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 Prefață 

 Dacă în perioada 2014-2020 Uniunea Europeană a promovat prin Strategia “Europa 2020” 

 un model de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, în prezent Comisia Europeană a reînnoit 

 inițiativa “Calea către excelență”, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză regiunilor 

 rămase în urma. În ceea ce privește inovarea “Calea către excelență” este o altă modalitate prin care 

 Comisia Europeană ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu strategii de inovare 

 solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget european 2021-2027. 

 În acest sens, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală integrată la nivel regional, 

 național și european îmbunătățește semnificativ șansele de dezvoltare economică și socială 

 durabilă, incluzivă și performantă. În contextul lipsei unei viziuni strategice pe termen mediu 

 (2021-2027) și lung, ar duce la creșterea vulnerabilității comunității și la apariția unor riscuri 

 sociale și economice prin imposibilitatea de a accesa fonduri comunitare. Evitarea unor astfel de 

 riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu pentru a fi formulată o viziune strategică 

 globală asupra procesului de dezvoltare a comunei Comișani. 

 Strategia de Dezvoltare Locală a acestei comunități  pentru perioada 2021-2027 își propune 

 să antreneze toți actorii locali importanți, cu scopul de a lua decizii favorabile dezvoltării locale, 

 pentru a fi valorificate toate energiile și resursele locale, pentru a se atrage finanțări guvernamentale 

 și europene. Administrația Publică Locală (Primăria și Consiliul Local) are rolul catalizator de a 

 coagula toate elementele decizionale, dar și responsabilitatea principală pentru implementarea 

 acestei strategii, însă eșecul sau succesul acestei implementări va influența dezvoltarea socială și 

 economică a comunității Comișani. 
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 Scurtă descriere a elaborării 
 Elaborată sub coordonarea reprezentanţilor autorităţii publice locale din comuna Comișani, 
 Strategia de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021 – 2027 furnizează cadrul coerent pentru o 
 continuă dezvoltarea a Comunei Comișani. 

 Acest document de programare multianual exprimă aspiraţiile de dezvoltare ale comunității, 
 abordând în mod onest problemele locale identificate, încercând să le depăşească prin valorificarea 
 potenţialului local de dezvoltare al localității. 

 Strategia urmăreşte ghidarea într-o manieră pragmatică a comunităţii, astfel încât intervenţiile şi 
 activităţile necesare creării unei localități dinamice şi prospere să se concentreze asupra domeniilor 
 cheie de dezvoltare. 

 Deși este realizată pentru administraţia publică locală, Strategia de dezvoltare va sta la baza 
 iniţiativelor tuturor persoanelor juridice care derulează activitate pe teritoriul comunei Comisani. 

 Necesitatea acestei lucrări apare în contextul României ca ţară a Uniunii Europene și a accesării 
 fondurilor comunitare. Acest lucru crează, pe de o parte, oportunitatea dezvoltării durabile a 
 comunității cu ajutorul fondurilor europene, iar pe de altă parte, noi presiuni asupra competitivităţii 
 economiei locale. 

 Valorificarea acestor noi oportunități cere însă, alocarea unor resurse semnificative din partea 
 actorilor locali, atât la nivelul capacităţii administrative necesare pentru accesarea, implementarea 
 și monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât și de ordin financiar, de furnizare a cofinanțării 
 obligatorii. 

 În consecinţă, este necesară o prioritizare clară a iniţiativelor de dezvoltare, fundamentată pe o 
 analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul socio-economic 
 al acestor investiţii, în contextul resurselor financiare limitate de care comuna Comisani dispune 
 pentru orizontul de timp 2021 - 2027. 

 Colectarea datelor 
 Colectarea datelor, este un pas foarte important pentru conturarea  profilului economico-social al 
 zonei și a fost un proces relevant pentru realizarea acestui scop. 

 S-a avut în vedere faptul că nu este neapărat necesar colectarea unui număr exagerat de mare şi 
 detaliat de date, atenţia fiind concentrată şi asupra simplităţii acestora. S-a procedat la prelucrarea şi 
 prezentarea datelor şi informațiilor, astfel încât acestea să fie relevante şi relativ uşor de înţeles 
 pentru factorii de decizie. 
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 S-au obţinut date și informații de la primăria comunei, de la Direcţia de Statistică Dâmboviţa, de la 
 Consiliul Județean, precum și de la alte instituţii, în urma unor solicitări scrise către acestea, dar și 
 de pe site-urile respectivelor instituții. 

 Tot în cadrul colectării datelor s-a avut în vedere și rezultatul sondajului de opinie încărcat pe 
 site-ul oficial al primăriei Comișani. Scopul sondajului de opinie a constat în identificarea opiniilor 
 locuitorilor aflați în teritoriul delimitat de comuna Comisani cu privire la nevoile zonei în care 
 trăiesc. 

 Strategia de dezvoltare defineşte viitorul durabil al comunei Comisani, ea consfinţind determinarea 
 actorilor locali de a-și uni eforturile și de a conlucra pentru viitorul prosper al comunei și al 
 locuitorilor săi. 
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 SCURTĂ PREZENTARE A COMUNEI COMIȘANI 

 1.Teritoriul - prezentarea geografică şi fizică a localității 

 Amplasarea teritoriului 

 Comuna Comisani este situată în partea central-estică a judeţului Dâmboviţa, pe cursul superior al 
 râului Ialomița la o altitudine de 200-400 m de nivelul mării și este compusă din două sate: 
 Comisani și Lazuri. 

 Comuna se află la 10 km sud-est de municipiul Târgovişte, pe DJ 711 București - Târgovişte, și la 
 70 km nord-vest de capitala țării, București. 

 Cele două sate componente sunt amplasate pe direcţia NV - SE şi sunt unul în prelungirea celuilalt. 

 Teritoriul administrativ al comunei ocupă o suprafaţă de 34, 64 km2 și se învecinează cu următorii 
 vecini: 

 • la nord, nord vest - comuna Ulmi 

 • la est, nord - est, sud - est - comuna Bucşani 

 • la vest - comuna Văcărești 

 • la sud - comuna Nucet. 

 Comuna Comișani, cu o populație de 5114 de locuitori la 01.07.2020 este constituită din 2 sate, 
 amplasate astfel: 

 Satul Comisani – este satul reședință de comună, fiind localitate de rangul IV (conform ierarhizării 
 localităților rurale pe ranguri aprobată prin Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de 
 amenajare a teritoriului național - Secţiunea a IV-a - Rețeaua de localități) și este situat în jumătatea 
 de sud-est a teritoriului, pe partea dreaptă a râului Ialomița; 

 Satul Lazuri - localitate de rangul V este situat în prelungirea satului Comisani, în jumătatea de 
 nord - vest a teritoriului, pe partea dreaptă a râului Ialomița. 

 Căi de comunicație rutieră 
 Principalele căi de comunicație rutieră de nivel teritorial, ce asigură circulaţia mijloacelor de 
 transport mărfuri și călători, în teritoriul administrativ al comunei, dar și în afara acestuia, 
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 comunicaţia cu rețeaua generală de localităţi a Judeţului Dâmboviţa, dar și cu marile centre urbane 
 învecinate, sunt reprezentate de următoarele drumuri: 

 + DN 72: Ploieşti – Târgovişte, pe limita nordică a teritoriului administrativ, prin 

 comunele Ulmi și Răzvad + DJ 711: Târgovişte (DN 71) - Lazuri - Comișani - Băleni - Dobra - 
 Bilciurești -Cojasca - Bujoreanca (DN 1A), drum ce traversează comuna de la NV la SE, pe un 

 tronson de 6,3Km; • DC 50: Lazuri (DJ711) - Ulmi - Văcărești (DJ 721), pe un tronson de 1,50 km; 
 + DC 51: Comișani (DJ 711) - Habeni (DJ 711B), pe un tronson de 2,50 km; * Drumuri comunale 
 locale - 17 Km. 

 Relaţiile în teritoriu au două direcţii principale și două secundare : - Pe DJ 711 spre Târgovişte şi 
 spre Băleni (DN1A Buftea - București) - Pe DC 50 spre Văcărești (DN71 - calea ferată Târgovişte - 
 Bucuresti) - Pe DC 51 spre Hăbeni. 

 Căi de comunicație feroviară 
 La o distanţă de 15km de comună, în partea de V, se găseşte staţia CFR Nucet, amplasată pe linia 
 de cale ferată Târgovişte-Titu, iar accesul poate realiza pe drumul județean DJ711C. 

 La o distanţă de 10Km, în partea de NV a comunei, se găsește staţia CFR Halta Bucşani, pe linia de 
 cale ferată neelectrificată Ploiești – Târgovişte, accesul realizându-se pe DN 72. 

 Relieful (forme, suprafață) 
 Este bine cunoscut faptul că forma de relief predominantă a judeţului Dâmboviţa este câmpia. 
 Câmpia Română ocupă circa jumătate din suprafaţa judeţului. 

 Ea este reprezentată prin Câmpia Înaltă a Dâmboviţei şi Ialomiţei şi prin Câmpia de Subsidenţă a 
 Titlului. 

 Câmpia Înaltă este alcătuită din câteva prelungiri, sub formă de pinteni, ale Piemontului Cândeşti 
 (Câmpia Picior de Munte, la vest de Dâmboviţa) sau a unor fragmente de piemont (Pintenul 
 Măgurii, la est de Ialomita) din Câmpia Piemontală a Târgoviştei, rezultată din unirea conurilor 
 piemontane ale Dâmboviţei şi Ialomiţei şi din Câmpia Cricovului. 

 În cadrul câmpiei, văile au luncile mai largi, iar suprafețele netede dintre văi sunt presărate din loc 
 în loc cu mici adâncituri (crovuri) care sunt acoperite cu dune de nisip. 

 Din punct de vedere morfologic, comuna Comișani este situată în partea de nord a unităţii majore 
 de relief Câmpia Română, cu următoarele subunităţi de relief: 

 ✓ Câmpia Piemontană a Târgoviştei, constituită din terasele de pe partea dreapta a 

 râului Ialomița; 
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 ✓ Câmpia Cricovului alcătuită din Pintenul Măgurii și terasele râului Ialomița. 

 Câmpia Piemontană a Târgoviştei este reprezentată printr-un complex de terase largi cu lățimi 
 variabile și relieful aproximativ plan, întrerupt de mici zone depresionare create de eroziunea rețelei 
 hidrografice sau denivelări corespunzătoare trecerii între nivelele de terasă. 

 Cea mai mare altitudine de pe această unitate de relief este de 250 m la limita de nord vest a 
 comunei, iar cea mai joasă este de cea. 210 m pe râul Ialomiţa, în sud-est. 

 Geomorfologic, Câmpia Târgoviştei se dezvoltă pe 2 (două) nivele de terasă și anume: 

 ✓ terasa inferioară comună din interfluviul Dâmboviţa - Ialomiţa, pe care se situează ambele 

 sate - Comisani și Lazuri, cu relief plan și stabil; terasa joasa de pe partea dreaptă a râului Ialomița, 
 pe care se situează parţial satul Comisani. 

 Limita dintre terasa inferioară și cea joasa este marcată de un abrupt cu o diferență de nivel de 
 maxim 10.00 m. 

 Câmpia Cricovului este situată pe partea stângă a râului Ialomița și este formată dintr-o zonă 
 colinară ce formează Pintenul Măgurii și terasele inferioare şi joase ale râului Ialomița. 

 Terasa inferioară se individualizează în partea de nord-vest a satului Lazuri, și prezintă un relief cu 
 o pantă medie de la nord-vest la sud-est de 1 - 2 grade. 

 Terasa joasă ocupă cca. 40 % din teritoriul comunei și pe ea se dezvoltă vatra satului Comișani. 
 Prezintă un relief neted, cu o pantă medie de la nord-vest către sud-est de 0.3 %. 

 Trecerea între cele două nivele de terasă se produce lent, fără denivelări sesizabile. 

 Situată într-o zonă de câmpie, cu aspect uşor vălurit, localitatea este o aşezare specifică zonei de 
 câmpie, cu trăsături specifice în ceea ce priveşte îndeletnicirile oamenilor, dar şi modul în care 
 aceştia îşi construiau casele. 

 Teritoriul comunei Comșani are o suprafaţă totală de 3.464 ha și aparţine, din punct de vedere 
 geomorfologic, zonei de contact dintre Subcarpatii lalomiței şi Câmpia Română, mai precis în 
 Câmpia Înaltă a Târgoviştei, câmpie subcolinară de natură piemontală, formată în Cuaternar, având 
 o pantă ce coboară uşor de la nord – vest spre sud – est. 

 Teritoriul se caracterizează printr-un relief aproximativ plan, neted, fragmentat de reţeaua 
 hidrografică din zonă. 

 În zonă, câmpia prezintă cote de nivel între 250m şi 210 m - altitudine absolută - marcând 
 înclinarea generală de la NV la SE, fapt subliniat şi de direcţia de curgere a râului Ialomița şi a 
 pârâului Racovita. 
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 În afara acestor cursuri de apă pe teritoriul comunei există trei văi tributare râului Ialomița: 

 ✓ Izvorul de la Fântâna lui Dovleac, care alimentează un heleșteu situat în 

 nordul satului Lazuri, legat de o reţea amplă de canale de irigație și ameliorări 

 ✓ Izvorul din Mijloc 

 ✓ Izvorul Susenilor, care alimentează un lac situat în nordul satului Comisani 

 Clima predominantă (temperatură, umiditate) 
 Comuna Comisani se înscrie din punct de vedere climatic în caracteristicile judeţului Dâmboviţa – 
 clima temperat - continentală, topoclimat de dealuri, izoterma medie anuală fiind aceea de +1 CTC 
 care traversează de la vest la est Câmpia Înaltă a Târgoviştei, prezentând următoarele valori: - 
 temperatura medie anuală 

 +9.3°C; temperatura minimă absolută 

 -28.3°C; - temperatura maximă absolută 

 +40.0°C; - precipitații medii anuale 

 600 = 650 mm/m? 

 Valorile termice lunare urmează aceleași trasee (+21° C în zona de câmpie), cu deosebirea că în 
 zona comunei mișcarea vânturilor este destul de slabă, dată fiind prezenţa pădurilor din jurul 
 comunei (de ex, pădurile din comuna învecinată Bucşani), ceea ce are ca efect menţinerea unei 
 temperaturi ridicate în zona depresionară a aşezărilor. 

 Vânturile: În zonă predomină următoarele vânturi: 

 Crivățul – vânt ce bate iarna de la N-E către S-V; este un vânt rece asociat cu ninsoare, când uneori, 
 și aspect de viscol și furtună. 

 Austrul – este un vănt urcat ce bate de la SV și aduce încălzirea vremii; 

 Suhoveiul - este un vânt cald ce bate dinspre E, SE în timpul călduros, ce provoacă secetă. 

 îngheţul, în general, este cuprins între 95 - 100 zile/an. 

 Durata medie anuală a stratului de zăpadă este de aproximativ 40 = 42 zile, iar grosimea medie a 
 stratului este variabilă, în zonele troienite putând ajunge şi la 50 - 60 cm. 

 Principalele tipuri de sol predominante 
 Stratificaţia terenului în zonă este constituit din pietrișuri cu nisip și bolovăniş, acoperite de 
 depozite argiloase - prafoase cu grosimi de 1,00 – 5,00 m. 
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 Terenul se prezintă stabil, fără a fi supus fenomenului de alunecări, iar zona comunei nu este 
 afectată de fenomene de inundaţii în cazul unor precipitaţii abundente. 

 Din punct de vedere geologic, depozitele care formează relieful regiunii aparține pliocenului (zona 
 deluroasă) şi cuaternarului (terasa râului Ialomiţa). 

 Pliocenul prin etajul Romanian, (levantin - IV) apare în zona axială și pe flancurile brahianticlinal 
 ului diapiric. Este constituit din argile cenuşii albăstrui, argile nisipoase gălbui, nisipuri cu 
 acumulări de petrol și nisipuri cu pietriş. Pliocenul constituie zona deluroasă pe arealul căreia 
 aflorează întreaga succesiune a acestuia. 

 Cuaternarul este reprezentat în zonă de Pleistocenul mediu, Pleistocenul superior și Holocenul 
 inferior și Holocenul superior. 

 Pleistocenul mediu - superior (qp2-3) se dispune peste Stratele de Cândesti, în zona satului 
 Comisani. Este constituit dintr-un complex lutitic - siltic cafeniu și cafeniu gălbui. 

 Pleistocenul superior (ap 3) se identifică pe terasa inferioară a râului Ialomita și este constituit din 
 pietrişuri cu bolovăniş și nisip acoperite de depozite argiloase - prăfoase. 

 Holocenul inferior (qhı) este reprezentat prin depozitele argiloase deluvial proluviale ce se dispun 
 peste depozite aluvionare de pietriş cu nisip din cadrul terasei joase. 

 Holocenul superior (qhz) este reprezentat prin pietrişurile, nisipurile și argilele ce aparţin şesului 
 aluvial al râului Ialomița. 

 Axul anticlinalului prezintă o direcție de la vest la est, iar flancurile prezintă înclinări către nord, 
 respectiv către sud cu valori de 10-20°. 

 Cuaternarul este prezent în succesiune completă şi constituie relieful unor unităţi şi subunități 
 geomorfologice. 

 Stratigrafic, se caracterizează printr-o uniformizare: sol vegetal 0.00 – 0.40m, după care urmează 
 un strat de argilă prăfoasă cafenie plastic vârtoasă, 0,40 - 4,00m cu rar pietriş în baza 4,00 - 4,40m. 

 În multe zone, existenţa diferenţierii litologice a dus la formarea unui strat argilos cu frecvente 
 înmlăștinări care au acoperit sedimentul fundului de mare și au favorizat dezvoltarea solurilor 
 argiloiluviale podzolice, a solurilor negre de fâneață umedă și chiar a celor argiloiluviale 
 pseudogleice podzolice. 

 În albiile apelor și în luncă, la suprafaţă domină depozitele loessoide, care stau peste o cuvertură de 
 pietrişuri și nisipuri, destul de stabile geologic, însă presărate pe alocuri cu zone de straturi 
 argiloase. 
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 În general, solurile predominante sunt cele brun roşcate și cele pseudogleice (care ocupă suprafețe 
 mai mici); acolo unde patul este impermeabil, orizontul de pietrişuri diferă, în funcție de direcţia de 
 curgere a apelor freatice (care urmăreşte orientarea pantei morfologice) și adâncimea acestora (care 
 scade de la nord-vest către sud-est). 

 În lunca Ialomiței solul este foarte roditor (sol brun aluvial), cu o mare umiditate asigurată de pânza 
 freatică, și favorizând culturile care, chiar şi în perioadele de secetă, dau aici producții mari faţă de 
 celelalte zone. 

 Resursele naturale (din sol, apă, aer, etc) 

 Solul - Resurse naturale neregenerabile 
 O resursă importantă din teritoriu o reprezintă nisipurile, pietrişurile, bolovănişurile, argile, gresii şi 
 piatra din albia râului Ialomița şi a afluenţilor acestuia pe care le exploatează și locuitorii pentru 
 nevoile proprii. 

 În zona limitrofă comunei (Bucşani, Ocnița, Gura Ocniței) întâlnim zăcăminte variate şi bogate de 
 hidrocarburi - petrol, gaze naturale. 

 Apele 
 Din punct de vedere hidrografic, comuna se încadrează în bazinul hidrografic Ialomița și afluenților 
 acestuia din zonă. 

 Hidrografia zonei aparține râului Ialomița care traversează zona de la nord-vest la sud-est. În afara 
 cursurilor principale care străbat zona, râul Ialomița şi pârâul Racovita, mai sunt trei văi tributare 
 râului Ialomiţa, şi anume: 

 - izvorul de la Fântâna lui Dovleac care alimentează un heleşteu situat în nordul satului 

 Lazuri, legat de o amplă reţea de canale de irigație. 

 izvorul din Mijloc - izvorul Susenilor care alimentează un lac situat în nordul satului Comişani 

 Ca factori de risc se remarcă suprafata de 60 ha cu exces de umiditate datorită băltirilor. La viiturile 
 excepționale provocate de ploile torenţiale Ialomita inundă zona de la est de satul Comişani, dar nu 
 afectează locuințele. 

 Aerul - CALITATEA AERULUI din zona studiată 
 Principalele surse de poluare în teritoriul analizat sunt reprezentate de traficul rutier şi apropierea 
 de platforma industrială a Municipiului Târgovişte. 
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 În comuna Comisani functionează o fabrică de construcţii metalice și părţi componente ale 
 structurilor metalice (SC NIMET SRL), reprezentând cel mai mare factor poluator din zonă. În 
 ultimii ani, conducerea respectivei societăţi a dispus un set de măsuri de diminuare a emisiilor 
 poluante prin realizarea unor investiții de amploare în filtre speciale, cu grad mare de protecţie a 
 aerului. 

 Principalii indicatori care definesc calitatea aerului sunt: 

 Efectul de sera Situatia ozonului stratosferic Emisii de substanțe acidifiante. Emisii anuale de oxizi 
 de sulf (SO2), oxizi de azot,(NO2) amoniac (NH3) Emisii ale compusilor organici volatili (COV) 
 Poluarea aerului ambiental 

 Monitorizarea continuă a parametrilor meteo (temperatura, viteza vântului, direcția vântului, 
 intensitatea radiatiei solare, cantitatea de precipitații, presiunea atmosferica), poluanţi gazoși (oxizi 
 de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon, ozon troposferic) și pulberile în suspensie (respirabile 
 fracția PM10) sunt realizate de APM Dâmboviţa prin intermediul Stației automate DB-1 
 Târgoviște. Prin stații manuale de monitorizare se mai supraveghează concentraţia de pulberi 
 respirabile - fracţia PM10 pe platforma industrială a Municipiului Târgovişte şi pulberile 
 sedimentabile în localităţile Târgovişte, Fieni și Doicești. 

 Urmare planurilor de reducere a emisiilor poluante, precum şi reducerea activităţilor la societățile 
 clasificate ca fiind mari poluatori de pe platforma industrială Târgovişte - SC METCHEL SA, 
 OTELINOX SA, SC ERDEMIR SA, etc - în luna iulie 2014, în cazul poluanţilor gazoşi, Stația 
 automată de monitorizare DB-1, la indicatorii monitorizati nu au fost semnalate depăşiri ale 
 valorilor limită sau ale pragurilor de alertă. 

 Biodiversitatea - Flora şi fauna 
 Prin biodiversitate se înțelege varietatea de expresie a lumii vii, specii de plante (flora), animale 
 (fauna), microorganisme. 

 Valorile biodiversitatii fac parte integrantă din patrimoniul natural care, în contextul dezvoltării 
 durabile, trebuie folosit de generațiile actuale fără a mai periclita şansa generaţiilor viitoare de a se 
 bucura de aceleaşi condiţii de viață. 

 Biodiversitatea reprezintă o particularitate specifică a planetei noastre, care asigură funcționalitatea 
 optimă a ecosistemelor, existența și dezvoltarea biosferei în general. De aceea, biodiversitatea este 
 "o poliţă de asigurare a mediului" ce favorizează capacitatea de adaptare a acestuia la schimbările 
 cauzate de orice activitate umană distructivă. 

 Conservarea biodiversitatii reprezintă, în perioada actuală, una din problemele importante la nivel 
 internaţional. În ultimul timp, problema conservării biodiversității la nivel de ecosisteme, specii, 
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 populaţii și chiar la nivel de gene devine din ce în ce mai acută din cauza intensificării impactului 
 uman asupra biosferei. 

 În acest context, menţinerea biodiversității este necesară nu numai pentru asigurarea vieţii în 
 prezent, dar și pentru generaţiile viitoare, deoarece ea păstrează echilibrul ecologic regional și 
 global, garantează regenerarea resurselor biologice și menținerea unei calități a mediului necesare 
 societăţii. 

 Vegetaţia 
 Vegetaţia comunei este cea specifică zonei de dealuri. Pătura erbacee este cea specifică pădurilor si 
 vegetaţiei din dealuri puțin înalte, respectiv: 

 1. vegetația ierboasă spontană reprezentată de: sunătoarea (Hypericum 

 perforatum), cicoarea (Cichorium intybus), muşeţelul (Matricaria chamomifla L), volbura 
 (Convolvulus arvensis), traista-ciobanului (Capsella bursapastoris), albăstreaua (Centaurea cyanus), 
 mărgăritar (Convallaria Majalis), scaietele, 

 pălămida (Cirsium-arvense), susai, urzică, muştar sălbatic, pir, etc. 

 2. vegetaţie ierboasă cultivată, reprezentată din plantele de cultură: grâu, 

 porumb, orz, trifoi, floarea-soarelui, legume, cartofi și foarte multe sortimente de flori; 

 Pășunile sunt locurile unde plantele de fâneață se dezvoltă foarte bine, asigurând o bună calitate 
 fânului recoltat în prima coasă. 

 În zona de luncă a lalomiței, zăvoaiele au sălcii, arinul alb și negru, plopi, lemn cainesc, măceș, 
 salcâm, stejar, carpen, tei şi corn, dominantă fiind etajera de lăstăriş. 

 La Comisani existau zone masive de salcâmi (inclusiv o plantaţie în zona de sud-vest a satului, 
 mărginind la sud dealul Cruţu). 

 Speciile de pomi plantate pe teritoriul comunei sunt: teiul (Tilia Tomentosa), nucul (Juglans regia) - 
 cireşul (Prunus avium), vişinul (Prunus cerasus), zarzărul (Myrobalan) (dominant), mărul (Malus 
 domestica) - astăzi mai rar, părul (Pyrus comunis), prunul (Prunus domestica), caisul (Prunus 
 armeniaca), piersicul (Prunus persica). 

 Fauna 
 Fauna comunei este reprezentată prin animale caracteristice etajului de păduri întâlnit. 

 Mamiferele sunt prezente prin: veverița (Sciurus vulgaris), lup (Caniş Lupu), căprioara, jderul de 
 scorbura (Mustela eversmanni), popândău (Citellus (Spermophilus) citeiius), nevăstuica (Mustela 
 nivalis), iepurele (Lepus europaeus, Lepus capensis), vulpea (Vulpes vulpes crucigera), mistreţi 
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 (Sus scrofa), viezure (Meles meles), vidra (Lutra lutra) - toate acestea sunt specii protejate de 
 Convenţia de la Berna (Legea 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea 
 vieţii sălbatice și a habitatelor naturale din Europa). 

 Speciile de rozătoare sunt bine reprezentate. 

 Păsările sunt mai bine reprezentate prin cele de apă și de pădure. Deşi s-au împuținat, exista totuşi 
 un număr apreciabil de păsări sedentare sau migratoare cum ar fi: diferite specii de rate (Anas sp.), 
 gâște sălbatice (Anser sp.), stârc cenuşiu/bâtlan (Ardea cinerea), sitari (Scolopax rusticola), lişite 
 (Fulica atra L), ţigănuşi (Plegadis faicinellus). 

 În stepă și chiar în localităţi trăiesc un număr mare de grauri (Sturnus vulgaris), mare parte dintre ei 
 migrează toamna, ciori (Corvus frugilegus, Corvus corone cornix). 

 În număr relativ restrâns se întâlnesc: privighetoarea (Luscinia megarhynchos), vrabia (Passer 
 domesticus), ciocârlia (Alaudidae), cucul (Cuculus canorus), mierla (Cuculus canorus), pupăza 
 (Upupa epops), pițigotul (Aegithalos Caudatus), rândunica (Regulus regulus), cinteza (Fringilla 
 coelebs), ciocănitoarea (Dryocopus martius), bufnița (Bubo bubo bubo), potârnichea (Perdix 
 perdix), iar dintre răpitori: uliul porumbar (Accipiter gentilis), șorecarul (Buteo buteo), cucuveaua 
 (Athene noctua). 

 Peștii sunt prezenți prin următoarele specii: crap (Cyprinus carpio), plătica (Abramis brama), 
 caracuda (Carassius carassius), caras (Carassius auratus), lin (Tinca Tinca), biban (Perca 
 Fluviatilis), babuşca (Rutilus rutilus), oblete (Alburus alburus), roșioara (Scardinius 
 erythrorhtalmus). 

 Reptile - specii protejate de Convenţia de la Berna: şarpele de casă (Natrix natrix), șopârle (Lacerta 
 agilis, Lacerta praticola, Lacerta taurica), guster (Lacerta viridis); 

 Amfibieni - specii protejate de Convenţia de la Berna: broasca râioasa (Bufo bufo), broasca râioasa 
 verde (Bufo viridis), broasca săpătoare (Pelobates fuscus); 

 Insecte, crustacei, fluturi, moluşte - Orthoptere: greieri de casa (Gryllus domesticus), greieri de 
 câmp (Liogryllus campestris), 

 cosaşi, lăcuste (Calliptamus (Caioptenus) italicus), coropișniță (Gryllotalpa gryllotalpa), călugăriţa 
 (Mantis religiosa); Coleopere gărgăriţe/buburuze (Coccinela septempunctata), gândacul de 
 Colorado (Leptinotarsa decemlineata), gărgărita sfeclei (Tanymecus paliiatus), gărgărita mazărei 

 (Bruchus pisorum), cărăbuşi (Melolontha meiolontha, Carabus (Limnocarabus) clathratus); - 
 Heteroptere: gândaci, ploşniţe, plosnita cerealelor (Eurigaster maura); 

 Miriapode: urechelnita (Lithobius forficatus), Hymenoptere: viespi (Drymonia ruficornis, 
 Apethymus filiformis), albine (Apis melifica), bondari; Diptere (muste, tânțari); Lepidoptere: 
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 fluturi, ochi de păun (Eudia pavonia), porumbacul stejarului (Marumba quercus), albinita (Pieris 
 brassicae), coada rândunicii (Papilio machaon), fluturasul purpuriu (Lycaena dispar), fluturele roşu 
 (Vanesa yo), lamâita / fluturele galben, omizi, furnici, acarieni, viermi, râme, melci (Helix pomatia, 
 limax), lipitoare (Hirudo medicinaiis), scoica de lac, scoica de râu, racul de râu 

 Patrimoniul de mediu, arhitectural și cultural al Comunei Comişani 

 Biserici, mânăstiri 
 La nivelul comunei există două biserici ortodoxe, câte una în fiecare din cele două sate: 

 Biserica Ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril"  situată în satul Comisani, construită în 
 anul 1842, ce deservește aproximativ 800 de enoriaşi. 

 Biserica a fost reparată și pictată din fonduri proprii și cu ajutor din partea Sfintei Arhiepiscopii a 
 Bucureştiului în perioada 1980-1987 (resfințită la 8 noiembrie 1987). 

 In anul 2003 s-au întreprins demersuri pentru consolidarea acestui lăcaş de cult, dar au rămas în 
 stadiul de proiect din lipsă de fonduri. 

 Biserica Ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril"  situată în satul 

 Lazuri, strada Bisericii, nr.144, construită între ani 1821 – 1831. 

 Şi acest lăcaş de cult necesită lucrări de consolidare și reparații. 

 Ambele biserici ortodoxe sunt monumente istorice cat. B, așa cum au fost clasificate de Ministerul 
 Culturii și Patrimoniului Național. 

 Pe lângă cele două biserici ortodoxe, în comună diversitatea religioasă se desfăşoară în următoarele 
 unităţi de cult  : 

 ✓  Biserica penticostală Comisani (de ziua întâi)  -  înființată în anul 1939. Se află în satul 
 Comisani, strada Şoseaua Nouă. 
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 ✓ Biserica adventistă de ziua a șaptea  - se afla în satul Comisani, strada 

 Ghiţuleasca, nr.16 

 ✓ Biserica Creștină după Evanghelie  - se află în satul  Comisani, strada Suseni, 

 nr.201 

 Patrimoniul cultural mobil (case memoriale, muzee, arhive) 
 Cultura este fundamentul necesar oricărei dezvoltări autentice și durabile, fiind un atribut esențial al 
 identității naționale. Componenta culturală este caracteristică unui standard calitativ ridicat al vieţii 
 spirituale, individuale și sociale, iar creșterea profesionalismului și accesului la cultură, în general, 
 conduc la un nivel superior al vieţii. 

 Este comun acceptată ideea conceperii și realizării unei agende cultural locale, care să includă 
 priorități cum ar fi cunoaşterea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural, cercetarea 
 etno-folclorică zonală și valorificarea rezultatelor acesteia în repertoriile formaţiilor 
 muzical-coregrafice sau monografii, antologii, reviste sau publicații. Din acest punct de vedere o 
 coordonată esenţială este activitatea de valorificare a tradiției populare în viaţa culturală, în spiritul 
 autenticității și sub semnul valorii. 

 Autoritatea Publică Locală a Comunei Comisani coordonează metodologic întreaga manifestare 
 folclorică din comună. Preocupările constante privind instruirea și pregătirea grupurilor și 
 ansamblurilor de muzică și dansuri populare, a soliştilor vocali, instrumentiști și a orchestrelor de 
 muzică populară, revigorarea obiceiurilor și a tradiţiilor populare sunt doar câteva dintre prioritățile 
 în activitatea complexă a autorităţilor locale. 

 De menţionat este faptul că în fiecare sat există câte un Cămin Cultural. După Revoluţia din 
 Decembrie 1989, activitatea Căminelor Culturale din cadrul teritoriului cunoaşte un regres vizibil 
 (ca de altfel în toată ţara), în prezent, singurele activități «social - culturale » care se desfăşoară în 
 cadrul acestora rămânând, în principal, « nunțile > tinerilor din sate, deschiderea sau închiderea 
 anului şcolar, serbarea Pomului de iarnă, sau puţinele acțiuni organizate cu ocazia zilelor comunei. 

 În comuna Comisani, sat Lazuri există un cămin cultural, reabilitat şi dotat prin fonduri europene 
 nerambursabile în cadrul unui proiect integrat, cămin care adăposteşte activitatea culturală 
 (repetiții, minispectacole) a ansamblului de dans popular ,,Comis", ansamblul fiind alcătuit din 
 tineri cu vârste între 12 şi 20 de ani. 

 Căminul Cultural din satul Comisani se află într-o stare accentuată de degradare, autoritatea 
 publică locală demarând un proiect de reabilitare și consolidare a acestuia. 

 Comuna Comisani este păstrătoarea unei moșteniri culturale patrimoniale remarcabile. 
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 Pentru că acest patrimoniu, pe care locuitorii comunei le păstrează atât în practică, cât și în 
 memoria lor să fie salvate de la dispariție, conservate și puse la dispoziția cunoaşterii mai ales a 
 tinerei generații, s-a realizat un muzeu sătesc, organizat în incinta căminului cultural din satul 
 Lazuri și dotarea acestuia cu vitrine, sistem de iluminare, aparatură de practică culturală. 

 În cadrul muzeului sunt expuse costume populare, unelte ce atesta meșteșuguri străvechi (exemplu 
 unelte pentru prelucrarea cânepii şi lanii, sucală pentru fire și piepteni pentru descâlcit, crestez 
 folosit la prepararea brânzei de burduf, opinci de fier, clopot de atârnat la gâtul vitelor, ulei, piuă, 
 vatale, lacra), diverse opere realizate de artişti ai cenaclului cum ar fi tablouri, goblenuri, elemente 
 de istorie a comunei (monedele geto-dacice, înscrisuri, atestări documentare etc). 

 Arhitectura tradițională 
 Arhitectura originală impunea ca toate locuințele să fie construite de la nivelul solului, fără 
 fundaţie sau pivniţe în pământ, predominant din lemn sau din chirpici (case din cărămidă îşi 
 permiteau doar acele familii înstărite). 

 Plasarea acestora se realiza în funcţie de soare, cât mai aproape de căile de comunicatie sau de 
 accesul la apă, astfel că majoritatea erau orientate către sud şi est. Inițial acestea aveau o singură 
 încăpere, dar cu timpul numărul camerelor a crescut, frecvența cea mai mare având-o acele case 
 vechi cu doar două odăi destinate locuirii, în faţa cărora se întindea ,prispa". Caracteristică acestei 
 zone este prispa parţial plasată doar în faţa încăperii cu vatră, dar şi în casa cu pridvor continuu. 

 Toate casele beneficiau de anexe gospodăreşti şi specifice văii Dâmboviței sunt magaziile destinate 
 depozitării cerealelor şi fructelor, grajdurile pentru animale. 

 Majoritatea caselor erau construite predominant din lemn, având pereții din bârne încheiate în 
 vârghii şi acoperiş de şindrilă şi doar un singur nivel. 

 Situri arheologice 
 Pe teritoriul comunei Comisani există o serie de situri arheologice, dovadă a vechimii aşezărilor și 
 a continuității populaţiei pe aceste meleaguri, astfel: Pe teritoriul satului Comisani există: 

 1. Cod LMI DB-I-S-A-17004 - situl arheologic de la Comisani, punct „Cetatea 

 Fetii", situat la SE de sat, între terasa înaltă dreaptă a Ialomiței și DC Comișani - 

 Håbeni, la 0,5 Km de sat; 

 2. Cod LMI DB-1-m-A-17004.01 - o aşezare din epoca medievală „Cetatea Fetii", 

 datând din sec. XV - XVI, localizată la 0,5 Km SE de sat, între terasa înaltă dreaptă a 

 Ialomiței și DC Comişani - Hăbeni; 
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 3. Cod LMI DB-1-m-A-17004.02 - o aşezare din epoca daco-romană, „Cetatea 

 Fetii”, datând din sec. IV, localizată la 0,5 Km SE de sat, între terasa înaltă dreaptă a 

 Ialomiței și DC Comișani - Håbeni; 

 4. Cod LMI DB-I-m-A-17004.03 - o aşezare fortificată din perioada Hallstatt 

 „Cetatea Fetii", localizată la 0,5 Km SE de sat, între terasa înaltă dreaptă a Ialomiței 

 și DC Comisani - Hăbeni; 

 5. Cod LMI DB-I-m-A-17004.04- o aşezare din epoca bronzului timpuriu, „Cetatea 

 Fetii", localizată la 0,5 Km SE de sat, între terasa înaltă dreaptă a Ialomiței și DC 

 Comisani - Hăbeni; 

 6. Cod LMI DB-I-S-B-17005 - un tumul ,,Movila" din epoca bronzului, localizat la 

 0,5 Km SE de sat și 500m N de DJ 711 (cota 221,7m); 

 7. Cod LMI DB-I-s-B-17006 - situl arheologic de la Comisani, punct ,Sere", situat 

 la 2 Km N de localitate, pe malul drept al Ialomiței; 

 8. Cod LMI DB-I-m-B-17006.01 - o aşezare din epoca migrațiilor ,Sere", datând 

 din sec. V – VI, localizată la 2 Km N de localitate, pe malul drept al Ialomiței; 

 9. Cod LMI DB-I-m-B-17006.02 - o aşezare din epoca bronzului, Cultura Tei 

 Sere", localizată la 2 Km N de localitate, pe malul drept al Ialomiței; 

 10. Cod LMI DB-I-m-B-17007- o necropolă tumulară "Şcoala" sau ,,Movile", datând 

 din epoca bronzului, localizată în spatele școlii generale, la limita cu satul Lazuri (cota 238,2m); 

 De asemenea, pe teritoriul satului Lazuri, au fost descoperite: 

 1. Cod LMI DB-I-s-B-17065 - Necropolă tumulară "Izlaz", datând din epoca 

 bronzului, situată la NE de sat și la 0,5 km V de biserică: 

 2. Cod LMI DB-1-5-B-17066 - situl arheologic de la Lazuri, punct ,,SMA”, situat la 

 ieşirea de N a localității, la V de DJ 711; 

 3. Cod LMI DB-I-m-B-17066.01 - o aşezare din epoca daco-romană ,,SMA", datând 
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 din sec. IV d.Chr, localizată la ieșirea spre N din localitate, la V de DJ 711; 

 4. Cod LMI DB-I-m-B-17066.02 - o aşezare din epoca bronzului ,,SMA”, localizată 

 la ieșirea spre N din localitate, la V de DJ 711; 

 Meșteșugurile 
 Principalele meşteşuguri practicate în această comună sunt: 

 Cojocărit 
 Pentru a ajunge la cojoacele sau căciulile atât de mult purtate în iernile lungi, pielea trecea de mai 
 multe ori prin mâinile pricepute ale meşterului. Era mai întâi câmoită, după care i se dădea sare şi 
 împachetată era pusă la argăsit, într-o soluție de zer, tărâţe şi sare, timp de 15 zile, apoi pusă la 
 uscat una peste alta pe o culme. Abia după toate acestea, pielea era transformată în cojoace şi 
 căciuli. 

 Dogărie 
 În această comună au existat 75 de dogari, dintre care, în prezent, doar foarte puţini mai lucrează. 
 Pentru ca doagele să fie aduse la acelaşi nivel se face focul în interiorul butoaielor. Lemnul folosit 
 de dogar în confecționarea putinilor şi a butoaielor, stejarul, trebuie să fie uscat cel puţin un an de 
 zile ,, ...trebuie să aibă cel pujin un an dă zile, ca să pătrundă uscătura in ia, că dacă vine şi pune 
 omu', curge, nu să umflă... sau scade la om şi vine cu iei la reparat şi iar creşte un an dă zile...". 
 Doagele erau fixate cu un şurub pe care se pune sârmă şi cu ajutorul focului erau ,,aduse". Când 
 meşterul considera că toate doagele erau „aduse" atât cât trebuia, le punea un cerc. Cu ajutorul 
 gårdinarelor erau trasate nişte şanţuri pe care urmau a se fixa capacele. 

 Împletit răchită 
 Un alt meșteșug practicat de locuitorii comunei era împletitul răchitei. Se confecţionau coşuri şi 
 târne tot timpul anului, însă de preferat primăvara şi vara. Toamna sau iarna răchita se punea la 
 înmuiat căci altfel nu putea fi împletită. 

 Se realiza, mai întâi, fundul târnei, după care se fixau mai multe bețe de răchită, în funcţie de ce 
 capacitate se dorea a avea târna. Se lua, apoi, câte un fir de răchită şi se trecea printre aceste bete. 

 Confecționat mături 
 Mătura era semănată la capătul ,,porumburilor". Adunată de pe loc, era adusă în gospodărie şi 

 curăţată de seminţe şi foi. 
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 O condiție esenţială era ca paiele rămase să fie bine udate căci altfel crăpau. Se făceau mai întâi 
 "mijlocul măturilor după care acesta este îmbrăcat cu restul de paie". Erau necesare două rânduri de 
 cusături. 

 Fierăria 
 Acest meșteșug se mai practică și în prezent. Meşterii fierari potcovesc caii celor din sat, dar şi din 
 alte comune. Este o meserie grea. Se fac potcoavele, se taie unghia şi apoi se fixează noua unghie 
 cu ajutorul caielelor. 

 Obiceiuri și tradiții locale 
 Deşi se simte o puternică influenţă intelectuală, poporul încă n-a renunţat la obiceiurile populare. 
 Unele obiceiuri și tradiţii care prezintă interes pentru colectivitate se mai păstrează în comuna 
 Comisani. 

 La nunți se mai păstrează unele obiceiuri, cum ar fi «chematul cu plosca», facerea bradului, 
 cântecul ginerelui și hora miresei, jocul vedrei cu apa, zicerea orațiilor, socriile, nuneasca, jocul 
 cocoșului, venirea tinerilor luni pe calea întoarsă, ducerea cu ploconul la nași etc. 

 Craciunul, Anul Nou, Boboteaza, Paştele, Rusaliile etc prilejuiesc, încă, în sat practicarea unor 
 datini și obiceiuri străvechi. 

 Colindele 
 În ajun de Moş Ajun, băieţii şi fetele între 12 - 16 ani care nu jucau în horă, mergeau la han şi 
 acolo, lăutarul satului, cânta şi pentru ei o horă, o sârbă, etc. 

 Când venea ora 12 noaptea în unele sate, sau în zorii zilei de Crăciun în alte sate, se grupau în cete 
 şi mergeau cu colindul prin sat. Tot satul de la un capăt la altul, vuia de cântecele colindelor. 
 Gospodinele nu întârziau să iasă cu daruri: nuci, dulciuri, mere şi colindete. 

 Obiceiuri de Anul Nou: 
 ●Sorcova  - În ajunul Anului Nou, copii de şcoală,  după ce-şi confecţionau din timp sorcove cu 
 ciucuri de lână, mergeau în grupuri de 2-3 să sorcovească gospodarii. 

 Ei urau tuturor să fie ,... tari ca fierul, iuţi ca oţelul, ... la anul şi al mulţi ani" + Plugusorul - Era al 
 tinerilor şi veneau în seara Anului Nou. 

 Urarea era lungă şi plină de învăţăminte. De la arat până la semănat, de la secerat până la măcinat şi 
 apoi la frământat, de începea să-ți lase „gura apă", când auzeai de pâinea rotundă scoasă din 
 cuptorul încălzit. Pauzele erau acoperite de plesnetul bicelor, mugetul buhaielor, sunetul tălăngilor, 
 clinchetul clopoteilor şi apoi: „Mânaţi, măi!" Pluguşorul este unul dintre cele mai vechi obiceiuri 
 ale românilor care s-a păstrat până în zilele de astăzi foarte putin alterat. 
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 ●Capra şi ursul  - sunt datini care se obişnuiesc şi la noi de Anul Nou, dar care nu 

 sunt proprii regiunii noaste, ci împrumutate din Moldova după Primul Război Mondial. 

 Din istoria nescrisă ale comunelor, aflăm că forme ale culturii populare, prezentate în şezători sau 
 hore ale satului, cu dansuri, cântece, balade, au existat aici din vechime, ele făcând parte din latura 
 sufletească a locuitorilor satului. 

 Atât frumusețea costumelor populare (de sărbătoare), cât şi a jocului constituiau un tot ce făcea 
 parte din domeniul artei populare. 

 Încă de la apariţia primelor şcoli pe teritoriul comunei Comisani, învățătorii au încercat prin orice 
 mijloace să contribuie la pătrunderea unor adevăruri științifice în rândul țăranilor și „să distreze 
 lumea". 

 Învățătorii din Comisani au organizat serbări şcolare, în săli de clasă, deoarece pe la începutul 
 secolului al XX-lea nu exista Cămin cultural în comuna Comisani. Serbările școlare se desfăşurau 
 la început în curtea școlii, unde se improviza o scenă, serbarea desfăşurându-se pe iarbă. Iarna 
 activitatea culturală se desfășura în clasă, unde erau piedestale. 

 Până la apariţia „saloanelor" construite de cârciumari, balurile de Crăciun, Anul Nou, Sf. Maria se 
 organizau tot în școală. 

 Portul popular, cântecele și jocurile ţărănești specifice zonei, prezentate în spectacole în 
 comunitate, dar şi în alte așezăminte culturale din județ, de către formaţia de dansuri populare din 
 localitate, vor fi activități înscrise în proiectele și programele pe care conducerea administrativă 
 locală le are în vedere ca activitate permanentă a căminului cultural, prin programul managerial al 
 directorului instituţiei. 

 Valorificarea scenică a folclorului tinde să rămână în atenția autorităţilor publice locale una din 
 posibilitatile cele mai eficiente de conservare a tradiției. Aceste tipuri de manifestări se adresează 
 unei largi categorii de public interesat de folclor și de păstrarea tradiţiilor populare în toata 
 diversitatea sa. 

 Astăzi, însă, în ciuda frumuseţii acestor obiceiuri străbune, patrimoniul imaterial al comunei este pe 
 cale de a se pierde. 

 Obiceiurile de sărbatori, obiceiurile de nuntă şi de înmormântare sunt modernizate an de an în 
 detrimentul autenticului. 

 Calul este înlocuit de „caii putere" ai maşinilor străine, zestrea e dusă la viitoarea casă a mirilor cu 
 maşina şi nu cu căruţa, iar multe alte obiceiuri nu se mai păstrează - de exemplu, plimbarea cu 
 plosca în ajunul nunţii de către ginere şi fratele de ginere. 
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 2. Structura socio - demografică a populaţiei comunei 

 Situaţia populației la nivelul Comunei Comisani 

 Istoricul localității 
 Teritoriul Comunei Comisani a fost populat din cele mai vechi timpuri. S-au păstrat urme ale unor 
 aşezări statale ale grupurilor social – neolitice, care atestă existenţa unei populaţii aparţinând 
 culturii Gumelnița. 

 Descoperirile arheologice de la Solari - Comișani și existenţa "cetății Fetei" la nord de Comișani, 
 pe malul drept al râului Ialomița, datând din secolul al IV - lea i.e.n. dovedesc continuitatea, 
 densitatea și gradul superior de organizare a societății geto-dacice. 

 Satele Comișani și Lazuri sunt atestate documentar și menționate în actele de cancelarie emise la 
 Târgovişte în anul 1571, respectiv, 1572, astfel: 

 Satul Comisani 
 Comisani este atestat documentar în anul 1571, din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Ultimele 
 cercetări arheologice au constatat că la sud-est de sat, pe buza terasei Ialomiței, pe locul numit de 
 săteni "Cetatea fetei" a fost descoperită o cetate ce se întinde pe o suprafaţă de 15-20.000 mp. 
 Cetatea avea forma unei potcoave. După format este vorba despre o cetate mică, aparţinând 
 secolului III-IV. Se pare că denumirea satului Comişani preia numele unei îndeletniciri -aceea de 
 comis, de om care se ocupa cu creşterea vitelor, la care se adaugă un - iane, dând prin contopire 
 numele de Comişani. 

 Circulă şi o legendă care spune că un grec harnic şi priceput, care era comis (îngrijea caii) la curtea 
 marelui Mircea Voievodul Țării Româneşti a trăit pe aceste meleaguri. Domnitorul l-a apreciat 
 mult şi ca drept răsplată i-a oferit pe malul drept al Ialomitei, nu departe de Târgovişte, o bucată de 
 pământ unde să-şi construiască o casă şi să trăiască liniştit şi pentru că pe acest comis îl chema 
 Ianis, satul ce avea să se formeze a devenit - Comisani. 

 Satul este menţionat la 20.III.1571 când Slate Vătaf este numit ca primul proprietar cunoscut al 
 satului. Mai târziu la 10.VII.1619 şi 16.VI.1621 este menţionat Neacşu postelnic din Comişani. 

 Lucruri interesante despre toponimia satului aflăm dintr-o hotărâre a moşiei Racoviţa din 
 25.VI.1736, unde se arată că s-au pus pietre şi "la capul moşiei dâspre Ialomita, dân sus, din piatra 
 hotarului Comisanilor, ce iaste pusă på marginea drumului Târgoviştei, unde se numeşte cetatea, 
 drept în jos" până la hotarul Bucşanilor. 
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 În apropierea satului trecea Drumul Mocanilor, cunoscut şi din alte documente - "Clăcaşii de pe 
 moşia vel.logofăt Ioan Mihăilescu" pe care se aflau satele Comişani şi Lazuri. 

 La 1864 pe moşia lui Dimitrie Florescu şi E.Gherman au fost împroprietăriţi 189 locuitori dintre 
 care 78 fruntaşi, 53 mijlocaşi şi 52 pălmaşi, etc. 

 La sfârşitul secolului XIX, satul avea o moară pe Ialomiţa şi un heleşteu. 

 La 1911, moşia Comişani se afla în stăpânirea lui Dallas şi avea o suprafaţă de 965 ha, din care 440 
 ha. - teren arabil şi 347 ha.- izlaz  . 

 Ținând seama că locuitorii din Comisani şi Lazuri aveau 728 vite mari şi 2042 vite mici li s-a 
 aprobat cumpărarea a 215 ha de la proprietar. 

 Ocupaţia de bază era agricultura şi creşterea animalelor, locuitorii se mai îndeletniceau şi cu 
 confecționarea măturilor. 

 În 1945 au fost expropriati foştii moşieri Alexandru Pârvulescu şi Margareta Ghica din Comişani şi 
 Lazuri, fiind împroprietăriți peste 200 de săteni. 

 Satul Lazuri 
 În extremitatea de nord-vest a satului a fost descoperită o aşezare din Epoca Bronzului, suprapusă 
 spre nord-est de o aşezare prefeudală (secolul IV.e.n.). 

 ,,Iaz"- înseamnă loc defrişat. Astfel de locuri se întâlnesc şi în restul județului. 

 Satul apare în documente la un an de la apariția în documente a satului Comişani, la 22.1. 1572, 
 când Bâlea cu frații săi cumpără ocină în Lazuri. 

 În sec. XVII locuia la Lazuri o familie boierească de mici dregători ca Tatu postelnic, Pădure 
 Paharnic etc. Acesta din urmă stăpânea la 1638 ocine şi rumâni la Bărbuletu. Familia se va numi în 
 sec.XVIII-Lăzureanu. 

 Ca topice se amintesc: matca cea veche a Ialomiței, Izlazul Ruşilor, Izvorul Heleşteului, Izvorul 
 Zalhanalei, Hotarul Nisipurilor, Drumul Bălenilor. 

 Legenda comisanilor 
 "Aşezările, alcătuite din câteva căsuțe, urmau îndeaproape vadul Ialomiței; pe aici, o parte din 
 oameni făcuseră vărării şi cuptoare de cărămidă să-şi ţină zilele şi să ridice alte aşezări omeneşti. 
 Aveau lemne din belşug pentru cuptoarele de ars piatra râului, la doi paşi". 

 Va fi fost pe vremea voievodului Vlad Țepeș, când pe aceste locuri au venit slujitori domneşti cu 
 poruncă să taie arbori pentru luminiş de păşunat hergheliile de cai, cum şopteau oamenii c-ar pofti 
 măria-sa. Aşa va fi venit un comis tânăr, pe nume Iani, şi împreună cu ai lui au ridicat alte colibe, 
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 grămădindu-se către Ialomita, ca să aibă apa aproape şi grajduri pentru caii domneşti. Slujitorii 
 comisului erau iscusiți în creşterea mânjilor, pe care-i hrăneau cu de toate ale câmpiei, dar şi cu 
 miez de nucă spre a le întări trupul. Şi ei erau buni fierari căci, din câteva lovituri făceau o potcoavă 
 pe care o zvârleau în hârdăul cu apă rece (unele erau de argint). 
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 CAPITOLUL I 

 INTRODUCERE 

 Context general 

 România,  în  calitate  de  stat  membru  al  Organizației  Națiunilor  Unite  (ONU)  și  Uniunii 

 Europene  (UE),  și-a  exprimat  adeziunea  la  cele  17  Obiective  de  Dezvoltare  Durabilă  (ODD)  ale 

 Agendei  2030,  adoptată  prin  Rezoluția  Adunării  Generale  a  ONU  /RES/70/1,  în  cadrul  Summitului 

 ONU  pentru  Dezvoltare  Durabilă  din  septembrie  2015.  Concluziile  Consiliului  UE,  adoptate  în  data 

 de  20  iunie  2017,  „Un  viitor  durabil  al  Europei:  răspunsul  UE  la  Agenda  2030  pentru  Dezvoltare 

 Durabilă”  reprezintă  documentul  politic  asumat  de  statele  membre  ale  UE  privind  implementarea 

 Agendei  2030  pentru  Dezvoltare  Durabilă.  România  are  nevoie  de  o  schimbare  a  paradigmei 

 prezente de dezvoltare pentru a face față provocărilor secolului XXI. 

 Trăim  o  perioadă  marcată  de  procesul  de  globalizare,  de  accentuare  a  inegalităților  și  de 

 agravare  a  problemelor  de  mediu.  Dacă  în  ultimii  zece  ani  țintele  României  erau  stabilite  în  raport 

 cu  evoluția  economiei  mondiale  și  în  concordanță  cu  politicile  UE,  acum,  atât  România,  cât  și  UE, 

 trebuie  să-și  reproiecteze  prioritățile  pe  termen  mediu  și  lung  pentru  atingerea  obiectivelor  din 

 Agenda  2030  pentru  Dezvoltare  Durabilă,  adoptată  în  cadrul  Summit-ului  Organizației  Națiunilor 

 Unite,  în  septembrie  2015.  Aceasta  este  o  cale  sigură  prin  care  se  poate  realiza  un  viitor  mai  bun 

 generațiilor  viitoare.  România,  alături  de  alte  192  de  state,  și-a  asumat  stabilirea  cadrului  național 

 pentru  susținerea  Agendei  2030  pentru  Dezvoltare  Durabilă,  care  include  un  set  de  17  Obiective  de 

 Dezvoltare Durabilă și Agenda de Acțiune de la Addis-Abeba. 

 Planul  de  acțiune  global,  pe  care  România  alege  să-l  susțină  în  următorii  ani,  se  adresează 

 ameliorării  sărăciei,  combaterii  inegalităților,  justiției  sociale  și  protejării  planetei  până  în  anul 
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 2030.  Este  un  plan  de  acțiune  pentru  oameni,  planetă  și  prosperitate,  prin  care  se  urmărește 

 consolidarea  unui  climat  de  siguranță  și  libertate,  în  care  „nimeni  nu  va  fi  lăsat  în  urmă”.  Agenda 

 2030  pentru  Dezvoltare  Durabilă  a  rezultat  în  urma  unui  proces  internațional  îndelungat  de  analiză, 

 care  recunoaște  că  problemele  globale  se  pot  rezolva  doar  prin  soluții  la  nivel  global.  Modificarea 

 percepției  și  conștientizarea  evoluției  fără  precedent  a  societății,  creșterea  natalității  la  scară 

 globală,  a  accelerării  economiilor  țărilor  în  curs  de  dezvoltare  și  a  disparităților  sociale  au  pus  în 

 evidență  limitele  creșterii  planetare.  Creșterea  prețurilor  la  anumite  resurse  a  evidențiat  faptul  că 

 Pământul  își  poate  epuiza  resursele  fizice  regenerabile  și  neregenerabile,  conducând  la  un 

 dezechilibru  catastrofal.  Bazele  progresului  în  domeniul  protecției  mediului,  corelat  cu  dezvoltarea, 

 au fost introduse pentru prima dată pe agenda internațională la Conferința de la Stockholm (1972). 

 Rezultatul  a  fost  crearea  Programului  ONU  pentru  mediu  prin  adoptarea  unei  Declarații 

 privind  protecția  mediului  în  scopul  de  „a  apăra  și  a  îmbunătăți  mediul  uman  pentru  generațiile 

 prezente  și  viitoare”.  La  această  conferință  s-a  conferit  legitimitate  conceptului  de  dezvoltare 

 durabilă cu cei trei piloni: economic, social și de mediu. 

 ECHITATEA  SOCIALĂ  –  prin  care  națiunile  în  curs  de  dezvoltare  trebuie  să  aibă 

 posibilitatea  de  a-și  satisface  nevoile  de  bază  în  ceea  ce  privește  ocuparea  forței  de  muncă, 

 alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării; 

 CREȘTEREA  ECONOMICĂ  –  la  nivelul  națiunilor  în  curs  de  dezvoltare  pentru  a  se 

 apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate; 

 MEDIUL  –  cu  nevoia  de  a  conserva  și  îmbunătăți  baza  de  resurse  disponibile  prin 

 schimbarea  treptată  a  modului  în  care  trebuie  să  se  dezvolte  și  să  fie  folosite  tehnologiile.  Această 

 abordare  a  fost  posibilă  prin  punerea  în  evidență  a  conceptului  de  „depășire  a  limitelor”.  S-a 

 conștientizat  că  resursele  naturale,  de  care  societatea  are  nevoie  și  care  sunt  limitate,  au  fost 

 depășite,  creând  în  același  timp  un  dezechilibru  ecologic  la  nivel  planetar,  prin  creșterea  economică 

 iresponsabilă. 
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 Astfel,  s-a  constatat  că  numai  prin  susținerea  simultană  a  celor  trei  piloni  –  social-economic 

 și  de  mediu  –  se  poate  ajunge  la  o  dezvoltare  durabilă  și  la  un  viitor  comun  la  nivel  global.  Agenda 

 2030  pentru  Dezvoltare  Durabilă  -  Transformarea  lumii  noastre,  este  o  versiune,  a  cadrului 

 conceptual  al  dezvoltării  durabile,  structurate  pe  un  pachet  de  17  obiective  de  dezvoltare  durabilă, 

 susținute  prin  169  de  ținte  subiacente.  Agenda  2030  solicită  acțiuni  din  partea  tuturor  țărilor,  sărace, 

 bogate  și  cu  venituri  medii.  Recunoaște  că  încetarea  sărăciei  trebuie  să  fie  însoțită  de  un  plan  care 

 să  contribuie  la  creșterea  economică  și  abordează  o  serie  de  nevoi  sociale,  inclusiv  educație, 

 sănătate,  protecție  socială  și  locuri  de  muncă,  abordând  în  același  timp  problemele  combaterii 

 schimbărilor  climatice  și  protecția  mediului.  Aceasta  acoperă,  de  asemenea,  aspecte  precum 

 inegalitatea, infrastructura, energia, consumul, biodiversitatea, oceanele și industrializarea. 

 Agenda  promovează  implicarea  tuturor  părților  interesate,  prin  democratizarea  procesului 

 decizional  pe  tema  dezvoltării  durabile.  Se  subliniază  responsabilitatea  și  rolul  generațiilor  tinere 

 pentru  crearea  dezvoltării  durabile.  În  cadrul  UE,  începând  cu  anul  2006,  conceptul  de  dezvoltare 

 durabilă  a  fost  integrat  în  Strategia  pentru  o  Europă  Extinsă,  într-o  viziune  strategică  unitară  și 

 coerentă,  având  ca  obiectiv  general  îmbunătățirea  continuă  a  calității  vieții  pentru  generațiile 

 prezente  și  viitoare,  pentru  crearea  unor  comunități  durabile,  capabile  să  gestioneze  și  să  folosească 

 resursele  în  mod  eficient  și  să  valorifice  potențialul  de  inovare  ecologică  și  socială  al  economiei,  în 

 vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. 

 În  2010,  ca  o  continuare  a  dezvoltării  durabile  a  UE,  a  fost  adoptată  Strategia  Europa  2020 

 de  promovare  a  creșterii  inteligente  (bazată  pe:  educație,  cercetare,  inovare),  durabile  (bazată  pe 

 reducerea  emisiilor  de  carbon,  eficiență  energetică,  resurse  regenerabile)  și  incluzive  (crearea  de 

 noi  locuri  de  muncă,  reducerea  sărăciei  etc.).  Alături  de  statele  membre  și  respectând  principiul 

 subsidiarității,  UE  s-a  angajat  să  devină  lider  în  punerea  în  aplicare  a  Agendei  2030  și,  implicit,  a 

 celor  17  Obiective  de  Dezvoltare  Durabilă.  Comisia  Europeană  a  prezentat  în  22  noiembrie  2016 

 Comunicarea „Pașii următori pentru un viitor european durabil”. 
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 Documentul  prezintă  răspunsul  Uniunii  Europene  la  Agenda  2030  și  confirmă  integrarea 

 obiectivelor  de  dezvoltare  durabilă  în  cadrul  politicii  europene  și  în  prioritățile  actuale  ale  Comisiei 

 Europene,  evaluarea  situației  și  identificarea  celor  mai  relevante  preocupări  privind  durabilitatea. 

 Prin  această  comunicare,  Uniunea  Europeană  s-a  angajat  în  favoarea  unei  dezvoltări  durabile  prin 

 care  „să  asigure  o  viață  demnă  pentru  toți,  respectând  limitele  planetei,  care  să  reunească 

 prosperitatea  și  eficiența  economică,  societăți  pașnice,  incluziunea  socială  și  responsabilitatea  față 

 de  mediu”.  Răspunsul  UE  la  Agenda  2030  este  de  a  integra  cele  17  ODD  în  politicile  publice  ale 

 Uniunii,  în  scopul  sprijinirii  efortului  global  de  construire  a  unui  viitor  durabil  în  colaborare  cu 

 partenerii  săi.  Cele  17  ODD  sunt  deja  urmărite  de  multe  dintre  politicile  Uniunii  Europene,  iar 

 România,  ca  membră  a  acestei  comunități,  își  propune  abordarea  integrată  a  obiectivelor  din 

 Agenda  2030  pentru  Dezvoltare  Durabilă.  Ca  membră  a  comunității  internaționale,  dar  mai  ales  ca 

 membră  a  Uniunii  Europene,  România  are  interesul  de  a  implementa  principiile  dezvoltării  durabile 

 pe  plan  național.  În  vederea  implementării  acestor  obiective  de  dezvoltare  durabilă,  România  a 

 redactat  un  plan  strategic  din  care  redăm,  succint,  principalele  orizonturi  și  ținte  pentru  2030*. 

 *Strategia Națională pentru DEZVOLTAREA DURABILĂ a României 2030 

 1.  FĂRĂ  SĂRĂCIE  .  Globalizarea  a  contribuit  la  reducerea  sărăciei  absolute,  însă  este  necesară 

 continuarea  eforturilor  de  reducere  a  sărăciei  relative  pentru  a  asigura  o  viață  demnă  pentru  toți.  În 

 acest  scop,  Agenda  2030  țintește  segmentele  periferice  din  societate  și  încurajează  orientarea 

 societății într-o direcție care să asigure cetățenilor o viață echitabilă, demnă și prosperă. 

 Obiective 2021-2027: 

 -  Stabilirea  unor  standarde  durabile  de  calitate  și  de  cost  pentru  toate  serviciile  sociale,  vizând  în 

 mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile; 

 -  Dezvoltarea  unui  sistem  național  de  indicatori  de  incluziune  social  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; 
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 -  Stimularea  participării  pe  piața  muncii  a  persoanelor  apte  de  muncă  aflate  în  risc  de  excluziune 

 prin  dezvoltarea  măsurilor  active  de  consiliere  și  asistență  socială.  Ținte  2030:  -  Eradicarea  sărăciei 

 extreme pentru toți cetățenii; 

 - Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă; 

 -  Consolidarea  sistemului  național  unitar  al  serviciilor  de  intervenție  de  urgență,  reabilitare 

 ulterioară  și  compensare  a  pierderilor  în  caz  de  calamități  naturale,  accidente  industriale  sau 

 evenimente climatice extreme. 

 2.  FOAMETE  „ZERO”.  România  a  depășit,  în  mare  măsură,  problemele  legate  de  foamete,  dar  se 

 dezvoltă  noi  provocări  legate  de  nutriție.  Pentru  o  societate  mai  sănătoasă,  trebuie  dezvoltată  o 

 agricultură  durabilă  și  conștientizarea  importanței  nutriției  sănătoase.  România  deține  locul  al 

 șaselea  în  Europa  din  perspectiva  suprafeței  agricole  utilizate,  motiv  pentru  care  eficiența  agricolă, 

 consolidarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor de procesare alimentară sunt o prioritate. 

 Obiective 2021-2027: 

 -  Dezvoltarea  unor  programe  pentru  promovarea  consumului  de  alimente  sănătoase;  -  Continuarea 

 Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România; 

 -  Susținerea  producției  și  diversificarea  speciilor  autohtone  cu  valoare  genetică  ridicată,  dar 

 deficitare  pe  piața  internă,  în  domenii  precum  legumicultura,  creșterea  efectivelor  la  rasele 

 valoroase  de  ovine,  taurine  și  bivoli,  sectorul  avicol,  colectarea  și  comercializarea  lânii,  apicultură, 

 pescuit și acvacultură, inclusiv prin stimularea cercetării-dezvoltării în domeniul agro-alimentar; 

 -  Creșterea  numărului  de  produse  recunoscute  la  nivel  european  /  atestate  tradițional  /  atestate  ca 

 rețete consacrate; 

 - Susținerea și atragerea tinerilor fermieri; 

 -  Creșterea  numărului  de  fermieri  active,  înregistrați  în  sistemul  de  agricultură  ecologică  și 

 creșterea suprafeței agricole certificate ecologic; 
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 -  Creșterea  numărului  de  grupuri  aplicante/operatori  economici  înregistrați  pe  scheme  de  calitate 

 naționale și europene; 

 -  Promovarea  bunelor  practici  agricole  pentru  prevenirea  și  combaterea  poluării  solului.  Ținte  2030: 

 -  Eradicarea  malnutriției  și  menținerea  ratei  obezității  sub  10%,  similar  cu  nivelul  înregistrat  în  anul 

 2014; 

 - Finalizarea cadastrului agricol; 

 - Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018; 

 -  Menținerea  și  extinderea  diversității  genetice  a  semințelor,  a  plantelor  cultivate  și  a  animalelor  de 

 fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite; 

 - Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone; 

 - Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole; 

 -  Menținerea  și  rentabilizarea  unor  ocupații  și  metode  tradiționale  de  valorificare  a  plantelor 

 medicinale și a fructelor de pădure în zona montană; 

 -  Menținerea  tradițiilor  locale  prin  creșterea  numărului  de  produse  cu  caracteristici  specifice  în  ceea 

 ce priveşte originea geografică. 

 3.  SĂNĂTATE  ȘI  BUNĂSTARE.  Îmbunătățirea  serviciilor  și  accesului  la  asistență  medicală  de 

 calitate  este  esențială  pentru  funcționarea  unei  societăți  durabile  centrate  pe  pacient  și  prevenție. 

 Trebuie  asigurat  un  cadru  adecvat  pentru  promovarea  unui  mod  de  viață  sănătos  și  proactiv, 

 favorizarea  activităților  sociale,  prevenția  și  educația  medicală.  Abordarea  sănătății  și  bunăstării 

 populației trebuie să includă și abordarea bolilor psihice și a dizabilităților. 
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 Obiective 2020-2027: 

 -  Promovarea  educației  în  sănătate,  a  prevenției  și  a  unui  mod  de  viață  sănătos;  -  Inițierea  unui 

 program  național  pentru  susținerea  serviciilor  de  îngrijire  de  lungă  durată  pentru  persoanele 

 vârstnice sau cu dizabilități; 

 -  Modernizarea  și  reabilitarea  infrastructurii  sănătății  publice  la  media  standardelor  UE,  cu  accent  și 

 pe zona rurală, inclusiv susținerea cercetării în medicină; 

 -  Implementarea  unui  sistem  transparent  și  fiabil  de  pătrundere  și  gestionare  a  medicamentelor, 

 dispozitivelor,  aparaturii  și  tehnicii  medicale  pe  piața  din  România,  pentru  creșterea  accesului 

 populației la tehnologii de diagnostic și tratament cât mai noi și performanțe. 

 Ținte 2030: 

 - Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea 

 prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri; 

 - Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor 

 tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura 

 populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente, dar și pentru 

 monitorizarea eficientă a nevoilor; 

 - Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col 

 uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate; 

 - Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE; 

 - Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, 

 prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, organizații 

 internaționale cu experiență în acest domeniu, ai companiilor în domeniu, precum și alți factori 

 interesați; 
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 - Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care 

 cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor; 

 - Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile; 

 - Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și 

 tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale; 

 - Reducerea mortalității cauzate de boli cronice; 

 - Reducerea consumului de substanțe nocive. 

 4. EDUCAȚIE DE CALITATE.  Accesul și participarea la  educație de calitate sunt esențiale 

 pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un proces premergător 

 intrării pe piața forței de muncă. Educația trebuie tratată ca un proces care pregătește generațiile 

 tinere pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația, 

 meritocrația, gândirea critică constructivă, curiozitatea, conduită și emanciparea. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea confortului 

 elevului şi a curriculumului bazat pe competenţe, implementarea pachetului social garantat, crearea 

 cadrului normative pentru serviciile de educaţie timpurie; 

 - Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație prin 

 reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic; 

 organizarea de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între unitățile 

 de învățământ; încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de 

 afaceri pe plan local; extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării 

 acestora cu agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate între universități 

 și reprezentanții mediului antreprenorial; 
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 - Modernizarea infrastructurii în domeniul educației și formării profesionale conform standardelor 

 UE pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie antepreșcolară la studiile 

 post-doctorale și învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea de cunoștințe și deprinderi 

 relevante pe piața muncii și asigurarea egalității de șanse indiferent de statut social, sex, religie, 

 etnie sau capacități psihomotorii, îmbunătățirea coeficienților din formula de finanțare astfel încât 

 să sprijine mai mult școlile dezavantajate; 

 - Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă și stimularea 

 participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare de învățare permanentă de către 

 autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea 

 programe; 

 - Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și extracurriculare 

 care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural artistică, științifică, ecologică și 

 educația prin sport. 

 Ținte 2030: 

 - Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional; 

 - Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare 

 libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii 

 opționale; 

 - Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

 promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață 

 durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, 

 aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă; 

 - Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor despre 

 o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și 
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 pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției 

 „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli; 

 - Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la 

 folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional ; 

 - Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

 pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe 

 piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri; 

 - Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul 

 vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în 

 vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE; 

 - Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; 

 continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe; 

 - Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv 

 competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 

 antreprenoriatul; 

 - Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor; 

 - Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și 

 accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile. 

 5. EGALITATEA DE GEN.  Într-o societate dezvoltată,  genul cu care se naște cineva nu trebuie să 

 influențeze perspectivele, demnitatea și calitatea vieții persoanei. Populația României este alcătuită 

 din peste 51% femei. Deși s-au înregistrat progrese în domeniul egalității de gen, persistă unele 

 provocări legate de preconcepțiile populației în privința rolului femeii în societate și familie, 

 participarea femeilor la luarea deciziilor, disparitatea salarială și violența împotriva femeilor. 
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 Obiective 2021-2027: 

 - Organizarea de campanii de informare și sensibilizare privind partajarea echitabilă a 

 responsabilităților în cadrul gospodăriei și familiei, îmbunătățirea serviciilor sociale relevante și 

 concilierea obligațiilor profesionale cu viața personală și de familie având ca obiectiv creșterea 

 implicării bărbaților în viața de familie și frecventarea cursurilor pentru tineri părinți; 

 - Reglementarea funcției de expert în egalitatea de șanse între femei și bărbați și a posibilității 

 desemnării persoanelor cu aceste atribuții în toate instituțiile și autoritățile publice, precum și în 

 companiile private cu peste 50 de angajați; 

 - Crearea unui sistem integrat de monitorizare și raportare privind cazurile de violență domestică; 

 - Includerea perspectivei de gen în programa școlară și în manuale; 

 - Organizarea unor campanii de informare și sensibilizare pentru combaterea stereotipurilor de gen 

 în rândul tinerilor; 

 - Monitorizarea implementării dispozițiilor legale privind sănătatea sexuală și reproductivă și 

 organizarea de campanii de informare pentru prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale și 

 respectarea drepturilor la nediscriminare și identitate. 

 Ținte 2030: 

 - Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe; 

 - Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și private, 

 inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare; 

 - Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea posturilor 

 de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică. 

 6. APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE.  Pentru a prospera, ecosistemele  planetei, societatea și 

 economia au nevoie de apă proaspătă și curată, în cantități suficiente. De mai mulți ani, unul dintre 
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 elementele politicii UE este protecția sănătății cetățenilor săi prin accesul sigur la apă potabilă de 

 calitate și sanitație. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Promovarea și valorificarea durabilă a resurselor considerabile ale României de ape minerale 

 (plate sau natural carbogazoase) pentru consum, precum și în scopuri terapeutice; folosirea mai 

 activă a apelor geotermale atât în scopuri energetice, cât și pentru turismul de sănătate (spa); 

 - Monitorizarea strictă a calității apei potabile destinate consumului populației pentru menținerea în 

 parametrii bio-chimici acceptați; 

 - Asigurarea accesului la apă potabilă și la canalizare în zonele periferice ale orașelor și sprijinirea 

 racordării unui număr sporit de gospodării la aceste rețele prin grija autorităților locale. 

 Ținte 2030: 

 - Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și agricole; 

 extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor 

 economiei circulare; 

 - Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea unui proces 

 durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă; 

 - Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă potabilă 

 și canalizare în proporție de cel puțin 90%; 

 - Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate; - Îmbunătățirea 

 calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a 

 produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind 

 substanțial reciclarea și reutilizarea sigură; 

 - 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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 7. ENERGIE CURATĂ ȘI PREȚURI ACCESIBILE.  Cererea de energie este în continuă 

 creștere la nivel global și numai prin eficientizarea și promovarea energiei regenerabile se poate 

 face față nevoilor actuale și ale generațiilor viitoare. Sectorul energetic contribuie în mod esențial la 

 dezvoltarea României prin influența profundă asupra competitivității economiei, a calității vieții și a 

 mediului. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Revizuirea și completarea cadrului legal, inclusiv în privința legislației fiscale în domeniul 

 petrolului și gazelor; monitorizarea contractelor negociate și asigurarea transparenței procedurilor; 

 întărirea puterii de decizie și independenței autorităților de reglementare și control; 

 - Liberalizarea și extinderea pieței de energie și interconectarea sistemelor energetice la nivel 

 național și regional în vederea realizării unei rețele complementare și interactive de servicii 

 (contorizare și rețele inteligente) și reducerii costurilor suportate de consumator; - Menținerea unui 

 mix energetic optim prin valorificarea resurselor proprii, diversificarea surselor de import și a 

 destinațiilor de export, modernizarea și eficientizarea instalațiilor existente viabile, promovarea 

 surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor de conversie cu emisii reduse de carbon; 

 - Consolidarea politicii de eficiență energetică și protecția consumatorilor; - Reducerea cu 19% a 

 consumului intern de energie primară. 

 Ținte 2030: 

 - Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vederea 

 asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la 

 prețuri acceptabile; 

 - Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de producție, transport 

 și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale; 
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 - Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare a mediului 

 prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de 

 status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile; 

 - Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut scăzut de 

 carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili alternativi; 

 - Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței energetice în 

 vederea atragerii investițiilor; 

 - Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, industrial și în 

 transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și aparatură. 

 8. MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ.  Dezvoltarea  durabilă încurajează 

 delimitarea creșterii economice de impactul negativ asupra mediului și asupra societății. Obiectivul 

 urmărește creșterea economică durabilă și promovează munca și un trai decent pentru toți, 

 indiferent de gen, locație geografică și descendență. Devine vitală implementarea principiului 

 „nimeni nu rămâne în urmă”. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Continuarea creării premiselor pentru aderarea la Zona Euro prin politici monetare prudente şi 

 măsuri de sprijinire a productivității și competitivității economiei românești; 

 - Sprijinirea activității întreprinderilor mici și mijlocii, a antreprenoriatului în rândul tinerilor prin 

 încurajarea și susținerea financiară a start-up-urilor; 

 - Inițierea unor programe de formare profesională de bază cu finanțare UE în corelare cu cerințele 

 pieței muncii, cu accent pe segmentele tinere sau social vulnerabile ale populației; 

 - Încurajarea încheierii de contracte de muncă cu orar flexibil și / sau telemuncă / teleworking 

 (munca de la distanță); asigurarea de facilități și servicii de sprijin pentru îngrijirea copiilor și a 

 membrilor de familie aflați în întreținere; 
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 - Elaborarea și punerea în aplicare a unui program coerent pentru dezvoltarea turismului, inclusiv a 

 agroturismului, generator de locuri de muncă și venituri considerabile, prin îmbunătățirea 

 infrastructurii și căilor de acces la obiectivele turistice, profesionalizarea personalului și 

 valorificarea înțeleaptă a tradițiilor culturale și specificului național; 

 - Valorificarea potențialului piețelor de capital și altor instrumente de finanțare, inclusiv a 

 parteneriatelor public-privat. 

 Ținte 2030: 

 - Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a susține 

 efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea 

 principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației; 

 - Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea 

 locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care 

 încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la 

 servicii financiare; 

 - Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea 

 tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea 

 intensivă a forței de muncă; 

 - Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, ecoturismului, 

 turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică; 

 - Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde accesul la 

 servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți. 

 9. INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ  . Evoluția  societății a impus un mod de 

 viață accelerat, în care pot fi competitive doar acele țări care încurajează inovația, pe lângă o 

 infrastructură rezilientă și o industrie durabilă. Infrastructura modernă este susținută de inovație 
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 pentru o industrie eficientă și durabilă. Promovarea industrializării necesită recunoașterea 

 importanței „economiei bazate pe cunoaștere” pentru avantajul competitiv necesar. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Îmbunătățirea conectivității între localități și regiuni prin sporirea ponderii drumurilor județene și 

 comunale modernizate la 61% în 2020(în comparație cu 39,4% în 2016); 

 - Încurajarea și sprijinirea, în condiții de egalitate, a investițiilor străine directe ca și a eforturilor 

 investiționale proprii ale capitalului autohton cu accent pe sectoarele de înaltă și medie tehnicitate, 

 creatoare de valoare adăugată sporită și care înglobează realizările de ultimă oră ale cercetării și 

 dezvoltării tehnologice moderne, inclusiv în domeniul industriei de apărare; 

 - Creșterea bugetului alocat cercetării cu aproximativ 30% anual, cu asigurarea unei distribuții 

 bugetare echilibrate, destinate susținerii cercetării aplicative și inovării, a cercetării fundamentale și 

 de frontieră, cu accent pe domeniile de specializare inteligentă / cu potențial de creștere; 

 - Dezvoltarea programelor sectoriale de finanțare a cercetării aplicative atât din bugetul de stat, cât 

 și prin stimularea investițiilor private și prin dezvoltare de parteneriate în acest sector. 

 Ținte 2030: 

 - Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, inclusiv 

 infrastructură regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea 

 oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți; - Îmbunătățirea siguranței rutiere; 

 - Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor și 

 adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând 

 măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora; 

 - Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează în zona 

 mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de 

 cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere; 
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 - Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale; 

 încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și 

 sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și dezvoltare; 

 - Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare; - Creșterea accesului 

 întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, 

 și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe. 

 10. INEGALITĂȚI REDUSE.  Inegalitatea este un obstacol  în procesul de dezvoltare al unei 

 societăți durabile. Inegalitatea apare în diferite domenii cum ar fi problemele de gen, dificultățile în 

 educație, aspectele financiare etc. Unele grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile cu dizabilități sau 

 cele de etnie romă, se confruntă cu discriminare intersecțională, prin care mai multe caracteristici 

 ale grupului sunt supuse fenomenelor discriminatorii, acesta devenind astfel în mod particular 

 dezavantajat. Acest obiectiv al reducerii inegalităților accentuează caracterul ideal și meritocratic al 

 societății și, totodată, permite tuturor accesul la resurse. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Reducerea polarizării sociale prin asigurarea creșterii constante, pe bază anuală, a veniturilor mici, 

 alocațiilor pentru copii, tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități, pensiilor, ajutoarelor sociale 

 pentru alte grupuri vulnerabile sau defavorizate într-un cuantum superior celui mediu pe economie; 

 - Sprijinirea dezvoltării activităților economice productive în mediul rural, pe lângă cele agricole, 

 prin încurajarea antreprenoriatului, asigurarea accesului la internet pentru munca de la distanță, 

 accesul sporit la serviciile de microfinanțare; 

 - Creșterea intermedierii financiare în mod durabil cu asigurarea stabilității și credibilității 

 sectorului bancar; 

 - Promovarea fermă și monitorizarea permanentă a aplicării legislației existente în materie de 

 incluziune socială pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv a persoanelor aparținând 
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 minorităților etnice sau de altă natură, în toate domeniile vieții politice, economice, sociale și 

 culturale. 

 Ținte 2030: 

 - Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul reducerii 

 progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate; - Apropierea României 

 de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării 

 durabile; 

 - Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care activează 

 în domeniul drepturilor omului. 

 11. ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE.  În România, conform  statisticilor Băncii Mondiale, 

 ponderea populației urbane a crescut la 54,4% în 2014, de la 34% în 1960. Conform Eurostat, 

 media UE era de 72,5% în 2014. Acest proces de urbanizare este într-o continua creștere, obligând 

 orașele să devină deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile, pentru a face față schimbărilor 

 socio-economice și de mediu. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Creșterea procentului de proprietăți cadastrate și înregistrate în toate localitățile la 80% pentru 

 construcții și finalizarea înregistrării terenurilor agricole ce fac obiectul subvențiilor acordate de 

 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ca element de bază al planificării spațiale și 

 amenajării teritoriului; 

 - Implementarea programelor existente și adoptarea de măsuri suplimentare pentru avertizarea 

 timpurie, intervențiile de urgență și acțiunile ulterioare de reabilitare prin precizarea 

 responsabilității tuturor factorilor cu atribuții în domeniu în caz de calamități naturale (seisme, 

 inundații, alunecări de teren) sau accidente (deversări sau emisii nocive, incendii extinse etc); 
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 - Pregătirea din vreme a unor planuri de contingență pentru prevenirea și limitarea efectelor 

 previzibile ale schimbărilor climatice; 

 - Îmbunătățirea calității aerului; Creșterea capacității instituționale a autorităților cu responsabilități 

 în domeniul calității aerului de adaptare la cerințele de respectare a obiectivelor de calitate a 

 aerului; 

 - Valorificarea resurselor culturale specifice pe plan local prin protejarea patrimoniului cultural, 

 identității culturale și îndeletnicirilor tradiționale (artizanale, artistice, culinare); încurajarea 

 dezvoltării în continuare a Agroturismului; 

 - Promovarea unui set de măsuri teritoriale pentru zonele urbane în vederea dezvoltării acelor 

 funcții și echipamente care pot asigura creșterea competitivității orașelor la nivel european și 

 internațional. 

 Ținte 2030: 

 - Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii; 

 - Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările de teren, 

 îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional 

 în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a 

 poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin 

 îmbunătățirea constantă a cadrului legislative; 

 - Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile 

 pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție deosebită 

 nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate; 

 - 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 policentrică și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială; 
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 - Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic; 

 - Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a mediului prin 

 acordarea unei atenții deosebite calității aerului; 

 - Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice 

 periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului; 

 - Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a 

 elementelor de peisaj din mediul urban și rural; 

 - Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, utilizarea și 

 eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru 

 sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului. 

 12. CONSUM ȘI PRODUCȚIE RESPONSABILE.  Decuplarea creșterii  economice de efectele 

 negative asupra mediului necesită un nou model de consum și producție durabil. Dezvoltarea 

 durabilă propune soluția unei producții mai eficiente, a unui management durabil al deșeurilor și 

 activități în concordanță cu principiile protecției mediului. În termeni de consum, reciclarea este 

 imperativă, acest lucru necesitând tranziția spre o economie circulară și conștientizarea cetățeanului 

 de limitele planetei. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Continuarea eforturilor pe plan național pentru ameliorarea productivității utilizării resurselor prin 

 includerea unor ținte precise, riguros monitorizate, în toate strategiile sectoriale și de dezvoltare în 

 profil teritorial în vederea alinierii la standardele europene și pregătirii trecerii la modelul 

 economiei circulare; 

 - Tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară prin 

 schimbarea mentalității prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și prin 

 dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție; 
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 - Reducerea risipei de alimente pe întregul traseu producție-transport procesare comercializare 

 consum, de la recoltarea în fermă la eliminarea finală a deșeurilor; Popularizarea și promovarea 

 unor modele de producție și consum durabile prin campanii de informare pentru publicul larg și 

 demersuri pentru extinderea acestor bune practici în programele educaționale școlare și 

 extrașcolare; 

 - Încurajarea companiilor, în special a companiilor mari și transnaționale, să adopte practici 

 durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare; - Promovarea 

 instrumentelor care conduc la îmbunătățirea performanțelor de mediu, prin campanii de informare 

 și conștientizare privind avantajele obținerii etichetei UE ecologice pentru produse și servicii, 

 precum și a obținerii înregistrării în EMAS de către organizațiile publice sau private; 

 - Finalizarea cadrului legislativ privind promovarea achizițiilor publice verzi; - Ameliorarea 

 procesului de urmărire statistico-economică și socială a modelelor de consum și de producție 

 durabilă la nivel național, regional și local; 

 - Creșterea gradului de pregătire a societății pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de 

 gestionare a deșeurilor; 

 - Introducerea unui cod al sustenabilității care permite o raportare complexă a atitudinii companiilor 

 privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile de raportare. 

 Ținte 2030: 

 - Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a 

 resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs; 

 - Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul și de 

 consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, 

 inclusiv a pierderilor post-recoltare; 

 - Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030; 
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 - Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; 

 lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%,sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 

 2030 (materiale plastic 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și 

 carton 85%); 

 - Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până 

 în 2023 și materialele textile până în 2025; 

 - Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele 

 până în 2024; 

 - Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile 

 naționale și politicile europene. 

 13. ACȚIUNE CLIMATICĂ.  Impactul schimbărilor climatice,  inclusiv schimbarea tiparelor 

 climei, creșterea nivelului mării și a evenimentelor meteorologice extreme afectează România de 

 astăzi. Dacă nu se iau în continuare măsuri de adaptare și diminuare a efectelor acestora, 

 amenințările actuale, cum ar fi siguranța alimentară și deficitul de apă, pot lua amploare. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în strategiile și politicile de dezvoltare 

 sectorială și armonizarea lor intersectorială; 

 - Conștientizarea iminenței schimbărilor climatice atât la nivelul politic al instituțiilor statului, cât și 

 în rândul tuturor cetățenilor, indiferent de vârstă. 

 Ținte 2030: 

 - Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și 

 dezastre naturale; 

 - Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme intempestive de 

 mare intensitate; 
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 - Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea 

 schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alertă timpurie; 

 - Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu emisii 

 reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de 

 adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în 

 conformitate cu politicile UE. 

 14. VIAȚA ACVATICĂ.  Viața marină, clima, economia  și bunăstarea socială depind de existența 

 unor mări sănătoase. Schimbările climatice și concurența pentru resursele naturale adaugă presiuni 

 suplimentare asupra mediului marin. Schimbarea climei și exploatarea nedurabilă a mediului 

 acvatic constituie principalele amenințări pentru oceane și mări. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Dezvoltarea colaborării internaționale cu statele dunărene pentru îmbunătățirea stării ecologice a 

 apelor Dunării și reducerea impactului negativ al afluenților asupra ecosistemelor marine la 

 vărsarea în Marea Neagră; 

 - Gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii printr-o abordare ecosistemică a activităților de 

 pescuit; 

 - Întărirea capacității României de combatere a pescuitului INN; 

 - Susținerea programelor de cercetare pentru protecția și conservarea ariilor protejate și a resurselor 

 acvatice vii. 

 Ținte 2030: 

 - Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de la 

 activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți; 

 - Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin cooperare 

 științifică sporită la toate nivelurile; 
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 - Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și de 

 acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite 

 rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv 

 și de agrement; 

 - Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil al resurselor 

 acvatice vii. 

 15. VIAȚA TERESTRĂ.  Societatea umană a creat o „amprentă”  imensă pe Pământ, iar acest 

 impact impune asumarea unei responsabilități sporite, un management responsabil şi activități 

 corelate în domeniul protecției mediului. Pădurile sunt fundamentale pentru viața pe planetă. 

 Gestionarea durabilă a acestora are un rol esențial în abordarea provocărilor globale actuale, 

 precum și în combaterea reducerii biodiversității, a degradării solurilor și a prevenirii schimbărilor 

 climatice. În plus, pădurile reprezintă un furnizor important al unei game largi de servicii 

 ecosistemice care îmbunătățesc calitatea vieții, oferind numeroase avantaje pentru mediu, societate 

 și economie, cum ar fi asigurarea securității alimentare, creșterea disponibilității apei și sporirea 

 protecției așezărilor umane. România a intrat în UE cu un capital natural valoros, în unele cazuri, 

 acesta având caracter de unicat. Această contribuție trebuie să fie recunoscută și apreciată ca atare, 

 inclusiv sub raportul sustenabilității financiare a investițiilor necesare pentru conservarea resurselor 

 și menținerea serviciilor oferite de ecosistemele naturale la standardele stabilite la nivelul ONU și 

 UE. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Păstrarea poziției României ca țară cu cea mai mare diversitate biogeografică din Europa atât prin 

 integrarea în continuare a politicilor de mediu în toate strategiile naționale și sectoriale relevante, 

 cât și prin îmbunătățirea infrastructurii de mediu, conform standardelor și practicilor UE și 

 prevederilor convențiilor internaționale asumate de România; 
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 - Refacerea și completarea băncilor de date genetice, în special pentru speciile autohtone sau 

 endemice, precum și sprijinirea activităților de cercetare științifică în acest domeniu; 

 - Asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre și 

 interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și terenuri aride, în 

 conformitate cu obligațiile prevăzute de acordurile internaționale; Atragerea și cointeresarea 

 comunităților locale și a organizațiilor neguvernamentale, inclusiv a asociațiilor de vânătoare și 

 pescuit sportiv, în acțiunile de combatere eficientă a braconajului, precum și de conservare a 

 habitatelor sensibile și a biodiversității; compensarea pierderilor de venit ale proprietarilor de 

 păduri sau de terenuri agricole situate în ariile naturale protejate. 

 Ținte 2030: 

 - Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale (în special 

 în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor 

 hidrografice și zonelor umede; 

 - Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei Delta Dunării, 

 zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european și mondial; 

 - Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în scopul de a 

 spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă; 

 - Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes național și european 

 pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural. 

 16. PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII EFICIENTE.  Dezvoltarea  durabilă este și o paradigmă de 

 funcționare a unei societăți echitabile. Această abordare implică o societate pașnică în care 

 beneficiile dezvoltării durabile promovează accesul la justiție pentru toți și crearea unor structuri 

 legislative și instituționale eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea 

 durabilă poate deveni o abordare funcțională doar dacă societatea va conștientiza și își va însuși 

 această perspectivă ca pe o realitate firească. 
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 Obiective 2021-2027: 

 - Aplicarea riguroasă a prevederilor legale existente privind combaterea și condamnarea oricăror 

 acte de violență, abuz, exploatare, trafic de persoane sau discriminare de orice fel, îndeosebi în 

 privința copiilor, femeilor sau persoanelor cu dizabilități, indiferent de rasă, religie, gen sau 

 orientare sexuală; 

 - Reforma regimului de executare a pedepselor prin modernizarea instituțiilor de detenție, 

 consolidarea sistemului de probațiune și aplicarea dispozițiilor legale privind reintegrarea socială a 

 persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni privative sau neprivative de libertate; 

 - Măsuri pentru identificarea unor posibilități de continuare a colaborării interinstituționale, în 

 scopul facilitării reintegrării sociale a persoanelor care au fost sancționate penal; 

 - Redactarea și începerea implementării unei strategii naționale pentru încurajarea creșterii 

 demografice; 

 - Asigurarea unui tratament corect și nediscriminatoriu pentru cetățenii români aflați temporar la 

 muncă în străinătate prin intervenții oficiale de susținere a intereselor acestora pe lângă autoritățile 

 statelor respective; 

 - Utilizarea extinsă a tehnicilor digitale avansate în elaborarea și modelarea integratoare a 

 programelor și proiectelor de dezvoltare în vederea optimizării deciziilor privind stabilirea 

 priorităților și alocarea rațională a resurselor financiare pe criterii de rentabilitate și competitivitate. 

 Ținte 2030: 

 - Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile și 

 procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție; 

 - Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii actului 

 decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba 

 maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru combaterea 
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 preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea dialogului 

 interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice; 

 - Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe; Stoparea 

 abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii copiilor; 

 - Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și 

 returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată; 

 - Asigurarea procesului decisional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile; 

 - Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile; 

 - Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice centrale și 

 locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor 

 servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 

 17. PARTENERIATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR.  România,  ca membră a 

 comunității internaționale și a familiei europene, își asumă responsabilitatea de a se implica în 

 efortul comun pentru sprijinirea dezvoltării durabile. Problemele globale impun soluții globale, 

 această abordare necesită și colaborare, respectiv finanțare publică (națională și internațională) 

 pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030. 

 Obiective 2021-2027: 

 - Sprijinirea unor soluții realiste, favorabile țărilor în curs de dezvoltare în cadrul dezbaterilor 

 interguvernamentale din cadrul UE, a ONU, precum și a instituțiilor sale specializate pe tema 

 dezvoltării durabile; 

 - Încurajarea investițiilor și altor activități economice ale unor întreprinzători din România, precum 

 și a proiectelor bazate pe voluntariat, în special la inițiativa tinerilor, care au ca obiect promovarea 

 principiilor și practicilor dezvoltării sustenabile în țări mai puțin dezvoltate; Sprijinirea 

 comunităților de români din străinătate prin asigurarea accesului la cursuri de limbă și cultură 
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 românească și dezvoltarea lectoratelor de limbă și literatură română în cadrul universităților din 

 Europa și din lume. 

 Ținte 2030: 

 - Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de România în 

 cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având ca 

 obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030; 

 - Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii potențialului 

 economic al României și încurajarea agenților economici români să investească, pe baze 

 competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate; 

 - Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru Dezvoltare și 

 Cooperare Economică; 

 - Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și internațional. 

 Prin strategia “Europa 2020” Uniunea Europeană a promovat, în perioada 2014-2020, un model de 

 creștere mai inteligent, mai durabil și mai incluziv, prin care s-a promovat noul concept de 

 dezvoltare europeană, în baza căruia se asigură suport financiar de la bugetul Uniunii Europene și 

 se deschid noi oportunități pentru valorizarea resurselor locale în condițiile unei guvernanțe 

 economice mai bine coordonate la toate nivelurile de administrare. În prezent, Comisia Europeană a 

 reînnoit inițiativa “Calea către excelență” pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză 

 regiunilor rămase în urmă în ceea ce privește inovarea. Inițiativa va ajuta regiunile să-și conceapă, 

 să-și actualizeze și să-și ajusteze strategiile de specializare inteligentă. Altfel spus, strategiile de 

 inovare care se bazează pe domenii de nișă dețin atuuri concurențiale, înainte de începerea 

 perioadei bugetare 2021-2027. Totodată, inițiativa va ajuta regiunile să identifice resursele U.E. 

 adecvate pentru finanțarea proiectelor inovatoare și să se asocieze cu alte regiuni care dețin atuuri 

 similare pentru a crea clustere de inovare. Alături de propunerile Comisiei, privind viitoarea 

 politică de coeziune și de noul program “Orizont Europa” și în conformitate cu noua agendă pentru 
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 cercetare și inovare a Comisiei, inițiativa “Calea către excelență” este o altă modalitate prin care 

 Comisia ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, cu strategii de inovare solide, 

 sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget pe termen lung al U.E., pentru perioada 2021-2027. 

 Astfel, prioritățile investiționale mijlocite optim de U.E. sunt: 

 - O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

 întreprinderilor mici și mijlocii; 

 - O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și 

 investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor 

 climatice; 

 - O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 

 - O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

 calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului 

 egal la sistemul de sănătate; 

 - O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la 

 nivel local și a dezvoltării urbane durabile în U.E. 

 În acest sens, redactarea unei strategii de dezvoltare locală integrate în dezvoltarea regională și 

 însușirea acesteia de către factorii de decizie de la nivel local îmbunătățește șansele unei creșteri 

 economice și sociale durabile, incluzive și performanțe. Includerea proiectelor de dezvoltare locală 

 în noua strategie de dezvoltare locală crește impactul vizat de aceasta. Lipsa unei strategii de 

 dezvoltare locală, a unei viziuni strategice împărtășite de comunitate, ar conduce la creșterea 

 gradului de vulnerabilitate economică la apariția unor riscuri sociale și economice. Evitarea unor 

 astfel de riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu pentru a formula o viziune 

 globală, coerentă și modernă asupra procesului de dezvoltare durabilă a localității, pentru perioada 

 2021-2027, cu corelare cu cea a judeţului Dâmbovița și a Regiunii Sud-Est. 

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COMIȘANI 2021-2027  55 



 Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Comișani pentru perioada 2021 – 
 2027 îşi propune să se alinieze la obiectivele generale prin: 

 1.   REABILITARE STRĂZI ÎN COMUNA COMIȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA; 

 2.  MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA COMIȘANI, JUDEȚUL 
 DÂMBOVIȚA ; 

 3.  AMENAJĂRI PIETONALE AFERENTE STRĂZILOR DIN COMUNA COMIȘANI, 
 JUDEȚUL DÂMBOVIȚA; 

 4.  CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL IALOMIȚA; 

 5.  MODERNIZARE DRUMURI VICINALE ÎN COMUNA COMIȘANI, JUDEȚUL 
 DÂMBOVIȚA; 

 6. CONSTRUIRE PARC ÎN SAT LAZURI, COMUNA COMIȘANI; 

 7.  STAȚII DE TRANSPORT ÎN COMUN; 

 8.  SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI 
 COMIȘANI; 

 9.  CONSTRUIRE CENTRU DE ÎNGRIJIRE BATRANI DIN COMUNA COMIȘANI; 

 10. CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE; 

 11. REABILITARE ȘCOALA I-IV COMIȘANI; 

 12. DOTARE UNITĂȚI ȘCOLARE; 

 13. CONSTRUIRE TEREN SPORT; 

 14. DOTĂRI LA SERVICIUL  PENTRU INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ 
 ( ECHIPAMENTE PROTECȚIE, ACHIZIȚIE GENERATOARE CURENT ELECTRIC, 
 ACHIZIȚIE POMPE DE EVACUARE A APEI, ACHIZIȚIE AUTOSPECIALĂ PENTRU 
 INTERVENȚII); 

 15. EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ÎN COMUNA COMIȘANI, JUDEȚUL 
 DÂMBOVIȚA; 

 16. EXTINDERE REȚEA CANALIZARE; 

 17. EXTINDERE REȚELE ENERGIE ELECTRICĂ; 
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 18. EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ; 

 19. EXTINDERE REȚELE ILUMINAT PUBLIC; 

 20. CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ; 

 21. SISTEME FOTOVOLTAICE  AMPLASATE PE CLĂDIRILE U.A.T. COMIȘANI; 

 21. PUZ / PUG; 

 22. DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE; 

 23. WI- FI GRATUIT ÎN LOCALITATEA COMIȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 

 ASPECTE GENERALE PRIVIND FINANȚĂRILE EUROPENE 

 Surse de finanțare nerambursabilă 
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 Ce finanțare este disponibilă? 2021-2027 

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COMIȘANI 2021-2027  58 



 Care este sistemul de implementare al fondurile europene ? 

 Care sunt principalii pași pentru obținerea finanțării? 
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 Fondurile Structurale și de Investiții 

 Coeziunea economico-sociala si teritoriala - Obiective 
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 FEN 2021-2027 

 Politica de coeziune 

 FEN 2021-2027 – programe în gestiune partajata 
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 Principiile care stau la baza procesului de planificare 

 Necesitatea adaptării spaţiului românesc la cerinţele UE se răsfrânge prin necesitatea fiecărei 

 autorităţi locale de a se adapta la cerinţele UE. Lucrarea prezentă analizează elementele specifice 

 Comunei Comișani, atât din punct de vedere economic, social, al infrastructurii, cât şi din punct de 

 vedere al resurselor umane şi al teritoriului. Pornind de la angajamentele pe care România şi le-a 

 asumat pentru perioada 2021-2027, strategia de dezvoltare locală a comunității Comișani îşi 

 propune o dezvoltare durabilă a localităţii în contextul european. Strategia are la bază informaţii 

 obţinute atât de la Institutul Naţional de Statistică, de la Uniunea Europeană, cât şi informaţii 

 obţinute în urma unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, județene, regionale, 

 naţionale şi europene. A fost, de asemenea, implicată populaţia comunei, angajaţii din Primăria 

 Comunei Comișani, prin întâlniri cu lideri de opinie, întâlniri cu oameni de afaceri locali, 

 chestionare, studii. 

 Pentru o punere în practică adecvată a strategiei, trebuie respectate următoarele condiții: 

 -acordul şi susţinerea din partea consiliului local şi a comunităţii; 

 -susținerea din partea sectorului privat, îndeosebi a componentei economice; 

 -informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare; 

 -monitorizarea permanentă stadiului atingerii obiectivelor propuse. 

 Cele şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele (CSaTH M., 1993): imagine asupra 

 viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre schimbare, 

 orientare spre un câştig durabil. 

 O strategie nu doar reacţionează la schimbări, prin faptul că ia în considerare influenţele 

 diferiţilor factori interni şi/sau externi ai regiunii ţintă, dar conţine și elemente proactive, construind 

 posibile planuri şi programe ce urmează a fi aplicate pentru diferite situaţii ce ar apărea pe parcurs. 

 Principiul acţiunii care stă la baza unei strategii de dezvoltare se datorează faptului că ea este 
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 compusă de programe, a căror aplicare implică acţiune concretă direcţionată spre îmbunătăţirea 

 situaţiei regiunii ţintă. Orientarea spre schimbare reiese din faptul că strategiile urmăresc elaborarea 

 unui pachet de programe care, odată implementate, să ducă la schimbare pe plan social, la o mai 

 bună valorificare a potenţialului local, precum şi orientarea activităţilor de dezvoltare în 

 concordanţă cu procesele înregistrate pe plan local. Strategia de dezvoltare locală a comunei 

 Comișani s-a realizat la iniţiativa autorităţilor locale, în contextul în care cadrul de dezvoltare 

 aplicat până în anul 2007 se rezumă doar la Planul Urbanistic General. 

 Cu alte cuvinte, era vorba de o viziune strict tehnică, limitată la perspectiva amenajării 

 teritoriului, ce s-a dovedit insuficientă pentru coordonarea eforturilor de rezolvare a problemelor 

 din ce în ce mai complexe şi multisectoriale ale comunei. Noua abordare, prin intermediul 

 Strategiei, permite administraţiei publice şi celorlalţi actori locali (cetăţeni, societăţi comerciale 

 etc.) să îşi planifice acţiunile, dezvoltarea și afacerile, astfel încât să răspundă nevoilor locale şi să 

 valorifice oportunităţile de dezvoltare identificate de Strategie. 

 Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o metodologie 

 precisă, care a inclus elemente importante de implicare directă a comunităţii locale, prin solicitarea 

 de puncte de vedere, chestionare, plecând de la premisele ca reprezentanţii şi liderii locali să aibă 

 interesul, bazele şi cunoştinţele necesare pentru a reprezenta diversele interese locale. Lipsa 

 exerciţiului democratic de implicare constructivă în viaţa comunităţii şi unicitatea acestui gen de 

 activitate în mediul comunei au făcut dificilă realizarea acestui aspect metodologic. 

 Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a presupus un efort asumat de către autoritatea 

 executivă de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de consultanţă. 
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 Procesul de elaborare a strategiei a cuprins următoarele etape: 

 1.Colectarea datelor şi analiza acestora 
 În această etapă s-a urmărit evaluarea nevoilor pieţei forţei de muncă, baza economică a 

 localităţii , analiza capacităţii instituţionale locale, premisele dezvoltării economice locale . Aceste 

 informaţii au fost obţinute fie direct de la beneficiarii strategiei (angajaţii primăriei şi locuitorii 

 comunei Comișani), fie din surse statistice oficiale. 

 Pentru această etapă principalul tip de activitate este culegerea datelor care să permită o 

 diagnoză cât mai clară a spaţiului pentru care s-a elaborat planul de dezvoltare locală. Pentru 

 aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice (forme de relief, plasare geografică, factori de risc 

 natural, zone naturale protejate etc), populaţie (mărimea populaţiei, densitatea, evoluţia şi factori de 

 creştere a populaţiei), locuinţele (dotarea locuinţelor cu apă şi canalizare, vechimea şi siguranţa 

 locuinţelor, materialele de construcţie folosite etc), echiparea localităţii în sistem centralizat (apă, 

 iluminat public, racordarea la reţele de telefonie, acces la căile de transport publice sau private), 

 sociale (învăţământ, comunicaţii, mortalitate infantilă etc), mediu şi ecologie (apă, aer, sol, păduri). 

 S-a urmărit, de asemenea, şi identificarea atractivităţii localităţii din punct de vedere al 

 turismului, a posibilităţilor de petrecere a timpului liber, s-au identificat spaţiile verzi şi 

 evenimentele culturale anuale specifice zonei. Această cercetare s-a realizat cu aportul important al 

 întregii echipe locale, constatându-se dificultăți, în principal, din cauza lipsei de integrare și 

 coordonare a informațiilor locale, precum și a lipsei unui mod sistematic și computerizat de 

 arhivare a datelor care să faciliteze sortarea și aranjarea multicriterială a acestora. 

 Tot în această etapă se urmăreşte şi analiza şi monitorizarea agenţilor de dezvoltare locală 

 (instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, întreprinzători privaţi, biserica, şcoala etc). 

 Tehnica folosită a fost aceea a anchetei sociologice. Astfel, aflăm atât gradul de implicare a 

 agenţilor enumeraţi pentru bunul mers al localităţii, dar şi imaginea pe care aceştia o au la nivelul 
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 localităţii şi în exteriorul ei. Culegerea datelor s-a făcut prin observaţii pe teren, interviuri, 

 chestionare, dezbateri publice. 

 La finalul primei etape se poate face analiza SWOT a localităţii, piatra de temelie pentru 

 elaborarea strategiei de dezvoltare a localităţii. 

 2.  Stabilirea strategiei de dezvoltare locală 
 Analiza SWOT evidenţiază punctele forte (Strengths), slabe (Weaknesses), oportunităţile 

 (Opportunities) şi ameninţările (Threats) existente la nivelul comunei Comișani. Au fost, de 

 asemenea, identificate forţele externe ce ar putea avea fie un efect pozitiv, fie negativ în dezvoltarea 

 ulterioară a localităţii. Se obţin, aşadar, direcţiile de dezvoltare locală. 

 a) Identificarea obiectivelor strategice de dezvoltare - enumerarea obiectivelor pentru care a fost 

 elaborată strategia; menţionarea metodologiei de elaborare şi a agenţilor de dezvoltare locală 

 implicaţi în procesul elaborării strategiei de dezvoltare, precum şi identificarea câtorva domenii 

 strategice de dezvoltare. Aceste domenii vor fi utilizate cu prioritate şi în identificarea obiectivelor 

 operaţionale. 

 b) Obiective operaţionale dezvoltate în teritoriul supus investigaţiei. Programul operativ de 

 dezvoltare locală trebuie gândit de către grupul de lucru ca un sistem coerent privind dezvoltarea 

 localităţii/micro-regiunii/regiunii. În alegerea subprogramelor, cel mai important considerent 

 trebuie să fie iniţierea unor proiecte de dezvoltare convergente în vederea atingerii obiectivelor 

 stabilite. Condiţia de bază pentru dezvoltare locală este păstrarea tradiţiilor economice şi sociale 

 comunitare. Astfel se ajunge la situaţia în care, pe baza realităţii existente se pun bazele dezvoltării 

 durabile a comunităţii. 

 Selectarea proiectelor de dezvoltare locală În această etapă se analizează posibilele programe sau 

 proiecte de dezvoltare ce vor fi prinse în strategia de dezvoltare locală. 

 Ele sunt grupate în mai multe scenarii, în funcţie de gradul de implicare a agenţilor de 

 dezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de locul acestora pe agendă persoanelor 
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 sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor. Este obligatorie o discuţie şi o analiză 

 constructivă cu autorităţile publice locale, deoarece ele sunt cele care pot da răspuns privitor la 

 fondurile disponibile în bugetul local pentru finalizarea proiectelor propuse. 

 Am intrat, de asemenea, în contact cu serviciile deconcentrate ale ministerelor, autorităţi 

 judeţene, companii naţionale care activează pe raza judeţului Dâmbovița şi în comuna Comișani, cu 

 scopul de a alege eventuale propuneri de proiecte ce pot spori şi dezvolta localitatea. Selectarea 

 proiectelor are în vedere mai multe aspecte: proiectul să conducă la o îmbunătăţire reală a vieţii 

 comunității, urmările lui să fie suficient de consistente încât să afecteze o parte importantă a 

 comunităţii, să existe sau să poată fi găsite resurse necesare pentru rezolvarea lui. Această etapă 

 face şi o analiză privitoare la viabilitatea proiectelor propuse, atât din punct de vedere al 

 comunităţii, cât şi al economiei şi al nevoilor populaţiei. 
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 AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ 

 PUNCTE TARI 

 1.  Suprafaţa  administrativ-teritorială  a  comunei  Comișani  este  de 

 3.296  ha,  din  care  teren  arabil  2523  ha  Păduri  şi  alte  terenuri 

 cu  vegetaţie  forestieră  294  ha,  ape  și  bălți  61  ha,  construcţii  şi 

 curţi  201  ha,  căi  de  comunicație  și  căi  ferate  65  ha  ,  alte 

 terenuri 197 ha; 

 2.  Suprafaţa de teren agricol, în procent de aproximativ  77 % 

 3.  Efectivul  de  animale  se  prezintă  astfel:  numărul  capete  de 

 bovine 380, numărul capete de ovine 600, cabaline 10; 

 4.  Posibilitatea extinderii activităţilor agrozootehnice; 
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 PUNCTE 

 SLABE 

 1.  Competitivitatea redusă a producţiei agricole; 

 2.  În sectoarele din agricultură utilarea tehnică  este precară; 

 3.  Promovarea  insuficientă  a  zonei  rurale  şi  a  produselor 

 specifice; 

 4.  Criza relaţiilor de producţie; 

 5.  Sistemul  de  colectare,  prelucrare  şi  valorificare  superioară  a 

 produselor specifice se face în cantităţi mici; 

 6.  Imposibilitatea  producătorilor  agricoli  de  a  acumula  capital 

 şi  de  a  demara  activităţi  care  să  le  aducă  venituri 

 suplimentare. 

 7.  Fondurile  financiare  insuficiente  pentru  modernizarea  şi 

 popularea infrastructurii zootehnice; 

 8.  Criza mijloacelor de producţie; 
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 9.  Serviciile  de  consultanţă  se  confruntă  cu  numărul  scăzut  de 

 specialişti. 

 OPORTUNITĂŢI  1.  Existenţa  Planului  Naţional  Strategic  pentru 

 Dezvoltare Rurală; 

 2.  Aprobarea  Programului  Naţional  –  Cadru  de 

 Restructurare  şi  Modernizare  a  unor  unităţi  de 

 profil zootehnic şi  din industria alimentară; 

 3.  Sprijinul  oferit  de  Oficiul  Judeţean  pentru 

 Consultanţă  Agricolă  din  judeţul  Dâmbovița  cu 

 privire la accesarea fondurilor europene; 

 4.  Înfiinţarea  complexelor  agrozootehnice  pentru 

 creşterea animalelor (ovine şi bovine). 

 5.  Existenţa  cadrului  legislativ  pentru  întemeierea  şi 

 dezvoltarea exploatațiilor agricole; 
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 6.  Accesarea  Fondului  European  Agricol  pentru 

 Dezvoltare  Rurală  şi  Fondului  European  pentru 

 Pescuit pentru proiectele de investiţii. 

 AMENINȚĂRI  1.  Numărul  de  concurenţi  în  creştere  pentru  produsele 

 agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene; 

 2.  Absenţa  unui  cadru  legal  pentru  protejarea  producţiei 

 agricole interne; 

 3.  Cadrul legislativ instabil; 

 4.  Slabă  informare  a  producătorilor  agricoli  cu  privire  la 

 normele europene; 

 5.  Resurse  financiare  reduse  pentru  finanţarea  şi 

 co-finanţarea  proiectelor  finanţate  prin  Fonduri 

 Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP; 

 6.  Cunoştinţe  sumare  legate  de  elaborarea  şi 

 implementarea  proiectelor  finanţate  din  Fonduri 

 Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP. 
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 ECONOMIE 

 PUNCTE TARI 

 1.  Tradiţii şi obiceiuri locale; 

 2.  Existenţa  unei  comunităţi  de  afaceri  locale  reprezentată 

 prin societăţi comerciale; 

 3.  Prezenţa  unor  activităţi  economice  neagricole  în  ultimii 

 ani; 

 4.  Obţinerea produselor ecologice prin existenţa  potenţialului; 

 5.  Potenţial de dezvoltare a turismului în zonă 

 6.  Preocuparea  pentru  introducerea  tehnologiilor  noi  şi  pentru 

 activitatea de cercetare-dezvoltare. 
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 PUNCTE 

 SLABE 

 1.  Resurse  financiare  la  nivel  local  insuficiente  pentru 

 susţinerea şi promovarea unor investiţii; 

 2.  Folosirea  unor  tehnologii  vechi,  cu  productivitate  şi 

 eficienţă economică scăzută; 

 3.  Infrastructură deficitară de asistenţă pentru  afaceri; 

 4.  Lipsa investiţiilor străine; 

 5.  Absenţa  implementării  sistemului  de  calitate  în  cadrul 

 proceselor de producţie şi a produselor; 

 6.  Informarea succintă cu privire la normele europene. 
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 OPORTUNITĂŢI  1.  Dezvoltarea şi diversificare serviciilor productive; 

 2.  Punerea  la  dispoziţie  de  terenuri  şi  spaţii  din  comună 

 care pot fi folosite pentru dezvoltări antreprenoriale; 

 3.  Valorificare  resurselor  locale,  realizând  producţii  ce 

 iau calea oraşului; 

 4.  Programe  guvernamentale  pentru  încurajarea 

 iniţiativelor  locale,  în  special  în  domeniul  dezvoltării 

 zootehniei şi a infrastructurii aferente; 

 5.  Existenţa  resurselor  locale,  cum  ar  fi  suprafeţe  de 

 pădure  şi  produse  conexe  ale  acestora  care  pot  fi 

 valorificate la potenţialul maxim al lor; 

 6.  Programe  naţionale  de  sprijinire  a  IMM  prin  acordarea 

 de granturi; 

 7.  Posibilitatea  accesării  creditelor  cu  dobândă 

 subvenţionată  pentru  crearea  de  noi  locuri  de  muncă  în 

 mediul rural; 

 8.  Valorificarea  tradiţiilor  locale  în  diverse  activităţi 

 economice; 
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 9.  Programe  guvernamentale  în  derulare  de  susţinere  a 

 sectorului IMM; 

 10.  Asistenţă  financiară  din  partea  Uniunii  Europene 

 pentru  IMM-uri,  prin  Fonduri  Structurale,  Fonduri  de 

 Coeziune, FEADR şi  FEP; 

 11.  Încheierea  de  parteneriate  a  autorităţilor  locale,  cu 

 investitori locali sau străini. 
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 AMENINȚĂRI  1.  Legislaţia în continuă schimbare; 

 2.  Oferte de creditare greu accesibile (garanţii  mari); 

 3.  Numărul în scădere a populaţiei active. 

 4.  Fenomenul  migratoriu  resimţit  şi  de  comunitatea  din 

 Comișani(atât  spre  mediul  urban  cât  şi  spre  alte  state 

 membre ale UE) 

 5.  Datorită  infrastructurii  sociale  neadecvate,  raportate  la 

 potenţialul  comunei  investitorii  au  un  interes  scăzut 

 pentru începerea afacerilor în comună; 

 6.  Nivelul scăzut al taxelor şi  impozitelor  locale; 

 7.  Rata ridicată a dobânzii la credite; 

 8.  Creşterea  ponderii  muncii  la  negru,  cu  efecte  negative 

 asupra  pieţei  muncii,  economiei  locale  şi  asistenţei 

 sociale în perspectivă; 

 9.  Receptivitate  şi  flexibilitate  scăzută  a  populaţiei  locale 

 la  cerinţele  noi  ale  pieţei  care  determină  în  timp 

 decalaje economice mari. 
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 INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU 

 PUNCTE TARI 

 1.  Drumurile asfaltate şi pietruite 14 km 

 2. Localităţi aparţinătoare în număr de 1: Lazuri 

 3.  Reţea  de  distribuţie  a  apei  potabile  (14,98km  –  lungimea 

 totală a reţelei simple de distribuție a apei potabile); 

 4.  Capacitate  mare  a  instalaţiilor  de  producere  a  apei  potabile 

 (550 mc/zi) 

 5.  Gospodăriile  racordate  la  reţeaua  electrică  în  procent 

 mare; 

 6.    Existenţa reţelelor de cablu TV în comuna Comișani; 

 7.  Telecomunicaţii şi internet 26 km; 

 8.     Îngrăşămintele şi pesticidele folosite în cantităţi mici; 

 9.    Existenţa unităţii medical umane; 

 10.  Arhitectură tradiţională. 

 11.  Alimentare cu gaze naturale 23,78 km 
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 PUNCTE SLABE 

 1.  Dezinteresul  agenţilor  economici  pentru  protejarea 

 mediului şi creşterea calităţii acestuia; 

 2.  Dotarea necorespunzătoare cu echipamente; 

 3.  Lipsa  canalelor  şi  şanţurilor  pentru  scurgerea  apei  din 

 precipitaţii; 

 4.  Gradul ridicat de uzură a reţelei electrice 

 5.  Educaţia  ecologică  superficială,  neimplicarea  factorilor 

 de decizie în formarea unor opinii viguroase; 
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 OPORTUNITĂŢI 

 1.   Modernizarea drumurilor comunale; 

 2.   Extinderea şi modernizarea trotuarelor în comună; 

 3.  Îmbunătăţiri  funciare  în  vederea  asigurării  şi  amenajării 

 pajiştilor necesare asigurării hranei animalelor; 

 4. Modernizarea infrastructurii rutiere prin programe judeţene; 

 5.  Mărirea  suportului  financiar  acordat  de  Uniunea  Europeană 

 prin  Fonduri  Structurale  pentru  finanţarea  proiectelor  de 

 infrastructură şi  mediu; 

 6.  Posibilitatea  accesării  unor  programe  de  finanţare  comunitare 

 ale  Uniunii  Europene  pentru  sprijinirea  dezvoltării 

 infrastructurii în mediul rural, în special FEADR. 
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 AMENINȚĂRI  1.  Resurse  financiare  insuficiente  pentru  finanţarea  şi 

 co-finanţarea  proiectelor  finanţate  prin  Fonduri 

 Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP; 

 2.    Distrugerea pădurilor din extravilanul comunei 

 3.  Cunoştinţe  sumare  legate  de  elaborarea  şi 

 implementarea  proiectelor  finanţate  din  Fonduri 

 Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP; 

 4.  Informaţii  sumare  legate  de  normele  europene  de 

 mediu în rândul IMM; 

 5.  Cunoştinţe  insuficiente  legate  de  elaborarea  şi 

 implementarea  proiectelor  finanţate  din  Fonduri 

 Structurale,  Fonduri  de  Coeziune,  FEADR  şi  FEP, 

 pentru proiecte de infrastructură şi mediu; 
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 RESURSE UMANE 

 PUNCTE TARI 

 1.  Populaţie  stabilă  în  Comuna  Comișani  în  număr  de 

 5114 locuitori  (anul 2020); 

 2.  Populaţia aptă de muncă în procent mare; 

 3.  Autorităţile  publice  locale  dotate  cu  reţea  de 

 calculatoare,  internet  şi  servicii  gestionate  cu  sistem 

 IT; 

 4.  Rata de activitate şi de ocupare ridicate; 

 5.  Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor; 

 6.  Forţa  de  muncă  poartă  amprenta  caracteristicilor 

 economiei rurale predominant agricole. 

 7.  Număr relativ redus al persoanelor inapte  de muncă; 

 8.  Nivel al şomajului mai redus; 

 9.  Infracţionalitatea extrem de redusă în comună  . 
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 PUNCTE 

 SLABE 

 1.  Pregătirea  şcolară  şi  deci  nivelul  de  educaţie  al  populaţiei 

 rurale mult mai redus decât în mediul urban 

 2.  Migrarea  persoanelor  tinere  spre  mediul  urban  şi 

 străinătate,  mai  cu  seama  a  celor  cu  pregătire  profesională 

 înaltă; 

 3.  Perturbarea structurii pe sexe; 

 4.  Locuitorii zonei au o capacitate financiară relativ  scăzută; 

 5.  Adaptarea  mai  lentă  a  populaţiei  rurale  mature  şi  vârstnice 

 ce  la  schimbările  şi  provocările  lumii  actuale,  în  general, 

 şi  la  fenomenul  mobilităţii  şi  reconversiei  profesionale,  în 

 special. 

 6.  Generalizarea procesului de îmbătrânire 
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 OPORTUNITĂŢI 
 1.  Pregătirea  şcolară  şi  deci  nivelul  de  educaţie  al  populaţiei 

 rurale mult mai redus decât în mediul urban 

 2.  Migrarea  persoanelor  tinere  spre  mediul  urban  şi 

 străinătate,  mai  cu  seama  a  celor  cu  pregătire  profesională 

 înaltă; 

 3.  Perturbarea structurii pe sexe; 

 4.  Locuitorii zonei au o capacitate financiară  relativ scăzută; 

 5.  Adaptarea  mai  lentă  a  populaţiei  rurale  mature  şi  vârstnice 

 ce  la  schimbările  şi  provocările  lumii  actuale,  în  general, 

 şi  la  fenomenul  mobilităţii  şi  reconversiei  profesionale,  în 

 special. 

 6.  Generalizarea procesului de îmbătrânire 
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 AMENINȚĂRI 

 1.  Ieşirea  persoanelor  calificate  din  viaţa  activă,  ceea  ce  duce 
 la micşorarea numărului acestora; 

 2.  Fenomenul de reducere a populaţiei rurale 

 3.  Îmbătrânirea demografică 

 4.  Creşterea  ponderii  muncii  la  negru,  cu  efecte  negative 
 asupra  pieţei  muncii,  economiei  locale  şi  asistentei 
 sociale în perspectivă; 

 5.  Dispariţia tradiţiilor locale, odată cu trecerea  timpului; 

 6.  Majorarea  numărului  şomerilor  în  rândul  tinerilor 

 absolvenţi. 
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 TURISM 

 PUNCTE TARI 

 1.  Existenţa  obiective  turistice  și  situri  arheologice, 
 dovadă  a  vechimii  aşezărilor  și  a  continuității 
 populaţiei 

 2.  Păstrarea  de  către  localnici  a  tradiţiilor  şi  obiceiurilor 
 locale; 

 3.  Accesibilitate rutieră 

 4.  Posibilitatea  de  a  explora  împrejurimile  în  orice  sezon 
 al anului; 

 5.  Capacitate de dezvoltare a agroturismului 
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 PUNCTE 

 SLABE 
 1.  Serviciile  din  domeniul  turistic  oferite  sunt  la  o  calitate 

 scăzută; 

 2.  Preocuparea  populaţiei  şi  a  autorităţilor  locale  pentru 

 conservarea mediului nu este la nivel ridicat; 

 3.  Promovarea  insuficientă  a  comunei  pentru  creşterea 

 numărului de turişti pe teritoriul acesteia; 

 4.  Oferta  de  agrement  și  divertisment  în  continuă  dezvoltare 

 potrivit cererii; 

 5.  Inexistenţa unităţilor de cazare în comună. 
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 OPORTUNITĂŢI 

 1.  Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii fizice  şi de utilităţi; 

 2.  Dezvoltarea  de  noi  hoteluri,  moteluri  şi  pensiuni 

 agroturistice; 

 3.  Cererea  suplimentară  de  produse,  cauzată  de  creşterea 

 numerică a clientelei (inclusiv a celei turistice) 

 4.  Poate  permite  expansiunea  reţelei  comerciale,  susţinerea 

 unor  lucrări  de  ameliorare  a  habitatului  (modernizarea 

 drumurilor,  canalizări,  electrificari,  semnalizări  rutiere  şi 

 turistice),  dezvoltarea  transportului  în  comun,  a  serviciilor 

 poştale şi de comunicaţie; 

 5.  Extinderea  reţelei  de  gospodării  autorizate  pentru 

 practicarea agroturismului; 

 6.  Sporirea  gradului  de  confort  la  nivelul  clădirilor  care  au 

 camere  disponibile  pentru  închiriat,  executarea  unei 

 infrastructuri  de  recreere  (spaţii  verzi,  amenajări  pentru 

 pescuit,  promenade,  circuite  pentru  cicloturism  şi  echitaţie 

 etc.) 
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 7.  Disponibilitatea  unor  resurse  suplimentare,  posibil  a  fi 

 accesate  prin  utilizarea  programelor  de  finanţare  ale  Uniunii 

 Europene. 

 AMENINȚĂRI 

 1.  Reacţia  redusă  a  mediului  local  la  schimbările  şi 

 provocările  zilelor  noastre,  conducând  la  scăderea 

 competitivităţii  teritoriului  comunei,  în  favoarea  altor 

 teritorii,  considerate  mai  interesante  de  către  turişti  şi 

 investitorii în turism; 

 2.  Promovarea insuficientă a zonei pentru atragerea  turiştilor; 

 3.  Tranzitul turistic către alte regiuni. 
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 3.  Construcţia planurilor de acţiune 
 Această etapă centralizează informaţiile obţinute în primele trei etape, etape ce ţin mai mult de 

 partea strategică . Construcţia planurilor de acţiune pregăteşte planurile de acţiune, precizează toate 

 resursele financiare sau de alt tip ce sunt necesare pentru finalizarea fiecărui proiect) fie că este 

 vorba de resurse din bugetul local, bugetul judeţean, naţional sau European, fie de surse financiare 

 externe ale agenţilor economici). Deşi în fază iniţială pot fi identificate mai multe posibile scenarii 

 de dezvoltare, în această etapă sunt alese acelea care asigură comunităţii cele mai mari posibilităţi 

 de progres şi de creştere a nivelului de trai la nivelul populaţiei. 

 În vederea atragerii de finanțări nerambursabile, după etapa de prioritizare a nevoilor locale se 

 va analiza modul în care obiectivele propuse se corelează cu obiectivele existente la nivelul 

 programelor europene. Primul lucru la care ar trebui să se gândească cei care concep un proiect este 

 cel legat de rezultatele obţinute, ca urmare a implementării cu succes a proiectului. 

 Proiectul reprezintă un instrument care oferă mijloacele necesare pentru atingerea unor 

 obiective strategice. Dacă proiectele nu sunt văzute în acest mod, atunci un proiect încheiat ar putea 

 să nu aibă nici un efect asupra dezvoltării zonei. Se finalizează, de asemenea, şi specificaţiile 

 tehnice ale proiectelor (studii ce sunt necesare pentru fiecare proiect de fezabilitate, proiecte tehnice 

 etc., orarul pentru implementarea proiectelor, derularea programului financiar). Aşadar, putem 

 considera că etapa de construcţie a planurilor de acţiune este o etapă de implementare, de verificare 

 şi monitorizare a proiectelor, după ce acestea au fost identificate. 
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 CAPITOLUL  II 

 ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE A COMUNEI COMIȘANI 

 Structura fondului funciar 

 Distribuţia suprafeţei totale a comunei Comișani 
 - Suprafaţa arabilă (ha)   -2523 ha 

 -Suprafaţa vii și pepiniere viticole (ha) -0 

 -Păşuni (ha)-161 

 -Suprafaţa fâneţelor - 0 

 TOTAL 3505 ha 

 Infrastructura rutieră în comuna Comișani 
 Comișani dispune de o infrastructură rutieră de  14  km 

 Lungimea reţelei de distribuţie în comuna Comișani 
 Pe ultimii 3-4 ani 

 Lungimea  totală a reţelei simple de 
 distribuție a apei potabile 

 14,98km 

 Capacitatea instalațiilor de producere a 
 apei potabile 

 550 mc/zi 

 Cantitatea de apă potabilă distribuită 
 consumatorilor 

 total –460425 mii mc 
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 Lungimea reţelei de canalizare în comuna Comișani 
 Lungimea  totală simplă a conductelor de canalizare – 15,41 km 

 Alimentare cu gaze naturale 
 Alimentare cu gaze naturale- 23,78 km 

 Alimentare cu energie electrică 
 Alimentare cu energie electrică- 26 km 

 Telecomunicaţii şi internet 
 Telecomunicaţii şi internet- 26 km 

 Evoluţia principalilor indicatori privind accesul la utilităţi 
 Ultimii 3-4 ani 

 Număr gospodării cu acces la reţeaua de 
 apă potabilă 

 943 

 Număr gospodării cu acces la reţeaua de 
 canalizare 

 572 

 Număr gospodării cu acces la reţeaua de 
 gaz metan 

 834 

 Număr gospodării cu acces la reţeaua de 
 electricitate 

 1850 
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 Situaţia suprafeţei locuibile şi a sistemului de locuinţe 
 Locuinţe existente  2582 total 

 Locuinţe în proprietatea majoritară de stat(nr.)  11 

 Locuinţe în proprietatea majoritar privată (nr.)  2571 

 Suprafaţă locuibilă  152700 total (mp) 

 Suprafaţă locuibilă – proprietate majoritară de stat  3700 (mp) 

 Suprafaţă locuibilă – proprietate majoritar privată  149000 (mp) 

 Situaţia construcţiilor de locuinţe în anii 2015-2021 
 ANII 2015-2021 

 Locuinţe terminate din fonduri private  131 

 Locuinţe terminate din fondurile populaţiei  10 

 Locuinţe terminate  140 total 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru 
 clădiri rezidenţiale (exclusiv pentru 
 colectivităţi) 

 154 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru 
 alte clădiri 

 20 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru 
 alte clădiri (hotel, clădiri similare, clădiri 
 pentru comerț) 

 5 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru 
 clădiri rezidenţiale (exclusiv pentru 
 colectivităţi) 

 15100 mp 

 Autorizaţii de construire eliberate pentru 
 alte clădiri (hotel, clădiri similare, clădiri 
 pentru comerț) 

 5200 mp 
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 Autorizaţii de construire eliberate pentru 
 alte clădiri 

 1720 mp 

 Evoluţia populaţiei în decursul anilor 2015-2020 
 Rezultatele căutării - POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU la 1 iulie pe grupe de varsta și vârste, sexe, județe și localități 

 Varste 
 si 

 grupe 
 de 

 varsta 

 Sexe  Județe  Localități 

 Ani 
 Anul 
 2015 

 Anul 
 2016 

 Anul 
 2017 

 Anul 
 2018 

 Anul 
 2019 

 Anul 
 2020 

 UM: Număr persoane 

 Număr 
 persoane 

 Număr 
 persoane 

 Număr 
 persoane 

 Număr 
 persoane 

 Număr 
 persoane 

 Număr 
 persoane 

 Total  Total  Dambovita 
 66731 

 COMISA 
 NI 

 5207  5210  5181  5167  5148  5114 

 -  Masculin  Dambovita 
 66731 

 COMISA 
 NI 

 2564  2558  2534  2526  2520  2498 

 -  Feminin  Dambovita 
 66731 

 COMISA 
 NI 

 2643  2652  2647  2641  2628  2616 

 Legenda:  ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale;  9999,00 - normal - date definitive;  9999,00 - ingrosat  subliniat  - date 
 semidefinitive;  9999,00 - ingrosat  - date revizuite;  9999,00 - subliniat  - date provizorii  
 © 1998 - 2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA          

 Născuți vii 2015-2020 
 Rezultatele căutării - Nascuti vii pe județe și localități 

 Județe  Localități 

 Ani 
 Anul 2015  Anul 2016  Anul 2017  Anul 2018  Anul 2019  Anul 2020 

 UM: Număr persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 

 Dambovita 
 66731 

 COMISAN 
 I 

 28  44  40  47  38  34 

 Legenda:  ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale;  9999,00 - normal - date definitive;  9999,00 - ingrosat  subliniat  - date 
 semidefinitive;  9999,00 - ingrosat  - date revizuite;  9999,00 - subliniat  - date provizorii  
 © 1998 - 2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA    
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 Repartizarea teritorială s-a făcut după domiciliul sau reședința obișnuită a mamei (părinte) sau a 
 reprezentantului legal. 

 Decedați 2015-2020 
 Rezultatele căutării - Decedați pe județe și localități 

 Județe  Localități 

 Ani 
 Anul 
 2015  Anul 2016  Anul 2017  Anul 2018  Anul 2019  Anul 2020 

 UM: Număr persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 

 Dambovita  66731 
 COMISANI 

 74  67  72  72  79  92 

 Legenda:  ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale;  9999,00 - normal - date definitive;  9999,00 - ingrosat  subliniat  - date 
 semidefinitive;  9999,00 - ingrosat  - date revizuite;  9999,00 - subliniat  - date provizorii  
 © 1998 - 2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA    

 Repartizarea teritorială s-a făcut după ultimul domiciliu sau ultima reședință obișnuită a persoanei 
 decedate. 

 Căsătorii 2015-2020 
 Rezultatele căutării - Căsătorii pe județe și localități 

 Județe  Localitati 

 Ani 
 Anul 
 2015 

 Anul 
 2016 

 Anul 
 2017 

 Anul 
 2018  Anul 2019  Anul 2020 

 UM: Număr 
 Număr  Număr  Număr  Număr  Număr  Număr 

 Dambovita 
 66731 

 COMISAN 
 I 

 16  19  23  29  29  21 

 Legenda:  ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale;  9999,00 - normal - date definitive;  9999,00 - ingrosat  subliniat  - 
 date semidefinitive;  9999,00 - ingrosat  - date revizuite;  9999,00 - subliniat  - date provizorii  
 © 1998 - 2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA    

 Repartizarea datelor în profil teritorial s-a făcut după locul înregistrării 
 căsătoriei. 
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 Divorțuri 2015-2020 
 Rezultatele căutării - Divorțuri pe județe și localități 

 Județe  Localitati 

 Ani 
 Anul 
 2015 

 Anul 
 2016  Anul 2017  Anul 2018  Anul 2019  Anul 

 2020 
 UM: Număr 

 Număr  Număr  Număr  Număr  Număr  Număr 

 Dambovita  66731 
 COMISANI 

 6  5  1  4  7  6 

 Legenda:  ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale;  9999,00 - normal - date definitive;  9999,00 - ingrosat  subliniat  - 
 date semidefinitive;  9999,00 - ingrosat  - date revizuite;  9999,00 - subliniat  - date provizorii  
 © 1998 - 2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA    

 Repartizarea datelor în profil teritorial s-a făcut după ultimul domiciliu 
 comun al soților. 

 Stabiliri de reședință 2015-2020 
 Rezultatele căutării - Stabiliri de reședință pe județe și localități 

 Județe  Localitati 

 Ani 

 Anul 2015  Anul 2016  Anul 2017  Anul 2018  Anul 
 2019  Anul 2020 

 UM: Număr persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 

 Dambovita 
 66731 

 COMISA 
 NI 

 11  9  7  6  12  9 

 Legenda:  ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale;  9999,00 - normal - date definitive;  9999,00 - ingrosat  subliniat  - 
 date semidefinitive;  9999,00 - ingrosat  - date revizuite;  9999,00 - subliniat  - date provizorii  
 © 1998 - 2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA    
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 Plecări cu reședință 2015-2020 
 Rezultatele căutării - Plecări cu reședința pe județe și localități 

 Județe  Localitati 

 Ani 
 Anul 
 2015  Anul 2016  Anul 2017  Anul 2018  Anul 

 2019  Anul 2020 

 UM: Număr persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 

 Dambovita 
 66731 

 COMISA 
 NI 

 28  27  27  38  42  33 

 Legenda:  ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale;  9999,00 - normal - date definitive;  9999,00 - ingrosat  subliniat  - 
 date semidefinitive;  9999,00 - ingrosat  - date revizuite;  9999,00 - subliniat  - date provizorii  
 © 1998 - 2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA    
                        
                        

 Plecări cu domiciliul 2015-2020 
 Rezultatele căutării - Plecari cu domiciliul (inclusiv migratia internațională) pe judete si localitati 

 Județe  Localitati 

 Ani 
 Anul 
 2015  Anul 2016  Anul 2017  Anul 2018  Anul 2019  Anul 2020 

 UM: Număr persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 

 Dambovita 
 66731 

 COMISA 
 NI 

 75  78  66  67  88  63 

 Legenda:  ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale;  9999,00 - normal - date definitive;  9999,00 - ingrosat  subliniat  - 
 date semidefinitive;  9999,00 - ingrosat  - date revizuite;  9999,00 - subliniat  - date provizorii  
 © 1998 - 2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA    
                        
                        

 Numărul total al plecărilor cu domiciliul se referă la persoanele care pleacă din localitate și fac dovada ca 
 au asigurata locuinta in alta localitate. Incepand din 1992 sunt incluse schimbările de domiciliu din 

 Municipiul București dintr-un sector în altul. Schimbările de domiciliu în cadrul aceleiași localități nu sunt 
 incluse. Aceste date includ migrația internațională. 

 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI COMIȘANI 2021-2027  100 



 Stabiliri cu domiciliul 2015-2020 
 Rezultatele căutării - Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migratia internaționale) pe județe și localități 

 Județe  Localitati 

 Ani 
 Anul 2015  Anul 2016  Anul 2017  Anul 2018  Anul 2019  Anul 2020 

 UM: Număr persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 
 Număr 

 persoane 

 Dambovita 
 66731 

 COMISA 
 NI 

 67  112  81  82  96  79 

 Legenda:  ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale;  9999,00 - normal - date definitive;  9999,00 - ingrosat  subliniat  - 
 date semidefinitive;  9999,00 - ingrosat  - date revizuite;  9999,00 - subliniat  - date provizorii  
 © 1998 - 2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA    

 Indicatori privind excluziunea socială 
 Rezultatele căutării - Șomeri înregistrați la sfârșitul lunii, pe sexe, județe și localități 

 Sexe  Județe  Localitati 

 Perioade 
 Luna iunie 2021 

 UM: Număr persoane 
 Număr persoane 

 Total  Dambovita  66731 COMISANI  59 
 Masculin  Dambovita  66731 COMISANI  34 
 Feminin  Dambovita  66731 COMISANI  25 

 Legenda:  ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale;  9999,00 - normal - date definitive;  9999,00 
 - ingrosat subliniat  - date semidefinitive;  9999,00  - ingrosat  - date revizuite;  9999,00 - 
 subliniat  - date provizorii  
 © 1998 - 2018 INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA 
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 Situaţia învăţământului pe raza comunei Comișani 

 Unităţi de învăţământ  1 

 Şcoli din învăţământul primar şi 
 gimnazial 

 3 

 Copii înscrişi  în grădiniţe  97 

 Elevi înscrişi  total  367 

 Elevi înscrişi  în învăţământ primar şi 
 gimnazial 

 270 

 Elevi înscrişi  în învăţământ primar  145 

 Elevi înscrişi  în învăţământ gimnazial  125 

 Personal didactic  total  32 

 Personal didactic în învăţământ preşcolar  5 

 Personal didactic în învăţământ primar şi 
 gimnazial 

 27 

 Personal didactic în învăţământ primar  8 

 Personal didactic în învăţământ gimnazial  19 

 Săli de clasă şi  cabinete şcolare  22 săli de clasă/ 0 cabinete 

 Laboratoare şcolare  2 

 Săli de gimnastică  1 

 P.C.  total 25 
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 Sistemului de sănătate din comuna Comișani în perioada 2015-2021 

 La nivelul localității, UAT Comuna Comisani deține în proprietate privată un dispensar 

 uman în cadrul căruia își desfășoară activitatea un număr de trei medici de medicina de familie. 

 În anul 2021 se vor  finaliza lucrările la un nou obiectiv finanțat prin Programul 

 Național de Dezvoltare Locală cu denumirea „ Construire centru medical uman în sat Lazuri , 

 comuna Comisani, județul Dâmbovița” cu dotări de ultimă generație, în care vor funcționa trei 

 cabinete de medicină de familie, un cabinet stomatologic , un cabinet de medic specialist și  o 

 farmacie . 

 Agricultură 

 Tabelul 1: Componentele suprafeţei agricole în comuna Comișani 

 ANUL 2021 

 Suprafaţa arabilă (ha)  2523 HA 

 Suprafaţa vii și pepiniere viticole (ha)  0 

 Păşuni (ha)  0 

 Suprafaţa fâneţelor  0 

 TOTAL  2523 HA 
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 Tabelul 2 : TEREN NEAGRICOL 

 ANUL 2021 

 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 
 forestieră(ha) 

 294 

 Ape și bălți (ha)  61 

 Construcţii şi curţi (ha)  201 

 Căi de comunicații și căi ferate  65 

 Alte terenuri degradate (neproductiv, etc.)  197 

 Suprafața agricolă deținută de principalele societăți comerciale în anul 2021 
 Tabelul 3: 

 ANUL 2021 

 ARGAM SRL  62,88 HA 

 SC. AGROZOOTEHNICA SRL  48,50 HA 

 S.C. LUCKY BERRIES SRL  16,91 HA 

 TELAS RUBBER SRL  9,49 HA 

 UGUR INDUSTRIAL  SRL  16,87 HA 

 Producţia vegetală 2018 – 2021 
 Tabelul 4 : 

 ANII 2018-2021 

 Grau  3-4 t/ha 

 Porumb  7-8 t/ha 

 Orz,orzoaica ,ovaz  5-6 t/ha 
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https://www.listafirme.ro/telas-rubber-srl-37607347/


 Cartofi  9-10 t/ha 

 Legume  2 t/ha 

 Zootehnia 2018 – 2021 
 Tabelul 5: 

 ANII 2018-2021 

 Caprine  200 

 Ovine  600 

 Bovine  380 

 Cabaline  10 

 Construcții agricole pe teritoriul comunei 2018 – 2021 
 Tabelul 6: 

 ANII 2018-2021 

 Grajduri  17100 mp 

 Patule  17850 mp 

 Magazii  650 mp 

 Fanar  280 mp 

 Șoproane  800 mp 
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 Organigrama Comunei Comișani 2021 
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