DNCB și A3 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Mod de implementare: Clarificarea situației juridice a terenurilor 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de amenajare / 

modernizare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 



 

 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2025 

Indicatori: Drum amenajat și dat în folosință 

  
 

  



 

 

Fișa FP 3.03 

Direcția strategică: 3: Infrastructură și urbanism 

Proiect propus: Modernizarea străzilor și amenajarea 

infrastructurii pietonale 

ODL la care contribuie: ODL 3.4. Reamenajarea unor străzi 

existente sau proiectarea unor străzi noi 

ODL 3.5. Creșterea gradului de siguranță și 

fluidizarea traficului rutier și pietonal 

Cadrul general: Infrastructura pietonală reprezintă un drept 
urban pentru toți locuitorii. În prezent, un 

procent însemnat de străzi din comună nu 
beneficiază de infrastructura pentru pietoni 

Obiective: Construirea infrastructurii pietonale 
(trotuare, alveole, etc), în zona străzilor 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Mod de implementare: Clarificarea situației juridice a terenurilor 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de amenajare / 

modernizare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 



 

 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

Termen de finalizare: 2024 / 2027 

Indicatori: Procentul străzilor din comună, 

modernizate și adaptate pentru traficul 
pietonal 

  
 

  



 

 

Fișa FP 3.04 

Direcția strategică: 3: Infrastructură și urbanism 

Proiect propus: Elaborarea Planului de semnalizare 

rutieră 

ODL la care contribuie: ODL 3.5. Creșterea gradului de siguranță și 

fluidizarea traficului rutier și pietonal 

Cadrul general:  

Obiective: Organizarea și fluidizarea traficului rutier în 

comună 

Sporirea siguranței participanților la trafic 

(conducători auto și pietoni) 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Agenții economici 

Persoanele care tranzitează comuna 

Mod de implementare: Elaborarea documentației tehnice 

Surse de finanțare: Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

NU 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

- 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 



 

 

responsabile 

Termen de finalizare: 2022 

Indicatori: Plan de semnalizare elaborat și avizat 

  
 

  



 

 

Fișa FP 3.05 

Direcția strategică: 3: Infrastructură și urbanism 

Proiect propus: Modernizarea drumului de legătură și a 

nodului rutier dintre DJ 100 și DNCB 

ODL la care contribuie: ODL 3.4. Reamenajarea unor străzi 

existente sau proiectarea unor străzi noi 

ODL 3.5. Creșterea gradului de siguranță și 

fluidizarea traficului rutier și pietonal 

Cadrul general:  

Obiective: Modernizarea infrastructurii rutiere și 

adaptarea acesteia, pentru a face față 
volumului de trafic și a zonei de conflict 

rutier 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Agenți economici 

Persoane care tranzitează comuna 

Mod de implementare: Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de amenajare / 

modernizare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 



 

 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

CNAIR 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

Termen de finalizare: 2025 

Indicatori: Infrastructură modernizată și dată în 
folosință 

  
 

  



 

 

 

Fișa FP 3.06 

Direcția strategică: 3. Infrastructură și urbanism 

Proiect propus: Reabilitarea drumurilor locale 

ODL la care contribuie: ODL 3.4. Reamenajarea unor străzi 

existente sau proiectarea unor străzi noi 

Cadrul general: Drumurile locale necesită întreținere 

permanentă 

Obiective: Menținerea constantă a drumurilor publice 
într-o stare bună 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Agenții economici 

Persoanele care tranzitează comuna 

Mod de implementare: Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de amenajare / 
modernizare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 



 

 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2022-2027 

Obiectiv care presupune acțiune continuă 

Indicatori: Suprafața reabilitată, anual 

  
  



 

 

Fișa FP 4.01 

Direcția strategică: 4: Educație de calitate 

Proiect propus: Construirea unui număr de două creșe 

ODL la care contribuie: ODL 4.3. Dezvoltarea infrastructurii 
educaționale în scopul adecvării acesteia la 

nevoile educaționale actuale, precum și a 
corelării acesteia cu evoluția demografică a 

populației din comună 

Cadrul general: Lipsa unităților de creștere și îngrijire a 
copiilor 

Obiective: Asigurarea facilităților de îngrijire a copiilor, 
în raport cu nevoile populației, prin 

construirea a două creșe, în zona centrală a 
comunei, respectiv în cartierul Cosmopolis 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Mod de implementare: Clarificarea situației juridice a terenurilor 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de edificare și 

amenajare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 



 

 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2024 / 2027 

Indicatori: 2 creșe construite și date în folosință 

  
 

  



 

 

Fișa FP 4.02 

Direcția strategică: 4: Educație de calitate 

Proiect propus: Construirea unui număr de două 

grădinițe 

ODL la care contribuie: ODL 4.3. Dezvoltarea infrastructurii 

educaționale în scopul adecvării acesteia la 
nevoile educaționale actuale, precum și a 

corelării acesteia cu evoluția demografică a 
populației din comună 

Cadrul general: Lipsa unităților de creștere și îngrijire a 

copiilor de vârstă preșcolară 

Obiective: Construirea a două grădinițe (zonele 

Boltașu de Sus, respectiv Zorilor) 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Mod de implementare: Clarificarea situației juridice a terenurilor 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de edificare și 

amenajare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 



 

 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2024 /2027 

Indicatori: 2 grădinițe construite și date în folosință 

  
 

  



 

 

Fișa FP 4.03 

Direcția strategică: 4: Educație de calitate 

Proiect propus: Construirea unei școli generale 

ODL la care contribuie: ODL 4.3. Dezvoltarea infrastructurii 
educaționale în scopul adecvării acesteia la 

nevoile educaționale actuale, precum și a 
corelării acesteia cu evoluția demografică a 

populației din comună 

Cadrul general: Lipsa unei unități școlare în cartierul 
Cosmopolis 

Obiective: Construirea unei școli generale în cartierul 
Cosmopolis 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Mod de implementare: Clarificarea situației juridice a terenurilor 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de edificare și 
amenajare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 



 

 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: 1 școală construită și dată în folosință 

  
 

  



 

 

Fișa FP 4.04 

Direcția strategică: 4: Educație de calitate 

Proiect propus: Participarea elevilor și a cadrelor 

didactice din comună la programe 
internaționale  

ODL la care contribuie: ODL 4.6. Susținerea dezvoltării unui mediu 
școlar intercultural și incluziv, care să 

faciliteze legături directe între persoane din 
diferite medii sociale și culturale, inclusiv 

prin promovarea parteneriatelor 

internaționale 

Cadrul general: Necesitatea promovării unui mediu 

intercultural și incluziv 

Obiective: Accesarea unor programe de schimburi 

culturale / de experiență, de către unitățile 

educaționale din comună 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Elevii și cadrele didactice din cadrul 

instituțiilor de învățământ 

Mod de implementare: Acreditarea unităților de învățământ 

Încheierea parteneriatelor internaționale 

Elaborarea proiectelor 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Erasmus +  



 

 

Granturi EEA 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: 2 școli acreditate 

10 parteneriate încheiate 

Depunerea proiectelor în cadrul fiecărei 

sesiuni 

  
 

  



 

 

Fișa FP 5.01 

Direcția strategică: 5: Protecție socială și incluziune 

Proiect propus: Accesibilizarea spațiilor publice, aflate 

în administrarea Primăriei 

ODL la care contribuie: ODL 5.4. Extinderea și îmbunătățirea 

sistemului de sprijin pentru persoanele cu 
dizabilități la nivelul comunei 

ODL 5.5. Accesibilizarea spațiilor publice, 
aflate în administrarea Primăriei comunei, 

pentru persoanele cu dizabilități 

Cadrul general: Respectarea prevederilor art. 61 din Legea 
448/2006 

Obiective: Adaptarea tuturor spațiilor administrate de 
Primărie 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Persoanele cu dizabilități care locuiesc sau 

care tranzitează comuna 

Mod de implementare: Elaborarea unui Studiu privind adaptarea 

spațiului urban și clădirilor civile la nevoile 
individuale ale persoanelor cu dizabilități 

Desfășurarea procedurilor de achiziție / 

contractare 

Efectuarea lucrărilor de adaptare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 



 

 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: Procentul clădirilor / edificiilor adaptate și 

accesibilizate 

  
 

  



 

 

Fișa FP 5.02 

Direcția strategică: 5: Protecție socială și incluziune 

Proiect propus: Construirea și operaționalizarea unui 

Centru pentru Seniori 

ODL la care contribuie: ODL 5.6. Dezvoltarea de servicii de sprijin 

pentru persoanele vârstnice 

Cadrul general: Nevoia de servicii care să încurajeze 
îmbătrânirea activă 

Obiective: Construirea unui spațiu destinat în vederea 
derulării unor programe adecvate în 

domeniul social, cultural, civic, precum și 
pentru integrare și reintegrare 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Persoanele vârstnice care locuiesc pe raza 

comunei Ștefăneștii de Jos 

Mod de implementare: Clarificarea situației juridice a terenurilor 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de edificare și 
amenajare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 



 

 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2027 

Indicatori: 1 centru construit și dat în folosință 

  
 

  



 

 

Fișa FP 5.03 

Direcția strategică: 5: Protecție socială și incluziune 

Proiect propus: Implementarea unui program de tip Școală 

după școală / After school social 

ODL la care contribuie: ODL 5.8. Îmbunătățirea accesului tuturor 

persoanelor, în special a persoanelor sărace 
și vulnerabile și a copiilor, la hrană sigură, 

suficientă și de calitate în comună 

ODL 4.4. Garantarea promovării 

învățământului obligatoriu pentru toți 

copiii, în condiții echitabile și de calitate, în 
vederea atingerii unor rezultate pertinente 

și eficace 

Cadrul general: Art. 58 din Legea educației naționale nr. 

1/2011 

Obiective: Alocarea fondurilor necesare implementării 
programului Școala după școală, în vederea 

combaterii absenteismului / abandonului 
școlar 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Mod de implementare: Elaborare plan de acțiune 

Identificarea spațiilor necesare 

Bugetare 

Contractarea personalului didactic și a 
serviciilor 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 



 

 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-

2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: Program pilor implementat în cadrul Școlii 

generale nr. 1 

  
 

  



 

 

Fișa FP 6.01 

Direcția strategică: 6: Siguranță și ordine publică 

Proiect propus: Extinderea și modernizarea sistemului 

de supraveghere video 

ODL la care contribuie: ODL 6.2. Dezvoltarea unui model eficient 

de prevenire a criminalității cu ajutorul 
tehnologiei 

Cadrul general: Legea 191/2020, Legea  

Obiective: Extinderea sistemului de supraveghere 
video la nivelul tuturor străzilor principale 

din comuna Ștefăneștii de Jos, în vederea 
asigurării unui climat de siguranță și ordine 

publică 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Lucrătorii din cadrul Poliției Locale 

Mod de implementare: Derularea procedurii de achiziție 

Instalare 

Operaționalizare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-

2027 



 

 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: Numărul de străzi conectate la sistemul de 
supraveghere video 

  
 

  



 

 

Fișa FP 7.01 

Direcția strategică: 7. Protecția mediului 

Proiect propus: Reabilitarea termică a clădirilor 

publice / aflate în administrarea UAT 

ODL la care contribuie: ODL 7.1. Reducerea consumului energetic 

în sectorul rezidențial si în cazul clădirilor 
publice aflate in administrarea Primăriei 

Cadrul general: Programul național privind creșterea 

performantei energetice 

Obiective: Reabilitarea termică a tuturor clădirilor 

aflate în administrarea UAT, în vederea 
economisirii energiei 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Primăria comunei 

Mod de implementare: Clarificarea situației juridice a terenurilor 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de reabilitare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: Conform Programelor Operaționale 2021-

2027 



 

 

Axa de finanțare: 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: Numărul de clădiri reabilitate termic 

  
 

  



 

 

Fișa FP 7.02 

Direcția strategică: 7. Protecția mediului 

Proiect propus: Achiziționarea și amplasarea stațiilor 

de încărcare cu energie electriză a 
autovehiculelor 

ODL la care contribuie: ODL 7.2. Creșterea ponderii utilizării 
energiei electrice în transport 

Cadrul general: Cadrul național de politică pentru 

dezvoltarea pieței în ceea ce privește 
combustibilii alternativi în sectorul 

transporturilor și pentru instalarea 
infrastructurii relevante în România 

Obiective: Amplasarea uniformă, pe teritoriul 
comunei, a unui număr de stații de 

încărcare cu energie electrică a 

autovehiculelor 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Agenții economici 

Mod de implementare: Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Derularea procedurilor de achiziție 

Efectuarea lucrărilor de amplasare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 



 

 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: Numărul de stații de încărcare amplasate și 

date în funcțiune 

  
 

  



 

 

Fișa FP 7.03 

Direcția strategică: 7. Protecția mediului 

Proiect propus: Implementarea mecanismelor de 

colectare selectivă a deșeurilor și 
amenajarea unei stații de sortare 

ODL la care contribuie: ODL 7.5. Îmbunătățirea cadrului de 
reglementare și implementarea legislației 

cu privire la colectarea separată a 
deșeurilor, la nivel local 

ODL 7.6. Dezvoltarea capacității de sortare 

și reciclare a deșeurilor 

Cadrul general: Implementarea prevederilor Ordonanței de 

urgență 92/2021, privind regimul 
deșeurilor 

Obiective: Asigurarea colectării și sortării deșeurilor, 

la nivelul operatorului public de salubritate 

Oportunitatea de valorificare a deșeurilor 

sortate 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Operatorul public de salubritate 

Mod de implementare:  

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 



 

 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare:  

Indicatori:  

  
 

  



 

 

Fișa FP 7.04 

Direcția strategică: 7. Protecția mediului 

Proiect propus: Construirea unei platforme de 

compostare 

ODL la care contribuie: ODL 7.5. Îmbunătățirea cadrului de 

reglementare și implementarea legislației 
cu privire la colectarea separată a 

deșeurilor, la nivel local 

ODL 7.6. Dezvoltarea capacității de sortare 

și reciclare a deșeurilor 

Cadrul general: Implementarea prevederilor Ordonanței de 
urgență 92/2021, privind regimul 

deșeurilor 

Obiective: Respectarea obligației autorităților publice 

locale de a asigura, până la 31 decembrie 

2023, colectarea separată și reciclarea la 
sursă a biodeșeurilor sau colectarea 

separată a acestora fără a le amesteca cu 
alte tipuri de deșeuri. 

Transformarea biodeșeurilor în îngrășământ 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Operatorul public de salubritate 

Mod de implementare: Clarificarea situației juridice a terenurilor 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de edificare și 

amenajare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 



 

 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 31.12.2023 

Indicatori: Platformă de compostare amenajată și dată 
în funcțiune 

  
 

  



 

 

Fișa FP 7.05 

Direcția strategică: 7. Protecția mediului 

Proiect propus: Dotarea societății locale de 

gospodărire cu un concasor destinat 
deșeurilor provenite din construcții 

ODL la care contribuie: ODL 7.5. Îmbunătățirea cadrului de 
reglementare și implementarea legislației 

cu privire la colectarea separată a 
deșeurilor, la nivel local 

ODL 7.6. Dezvoltarea capacității de sortare 

și reciclare a deșeurilor 

Cadrul general: Implementarea prevederilor Ordonanței de 

urgență 92/2021, privind regimul 
deșeurilor 

Obiective: Reducerea și eliminarea cantităților de 

deșeuri depozitate ilegal, provenite din 
construcții. 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Agenții economici 

Operatorul public de salubritate 

Mod de implementare: Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Derularea procedurilor de achiziție 

Instalarea / punerea în funcțiune 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 



 

 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: 1 Concasor achiziționat și pus în funcțiune 

  
 

  



 

 

Fișa FP 7.06 

Direcția strategică: 7. Protecția mediului 

Proiect propus: Achiziționarea și amplasarea 

containerelor destinate colectării 
selective a deșeurilor 

ODL la care contribuie: ODL 7.7. Dotarea comunei cu containere 
pentru materiale reciclabile, biodeșeuri și 

ulei uzat 

ODL 3.3. Realizarea de dotări publice și 

comunitare, distribuite uniform în cartierele 

/ satele comunei 

Cadrul general: Implementarea prevederilor Ordonanței de 

urgență 92/2021, privind regimul 
deșeurilor 

Obiective: Facilitarea colectării selective a deșeurilor și 

respectarea obligațiilor legale în materie 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei  

Agenții economici 

Mod de implementare: Evaluare necesar 

Achiziționare recipiente 

Amplasare recipiente 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 



 

 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 31.12.2023 

Indicatori: Numărul de recipiente achiziționate și 
amplasate 

  
 

  



 

 

Fișa FP 8.01 

Direcția strategică: 8: Condiții de locuire adecvate 

Proiect propus: Edificarea locuințelor sociale 

ODL la care contribuie: ODL 8.3. Dezvoltarea unui fond de locuințe 
sociale aflate în gestiunea Primăriei 

Cadrul general: Legea locuinței nr. 114/1996 

Obiective: Construirea unui fond de locuințe sociale, 
destinat cetățenilor din comună 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei, aflați în situații de risc 
locativ 

Mod de implementare: Clarificarea situației juridice a terenurilor 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de edificare și 
amenajare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  Consiliul Județean Ilfov 



 

 

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Dezvoltatorii imobiliari 

Termen de finalizare: 2025 

Indicatori: Numărul de locuințe sociale edificate / 
achiziționate 

  
 

  



 

 

Fișa FP 8.02 

Direcția strategică: 8: Condiții de locuire adecvate 

Proiect propus: Extinderea rețelei de canalizare și a 

rețelei de alimentare cu apă 

ODL la care contribuie: ODL 8.4. Creșterea gradului de acces la 

apă potabilă și canalizare 

Cadrul general:  

Obiective: Asigurarea accesului la rețele de apă și 

canalizare pentru populație 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Mod de implementare: Clarificarea situației juridice a terenurilor 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de extindere și 

amenajare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-

2027 



 

 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2025-2027 

Indicatori: Numărul străzilor care au acces la rețele 

  
 

  



 

 

Fișa FP 8.03 

Direcția strategică: 8: Condiții de locuire adecvate 

Proiect propus: Modernizarea și creșterea capacității 

stației de epurare a apelor uzate 

ODL la care contribuie: ODL 8.4. Creșterea gradului de acces la 

apă potabilă și canalizare 

Cadrul general: Legea apelor nr. 107/1996 

Obiective: Extinderea stației de epurare, pentru a face 

față volumului actual de ape reziduale  

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Agenții economici 

Mod de implementare: Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de modernizare / 
adaptare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 

finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-
2027 

Autorități /  Consiliul Județean Ilfov 



 

 

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: Creșterea capacității de epurare la ... 

  
 

  



 

 

Fișa FP 1.01 

Direcția strategică: 9. Sport 

Proiect propus: Construirea unei săli de sport 

ODL la care contribuie: ODL 9.2. Identificarea și amenajarea 
spațiilor neutilizate care întrunesc condițiile 

necesare organizării de activități sportive 

Cadrul general:  

Obiective: Extinderea infrastructurii locale destinate 

activităților sportive 

Beneficiari /  

Grup țintă: 

Cetățenii comunei 

Mod de implementare: Clarificarea situației juridice a terenurilor 

Elaborarea Studiului de Fezabilitate 

Elaborarea documentației tehnice 

Efectuarea lucrărilor de edificare și 

amenajare 

Surse de finanțare: Programelor Operaționale 2021-2027 

Alte fonduri nerambursabile 

Bugetul de stat / Programe naționale 

Fonduri din bugetul Județului Ilfov 

Fonduri din bugetul local 

Fonduri private și sponsorizări 

Eligibil pentru accesarea 
finanțărilor nerambursabile: 

DA 

Programul Operațional: 

Axa de finanțare: 

Conform Programelor Operaționale 2021-

2027 



 

 

Autorități /  

Instituții /  

Organizații  

responsabile 

Consiliul Județean Ilfov 

Primăria comunei Ștefăneștii De Jos 

Compartimentul de specialitate 

ONG 

Termen de finalizare: 2024 

Indicatori: 1 Sală de sport edificată și dată în folosință 
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Direcția strategică 1: Administrație orientată către cetățeni 

 

ODL 1.1. Elaborarea și implementarea unei strategii integrate de 

digitalizare a activității Primăriei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea unui studiu pentru identificarea priorităților, măsurilor și 

indicatorilor pentru strategia de digitalizare la nivelul comunei; 

Elaborarea proiectului și a strategiei de digitalizare. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Implementarea eficientă a strategiei 

 

ODL 1.2. Dezvoltarea unui program amplu de bugetare participativă 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea unei metodologii în vederea implementării unui proiect-pilot 

Elaborarea unei cercetări în scopul optimizării proiectului-pilot 

Realizarea unui ghid, în vederea reglementării mecanismelor de 

bugetare participativă, la nivelul comunei; 

Implementarea noului proiect de bugetare participativă. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Extinderea programului de bugetare participativă în baza unui plan 

multianual; 

Creșterea gradului de implicare civică în cazul adoptării bugetelor 

anuale. 

 

ODL 1.3. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă și cu 

minoritățile 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Înființarea unui post de expert pentru asigurarea dialogului cu 

societatea civilă; 

Elaborarea unor programe pentru încurajarea implicării civice. 
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ODL 1.4. Creșterea capacității administrative, la toate nivelurile 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Accesarea unor programe de formare pentru funcționarii din cadrul 

Primăriei, care să fie specifice nevoilor fiecărui compartiment; 

Dezvoltarea unui Ghid de management strategic, pentru consilierii 

locali. 

 

ODL 1.5. Promovarea integrității și a unor standarde în cadrul 

Primăriei comunei Ștefăneștii de Jos 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Promovarea integrității prin redactarea unui set de norme etice 
aplicabile deopotrivă funcționarilor și decidenților, prin adoptarea unui 

Cod de etică și integritate; 

Implementarea standardului ISO 37001 privind Sistemul de 

management anti-mită 

Implementarea standardului ISO/IEC 27001 privind Sistemul de 

management al securității informației 

 

ODL 1.6. Proiectarea și implementarea soluții inovatoare la nivelul 

administrației locale prin dezvoltarea serviciilor de e- guvernare 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Implementarea unor soluții de tip e-guvernare, constând în soluții 

informatice care vin în întâmpinarea cetățenilor prin simplificarea și 

digitalizarea procedurilor administrative. 
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Direcția strategică 2: Dezvoltare economică și asigurarea de 
locuri de muncă decente 

 

ODL 2.1. Creșterea productivității prin inovare tehnologică, 

diversificare și orientare către sectoare cu valoare adăugată mare 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Promovarea activității IMM-urilor, precum și a antreprenoriatului în 

rândul tinerilor, prin încurajarea și susținerea start-up-urilor; 

Încurajarea mutării firmelor în comună, îndeosebi în sensul stabilirii 

sediilor sociale a firmelor care dețin deja un punct de lucru. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Dezvoltarea infrastructurii la care au acces platformelor industriale și 
incubatoarele de afaceri din zona comunei, prin conectarea la utilități 

și infrastructură edilitară; 

Creșterea productivității prin diverse metode de diversificare, 
modernizare tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele 

cu valoare adăugată mare și utilizarea forței de muncă în activități cu 

productivitate ridicată 

 

ODL 2.2. Creșterea investițiilor străine directe 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Atragerea de investitori străini pentru investiții și încurajarea 

investitorilor deja existenți pe piață în vederea extinderii activității în 
comună, prin acordarea de consultanță, facilități fiscale și de 

infrastructură. Creșterea investițiilor străine directe; 

Semnarea de parteneriate și acorduri de colaborare economică cu 

Camerele de comerț bilaterale;    

Atragerea investitorilor potențial interesați să-și desfășoare activitatea 
în comună prin prezentarea mediul de afaceri și creșterea accesului la 

informații, precum și prin organizarea sau participarea la evenimente 

specifice din domeniu. 

 

ODL 2.3. Creșterea nivelului de colectare a taxelor și impozitelor 

Ținte pe termen scurt (2024) 
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Perfecționarea și formarea competențelor personalului instituției publice 

prin diverse parteneriate și programe de formare continuă; 

Creșterea nivelului de încredere al contribuabililor, prin acordarea de 

servicii de calitate, care să se evidențieze prin seriozitate și nivel 
profesional ridicat al resurselor umane și prin punerea la dispoziție de    

informații corecte, clare și precise, în conformitate cu prevederile legale; 

Creșterea gradului de colectare a impozitelor și taxelor locale de la 

personale juridice și fizice, de pe raza administrativă a comunei; 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Creșterea semnificativă a colectării impozitelor și taxelor locale la nivelul 

comunei; 

 

ODL 2.4. Creșterea nivelului de încadrare în muncă a populației 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea și implementarea unor programe de sprijin a persoanelor 

aflate în șomaj pe termen lung, a tinerilor, a celor cu  abilități parțiale și 
a categoriilor de persoane defavorizate, cu scopul de a îmbunătății 

concentrarea serviciilor de angajare asupra șomerilor aflați în situații 

dificile; 

Elaborarea și implementarea unui program pentru reinserția persoanelor 
în vârstă în economie, cu precădere în cadrul activităților cu program de 

muncă part-time 

Ținte pe termen mediu (2027) 

 Diminuarea ratei șomajului (sub 10%) 

 

ODL 2.5. Creșterea gradului de calificare a forței de muncă, cu 
precădere în rândul populației provenind din categorii defavorizate, la 

nivel local 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Înființarea unui serviciu de specialitate, la nivelul Primăriei 

Garantarea unor servicii de suport și asistență pentru persoanele din 

grupe vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane  cu dizabilități), 

prin colaborarea cu ONG-uri; 

Crearea unor programe de pregătire profesională de bază, prin 

atragerea unor finanțări nerambursabile, în conformitate cu cerințele 
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pieței muncii, în special pentru segmentele tinere sau vulnerabile ale 

populației. 

 

ODL 2.6. Reducerea birocrației în relația cu persoanele fizice și 

juridice 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Îmbunătățirea continuă a bazelor de date actuale, astfel încât    

solicitanții să aibă acces la informații  exacte și în timp real, despre taxe 

și impozite; 

Integrarea unor noi module de lucru; 

Implementarea și promovarea platformei online pentru plata obligațiilor 

fiscale; 

Ținte pe termen mediu (2030) 

Reducere birocrației în relația cu persoanele fizice și juridice, prin 

digitalizarea totală a activității Primăriei 

 

ODL 2.7. Implementarea conceptului de Smart City 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Achiziționarea de echipamente informatice pentru asigurarea 

funcționalității unui sistem integrat; 

Modernizare infrastructurii IT, aflată la dispoziția instituției (hardware și 

software); 

Accesul la informații prin înființarea unor platforme pentru servicii 

online; 

Crearea unui sistem electronic de arhivare a documentelor instituției. 
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Direcția strategică 3: Infrastructură și urbanism 

 

ODL 3.1. Îmbunătățirea procesului de consultare, colaborare și 

participare activă cu privire la dezvoltarea urbană și realizarea de 

parteneriate cu actorii locali relevanți 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea unui Regulament de consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism, care să cuprindă prevederi speciale cu privire la consultarea 
persoanelor care ocupă informal sau fără forme legale clădirile sau 

terenurile vizate de planul urbanistic de detaliu sau de cel zonal; 

Elaborarea și adoptarea unei proceduri care să reglementeze măsuri 

specifice în cazul în care autorizațiile de construire / desființare solicitate 
afectează clădiri sau terenuri unde locuiesc persoane /comunități 

vulnerabile fără forme legale; 

Elaborarea unui Regulament de consultare a cetățenilor cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism, care să includă o metodologie de activare și colaborare cu 

grupurile vizate de planurile de dezvoltare. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Îmbunătățirea procesului de planificare și management al dezvoltării 

urbane; 

Realizarea de parteneriate cu actorii locali relevanți de pe raza comunei 
și implicarea acestora într-o manieră proactivă, prin elaborarea de 

proiecte comune în care aceștia să contribuie. 

 

ODL 3.2. Finalizarea lucrărilor de cartare și a PUG 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea terenurilor de care dispune Primăria comunei Ștefăneștii 

de jos, în vederea realizării unor investiții specifice; 

Delimitarea clară a zonelor industriale și rezidențiale, precum și 

împărțirea teritoriului pe zone omogene din punct de vedere funcțional. 

 

 



 

9 
 

ODL 3.3. Realizarea de dotări publice și comunitare, distribuite 

uniform în cartierele / satele comunei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Amplasarea de dotări publice și comunitare în zonele defavorizate ale 

comunei. 

 

ODL 3.4. Reamenajarea unor străzi existente sau proiectarea unor 

străzi noi 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Modernizarea unor străzi și adaptarea în vederea preluării traficului de 

mare tonaj 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Redimensionarea străzilor, în vederea respectării standardelor privind 

lățimea benzilor de circulație și construirea infrastructurii pietonale 

 

ODL 3.5. Creșterea gradului de siguranță și fluidizarea traficului rutier 

și pietonal 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea Planului comunal de semnalizare 
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Direcția strategică 4: Educație de calitate 

 

ODL 4.1. Elaborarea și implementarea a unor măsuri care vizează 

reducerea semnificativă a situațiilor de  diferențiere socio-economică, 

care au impact asupra participării școlare. 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea și prevenirea cazurilor de segregare socio-economică sau 
de performanță școlară prin derularea unei anchete la nivelul unităților 

școlare 

Derularea sistematică a unei analize de nevoi  educaționale care să 

înlesnească formularea unor planuri adaptate de educație a elevilor. 

Implementarea unor programe de tip de tip Școală după Școală, 

subvenționate de Primărie 

 

ODL 4.2. Garantarea încadrării tuturor copiilor în unități de îngrijire 
preșcolare de calitate, potrivite vârstei lor, în vederea pregătirii 

acestora pentru învățământul primar 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Planificarea și elaborarea unui sistem operațional de creșe la nivelul 

comunei; 

Asigurarea accesului copiilor la îngrijire și educație timpurie de calitate, 

prin construirea unei creșe; 

Asigurarea accesului copiilor la îngrijire și educație preșcolară de 
calitate, prin construirea a două grădinițe (zonele Boltașu de Sus, 

respectiv Zorilor); 

Desfășurarea unor campanii de informare, pentru diseminarea 
informațiilor privind beneficiile înscrierii copiilor în instituții educaționale 

de tip creșă sau grădiniță. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Generalizarea și prelungirea programelor de îngrijire și educaționale, 

destinate copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor de vară. 
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ODL 4.3. Dezvoltarea infrastructurii educaționale în scopul adecvării 
acesteia la nevoile educaționale actuale, precum și a corelării acesteia 

cu evoluția demografică a populației din comună 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Finalizarea lucrărilor de modernizare și consolidare la clădirea Școlii 

gimnaziale nr. 1 

Punerea la dispoziția unităților de învățământ echipamente și servicii 
digitale mobile pentru perfecționarea / înlocuirea metodelor clasice de 

învățare  

Ținte pe termen mediu (2027) 

Demararea lucrărilor pentru construirea unei școli în cartierul 

Cosmopolis; 

Generalizarea și prelungirea programelor de îngrijire și educaționale, 

destinate copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor de vară 

Identificarea spațiilor potrivite pentru dezvoltarea unui centru 

educațional multifuncțional care pot să fie administrate de Primărie 

 

ODL 4.4. Garantarea promovării învățământului obligatoriu pentru toți 
copiii, în condiții echitabile și de calitate, în vederea atingerii unor 

rezultate pertinente și eficace 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea și aplicarea (în colaborare cu cadrele didactice, conducerea 

unităților școlare societatea civilă, asociațiile de părinți) unor programe 
de garantare a susținerii  educaționale necesare în vederea diminuării 

discrepanței de performanță școlară dintre elevi 

Elaborarea și aplicarea (în colaborare cu cadrele didactice, conducerea 
unităților școlare societatea civilă, asociațiile de părinți) unor programe 

de combatere a fenomenului de abandon școlar 

Prelungirea serviciilor educaționale de tip „școală după școală” pentru a 

include toți elevii și elevele înscriși în unitățile școlare. 
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ODL 4.5. Elaborarea și implementarea unor programe privind 
încurajarea participării adulților la programe de dezvoltare a 

competențelor profesionale și educaționale  

Ținte pe termen scurt (2024) 

Încurajarea participării la programele de calificare și recalificare, 

conform Strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții 

 

ODL 4.6. Susținerea dezvoltării unui mediu școlar intercultural și 
incluziv, care să faciliteze legături directe între persoane din diferite 

medii sociale și culturale, inclusiv prin promovarea parteneriatelor 

internaționale 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Subvenționarea programelor de sprijin a populației școlare provenite din 
medii defavorizate pentru a stimula continuarea școlarizării 

preuniversitare obligatorii. 

Organizarea sistematică  a unor activități constituite pe baza legăturilor 

între elevi din medii diferite socio-economic, cultural. 

Accesarea și desfășurarea unor programe internaționale (Erasmus, 
CERV, SEE) și elaborarea unui plan de vizite educaționale sistematice în 

afara spațiului școlar în zone sau comunității specifice 

Acreditarea Școlii generale nr. 1 în cadrul programului Erasmus + 
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Direcția strategică 5: Protecție socială și incluziune 

 

ODL 5.1. Implementarea unui sistem de sondare a condițiilor socio- 

economice, în care trăiesc diferitele categorii de cetățeni ai comunei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Realizarea unui parteneriat inter-instituțional între Primăria comunei, 

DGASPC Ilfov și alte instituții relevante, în vederea realizării unei 

diagnoze a nevoilor sociale; 

Dezvoltarea unui cadru de colectare sistematică și constantă a 

indicatorilor referitori la condițiile sociale și economice din comună; 

Demararea procedurii de implementare a diagnozei nevoilor sociale a 

comunei. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Elaborarea unui sistem integrat de date, bazat pe studii solide cu privire 

la segregare, lipsurile materiale, inegalitățile sociale, locuire, și alte 
fenomene sociale, care să indice condițiile socio-economice, calitatea 

vieții și să ofere indicatori ai dezvoltării sustenabile. 

 

ODL 5.2. Consolidarea capacității în domeniul serviciilor de asistență 

socială oferite în comună 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Dezvoltarea unui program la nivelul Primăriei, prin care persoanele 

implicate în furnizarea serviciilor de asistență socială să beneficieze de 

sprijin metodologic și financiar adecvat; 

Dezvoltarea unui program de pregătire profesională continuă lucrătorilor 

în domeniu, inclusiv printr-o componentă de consiliere și suport pentru 

asistenți sociali; 

Consolidarea sistemului de protecție socială prin creșterea nivelului de 
pregătire a resursei umane din domeniul asistenței sociale, pentru a 

răspunde complexității problematicii sociale 
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ODL 5.3. Implementarea unui sistem de transferuri sociale echitabile 

la nivelul comunei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Crearea unui program prin care să se ofere beneficiarilor de venit minim 

garantat și pensii sociale suplimente financiare, necondiționate de 

situația pe piața muncii. 

Crearea unui program pilot prin care să se asigurare un supliment 
financiar necondiționat de situația pe piața muncii, persoanelor cu 

dizabilități și probleme cronice de sănătate. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Reducerea penuriei și asigurarea accesului la resurse financiare a 

persoanelor din grupuri cu risc foarte ridicat de excluziune. 

 

ODL 5.4. Extinderea și îmbunătățirea sistemului de sprijin pentru 

persoanele cu dizabilități la nivelul comunei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Evaluarea nevoilor la nivelul comunei din perspectiva persoanelor cu 

dizabilități; (corelat cu ODL 6.1.) 

Suplimentarea formelor de sprijin pentru persoane cu dizabilități: 
servicii de sprijin cu caracter integrat și multisectorial, pentru a facilita 

tranziția de la școală la viața de adult, servicii și programe de capacitare 

a indivizilor - a resurselor lor interne și a celor din comunitate; 

Implementarea unor programe eficiente de sprijin în carieră, precum și 
de sensibilizare și conștientizare a potențialului grupurilor vulnerabile în 

rândul angajatorilor; 

Implementarea unui Sistem pilot de achiziție a tehnologiilor asistive. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Asigurarea a condițiilor și a oportunităților egale de câștigarea unui trai 

decent pentru persoanele cu dizabilități; 

Implementarea unui program de sprijin pentru accesibilizarea 

locuințelor. 
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ODL 5.5. Accesibilizarea spațiilor publice, aflate în administrarea 

Primăriei comunei, pentru persoanele cu dizabilități 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Executarea unui studiu în vederea realizării planului de accesibilizare a 

comunei pentru persoanele cu dizabilități; 

Accesibilizarea trotuarelor, a spațiilor publice și a locurilor de joacă aflate 

în administrarea Primăriei, pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, 
auditive, vizuale și psihice (eliminarea bordurilor, realizarea de trasee 

pentru persoane cu dizabilități vizuale, montarea de rampe, etc) 

Accesibilizarea clădirilor aflate în administrarea Primăriei, pentru 

persoanele cu dizabilități locomotorii, auditive, vizuale; 

Accesibilizarea site-ului Primăriei. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Încurajarea conceptului de design universal pentru toate construcțiile 

viitoare. 

 

ODL 5.6. Dezvoltarea de servicii de sprijin pentru persoanele vârstnice 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea nevoilor cu privire la îngrijirea persoanelor vârstnice cu 

afecțiuni medico-sociale; 

Dezvoltarea unei locații multifuncționale, destinate persoanelor 

vârstnice, în vederea derulării unor programe adecvate în domeniul 
social, cultural, civic, precum și pentru integrare și reintegrare (Centru 

de Asistență Socială și Activități Civice). 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Dezvoltarea unui parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov, pentru a înființa 

un o unitate medico-socială pentru îngrijirea vârstnicilor; 

Implementarea unui sistem integrat de servicii comunitare pentru 

persoane vârstnice din comuna Ștefăneștii de Jos; 

Înființarea unităților de servicii publice de îngrijire la domiciliu, sub 

coordonarea serviciului public de asistență socială. 

 

ODL 5.7. Dezvoltarea unui sistem de îngrijire comunitară 

Ținte pe termen scurt (2024) 
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Identificarea zonelor pe care centrele comunitare integrate le-ar putea 
deservi (lipsă acces servicii medicale, participare scăzută la educație, 

număr persoane vulnerabile). 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Înființarea Serviciului Integrat de Asistență Comunitară. 

 

ODL 5.8. Îmbunătățirea accesului tuturor persoanelor, în special a 

persoanelor sărace și vulnerabile și a copiilor, la hrană sigură, 

suficientă și de calitate în comună 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Implementarea programului de masă caldă în unitățile educaționale 
publice de pe raza comunei – program care să țină cont de recomandări 

nutriționale și sustenabile 

 

ODL 5.9. Creșterea accesului la servicii de sănătate sexuală și 

reproductivă 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Cartografierea și sprijinirea serviciilor de planificare familială existente; 

Dezvoltarea de servicii sociale pentru asistarea femeilor aflate în nevoie; 

Dezvoltarea unui program pilot de servicii de sănătate sexuală și 

reproductivă. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Facilitarea utilizării serviciilor privind sănătatea sexuală și reproductivă, 

precum și de planificare familială, în mod universal și gratuit 

 

ODL 5.10. Facilitarea includerii persoanelor din grupuri vulnerabile în 

programele naționale de sănătate  

Ținte pe termen scurt (2024) 

Desfășurarea unui program de informare, destinat specific grupurilor 

aflate în situație de marginalizare sau risc de excluziune socială, cu 

privire la modalitățile prin care pot beneficia de programe de prevenție 

și screening  
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Direcția strategică 6: Siguranță și ordine publică 

 

ODL 6.1. Elaborarea hărții siguranței și ordinii publice 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Realizarea unei metodologii complexe de colectare și analiză a datelor; 

Dezvoltarea și îmbunătățirea unei baze de date integrate pe care să o 

poată accesa toate autoritățile cu competențe relevante; 

Cartografierea complexă a siguranței în comună, cu scopul de a 
centraliza gradul de pericol social al zonelor/străzilor, având în vedere 

criterii clare și să ofere informații în timp real; 

Actualizarea anuală a Planului de ordine și siguranță publică, în raport 

cu datele colectate și cu riscurile identificate. 

 

ODL 6.2. Dezvoltarea unui model eficient de prevenire a criminalității 

cu ajutorul tehnologiei  

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea modelului cel mai adecvat de prevenție a criminalității în 
comună, realizat pe baza tehnologiei, prin întocmirea unei cercetări 

ample; 

Realizarea unui studiu de impact; 

Extinderea și modernizarea sistemului de supraveghere video, la nivelul 

comunei. 

 

ODL 6.3. Eradicarea fenomenului de violență domestică și asigurarea 

accesului la un sistem integrat de servicii pentru victime, inclusiv într-

un centru specializat cu primirea acestora în regim de urgență 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Organizarea unor campanii de informare la nivelul comunităților 

Dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale pentru victimele 

violenței domestice; 

Susținerea victimelor prin încheierea unor parteneriate atât cu 

societatea civilă, cât și cu mediul privat; 



 

18 
 

Identificarea unui spațiu potrivit pentru înființarea Centrului de primire 

în regim de urgență a victimelor violenței domestice. 

 Ținte pe termen mediu (2027) 

Înființarea unui centru de primire a victimelor violenței domestice. 

 

ODL 6.4. Suplimentarea resurselor umane în cadrul Poliției Locale, 

pentru a crește capacitatea de intervenție 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Întocmirea unei cercetări cu scopul de a evalua necesarul de 
suplimentare a resurselor umane, precum și potențialul impact al 

suplimentării. 

Înființarea unui sediu al Poliției Locale în cartierul Cosmopolis  
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Direcția strategică 7: Protecția mediului 

 

ODL 7.1. Reducerea consumului energetic în sectorul rezidențial si în 

cazul clădirilor publice aflate in administrarea Primăriei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Reabilitarea termică a clădirilor publice administrate de comună (școli, 

grădinițe, alte clădiri ale instituțiilor publice din administrarea comunei); 

Contractarea și implementarea contractelor de performanță energetică  

pentru clădirile publice aflate în administrarea comunei; 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Adoptarea unor politici publice privind încurajarea utilizării unor de 
încălzire electrică eficace și prietenoase cu mediul, dar și clădiri și 

echipamente mai moderne și materiale pentru izolare de o mai bună 

calitate, care să respecte întru totul principiile economiei circulare. 

 

ODL 7.2. Creșterea ponderii utilizării energiei electrice în transport 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Înlocuirea treptată a parcului de autovehicule al comunei și al 

subordonatelor cu autovehicule  electrice, hibride sau pe baza de 

hidrogen; 

Construirea unor stații de încărcare a autovehiculelor electrice. 

 

ODL 7.3. Sporirea eficienței energetice la nivelul produselor, 

serviciilor și lucrărilor achiziționate la nivelul UAT 

Ținte pe termen scurt (2024) 

În cadrul procedurilor de achiziții publice vor fi achiziționate, în proporție 
de 70%, bunuri și servicii având niște performanțe ridicate ale eficienței 

energetice. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

În cadrul procedurilor de achiziții publice vor fi achiziționate exclusiv 

bunuri și servicii având niște performanțe ridicate ale eficienței 

energetice. 
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ODL 7.4. Adoptarea principiilor ecologice în cadrul procedurilor de 
achiziții publice realizate la nivelul UAT și promovarea consumului 

responsabil 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Adoptarea de către Primărie și entitățile aflate în subordonarea acesteia, 

a unui Plan anual / multianual de achiziții publice verzi, cu caracter 

obligatoriu; 

Accesarea unor cursuri de pregătire profesională, dedicate resurselor 

umane implicate și realizarea unor conferințe alături de mediul de 

afaceri, cu scopul de a promova achizițiile verzi; 

Susținerea tranziției de la economia liniară la cea circulară, prin 
implementarea unor măsuri în procesul achizițiilor publice, menite să 

schimbe modelele de consum și de producție, acordând prioritate prin 
documentațiile de atribuirea, caracteristicilor verzi ale produselor 

(rezistența în timp, potențialul de reparare, reutilizare și reciclare). 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Creșterea procentelor din Planul anual / multianual de achiziții publice 

verzi, întocmit de Primărie și respectarea acestuia; 

 

ODL 7.5. Îmbunătățirea cadrului de reglementare și implementarea 

legislației cu privire la colectarea separată a deșeurilor, la nivel local 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Implementarea prevederilor Ordonanței de urgență 92/2021, privind 
regimul deșeurilor, republicată și reglementarea unor termene pentru 

implementarea măsurilor specifice; 

Realizarea, aprobarea și implementarea unei Hotărâri de Consiliu Local 

cu scopul de a reglementa cantitatea de deșeuri rezultate din demolări 
pentru a reduce cantitățile de deșeuri depozitate ilegal, provenite din 

construcții. 

 

ODL 7.6. Dezvoltarea capacității de sortare și reciclare a deșeurilor 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Achiziționarea unui concasor, destinat reciclării deșeurilor provenite din 

construcții  

Construirea și operaționalizarea platformei de sortare a deșeurilor 
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Construirea și operaționalizarea platformei de compostare 

 

ODL 7.7. Dotarea comunei cu containere pentru materiale reciclabile, 

biodeșeuri și ulei uzat 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Implementarea la nivelul comunei a sistemului de colectare selectivă a 

deșeurilor cu containere îngropate: 

Dotarea cu containere destinate materialelor reciclabile și containere 

pentru biodeșeuri și ulei uzat; 

Transportul deșeurilor verzi către platformele de compost 

 

ODL 7.8. Educarea și conștientizarea cetățenilor din comună cu privire 
la managementul deșeurilor (reducerea cantității de deșeuri 

generate, reutilizare, colectare separată, reciclare, etc) 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Elaborarea și implementarea strategiei de informare și educare 

(conștientizare) constantă  a populației; 

Stabilirea unui buget anual pentru campaniile de informare și 

conștientizare; 

Desfășurarea unor campanii integrate, prin încheierea unor parteneriate 
atât cu societatea civilă, cât și cu alte instituții care au atribuții în 

gestionarea deșeurilor   
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Direcția strategică 8: Condiții de locuire adecvate 

 

ODL 8.1. Îmbunătățirea măsurilor de intervenție instituțională pentru 

monitorizarea și prevenirea evacuărilor forțate 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Înștiințarea Primăriei în legătură cu acordurile de executare silită în 

materie imobiliară, prin încheierea unui acord cu Uniunea Executorilor 

Judecătorești; 

Elaborarea unei metodologii de ținere sub observație a 

locuitorilor/familiilor aflate în risc de evacuare; 

Elaborarea unui protocol de intervenție, supraveghere în cazul 

evacuărilor și de sprijin post- evacuare; 

Îmbunătățirea condițiilor de viață și prevenirea evacuărilor prin 
efectuarea unei campanii de informare referitoare la protecția împotriva 

evacuărilor silite, drepturilor sociale si alte tipuri de beneficii. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Creșterea capacității de supraveghere în cazul riscului de evacuare, de 

intervenție la evacuări și de sprijin post-evacuare; 

Dezvoltarea raportării de către locuitorii/familiile vulnerabile a riscului 

de evacuare și a altor dificultăți locative; 

Dezvoltarea accesului la serviciile de sprijin pentru locuințe; 

 

ODL 8.2. Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele / 

familiile care locuiesc în așezări informale și care se confruntă cu 
locuințe precare și cu inexistența rețelelor de utilități, în special din 

cauza lipsei actelor de proprietate asupra imobilelor 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Cartografierea zonelor din comună care pot fi calificate ca așezări 

informale, în conformitate cu prevederile legale; 

Prevenirea evacuărilor silite în cadrul proiectelor de amenajare a 
zonelor, prin consultarea rezidenților și integrarea nevoilor și 

constrângerile lor specifice; 
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Transpunerea procedurilor prevăzute de Legea 151/2019, pentru 
completarea Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, cu regulile de aplicare respective. 

Dezvoltarea unui plan de finanțare a tarifelor de oficializare și branșare 
la rețelele de utilități, ținând cont de disproporțiile socio-economice 

între locuitorii comunei și imposibilitatea financiară a unora dintre 

aceștia de a suporta cheltuielile respective. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Îmbunătățirea continuă a calității vieții în colectivitățile din zonele 

vizate; 

Consultarea regulată a locuitorilor din zonele vizate, referitor la 
orientarea abordărilor instituționale (oficializare, relocare, nevoi 

caracteristice, servicii sociale); 

Intervenție inter-instituțională, pentru a ușura accesul la servicii și 

ajutoare sociale, pentru locuitorii din zonele vizate; 

O strategie incluzivă de relocare, care să cuprindă măsuri efective de 

sprijin pentru familiile evacuate / strămutate. 

 

ODL 8.3. Dezvoltarea unui fond de locuințe sociale aflate în gestiunea 

Primăriei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Înființarea unui fond de locuințe sociale, prin construcție, achiziție sau 

adaptare, în funcție de numărul de cereri de locuințe sociale la nivel de 

comună 

Ținte pe termen mediu (2027 - 2030) 

Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor care nu își pot permite 

costurile specifice, pe piața privată de locuințe. 

 

ODL 8.4. Creșterea gradului de acces la apă potabilă și canalizare 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Cartografierea  totală a zonelor cu acces scăzut la utilități și servicii 

publice; 

Consultarea populației din zonele identificate, cu privire la necesitățile 

de extindere a infrastructurii municipale, de utilități, sociale etc; 
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Creșterea gradului de acces la apă potabilă prin executarea unor noi 

foraje de alimentare; 

Modernizarea și creșterea capacității stației de epurare. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Dezvoltarea rețelei de canalizare și apă potabilă în zonele identificate; 
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Direcția strategică 9: Sport 

 

ODL 9.1. Inventarierea și evaluarea infrastructurii sportive aflate în 

administrarea Primăriei 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea și inventarierea tuturor spațiilor sportive administrate de 

Primărie care pot fi folosite la organizarea activităților sportive;  

Evaluarea stării actuale a infrastructurii spațiilor sportive administrate 

de Primărie. 

 

ODL 9.2. Identificarea și amenajarea spațiilor neutilizate care 

întrunesc condițiile necesare organizării de activități sportive 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Identificarea, consolidarea și amenajarea spațiilor sau imobilelor de pe 
teritoriul comunei, care pot fi folosite pentru organizarea activităților 

sportive. 

Ținte pe termen mediu (2027) 

Facilitarea practicării activităților sportive prin construirea și amenajarea 

unei săli de sport 

 

ODL 9.3. Realizarea unor programe de susținere a activităților 

sportive la nivelul comunei, bazate pe planificări recurente (anuale / 

multianuale) 

Ținte pe termen scurt (2024) 

Organizarea unor activități sportive extra curriculare în cadrul unităților 
de învățământ sau în diverse baze sportive ale comunei și organizarea 

unor echipe sportive pentru a stimula populația; 

Realizarea unor programe de pregătire și premiere, dedicate 

coordonatorilor activităților sportive. 

Organizarea diverselor competiții sportive, precum și sprijinirea 

participării echipelor locale la competiții regionale / naționale. 


