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Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Moţăieni, judeţul Dâmboviţa  a constituit o prioritate pentru 

Administratia Publică Locală, în contextul posibilităţii de 

accesare a fondurilor europene în perioada 2015-2020,  în 

vederea dezvoltării comunei ca urmare a analizării tuturor 

resurselor locale cât şi a situaţiei actuale a comunei, dorindu-se 

astfel dezvoltarea comunei într-un mod armonios cu direcţiile 

de dezvoltare rurală la nivelul Uniunii Europene. 

Strategia de dezvoltare a comunei pentru perioada 2015-

2020 este realizată la iniţiativa Unităţii Teritorial Administrative 

a comunei Moţăieni şi finanţată din fonduri proprii. 

Elaborarea Strategiei a cuprins o serie de etape precum: 

culegerea datelor, consultarea cu autorităţile publice, ancheta 

sociologica, identificarea direcţiilor de dezvoltare si prezentarea 

surselor de finanţare. 

Actorii implicaţi:  

 Primar; 

 Viceprimar; 

 Consiliul local; 

 Expert achizitii publice; 

 Serviciul de asitenţă socială; 

 Locuitorii comunei; 

Proiectul a fost elaborat de către SC Sigma Business Consult 

SRL cu sprijinul UAT Moţăieni. 
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INTRODUCERE 

 

 

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Moțăieni pentru următorii ani se înscrie în 

contextul de reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa 2020. 

Administraţia Locală a comunei Moțăieni are în vedere accesarea celor mai eficiente 

programe de finanţare, în raport cu nevoile comunităţii şi potenţialul zonei. Scopul final al 

implementării proiectelor prevăzute în strategia de dezvoltare locală este modernizarea comunei şi 

creşterea nivelului de trai al locuitorilor, conform standardelor europene. 

Europa 2020 reprezintă strategia de creştere a Uniunii Europene pentru perioada 2010-2020. 

Urmărind cele 11 obiective tematice  ale strategiei Europa 2020 pentru o economie inteligentă, 

sustenabilă şi favorabilă incluziunii, reiese ca strategia stabileşte ţinte ambiţioase pentru statele 

membre în domeniul educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei de muncă şi incluziunii 

sociale cât și îmbunătățirea competitivității în general. Pe baza acestui document, fiecare stat 

membru îşi stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la nivel naţional sub forma unui Plan Naţional de 

Reformă care este monitorizat în mod periodic. 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României are ca scop realizarea obiectivelor pe termen 

scurt, mediu şi lung – Orizont 2020 Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 

indicatorii principali ai dezvoltării durabile şi Orizont 2030 Apropierea semnifictivă a României de 

nivelul mediu din acel an al ţărilor membre ale Uniunii Europene din punctul de vedere al 

indicatorilor dezvoltării durabile. 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020) pentru perioada 2015-2020 

contribuie la realizarea unei creşteri inteligente prin sprijinirea formelor de cooperare între 

instituţiile de cercetare şi fermieri şi alți actori ai economiei rurale dar și prin sprijinirea componentei 

de formare profesională, dobândire de competențe și diseminare a informației. 

De asemenea, PNDR are în vedere o creştere durabilă care pune accent pe scăderea emisiilor 

de carbon şi sprijinirea practicilor agricole prietenoase cu mediul. Nu în ultimul rând, sprijinul acordat 

investiţiilor în infrastructura şi economia rurală duce la reducerea sărăciei şi crearea de locuri de 

muncă în zonele rurale, contribuind astfel la o creștere favorabilă incluziunii. 
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Urmând liniile trasate de această strategie ambiţioasă, PNDR 2014-2020 îşi propune să 

răspundă obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune ale celor doi piloni, legate de securitatea 

alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată, cât şi 

obiectivelor specifice ale dezvoltării rurale. Astfel, abordând într-un mod strategic toate cele şase 

priorităţi de dezvoltare rurală, PNDR 2014-2020  îşi propune să sprijine într-un mod sustenabil şi 

inteligent dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale din România. 

România se confruntă cu provocări enorme în atingerea potenţialul său economic şi social, în 

sectorul agro-alimentar şi forestier, precum şi la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de locuitor este 

mai mic de 50 % din media UE şi semnificativ mai mic în zonele rurale. 
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CAPITOLUL 1. CONSIDERENTE METODOLOGICE PRIVIND REALIZAREA 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MOȚĂIENI 

 

1.1. Considerente metodologice 

 

Principiile ce stau la baza procesului de planificare strategică sunt asigurarea validităţii 

știinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. 

Acestea sunt totodată elementele esenţiale ale operaţionalizării Fondurilor Structurale, fiind incluse 

în pregătirea planurilor multianuale de dezvoltare, care se realizează pe baza deciziilor luate în 

parteneriat cu Statele Membre UE printr-o serie de etape succesive, în urma cărora, planurile se 

realizează de jos în sus pentru a cuprinde necesităţile reale, identificate obiectiv. 

Procesul de planificare strategică vizează în general definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5 până la 10 ani, având ca etape metodologice principale: 

realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, 

analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic în maniera 

evidenţierii planului de acţiune şi a proiectelor prioritare ce se impun a fi derulate. 

Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul 

administraţiei publice, a unui management strategic integrat, performant la toate nivelurile, capabil 

să identifice şi să fructifice oportunităţile apărute pentru beneficiul comunităţii. 

Analiza realităţilor şi evoluţiilor la nivel zonal, regional, naţional şi european arată că 

supravieţuirea şi dezvoltarea colectivităţilor locale, mai ales ale celor mici şi medii cum este şi cazul 

comunei Moțăieni, depinde aproape exclusiv şi în egală măsură de capacitatea Primăriei şi a 

Consiliului Local: 

 de a înţelege contextele economic, legislativ şi cel privind fenomenul de globalizare; 

 de a identifica obiectivele şi priorităţile de acţiune şi dezvoltare; 

 de a implementa proiecte concrete şi de a angaja reformele necesare; 

 de a atrage şi a motiva societatea civilă; 

 de a reabilita şi a dezvolta infrastructurile publice; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOȚĂIENI - 2015-2020 

8 
 

 de a crea un cadru instituţional şi un mediu de afaceri stimulant pentru întreprinzătorii şi 

investitorii privaţi; 

 de a proteja şi a valoriza mediul şi resursele locale şi zonale; 

 de a amenaja spaţiul comunitar pentru a-i spori calităţii ambientale, şi 

 de a se integra în structuri asociative intercomunitare (între consilii locale limitrofe). 

Responsabilitatea de a elabora, adopta şi respectiv de a aplica o strategie de dezvoltare 

pentru comuna Moțăieni revine Consiliului Local, şi respectiv Primarului, ca instituţie executivă, în 

conformitate cu atribuţiile lor legale. 

Ca urmare a procesului de descentralizare, creşterea nivelului de autonomie locală măreşte 

atât libertatea de decizie a Consiliului Local cât şi responsabilităţile sale de mediator şi catalizator al 

vieţii economice şi sociale în care este chemat să joace un rol esenţial, în strâns parteneriat cu 

societatea civilă şi cu mediul antreprenorial. 

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Moțăieni a fost iniţiat ca 

răspuns la interesul exprimat de către Consiliului Local al comunei Moțăieni pentru elaborarea unui 

demers strategic. 

 În cadrul acestui proces au fost luate în calcul toate dimensiunile şi caracteristicile factorilor 

cu care comunitatea se află în relaţii de interdependenţă, au fost efectuate analize ale teritoriului şi s-

au consultat documente strategice sectoriale, iar rezultatele obţinute au fost corelate cu date 

statistice, sondaje de opinie şi analize efectuate în teren. 

 

1.2. Principalele etape în implementarea strategiei Moțăieni 2015-2020 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Moţăieni pentru perioada 2007-2013 a atins o parte 

a obiectivelor menţionate în cadrul acesteia, unele din proiecte fiind iniţiate prin elaborarea studiilor 

de fezabilitate aferente dar nefiind implementate până la momentul eleborarii prezentei strategii. 

Primăria comunei Moțăieni trebuie să își însușească și să promoveze o viziune strategică în 

ceea ce privește dezvoltarea comunității în viitor.  

 În ceea ce privește procesul de planificare strategică, acesta are ca scop definirea reperelor 

strategice de dezvoltare a comunei pe o perioadă de 5 ani. 

 Etapele principale ale acestui proces au fost următoarele: 

1. Examinarea situației existente / Analiza datelor 
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2. Formularea diagnozei 

3. Formularea viziunii de dezvoltare 

4. Identificarea și detalierea obiectivelor strategice de dezvoltare 

5. Identificarea programenlor și a proiectelor care decurg din obiectivele de dezvoltare durabilă 

a comunei. 

 
Figura 1.1. – Etapele și activitățile procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare locală a 

comunei Moțăieni 
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CAPITOLUL II.  PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL COMUNEI 

MOȚĂIENI 

 

2.1. CADRUL NATURAL  

2.1.1. Așezarea geografică 

 

Comuna Moțăieni se află situată în jumătatea nordică a judetului Dâmbovița, pe axul 

natural constituit de Valea Ialomiței, la 23 km de Târgoviște - vechea cetate de scaun a Țării 

Românești și reședința de județ, pe D.N.71 Târgoviște-Sinaia, la Nord de paralela 45. 

 Teritoriul administrativ al comunei Moțăieni este compus din două sate: satul Moțăieni 

(reședința de comună) și satul Cucuteni, localități de rangul IV, respectiv V, conform Legii nr. 

351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a - IV - a 

"Rețeaua de localități". 

Comuna Moțăieni se învecinează la Nord cu orașul Fieni, la Sud și Est cu orașul Pucioasa și 

la Vest cu comuna Vulcana Băi.  
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Figura 2.1.a Satul Cucuteni şi satul Moţăieni – localizare şi vecinătăţi 

 

Satul Moțăieni este așezat de-a lungul D.N.71, la o distanță de 3 km de orașul Pucioasa și 3 

km de orașul Fieni, iar satul Cucuteni este amplasat în partea de Nord -Vest a comunei, la o 

distanță de 2,5 km de centrul comunei (Figura 2.1.). 

 

 
Figura 2.1. b Harta județului Dâmbovița 
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2.1.2. Suprafață 

 

 La nivelul comunei Moțăieni, conform datelor din Anuarul Statistic al județului Dâmbovița, 

2012, fondul funciar este reprezentat de o suprafață totală de 1.156 ha, din care: 75%  teren 

extravilan (870 ha) și 25% teren intravilan (286 ha) (Tabel 2.1).   

 

Tabel 2.1. Situația fondului funciar pe categorii de folosință 

Categoria de folosință Suprafața (ha) % din suprafața totală 

Arabil 40 3.46% 
Pășuni 249 21.54% 
Fânețe 505 43.69% 
Livezi 59 5.10 
Păduri 177 15.31 
Alte terenuri 82 7.09% 
Teren construcții 44 3.81% 
Total general 1,156 100% 

 Ţinând cont de structura fondului funciar al comunei, aşa cum este prezentat în tabelul 2.1, 

putem trage concluzia că principala activitate care s-ar putea desfăşura la nivelul comunei este 

creşterea animalelor cu o suprataţă de 249 ha pasuni si 505 fâneţe, totodată creşterea albinelor s-ar 

putea bucura de un real succes ca urmare a suprafeţei mari de fâneţe. 

2.1.3. Populație 

 

În prezent, gradul de urbanizare la nivelul României a depășit 55%. Nu putem spune însă că 

are loc același fenomen și în cazul regiunii Sud Muntenia, unde populația se află cu precădere în 

mediul rural, distribuția fiind de 58.4% în rural și de doar 41.6% în urban, fiind regiunea cu cel mai 

ridicat nivel înregistrat în mediul rural.  

România înregistrează una dintre cele mai importante scăderi ale populației totale, ocupând la 

nivel european locul 3 din punct de vedere al scăderii absolute a populației în intervalul 2008-2009 

(locul I – Germania, Bulgaria – locul II ). Aceeași tendință se înregistrează și la nivelul comunei Moțăieni 

unde populația este în scădere cu aproximativ 12% în perioada 2004-2014.  

Distribuția pe sexe a populației la nivelul comunei Moțăieni, în anul 2004 era în concordanță 

cu tendința de la nivel național, unde s-a înregistrat o pondere ușor mai crescută a femeilor în totalul 

populației (51.32%), comparativ cu ponderea populației de sex masculin (48.68%). O dată cu scăderea 

în rândul populației de la nivelul comunei din perioada 2004-2011, are loc și o schimbare a distribuției 
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pe sexe, înregistrându-se o pondere mai ridicată în rândul bărbaților, de 50.12%,  față de 49.88% în 

rândul femeilor (Tabel 2.2.). 

Tabel 2.2. Populația la nivelul comunei Moțăieni, 2004-2011 

Populația / An 2004 2011 
Modificare 2004 – 2011 

Număr (%) 

Populația stabilă – Totală, la 1 iulie 

(număr loc.) din care  
2307 2069 - 238 11.5% 

Masculin 1123 1037 - 86 -8,82% 

Feminin 1184 1032 - 152 -14,73% 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

 

2.1.4. Relieful  

Este format din dealuri cu pante de 20-60%, făcând trecerea de la zona subcarpatică la zona 

precarpatică, cu altitudini de 600 m. Localitatea se află la adăpost de curenții reci de la Nord, iernile 

fiind relativ blânde. Temperatura medie anuală este de 8,5 grade, cu variatii între -2 și -8 grade, iar 

vara cu o medie de 22 grade. Localitatea se încadrează în gradul de seismicitate 8 și se află la o 

altitudine de 402 m față de nivelul mării. 

 

2.1.5.Clima 

Date climatice: 

Temperatura medie anuală: + 8.5 ⁰ C 

Temperatura medie vara: + 22 ⁰ C 

Temperatura medie absolută: + 39.2 ⁰ C 

Temperatura minimă absolută: - 27.0 ⁰ C 

Precipitații medii anuale: 550 - 600 mm/mp 

Comuna Moțăieni fiind situată în jumătatea nordică a judetului Dâmbovița, are o climă 

continentală (ţinutul climatic al Câmpiei Române) dar și cu influențe continental-moderată 

(ţinuturilor climatice ale munţilor mijlocii şi înalţi).   

2.1.6. Resurse naturale 

Comuna Moțăieni dispune de următoarele resurse naturale: 

 Terenuri agricole și zonă colinară; 

 Păduri situate în zona colinară a localității cu flora și fauna reprezentativă; 

 Pășuni; 
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 Zăcăminte de gaze naturale și gips; 

 Depozite aluvionare-pietriș și nisip de foarte bună calitate; 

 Humă și argilă. 

2.2. Istorie și tradiții 

2.2.1. Atestare documentară 

 

Pentru localitatea Moțăieni, prima atestare documentară datează din anul 1577 (7086), 

noiembrie 21, sub forma Cotiieni, când Mihnea Voevod întărește Vladului logofăt cu fiii lui, ocinile 

cumpărate, printre care și "de la Ivănilă din Cotiiani". Schimbarea numelui 

din Cotiiani în Moțăieni (forma atestata din 1722) a fost o necesitate lingvistică care s-a impus în a 

doua jumătate a sec. al XVIII-lea, asa cum se întâmpla și cu schimbarea numelor și altor așezări cu 

nuanța satirică. Asupra provenienței denumirii vechi de Cotiieni n-au fost găsite surse de informație, 

în schimb asupra denumirii Moțăieni sursele populare precizează că aici era un han, o dejugătoare 

unde se odihneau oamenii, moțăiau. Denumirea satului Cucuteni provine de la numele unei plante, 

cucuta, care creștea din abundență aici. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plaiul Ialomița-Dâmbovița din județul 

Dâmbovița, și era formată din satele Moțăeni, Berevoești, Ialomicioara și Fieni, cu o populație de 

2000 de locuitori. În comună funcționau două biserici, două școli și trei mori de apă. 

În 1925, comuna avea în compunere satele Berevoiești, Fieni și Moțăieni și făcea parte din 

plasa Pucioasa a aceluiași județ, având 2100 de locuitori.  

În 1950, comuna a trecut în raionul Pucioasa din regiunea Prahova și apoi (după 1952) la 

raionul Târgoviște din regiunea Ploiești. În 1968, a revenit la județul Dâmbovița, reînființat. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fieni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ploie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
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2.2.2. Obiceiuri și tradiții 

 

Costumul popular 

 

Costumul de Dâmboviţa ocupă un loc de seamă în ansamblul portului popular românesc. 

Piesele costumului popular erau confecţionate în casă, ansamblul fiind bine definit prin componenţa 

sa, respectiv cămaşă cu altiţă, ie cu poale separat, ştergar sau maramă, fotă, brâu, bete, scurteică, 

zeghe, pieptar, cojoc, colţuni, opinci şi pantofi. 
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Marama, obiect decorativ din componenţa costumului popular, era ţesută din fibre subţiri de 

bumbac sau mătase naturală. Zone reprezentative pentru frumuseţea portului sunt comunele: 

Moţăieni, Bezdead, Pietroşiţa, Tătărani, Râu Alb. 

Costumul nu mai este purtat decât rareori: de bătrâni, la ceremonii speciale, sau de tineri, la 

manifestările folclorice. Cel mai frumos costum popular este păstrat de obicei, în lada de zestre, 

pentru a fi purtat pe "drumul cel din urmă". 

 

2.3. Potențialul demografic 

2.3.1. Populația 

 

La 1 iulie 2011, populația comunei Moțăieni era de 2.069 locuitori: 1.512 locuitori în satul 

Moțăieni și 557 în Cucuteni. Repartizarea pe sexe la nivelul comunei este aproximativ egală, respectiv 

1.037 bărbați și 1.032 femei (Figura 2.1.). 

 

 
Figura 2.1. Populația la nivelul comunei Moțăieni, 2011  

 

Structura pe categorii de vârstă a populației poartă amprenta caracteristică unui proces de 

îmbătrânire demografică, datorat în principal scăderii natalității, care a determinat reducerea 

absolută și relativă a populației tinere și creșterea numărului și implicit, a ponderii populației 

73% 

27% 

Populația comunei Moțăieni 

2.069 locuitori 

sat Moțăieni sat Cucuteni
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vârstnice (de 65 de ani și peste). Reducerea populației tinere are un impact substanțial asupra 

economiei comunei. Ca urmare a scăderii constante a populației tinere, comuna se confruntă cu o 

problemă gravă ce vizează populația îmbătrânită și lipsa forței de muncă cu experiență, ceea ce pune 

presiune pe sistemul de pensii. 

Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migratoriu au avut ca 

efect scăderea constantă a populației de-a lungul perioadei analizate. Se observă faptul ponderea 

populației sub 15 ani este de 12.28%, în scădere față de anul 2004, în timp ce populația cu vârsta de 

peste 60 de ani a crescut cu 3.23%, de la 25 % în 2004, ajungând la 28.23% în anul 2011 (Tabel 2.3.). 

 

Tabel 2.3. Populația stabilă la nivelul comunei Moțăieni pe grupe de vârstă și sexe, la nivelul 

anului 2011 

Populația stabilă la 1 

iulie 2011 
Comuna Moțăieni 2069 

100 

% 

0-14 ani 

Total 254 12,28 

-masculin 131 6,33 

-feminin 123 5,94 

15-59 

Total 1231 59,50 

-masculin 662 32 

-feminin 569 27,50 

peste 60 de ani 

Total 584 28,23 

-masculin 244 11,79 

-feminin 340 16,43 

 

 

2.3.2. Forța de muncă 

2.3.2.1. Populația activă 

 

Conform Institutului Național de Statistică, populația activă din punct de vedere economic 

cuprinde toate persoanele de peste 15 ani și care furnizează forța de muncă disponibilă pentru 

producția de bunuri și servicii.  

La nivelul comunei Moțăieni, conform structurii populației pe grupe de vârstă la data 

Recensământului Populației și Locuințelor din 2011, segmentul populației aptă de muncă  este 

minoritar, reprezentând 47,80% (989 persoane) din totalul populației, segmentul populației inactive 

fiind majoritar: 52,20% (1.080 persoane). 
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2.3.2.2. Populația ocupată  

 

 Rata dependenței demografice indică faptul că în anul 2011, în comuna Moțăieni, la 100 de 

persoane potențial active, reveneau aproximativ 110 persoane inactive (0-14 ani și peste 65 de ani), 

numărul de șomeri înregistrat fiind de 142 persoane. Se remarcă faptul că populația inactivă la nivelul 

comunei depășește numărul populației active cu 91 de persoane, respectiv 1080 persoane inactive, 

dintre care 482 pensionari, față de 989 persoane active din care 847 persoane ce dețin un loc de 

muncă și 142 șomeri (Tabel 2.4.). 

 

Tabel 2.4. Populația activă și inactivă pe sexe, la nivelul comunei Moțăieni, 2011 

Moțăieni 

Populația 

stabilă 

total 

Populația activă Populația inactivă 

Total Ocupată 

Șomeri 

Total 
Elevi/ 

studenți 
Pensionari 

*Alte 

categorii Total 

În 

căutarea 

unui alt 

loc de 

muncă 

În 

căutarea 

primului 

loc de 

muncă 

Ambele 

sexe 

2.069 989 847 142 60 82 1080 256 482 342 

Masculin 1.037 577 473 104 48 56 460 130 185 145 

Feminin 1.032 412 374 38 12 26 620 126 297 197 

*Alte categorii: Casnice, întreținuți de alte persoane, întreținuți de stat sau de organizații private, întreținuți din alte surse, alte situații.  

 

 

După anul 1990, evoluția populației a fost influențată de o serie de factori de natură 

economică, socială și demografică, precum: schimbările structurale și sociale, privatizarea, 

restructurarea în vederea rentabilizării unităților industriale, etc.  

În cadrul comunei Moțăieni, activitatea economică este diversificată, populația fiind angajață în 

sectoare de activitate precum: 

 agricultura - 36% (305 persoane), 

 industria prelucrătoare - 20.19%,  

 construcții - 7.91% (67),  

 comerț cu ridicata și cu amănuntul 6.73% (57 persoane),  

 transport cu 4.96% (42 persoane).  

De asemenea, populația comunei mai activează și în alte categorii precum Industria extractivă, 

Producția și furnizarea de energie electrică, Distribuția apei, Hoteluri și restaurante, Informații și 

comunicații, Intermedieri financiare și asigurări, în procent de 24.20%, (205 persoane conform Tabel 2.9.).    
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2.3.3. Populația stabilă după nivelul de educație 

 

Din punct de vedere al pregătirii educaționale, populația a urmat în pondere majoritară 

învățământul secundar 73% (un total de 1394 persoane dintre care 512 au urmat liceul, 321 școala 

profesională și 561 inferior - gimnazial), aproximativ 15% persoane au urmat învățământul primar și 

7.18% persoane au diplomă de studii superioare (Tabel 2.5).   

 

Tabel 2.5. Populația stabilă de peste 10 ani și peste pe sexe, după nivelul de educație, 2011 

Moțăieni 

Pop. 

stabilă 

de 10 

ani și 

peste 

Superior Post-

liceal 

și de 

maișt. 

Secundar 

Primar 

Fără școală 

absolvită 

Total 

Superior 

Inferior 

ginmaz. 
Total 

din care 

Total 

din care 

Liceal 
Profesional și 

de ucenici 
Univer. de 

licență 
Pers. 

Ambele 

sexe 

1.909 137 122 42 1394 512 321 561 286 50 10 

Masculin 952 61 55 26 738 259 221 258 105 22 5 

Feminin 957 76 67 16 656 253 100 303 181 28 5 

 2.3.4. Populația stabilă pe sexe, după religie 

 

Din totalul populației stabile de 2069 persoane înregistrat la nivelul comunei, 97.10% (2009 

persoane) dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă, 0.43% (9 persoane) s-au 

declarat adventiști de ziua a șaptea în timp ce 2.46% (51 persoane) nu  au declarat religia (Tabel 2.6). 

 

Tabel 2.6 Populația stabilă pe sexe, după religie, Moțăieni, 2011 

Moțăieni 
Populația stabilă 

total 
Ortodoxă 

Adventistă de ziua a 

șaptea 

Informație 

indisponibilă 

Ambele sexe 2.069 2.009 9 51 

Masculin 1.037 1.003 5 26 

Feminin 1.032 1.003 4 25 

 

2.3.5. Populația stabilă pe sexe, după etnie 

 

Analiza componeței etnice a populației relevă faptul că populația comunei Moțăieni este relativ 

omogenă. Astfel, în anul 2011, conform datelor oferite de către Recensământul Populației și al 

Locuințelor 2011, cea mai mare pondere în structura etnică a regiunii o dețineau românii cu 97.10% (2009 

persoane), urmați de alte etnii nedeclarate cu 2.42% (50 de persoane) și populația de etnie romă cu 

0.43% (9), o medie cu mult scăzută față de aceea înregistrată la nivel național, de 3.2% (Tabel 2.7.). 
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Tabel 2.7 Populația stabilă pe sexe, după etnie, 2011 

Moțăieni Populația stabilă total Români Romi Informație indisponibilă 

Ambele sexe 2.069 2009 9 50 

Masculin 1.037 1006 6 25 

Feminin 1.032 1003 3 25 

2.4. Activități economice și dezvoltare locală 

La nivelul comunei Moțăieni, reprezentanţii autorităţii locale au fost preocupaţi în ultimii 5 ani de 

realizarea proiectelor prvind reabilitarea si construirea infrastructurii în cele doua sate ale comunei, 

proiectele în infrastructură fiind prioritare în dezvoltarea comunei aşsa cum sunt prezentate in Tabelul 2.8.  

Este de important de menţionat că pentru unele proiecte ce se doresc a se realiza, au fost 

întocmite studiile de fezabilitate, acestea reprezentând prima etapă în elaborarea proiectelor în vederea 

obţinerii finanţării din fondul de la bugetul local si bugetul de stat cât şi din finanţări nerambursabile prin 

fondurile europene aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală sau altele. 

Tabel 2.8. Principalele investiții realizate în domeniul public în comuna Moțăieni, 
finalizate sau în curs de finalizare, proiecte la stadiul studiului de fezabilitate 

Nr. 

crt. 

 
Valoare LEI Stadiul realizare 

1 Asfaltare strada Linia Mică 253.640 În curs de finalizare 

2 
Reabilitare cămin cultural sat Moțăieni: pregătire de 

proiecte și proiectare, estimare a costurilor 
5.000 În curs de finalizare 

3 

Extindere iluminat public la nivelul comunei: lămpi de 

iluminat stradal, instalare de echipamente de iluminare 

stradală 

20.000 În curs de finalizare 

4 
Modernizare străzi pe L=1047 m,  investiție realizată prin 

intermediul GAL-ului Bucegi-Leaota: lucrări de drumuri 
670.661 În curs de finalizare 

5 Asfaltare DC 135 sat Cucuteni: lucrări de drumuri 33.000 În curs de finalizare 

6 

Asfaltare drumuri de 

interes local (Tarina II, II, V, 

XIV): 

Realizare studii fezabilitate, 

estimare costuri 
6.220 

În curs de finalizare 

Lucrări de drum 326.780 

7 
Dotare cu utiliaj multifuncțional pentru situații de 

urgență: utilaj pentru lucrări publice (GAL Bucegi-Leaota) 
165.650 În curs de finalizare 

8 
Asfaltare strada Higi și strada Higi 1: pregătire de 

proiecte și proiectare, estimare a costurilor 
8.000 - 

9 
Asfaltare str. Carierei și str. 

Plai, sat Cucuteni 

Realizare studii fezabilitate, 

estimare a costurilor 
20.000 - 

Lucrări de drumuri 57.480 - 

10 
Modernizare strada Baia, drum comunal  Vulcănița și DC 

135 de la km 2.1 la km 3: studiu de fezabilitate 
50.000 - 
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 De asemenea, la nivelul comunei mai este în curs de finalizare un proiect de alimentare cu 

apă potabilă la nivelul satului Cucuteni, acesta fiind realizate în procent de 50%. 

 

2.4.1. Populația ocupată a comunei Moțăieni după activitatea economică 

 

După anul 1990, evoluția populației a fost influențată de o serie de factori de natură 

economică, socială și demografică, precum: schimbările structurale și sociale, privatizarea, 

restructurarea în vederea rentabilizării unităților industriale, etc.  

În cadrul comunei Moțăieni, activitatea economică este diversificată, populația fiind angajață în 

sectoare de activitate precum agricultura, aici întâlnind marea majoritate, în procent de 36% (305 

persoane), industria prelucrătoare cu 20.19%, construcții în procent de 7.91% (67), comerț cu ridicata și 

cu amănuntul 6.73% (57 persoane), transport cu 4.96% (42 persoane) (Figura 2.2.). De asemenea, 

populației comunei mai activează și în alte categorii precum Industria extractivă, Producția și furnizarea 

de energie electrică, Distribuția apei, Hoteluri și restaurante, Informații și comunicații, Intermedieri 

financiare și asigurări, în procent de 24.20%, (205 persoane conform Tabel 2.9.).    

 

 

 

Figura 2.2. Populația ocupată a comunei Moțăieni după activitatea economică 
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Populația ocupată a comunei  Moțăieni după activitatea economică,  

2011   

Agricultură, silvicultură și pescuit 
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autovehiculelor 
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Tabel 2.9. Populația ocupată pe sexe și activități ale economiei naționale, la nivelul comunei 

Moțăieni, 2011 

Moțăieni Populația 

stabilă 

ocupată 

total 

Activități ale economiei naționale 

Agricultură, 

silvicultură 

și pescuit 

Industria 

prelucrătoare 
Construcții 

Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul, repararea 

autovehiculelor 

 

Transport 

*Alte 

categorii 

Ambele sexe 847 305 171 67 57 42 205 

Masculin 473 157 98 65 27 39 87 

Feminin 374 148 73 * 30 3 118 

*Alte categorii: Industria extractivă, Producția și furnizarea de energie electrică, Distribuția apei, Hoteluri și restaurante, Informații și comunicații, 

Intermedieri financiare și asigurări. 

 

2.4. 2. Agricultura 

 

Comuna Moțăieni beneficiază de o suprafață relativ redusă de teren agricol, fondul funciar al 

comunei fiind de 1.156 ha din care teren extravilan 870 ha și 286 ha teren extravilan. Cea mai mare 

parte a terenurilor agricole este acoperită de fâneţe, respectiv 505 ha şi de păşuni 249 ha, ceea ce 

constituie premise favorabile pentru activitatea de creştere a animalelor. Restul suprafeţei agricole 

este ocupată de livezi 59 ha. De asemenea, o suprafaţa importantă din teritoriul comunei, o 

constituie terenurile neagricole, preponderent fiind sectorul pădurilor ce are o suprafaţă de 177 ha. 

Terenul arabil la nivelul comunei Moțăieni este de 40 ha (Figura 2.3.). 

În conformitate cu Studiul privind zonarea potenţialului agricol, disponibil online pe site-ul 

www.afir.ro, care are drept scop evaluarea teritorială la nivelul unităţilor administrative comună/ 

oraş/ municipiu (UAT-LAU2) a potenţialului de producţie şi procesare din agricultură, se constată ca: 

 pentru niciun tip de cultura, comuna nu are un potenţial ridicat; 

 pentru cerealele păioase, rapiţă, fasole, mazăre, lucernă, trifoi, paşuni, fâneţe, plante 

medicinale, flori, măzăriche, lupin şi ricin, potenţialul comunei este unul mijlociu; 

 pentru porumb, soia, floarea soarelui, cartofi, sfeclă de zahăr, legume, potenţialul agricol 

este scăzut. 

 

Potențialul pomicol al comunei se bucură de susținere prin noul Program Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020, prin submăsura 4.1.a Investiții în exploatații pomicole – care are ca 

scop „creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, 

înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, 

reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole” conform 

prevederilor Ghidului Solicitantului. 

http://www.afir.ro/


STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOȚĂIENI - 2015-2020 

23 
 

În cadrul submăsurii 4.1, sunt eligibile proiectele ce se implementează în unităţile teritorial 

administrative cu o notă de favorabilitate naturală mai mare sau egală cu 2,4, dar şi cele care au nota 

de favorabilitate sub 2,4 cu condiţia ca nota de favorabilitate potenţată să fie mai mare sau egală cu 

2,4, în acest caz fiind necesara se realiza in cadrul proiectului investiţii in irigaţii pentru toată 

suprafaţa aferentă investiţiei. 

Astfel, conform Anexei 7 – Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol, aferentă 

submasurii 4.1 a comuna Moţaieni are  

a.  o notă de favorabilitate naturala egala sau mai mare de 2, 4 pentru urmatoarele 

specii pomicole: 

 căpşun, 

 alun şi castan comestibil, 

 cireş, 

 gutui, 

 nuc, 

 păr, 

 piersic şi nectarin, 

 prun, 

 zmeur, mur cu ghimpi, trandafir, măces, corn. 

 

b. o nota de favorabilitate potenţată mai mare sau egală cu 2,4 pentru următoarele 

specii pomicole: 

 cais, 

 măr, 

 vişin, 

 migdal, 

 coacăz, cătină, soc, agris, loniceră,aronia 

 

De asemenea, tot la investiții și proiecte în agricultură, comuna Moțăieni poate beneficia de 

sprijin și la capitolul zootehnie, potențialul fiind de asemenea unul mijlociu la toate tipurile de 

producție.  
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Figura 2.3. Fondul funciar al comunei Moțăieni 

2.4.3. Exploatări zootehnice 

 

Creșterea animalelor reprezintă o ramură importantă în economia zonei.   

Conform înregistrărilor statistice realizate la nivelul comunei Moțăieni la nivelul lunii martie 

2015, la nivelul celor două sate Moțăieni și Cucuteni există exploatații agricole cu efective animale pe 

specii, regăsind astfel un număr de 414 ovine, 450 capete porcine, 183 bovine care au peste 2 ani, 

101 cabaline și 100 caprine. Totodată, tot pe raza comunei se mai găsesc un număr de 5.000 păsări, 

apicultura este de asemenea prezentă, cu 120 familii albine (Tabel 2.10.). Primăria Moțăieni are în 

administrație suprafața de 155 ha teren izlazuri iar veniturile înregistrate din agricultură la nivelul 

comunei sunt relativ scăzute.  

 

Tabel 2.10. Exploatarea zootehnică și număr efectiv de animale 

Specii de animale Număr % 

Bovine sub 6 luni 2 0.15 

Bovine 6-12 luni 46 3.43 

Bovine peste 2 ani 183 13.65 

Ovine 414 30.87 

Caprine 100 7.46 

Cai 101 7.53 

Porcine 450 33.56 

Iepuri 45 3.36 

Total 1.341 100% 
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2.4.4. Industrie și servicii 

 

Pe raza comunei Moțăieni își desfășoară activitatea un număr de aproximativ  40 de agenți 

economici, a căror structură după modul de organizare tinde spre aceea de persoană fizică 

autorizată.  

Activitățile economice principale desfășurate de agenții economici din cadrul comunei 

Moțăieni vizează preponderent comerțul, serviciile, agricultura fiind slab reprezentată. 

Societaţi ce își desfășoara activitatea la nivelul comunei: 

Producție 

 SC. ALCIBIADE SRL 

 SC 3D DESIRE CONCEPT SRL, 

 SC INKA TERREX CONSTRUCT SRL, 

 SC EXPLO ILINCA 2010 SRL 

 

Comerț 

 SC AGER LEASING IFN SA, 

 SC COSMENS SRL,  

 IF BANU CONSTANTIN, 

 IF BIRTOIU LORENA, 

 SC RADULEA SRL,  

 IF NECULAESCU VIRGIL, 

 IF PĂDURARU DUMITRICA, 

 IF NUTA LUIGI, IF NUTA ION,  

 IF BADICU ADRIAN,  

 SC ADIGER SRL,  

 SC GREEN ARIS SRL,  

 SC STRICT SRL, 

 IF IONIȚĂ MARIAN RELU,  

 SC ELENADIA DESIGN SRL,  

 SC CITY BET SRL,  

 SC FARMACEUTICA REMEDIA,  

 SC PROLUM SRL. 

 

Servicii 

 SC BENETON SRL,  

 SC ALA UTIL FORESC SRL,  

 SC CREATIV TSD BUSINESS SRL,  

 SC MERLIN BUSINESS CONSULTING 

SRL, 

 SC CATMIN SRL.     
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2.4.5. TURISM 

 

 

 

Moţăieni – farmecul discret al satelor de deal 

 

 

În prezent, la nivelul comunei Moțăieni nu se poate vorbi despre o activitate turistică definită, 

având în vedere amplasarea acesteia în zonă de deal. Singurul tip de turism cu potențial de afirmare 

în zonă, deși cu potențial scăzut de creștere, ca urmare a lipsei infrastructurii turistice, este 

agroturismul care să valorifice patrimoniul rural al localității, material și imaterial. 

 

Prezentarea arealului turistic  

 

Între cele două orăşele aşezate frumos pe cursul superior al Ialomiţei, se găseşte o comună 

pierdută printre dealuri,  uitată de turişti, dar care la rândul ei ascunde multe locuri pline de farmec 

pentru călător.  

Coborând pe drumul naţional 71 spre Târgovişte, imediat după ieşirea din Fieni, întâlnim 

stinghere case bătrâneşti, vaci păscând agale pe dealurile înverzite aflate de o parte şi de alta a 

drumului, livezi cu pruni. Spre răsărit, cursul Ialomiţei ne însoţeşte călătoria, sclipind în depărtare.  

Comuna Moţăieni este menţionată prima oară în documente istorice pe la jumătatea secolului 

al XVI-lea, în timpul voievodului Mircea Ciobanul, fiul lui Radu cel Frumos, dar vechimea sa trebuie să 

fie mult mai mare. Ea este compusă din două sate: Cucuteni şi Moţăieni (fost Coţăieni).  

Comuna ascunde multe vestigii istorice, în bună măsură necunoscute, precum ruinele 

Schitului Cucuteni şi ale cimitirului, datând din secolul al XVII-lea sau Biserica Sf. Nicolae şi Cuvioasa 

Parascheva din acelaşi sat, datând de la începutul secolului al XIX-lea.  

Când intri în sat însă, un alt edificiu îţi atrage privirile Biserica Sfinții Împărați Constantin și 

Elena din Moţăieni. În apropiere se află o alta, mai veche, cunoscută drept biserica mică şi care a fost 
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zidită în timpul lui Alexandru Ioan Cuza: „cu ajutorul Sfintei Treimi în cinstea hrasmurilor: Sfinţii 

Voievozi Mihail şi Gavril, Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, Sfântului Nicolae şi Sfântului Ioan 

Botezătorul, s-a zidit această sfântă biserică din temelie, în zilele Prea Înaltului Nostru Domn 

Alexandru Ioan I şi a Preasfinţiei Sale Părintelui Mitropolit Nifon. Cu toată cheltuiala şi osârdia 

domnului boier Şerb Popescu şi consoarta doamna Elena şi fiii Ioan şi Alexandrina (…)”. Biserica mare, 

care reţine privirile la şosea, a fost ridicată la începutul secolului al XX-lea, cu hramul Sfinţilor 

Constantin şi Elena, dar a avut mult de suferit în urma cutremurului din 1977, fiind consolidată şi 

resfinţită doi ani mai târziu. 

În apropiere de clădirea impunătoare a acesteia se află o clădire mai modestă, care cu greu 

poate fi observată de călătorul grăbit - biblioteca locală. În interior găsim, pe lângă o bogată colecţie 

de carte, şi un original muzeu al satului, cu o colecţie încântătoare de obiecte populare. Muzeul a fost 

înfiinţat în 1973 prin eforturile făcute de directoarea de atunci a Căminului Cultural, Narcisa Onciu, 

sprijinită de inginerul Ion Aldea. În prezent acesta îşi datorează existenţa inimoasei bibliotecare, 

Roxana Ilie, care cu multă dăruire a continuat să adune obiecte în colecţiile muzeului. De-a lungul 

anilor, acesta s-a îmbogăţit cu numeroase exponate, precum ţesături, icoane, veştminte, ceramică, 

obiecte meşteşugăreşti de uz casnic, ş.a. În cele câteva încăperi ale sale, muzeul îl introduce pe 

vizitator într-o altă lume, cea a moşilor şi strămoşilor, a moţăienilor de odinioară, a căror amintire o 

mai păstrează încă obiectele expuse. Umbra celor ce au trăit în alte vremuri se regăseşte şi pe uliţele 

comunei, în fiecare casă bătrânească, cu pridvor şi decoraţiuni traforate din lemn. 

Casele bătrâneşti de pe uliţe îţi pot crea uneori impresia că muzeul din care tocmai ai ieşit se 

prelungeşte pe străzi şi cu fiecare pas pe care îl faci, te afunzi într-o lume a datinilor, a farmecului 

imemorial, a liniştii patriarhale. Dintr-o ogradă, parcă auzi un moţăian cântând hâtru: „hai, nevastă, 

toarce lâna/ aoleo mă doare mâna./ hai nevastă la prăşit/ aoleu mă doare-n gât./ hai, nevastă, 

toarce câlţii,/ aoleu mă doare dinţii./ hai nevastă la băut,/ bogdaproste mi-a trecut.”  

Cântecul a fost cules în 1971 de la una dintre bătrânele satului, Alexandrina Vişan din 

Cucuteni, în vârstă de 70 de ani. În holul bibliotecii, vizitatorul poate admira şi o frumoasă expoziţie 

de fotografie tematică, cu casele bătrâneşti din localitate, case în majoritate mai vechi de o sută de 

ani. 

Noi continuăm drumul de-a lungul Ialomiţei, însoţiţi de cântecul de odinioară: „luncă, luncă 

mult eşti lungă/ şi n-am cal ca să te-ajungă,/ numai muma mânjilor/ ştie seama luncilor/ şi culcuşul 

mândrelor.” Lăsând în urmă atmosfera patriarhală din Moţăieni, intrăm în Pucioasa, un cochet târg 
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de provincie, tare mândru de istoria sa romantică, populată cu bulevarde pe care se plimbau 

odinioară domni, cucoane şi domniţe din Bucureşti, veniţi la băi, cu slujitorii şi vizitii lor. 

Monumentele istorice ale localității 

 

Pe raza comunei Moțăieni există 6 obiective aflate pe lista monumentelor, ansamblurilor și 

siturilor istorice care trebuiesc exploatate și administrate conform prevederilor Legii nr.422/2001.  

Acestea sunt: 

1) Ruinele Schitului Cucuteni și Cimitirul din sec XVII; 

2) Biserica Sf. Nicolae și Cuvioasa Parascheva-1830-1835 din Cucuteni; 

3) Biserica Sf. Voievozi, Sf. Împărați, Sf. Nicolae și Ioan Botezătorul - 1860 Moțăieni. 

4) Casa Rizescu Ion –sec.XIX; 

5) Şcoala veche Moțăieni-1912; 

6) Crucea din Piatra –1674; 

 

Dintre acestea, obiectivele religioase se află în administrarea Parohiei Moțăieni. 

 

Forme de turism 

 

Una dintre premisele esențiale pentru dezvoltarea turismului este asigurarea accesului spre 

obiectivele și zonele de importanță turistică. Prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice 

putem practica la nivelul comunei agroturismul, potențialul fiind unul ridicat însă, raportându-ne la 

sit-ul www.afir.info, și mai exact la Anexa 9 ce face referire la Lista zonelor cu potențial turistic ridicat, 

comuna Moțăieni nu se încadrează. O altă formă de turism care poate să fie practică este aceea de 

turismul balnear, în vecinătatea comunei Motăieni, la doar 3 km distanță aflându-se stațiunea 

balneoclimaterică Pucioasa, ce are un trecut de peste 170 de ani și se bucură de o poziționare 

geografică deschisă, fiind încadrată de-o parte și de alta de dealurile din care provin izvoarele 

sulfuroase, ale căror beneficii sunt recunoscute în tratarea diferitelor afecțiuni, precum și cele 

reumatismale, inflamatorii, degenerative, articulare.  

http://www.afir.info/
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2.5. Infrastructura, echiparea teritoriului 

2.5.1. Infrastructura rutieră 

Transportul rutier se realizează pe șoseaua națională Târgoviște – Sinaia (DN71), pe o lungime 

de 6 km și pe drumurile comunale (36 km). Starea tehnică a drumurilor comunei are implicații 

negative în desfășurarea activităților zilnice ale locuitorilor și conduce la diminuarea atracției 

populației pentru valorificarea resurselor agricole și silvice. Totodată este diminuată și atracția 

populației pentru stabilirea definitivă în comună.  

În partea de este, comuna este străbătută de linia de cale ferată București – Pietroșița, 

construită în anul 1912. Accesul la această cale de transport se realizează prin halta localității.   

Transportul de persoane este asigurat de firme de maxi-taxi, cu sediul in Pucioasa si Fieni. 

Referitor la transportul de marfa-exista pe raza comunei o firma care efectueaza in principal 

transport international . 

 2.5.2. Infrastructura edilitară  

 

Alimentarea cu apă 

Alimentarea cu apa a comunei Moțăieni se realizează în prezent parțial, din cele două 

conducte de aducțiune a apei, Ratei și Galma, montate de o parte și de alta a drumului național DN 

71 drum ce trece prin centrul satului Moţăieni; conducta Ratei , amplasată pe partea dreaptă a DN 

71; conducta Galma, amplasată pe partea  stangă a DN –71. În prezent, la nivelul comunei se află în 

desfășurare un proiect de alimentare cu apă potabilă pentru satul Cucuteni, finalizat în proporție de 

80%. 

Canalizare 

Rețeaua de canalizare publică se întinde pe o lungime de 1.500 m, este alcătuită din plăci de 

beton și este situată pe ambele părți ale DN71.  

 

Reteaua de gaze naturale 

Are o lungime de aproape  15 km, a fost pusă în funcțiune din anul 1993 în satul Moțăieni și 

din anul 2000 în satul Cucuteni. Majoritatea locuintelor din comuna beneficiază de această utilitate, 

la nivelul satului Moțăieni procentul este de 97% iar în satul Cucuteni de 80%, aici aflându-se în 

desfășurare și un proiect de alimentare cu gaze naturale, finalizat în procent de 80%. 
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Alimentarea cu energie electric 

Rețeaua de electricitate este o retea de joasă tensiune, în montaj aerian, care alimentează 

consumatorii casnici și publici prin branșamente individuale; reteaua de iluminat public urmează 

traseul străzilor comunei și afost extinsă recent. Pe teritoriul comunei există și o linie electrică de 

înaltă tensiune. 

 

Telecomunicațiile 

La nivelul comunei a fost realizată o lucrare de introducere a telefoniei digitale, fapt ce a 

permis ca peste 300 de familii să beneficieze și să utilizeze aceste servicii. Există de asemenea 

televiziune prin cablu iar majoritatea locuitorilor sunt abonați la rețea. Servicul de poștă este asigurat 

de un personal forrnat din 1 salariat. Accesarea internetului este disponibilă la sediul primăriei și de la 

biblioteca din comună unde există 4 calculatoare puse la dispoziție cetățenilor.  

2.6. SOCIAL 

2.6.1. Învâțământ 

Comuna are 3 instituții de învățământ: 

 Gradiniţa Moțăieni care are 3 săli de clasă – în prezent nu au loc activități didactice, datorită 

numărului mic de copii cu vârstă preşcolară; 

 Școala Primară Moțăieni care are 5 sali de clasa; 

 Școala cu clasele I-IV Cucuteni-Moțăieni – în prezent nu au loc activități didactice, datorită 

numărului mic de copii cu vârstă şcolară; 

Personalul acestora este în număr de 11, din care cadre didactice 7, nedidactic 2, iar auxiliar 2. 

2.6.2. Cultură  

Localitatea are două așezăminte culturale: Căminul Cultural Moțăieni și Căminul Cultural 

Cucuteni. In satul Moțăieni funcționează Biblioteca comunală cu un fond de carte de peste 7.600 

volume, precum și un muzeu ce deține obiecte de patrimoniu legate de activitatea meșteșugărească 

a zonei. 

2.6.3. Culte 

In comună funcționează trei parohii, toate de cult ortodox: Biserica Sf. Împărați Constantin și 

Elena și Biserica Sf. Ierarh Nicolae - în satul Moțăieni și Biserica Sf. Nicolae şi Cuvioasa Parascheva-în 

satul Cucuteni iar populația comunei este în majoritate de cult ortodox (2.009 persoane din 2.069) 
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2.6.4. Sănătate 

In domeniul ocrotirii sănătății, comunitatea dispune de un cabinet de medicină umană care-și 

desfășoară activitatea în  cele doua sate. Starea de sănătate a populației este în general bună, însă 

lipsa resurselor financiare se face resimțită. 

In privința problemelor de medicină veterinară, activitatea la nivelul comunei se desfășoară, în 

baza unui contract de concesionare a activităților sanitar-veterinare, de către Cabinetul Medical Veterinar 

Fieni. 

2.7. Analiza  SWOT 

 

ANALIZA SWOT 
(demografie – populația activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoștinte și competențe 

specifice teritoriului) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Numărul de locuitori de pe cuprinsul teritoriului (2069 de la 
nivelul anului 2011) permite realizarea de investiții mici cu 
impact ridicat la nivel de individ; 

La nivel de teritoriu se remarcă o scădere a populației 
ocupate (în perioada 2004 - 2011 o scădere de 11%); 

La nivelul teritoriului, populatia inca pastreaza datinile si 
obiceiurile (a se vedea sondajul de opinie); 

Rata șomajului la nivelul teritoriului este foarte mare – 
14,36% (142 șomeri); 

Populatia activa este de 989 locuitori, reprezentând 48% din 
numarul total; 

Migrarea populației cu un nivel de educație mediu și 
superior în afara teritoriului, din cauza faptului că 
majoritatea locuitorilor nu au un loc de muncă stabil la 
nivelul teritoriului; 

Existența structurilor de învățământ asigură instruirea 
populației la nivel elementar; 

Teritoriul este în mică măsură atractiv petru tineri, datorită 
lipsei locurilor de muncă, spațiilor de recreere și a unor 
servicii pentru asigurarea confortului zilnic; 

 

Doar o parte dintre operatorii economici din cadrul 
teritoriului asigură locuri de muncă stabile, iar majoritatea 
locuitorilor care au un loc de muncă stabil lucrează în afara 
teritoriului (a se vedea sondajul de opinie); 

  
Majoritatea operatorilor economici din cadrul teritoriului nu 
asigură locuri de munca pentru tineri și nu dispun de locuri 
de muncă vacante; 

  
Pe cuprinsul teritoriului nu există facilități de orientare 
profesională, reconversie, formare continuă; 

  

Serviciile medicale sunt asigurate la un nivel inferior, iar cele 
mai apropiate spitale se gasesc în orașul Târgoviște la 
aproximativ 23 km, și Pucioasa, la o distanta de 3 km, 
amenințând starea de sănătate a populației, orașul Fieni 
nedispunând de spital; 

OPORTUNITĂȚI RISCURI 

Existența programelor de dezvoltare comunitară pentru 

perioda 2014 -2020 (PNDR si POCU) și națională de asigurare 

a accesului la educație pentru populație; 

Discrepantele dintre mediul rural si cel urban determina 
migrarea in afara teritoriului a populatiei tinere si/sau cu 
nivel de educatie peste mediu; 
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Posibilitatea accesării unor programe de finanțare 
guvernamentale pentru reconversie profesională și crearea 
de noi locuri de muncă pentru șomeri; 

Cresterea ponderii muncii la negru are efecte negative 
asupra pietei muncii, economiei locale si implicit a asistentei 
sociale; 

Implicarea autorităților publice în problemele sociale ale 
comunității; 

Lipsa de structurare a invatamantului secundar si universitar 
fata de cerintele pietei muncii determina cresterea 
numarului de someri in randu populatiei calificate; 

Posibilitatea oferită de programele naționale pentru 
finanțarea de investiții și IMM, prin care se crează noi locuri 
de muncă; 

Estomparea traditiilor si mestesugurilor locale datorita 
nivelului de trai nesatisfacator. 

Majoritatea măsurilor din PNDR favorizează investițiile 
realizate de către tinerii din spațiul rural, oferind 
posibilitatea reducerii migrației forței de muncă; 

Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice 
la schimbarile si provocarile lumii actuale, in general, si la 
fenomenul mobilitatii si reconversiei profesionale, in 
special; 

Exemple de succes oferite de cei care au avut initiațive reușite 
în afara teritoriului; 

Posibilitatea creșterii ratei de migare a forței de muncă 
calificate în afara teritoriului prin absolvirea cursurilor de 
formare profesională sau reconversie profesională 
necorelate cu domeniile de interes de pe plan local. 

Existența cadrului legislativ necesar înființării de centre de 
formare și reconversie profesională; 

Presiunea socială, financiară și politică crează un stress 
continuu pentru populatie, care se ândepărtează de la 
datini și obiceiuri; 

Facilitățile oferite de programele naționale și europene 
pentru menținerea tinerilor în mediu rural;  

Cerințe ridicate ale pieței externe pentru produse 
tradiționale și meșteșugărești, care pot fi realizate la nivelul 
teritoriului prin înființarea de ateliere care pot crea locuri de 
muncă și venituri pentru populație. 

 

     Ținând cont că populația îmbătrânită depășește ca pondere populația cu vârsta școlară, pe viitor trebuie găsite soluții pentru 
a putea susține populația vârstnică. La nivel social trebuie luate măsuri pentru a preîntâmpina tendința migratorie a populației 

 

 

 

Analiza SWOT a economiei 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
-resursă calificată de muncă în domeniul agricol;  

- potențial în domeniul zootehnic și tradiţii locale  

- existența condițiilor și tradiției pentru dezvoltarea activității 

zootehnice;   

-potential de dezvoltare a agroturismului  

-existența mesterilor populari în regiune și a unui potential 

de dezvoltare a meseriilor traditionale si artizanatului.  

-suprafețe extinse de pășuni și fânețe 

- număr scăzut de proiecte imițiate de sectorul privat 
finanțate din fonduri europene; 
-infrastructura turistică de cazare inexistentă; 
- locuitorii care exploatează/ ar dori să exploateze 
terenurile aflate în proprietate dispun de resurse 
financiare limitate/ nu dispun de resurse financiare 
pentru aceste activități;  
-lipsa certificării calității produselor locale în 
conformitate cu standardele europene, lipsa etichetelor 
ecologice;  
- lipsa unui sistem de colectare şi valorificare a 
produselor agricole la nivel local  
- media de vârsta ridicată a celor ce se ocupă de activități 
agricole/zootehnice si tehnologii neperformante;  
- ponderea mica a suprafetelor cuprinse in exploatatii 
agricole mari;  
-lipsa unor sisteme de colectare, prelucrare și valorificare 
superioara a produselor specifice;  
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-insuficienta dezvoltare a agroturismului;  
-lipsa activitatilor si serviciilor generatoare de venituri 
specifice zonei rurale;  

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- accesarea de fonduri (o parte nerambursabile) pentru 
dezvoltarea unor afaceri în sectorul agricol (spre exemplu 
înfiintarea unor exploatații/ferme agrozootehnice);  
- asocierea producătorilor, îmbunătățirea practicilor agricole 
pentru ridicarea producției, elaborarea unor politici zonale de 
marketing și de accedere pe alte piețe;  
-asocierea între mediul privat și autoritățile publice pentru 
valorificarea potențialului agroturistic al zonei; 
- certificarea unor ferme agricole în practicarea agriculturii 
ecologice și a unor produse tradiționale;  
- cooperare între producătorii agricoli locali și agenți 
economici activi în domeniul industriei alimentare;  
- atragerea investițiilor în sectorul prelucrării produselor 
agricole. 
 

- practicarea agriculturii de subzistență ca urmare a 
rezistenței populației la schimbare;  
- cresterea competiției pe piața produselor alimentare, 
fapt ce poate defavoriza unele sectoare „tradiționale" 
care nu ating standardele pieței unice (UE);  
- dezechilibrele balanței comerciale cu accent pe 
importurile de produse alimentare;  
- insuficiena informare si educare a populației pentru 
dezvoltarea durabilă a agriculturii, protecția mediului;  
- nerevenirea populației tinere plecate în străinătate  
- legislaţie instabilă în domeniu, care dezarmează 
iniţiativele private;  
- migrarea tineretului cu studii superioare şi lipsa de 
interes pentru agricultură; - preţuri ridicate pentru 
achiziţionarea de maşini, utilaje agricole, seminţe, 
îngrăşăminte, lucrări agricole;  
- lipsa unor facilităţi privind acordarea de credite cu 
dobândă redusă, a garanţiilor şi a perioadelor de grație; 
- pășunatul intensiv afestează eroziunea solului; 
-pierderea deprinderilor meșteșugărești tradiționale. 
 

      Deși la nivelul comunei Moțăieni suprafața agricolă este mică, comunitatea locală nu utilizează eficient terenurile, 
majoritatea exploatațiilor funcționează în regim de subzistență iar valorificarea pe piață a produselor obținute este deficitară. 
      O șansă de creștere economică o reprezintă intensificarea creșterii animalelor, o mai bună utilizare a terenurilor și 
promovarea intensă a produselor de proveniență agricolă cu specific tradițional.  
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CAPITOLUL III. CONSULTAREA PUBLICĂ A COMUNITĂŢII 

 

3.1. Procesul de consultare publică 

 

Una dintre cele mai importante etape în programarea strategică, ce are loc pe parcursul sau 

chiar în urma efectuării auditului teritorial care oferă informaţiile de bază cu privire la situaţia 

comunităţii în cauză, este consultarea publică. 

Acest proces, prin care practic are loc consultarea locuitorilor comunităţii, are rolul de a 

realiza un tablou detaliat al realităţilor vieţii în comunitate, identificând atitudini, aşteptări, interese şi 

convingeri ale locuitorilor privind chestiunile legate de situaţia actuală şi dezvoltarea aşteptată a 

comunităţii lor. De asemenea, acest proces are avantajul de a asigura premisele pentru alegerea şi 

prioritizarea corectă a direcţiilor de dezvoltare şi de investiţii, în acelaşi timp responsabilizând şi 

implicând direct cetăţenii în dezvoltarea comunităţii lor, simţindu-se astfel parte a acestui proces de 

evoluţie. 

Cercetarea realizată la nivelul comunei Moţăieni, jud. Damboviţa  a înregistrat opiniile şi 

atitudinile populaţiei , cu privire la: 

 Satisfacţia faţă de viaţă şi serviciile publice locale; 

 Condiţii de viaţă şi migraţie; 

 Încredere în instituţii şi participare cetăţenească; 

 Percepţia schimbărilor şi a potenţialului de dezvoltare al comunei. 

În procesul de consultare publică a locuitorilor comunei Moțăieni s-a utilizat pentru culegerea 

datelor ancheta ca metodă de cercetare calitativă, iar instrumentul folosit a fost chestionarul. În ceea 

ce priveşte tipul de interviu utilizat, s-a optat pentru interviul faţă-n faţă asimilat unei conversaţii sau 

unei discuţii verbale cu persoanele intervievate. Acest tip de interviu permite operatorului o mai 

bună coordonare a discuției, îl ajută în observarea elementelor de exprimare paraverbală şi elimină 

dificultăţile de comunicare cauzate de inexistența sau de caracterul precar al mijloacelor de 

comunicare la distanță. 

Totodată, în primă fază s-a optat pentru interviul individual sau personal, care dă o notă de 

originalitate şi conferă personalitate răspunsurilor date de intervievați, în timp ce în cazul unui 

interviu de grup subiecţii ar putea fi tentaţi să imite comportamentul altor subiecţi sau să îşi ascundă 

adevăratele răspunsuri, simţindu-se inhibaţi de prezenţa şi răspunsurile celorlalţi indivizi intervievaţi 
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din grup. După finalizarea etapei interviurilor individuale s-au organizat două sesiuni de focus-grup 

axate pe chestiuni legate de practicarea agriculturii şi dezvoltare, participanţii fiind în principal 

reprezentanţi ai autorităţii publice. 

În ceea ce privește tehnica discuţiei şi orientarea acesteia, ghidul de interviu pe care  

s-a elaborat studiul a fost de tipul semistructurat, rămânând la latitudinea operatorului dacă 

utilizează sau nu anumite întrebări şi momentul în care ele sunt adresate intervievatului, datele fiind 

colectate sistematic. În acest fel, intervievatorului i se oferă un anumit grad de libertate în 

desfăşurare, putând să decidă asupra căror subiecte/itemi să insiste şi care din acestea pot fi omise. 

În cazul unor astfel de interviuri semistructurate posibilitatea de comparare e redusă, iar întrebările - 

cheie pot fi omise sau tratate superficial. 

Grupul – ţintă este format din locuitorii comunei Moțăieni care au statutul de persoane - 

cheie în comunitate, persoane cu o imagine mai vastă asupra vieţii în comună sau asupra domeniului 

lor de activitate, lideri de opinie în comunitate, oameni respectaţi în sat, oameni ale căror realizări au 

un impact accentuat asupra comunităţii în ansamblu. 

De asemenea, un aspect important al alegerii grupului ţintă a fost gradul de disponibilitate al 

persoanelor pentru a participa la studiu, fiind vorba despre o participare integral voluntară, fără 

motivaţii exterioare imediate, singura „recompensă” fiind posibilitatea exprimării opiniei şi 

participării la evoluţia în bine a comunităţii din care fac parte. Prin urmare criteriile statistice uzuale 

(vârstă, profesie, studii, sex) au o valoare pur informativă, fără a avea un impact direct asupra 

rezultatelor studiului. 

Ghidul de interviu utilizat este compus din 7 puncte generice, care urmăresc, în mare parte, 

identificarea de către intervievaţi a două direcţii principale: pe de o parte, problemele actuale cu care 

se confruntă comuna lor şi, pe de altă parte, avantajele pe care le prezintă localitatea, care au 

potenţialul de a fi transformate în oportunităţi de dezvoltare socio – economic: 

I. Teritoriul 

II. Populația 

III. Activități economice 

IV. Organizare socială și instituțională 

V. Analiza generală a comunei 

VI. Politica locală actuală la nivelul comunei Moțăieni 

VII. Strategie dezvoltare  
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Lista întrebărilor de identificare a potențialului comunei Moțăieni, județul Dâmbovița, sunt 

prezentate in anexa. 

 

3.2. Observații și concluzii în urma aplicării chestionarului la nivelul comunei 

Moțăieni 

 

 

Demersul de consultare publică din comuna Moțăieni a constat în realizarea de interviuri cu 

persoanele cheie din comunitate, urmărindu-se, pe de o parte, identificarea principalelor avantaje şi 

oportunităţi pentru o viitoare dezvoltare economică, socială, culturală, dar şi în domeniile sănatăţii, al 

educaţiei şi turismului din Moțăieni, şi pe de altă parte, a principalelor probleme cu care se confruntă 

locuitorii comunei. 

Deşi este dificil a se face o generalizare cu privire la grupul ţintă al studiului, conform 

criteriului de vârstă, acesta a fost reprezentat în mare parte de persoane de genul masculin (65%), cu 

o vârstă cuprinsă între 25 şi 70 de ani, la nivelul comunei fiind aplicat un număr de 92 de chestionare. 

 

3.2.1. Teritoriul 

 

La prima întrebare adresată, Cum apreciaţi starea infrastructurii (drumuri şi utilităţi) de pe 

teritoriul comunei Moțăieni, 70% din rândul repondenților apreciază starea infrastructurii ca fiind 

buna, comuna fiind racordată la rețeaua de apă potabilă, la nivelul satului Cucuteni având apă 

curență numai gospodăriile care se află la de-a lungul DN 71. Rețeaua de de gaze naturale are o 

lungime impresionantă, de aproape 15 km, majoritatea locuințelor din comună beneficiind de 

această utilitate. Un aspect deficitar înregistrat este cel reprezentat de rețeaua de canalizare publică, 

care se întinde pe o suprafață de doar 1.500 m, fiind situată de ambele părți ale DN 71. De asemenea, 

majoritatea locuitorilor comunei sunt abonați la rețeaua de TV și mai nou, la cel de internet, 

disponibil și în mod gratuit la biblioteca comunei, aici existând un număr de 4 calculatoare conectate 

la rețeaua de internet. 25% din rândul repondenților apreciază starea infrastructurii ca ne fiind bună, 

4 % consideră că este foarte proastă și doar 1% că este foarte bună. Lipsa infrastructurii și a dotărilor 

reprezintă motivul aprecierii defectuase a gradului de asigurare a serviciilor publice la nivelul 

teritoriului de către repondenți, fiind reprezentate de spațiile neamenajate și echipamentele vechi 

sau inexistente.  
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1. Cum apreciaţi starea infrastructurii (drumuri şi utilităţi) de pe teritoriul comunei Moțăieni?  

□ Este foarte bună 1  □ Este bună 64  □ Nu este bună 23  □ Este foarte proastă 4 

 
 

În ceea ce privește gradul de asigurare a serviciilor sociale în comună (medicale, de 

invăţământ, salubritate, transport în comun, poşta, telefonie, etc.) identificat de către repondenți, 

76% au afirmat că este unul bun, comuna având 3 instituții de învățâmânt, Grădinița Moțăieni, cu 3 

săli de clasă, Școala Primară Moțăieni cu 5 săli de clasă și Școala cu clasele I-IV Cucuteni-Moțăieni, la 

nivelul comunei mai existând două așezăminte culturale: Căminul Cultural Moțăieni și Căminul 

Cultural Cucuteni. In satul Moțăieni funcționează Biblioteca comunală cu un fond de carte de peste 

7600 volume, precum și un muzeu ce deține obiecte de patrimoniu legate de activitatea 

meșteșugărească a zonei. Tot la nivelul comunei se află și un cabinet medical uman, aflat pe raza 

satului Moțăieni. În comună functionează trei parohii, toate de cult ortodox: Biserica Sf. Împărați 

Constantin și Elena și Biserica Sf. Ierarh Nicolae - în satul Moțăieni și Biserica Sf. Nicolae şi Cuvioasa 

Parascheva - în satul Cucuteni. 

 Restul de repondenți găsesc situația astfel:14% văd nivelul serviciilor ca ne fiind unul bun iar 

extremele în măsură egală susțin că este foarte bun la polul opus fiind considerat foarte prost (5%-

5%).  

  

2. Cum apreciaţi gradul de asigurare a serviciilor sociale in comună (medicale, de invăţământ, 
salubritate, transport in comun, poşta, telefonie etc.)?  

□ Este foarte bun 5  □ Este bun 70  □ Nu este bun 12  □ Este foarte prost 5  

1% 

70% 

25% 

4% 
  

□ Este foarte bună □ Este bună 

□ Nu este bună □ Este foarte proastă 
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Teritoriul comunei dispune de o serie de monumente istorice, existând 6 obiective aflate pe 

lista monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice care trebuiesc exploatate și administrate, 

elemente care conturează potențialul turistic al comunei. Cu toate acestea, repondenții comunei 

consideră  teritoriul comunei Moțăieni este atractiv pentru locuitori/turişti  în mică măsură (48%) și 

în măsură limitată 44%, doar 8% luând în considerare atractivitatea zonei, cu datinile și obiceiurile 

locului. Acest aspect se poate rezuma la lipsa investițiilor pe plan local, investiții ce ar aduce o crește 

a valorii adăugate și, inclusiv, a nivelului de trai, făcând astfel teritoriul să fie atractiv atât pentru 

turiști cât și pentru locuitori.  

 

3.Teritoriul comunei Moțăieni este atractiv pentru locuitori/turişti?  

□ Da 7 □ intr-o măsură limitată 41 □ in mică măsură 44 

      

 
 

 

5% 

76% 

14% 

5% 

□ Este foarte bun □ Este bun 
□ Nu este bun □ Este foarte prost 

8% 

44% 

48% 

□ Da □ intr-o măsură limitată □ in mică măsură 
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La întrebarea dacă Teritoriul comunei Moțăieni se află in apropierea unor centre de interes 

(oraşe, obiective turistice), 65% din rândul repondenților au răspuns cu DA, comuna aflându-se la 23 

km de orașul Târgoviște, la 3 km de orașul Fieni și la 4 km de orașul Pucioasa, locuitorii având 

posibilitatea să-și valorifice produsele locale la nivelul celor 3 orașe. Tot la această întrebare, 19% 

consideră că se află în apropierea centrelor de interes în mică măsură, 14% într-o măsură limitată iar 

2% din repondenți consideră că, în opinia lor, nu se află în apropierea acestor centre.     

 

4. Teritoriul comunei Moțăieni se află in apropierea unor centre de interes (oraşe, obiective 
turistice)? 

□ Da  60 □ intr-o măsură limitată 13 □ in mică măsură 17 □ Nu, deloc 2 

 

3.2.2. Populația 

 

Populația activă la nivelul comunei Moțăieni este în total de 989 persoane din care ocupată 

847 iar 142 sunt șomeri. La întrebarea dacă majoritatea locuitorilor au un loc de muncă stabil in 

comună, 44% din rândul repondenților au răspuns cu NU, comuna nedispunând de o forță de 

absorbție atât de mare, cetățenii find nevoiți să se angajeze în centrele apropiate. Tot aici, 39% dintre 

repondenți afirmă că în mică măsură și 12% într-o măsură limitată. Un element important care 

trebuie luat în calcul este reprezentat de faptul că majoritatea populației din zonă este ocupată cu 

agricultura, un domeniu care implică muncă sezonieră și instabilitate din punct de vedere al asigurării 

unei remunerații constante.   

 

 

1. Majoritatea locuitorilor au un loc de muncă stabil in comună?  

□ Da 5 □ intr-o măsură limitată 11 □ in mică măsură 36 □ Nu, deloc 40 

□ Da  
65% 

□ intr-o 
măsură 
limitată 

14% 

□ in mică 
măsură 

19% 

□ Nu, deloc 
2% 
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Legat de atractivitatea teritoriului comunei Moțăieni pentru tineri, majoritatea 

repondenților (59%) consideră că în mică măsură, 30% nu văd cum ar putea să fie atractiv în măsura 

în care numărul companiilor este foarte redus iar cererea foarte mare, rata șomajului fiind una foarte 

ridicată, cu mult peste medie, răspunsul lor fiind NU. Tot aceste aspecte creează disparități între 

mediul rural și urban, rezultatul fiind unul anticipat, migrația tinerilor către centrele urbane sau 

străinătate. 9% din repondenți consideră că într-o măsură limitată și doar 2% au răspuns cu DA.  

Atractivitatea teritoriului pentru tineri se poate realiza prin creșterea nivelului serviciilor la 

nivelul comunei, asigurarea utilităților și crearea de locuri de muncă stabile, care să le permită 

tinerilor un trai decent. În același timp, atractivitatea teritoirului pentru populația tânără poate fi 

crescută și prin facilitarea accesului la Submăsura 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din 

cadrul noului PNDR 2020. Astfel, prin dezvoltarea elementelor precizate mai sus, se creează baza 

atractivității teritoriului pentru tineri și de ce nu, pentru investitori care pot asigura locuri de muncă. 

Aceste elemente ar trebuie să se regăsescă pe lista de priorități a autorităților publice locale, element 

ce ar conduce în timp la revitalizarea spațiului rural din comuna Moțăieni, la crearea de noi locuri de 

muncă generatoare de venit atât în mod direct cât și indirect, prin atragerea investitorilor și 

dezvoltarea mediului de afaceri. Totodată, prin diversificarea domeniilor de activitate din cadrul 

economiei zonale (activități non-agricole, înființarea de IMM-uri) numărul locurilor de muncă va 

crește iar spectrul domeniilor de activitate se va diversifica, oferind tinerilor un număr mai mare de 

opțiuni privind obținerea unui loc de muncă.  

    

 

 

5% 

12% 

39% 

44% 

□ Da 
□ intr-o măsură limitată 
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2. Teritoriul comunei Moțăieni este atractiv pentru tineri?  

□ Da 2 □ intr-o măsură limitată 8 □ in mică măsură 54 □ Nu, deloc 28 

 
 

 Datinile și obiceiurile ocupă un loc special în viața comunității. Un exemplu este dat de către 

primirea titlului și certificatului de fiu/fiica al/a comunei, în cadrul unei festivități care se organizează 

de către primar, la împlinirea vârsteide 18 ani, de către persoanele născute în comună. Această 

festivitate, în care se sărbătoresc și realizările anuale din comunitate, se numește "Sărbătoarea fiilor 

satului" și se organizează anual, în sâmbăta săptămânii în care pică ziua de 21 mai, corespunzătoare 

hramului Parohiei Moțăieni "Sf.  Împărați Constantin și Elena".  Cu toate acestea, repondenții în 

procent de 61% consideră că populația comei păstrează aceste datini și obiceiuri într-o mică măsură, 

25% într-o măsură limitată, 10% că DA și 4%  NU.  

 

3. Consideraţi că populaţia comunei păstrează datinile şi obiceiurile?  

□ Da 9 □ intr-o măsură limitată 23 □ in mică măsură 56 □ Nu, deloc 4 

 

2% 

9% 

59% 

30% 

□ Da □ intr-o măsură limitată 

□ in mică măsură □ Nu, deloc 

10% 

25% 

61% 

4% 

□ Da □ intr-o măsură limitată □ in mică măsură □ Nu, deloc 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOȚĂIENI - 2015-2020 

42 
 

Atractivitatea teritoriului este influențată de veniturile populației în cea mai mare măsură iar 

utilitățile și serviciile sociale sunt considerate ca fiind limitate pentru a putea avea un nivel de trai 

satisfăcător. În același timp, veniturile populației sunt direct proporționale cu locurile de muncă 

disponibile/create în cadrul teritoriului de către investitori. 

Legat de locația locului de muncă al cetățenilor comunei, majoritatea respondeților au 

răspuns că locul acestora se află în alte orașe din țară în procent de 75% iar 25% afirmă că în 

străinătate. 

Corelând rezultatele cu râspunsurile la întrebările anterioare, putem afirmă că dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii, unităților și serviciilor pentru populație, se creează baza pentru 

realizarea unui nivel de trai decent, iar prin stimularea dezvoltării de investiții private și atragerea de 

investitori se pot asigura locuri de muncă și venituri satisfăcătoare, astfel, prin realizarea acestor 

elemente de bază se ating două dintre principalele obiective: creșterea nivelului de trai, respectiv 

asigurarea unui confort zilnic decent și crearea de locuri de muncă asiguratoare de venituri.    

 

4. Majoritatea locuitorilor care au un loc de muncă stabil lucrează:  

□ in localitate 0 □ in alte oraşe din ţară 69 □ in străinătate 23 

 
 

 Problemele majore ale comunei se regăsesc în domeniul orientării profesionale, reconversiei, 

formării continue comunitatea confruntându-se cu lipsa investitorilor și a locurilor de muncă, 

plecarea tinerilor în străinătate, lipsa de informare și susținerea persoanelor pentru a depune 

proiecte de finanțare, astfel, la întrebarea dacă există facilităţi de orientare profesională, 

reconversie, formare continuă, pe teritoriul comunei, 50% din rândul repondenților au răspuns cu 

NU, 46%  în mică măsură și 4% într-o măsură limitată.  

 

□ in localitate 
0% 

□ in alte 
oraşe din ţară 

75% 

□ in 
străinătate 

25% 
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5. Există facilităţi de orientare profesională, reconversie, formare continuă, pe teritoriul comunei?  

□ Da 0 □intr-o măsură limitată 4 □ in mică măsură 42 □ Nu, deloc 46 

 
 

Procentul ridicat de repondenți care consideră că majoritatea locuitorilor au un nivel de 

educație peste mediu este influențat de faptul că aproximativ 27% din populația teritoriului are studii 

liceale, mai exact, 512 persoane, astfel 72% au răspuns cu DA la întrebarea  consideraţi că 

majoritatea locuitorilor au un nivel de educaţie peste mediu (8 clase), 21% considerând că într-o 

mică măsură și doar 7% în măsură limitată. 

Făcând o corelație între nivelul de educație existent în comuna Moțăieni și implicațiile în 

asigurarea bunăstării sociale asociate cu nivelul de trai, putem afirmă că din punct de vedere 

educațional comuna dispune de resurse umane propice ce poate contribui la creșterea economică a 

teritoriului. Un alt efect înregistrat aici însă poate să fie reprezentat de migrarea către mediul urban, 

element ce poate fi combătut prin crearea unui mediu atractiv de investiții, implicit crearea locurilor 

de muncă cu cerințe educaționale cu un grad ridicat, contribuind la creșterea nivelului de trai al 

populației comunei. 

 

6. Consideraţi că majoritatea locuitorilor au un nivel de educaţie peste mediu (8 clase)?  

□ Da 66 □intr-o măsură limitată 19 □in mică măsură 7 □ Nu, deloc 0 

□intr-o măsură 
limitată 

4% 

□ in mică 
măsură 

46% 

□ Nu, deloc 
50% 
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 3.2.3. Activități economice 

 

 La nivelul comunei Moțăieni, regăsim activități economice în domenii precum agricultură, 

industrie, comerț și servicii, serviciile deținând ponderea cea mai ridicată. De asemenea, 

administrația publică locală a reușit să atragă fonduri pentru modernizarea a 1  km, în valoare de 

139.000 euro prin Intermediul GAL-ului Bucegi-Leaota. Tot prin intermediul GAL-ului au reușit să 

achiziționeze și un utilaj multifuncțional pentru situații de urgență. La nivelul comunei a fost depus 1 

proiect pe Măsurar 112 Instalarea Tinerilor Fermieri, pe apicultură și 6 proiecte pe măsura 141 Ferme 

agricole de semi-subzistență. Nivelul economic al comunei este dat atât de lipsa investițiilor cât și de 

numărul mare al persoanelor asistate social, în jur de 100.    

În aprecierea dezvoltării economice a zonei, trebuie avută în vedere opinia sectorului privat și 

a societății civile în mod majoritar, pași care au fost îndepliniți prin implementarea chestionarului la 

nivelul celor 92 de repondenți, întrucât anumiți factori externi pot influența în mod negativ o 

apreciere reală a dezvoltării economice la nivelul teritoriului.  

La întrebarea Cum apreciați dezvoltarea economică a teritoriului comunei Moțăieni, 

respondeții consideră că dezvoltarea economică a comunei nu este una bună, în procent de 66%, 

rezultat ce este în corelare cu răspunsurile la întrebările precedente, în timp ce 20% o consideră ca 

fiind una bună și 14% foarte proastă.    

 

1. Cum apreciați dezvoltarea economică a teritoriului comunei Motăieni ?  

□ f bună 0 □ bună 18 □nu este bună 61 □ f proastă 13 

□ Da 
72% 

□intr-o 
măsură 
limitată 

21% 

□in mică 
măsură 

7% 
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Activitatea economică de bază la nivelul comunei Moțăieni, conform sondajului realizat, este 

reprezentată de către Agricultură, în special de zootehnice, însă o încurajare echilibrată a celor patru 

sectoare economice va crea avantaje considerabile în creșterea potențialului economic pe plan local 

și a sustenabilității economice.  

Ținând cont de specificul teritoriului din punct de vedere agricol dar și de faptul că pe 

cuprinsul teritoriului nu există producători mari, producția agricolă poate fi eficientizată prin 

înființarea grupurilor de producători și asigurarea unei piețe de comercializare și desfacere a 

produselor agricole, sectorul agricol fiind preponderent ca și activitate economică, trebuie încurajat 

prin realizarea de producții ridicate, mult mai viabile din punct de vedere economic, precum și prin 

crearea infrastructurilor necesare, astfel încât acest sector să devină cât mai eficient. Pentru 

stimularea activităților non-agricole, industriale și crearea de IMM-uri, este necesară crearea 

utilităților și infrastructurii de bază care să permită o investiție eficientă, precum și sprijinirea 

investitorilor în vederea dezvoltării de afaceri la nivelul comunei prin deduceri de taxe, oferirea de 

spații pentru desfăsurarea activităților, etc,      

Astfel, la întrebarea Ce activităţi economice ar trebui incurajate pentru a se dezvolta 

teritoriul comunei Moțăieni, repondenții au ales ca principală ramură de dezvoltare agricultura, în 

proporție de 59%, urmând industria cu 31%. Ca urmare a sondajului, s-a înregistrat o dorință ridicată 

pentru crearea și dezvoltarea de IMM-uri, această opțiune având 7%  iar pe ultimul loc regăsim 

activitățile non-agricole, în procent de doar 3%, dar cu un potențial de dezvoltare foarte ridicat.       

 

 

□ bună 
20% 

□nu este bună 
66% 

□ f proastă 
14% 
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2. Ce activităţi economice ar trebui incurajate pentru a se dezvolta teritoriul comunei Moțăieni?  

□ Agricole  54 

□ Non-agricole (meşteşuguri, turism rural, olărit, pielărie, croitorie, etc)  3 

□ Industriale  29 

□ Crearea şi dezvoltarea de IMM (intreprinderi Mici şi Mijlocii)  6 

 
 

3.2.4. Organizare socială şi instituţională 

 

 La capitolul educație și calificarea personalului, în comuna Moțăieni există cadre didactice 

calificate în cele trei instituții de învățământ, în număr de 11 din care 7 cadre didactice, personal 

auxiliar 2 și nedidactice 2. Viața culturală este încă vie prin păstrarea și conservarea tradițiilor 

populare, la nivelul comunei comunei regăsind bibliotecă, cămin cultural și un muzeu. Fondul de 

carte întâlnit la nivel bibliotecii comunale este unul mai mult decât generos, totalizând peste 7.600 

volume. Tot pe raza comunei, activitatea culturală este prezentă prin existența muzeului ce deține 

obiecte de patrimoniu legate de activitatea meșteșugărească a zonei. Personalul întălnit în 

administrația publică locală este bine instruit, participând activ la cursurile de formare profesională.   

 La întrebarea dacă în instituţiile publice din comună (primărie, unităţi şcolare, unităţi 

medicale ele.) există personal calificat, repondenții comunei au răspuns în procent de 71% cu DA, 

19% într-o măsură limitată și doar 10 în mică măsură. 

 Deși există personal calificat în fiecare instituție publică de pe raza comunei, formarea 

continuă a adulților rămâne o prioritate esențială în domeniul resurselor umane.  Schimburile de 

experiență și de bună practică, precum și cursurile de specializare oferă acesstor instituții publice o 

îmbunătățire continuă a serviciilor pe care le prestează în folosul comunității. 

□ Agricole  
59% 

□ Non-agricole  
3% 

□ Industriale  
31% 

□ Crearea şi 
dezvoltarea 

de IMM 
7% 
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1. In instituţiile publice din comună (primărie, unităţi şcolare, unităţi medicale ele.) există 
personal calificat?  

□ Da 65 □intr-o măsură limitată 18 □ in mică măsură 9 □Nu, deloc 0 

 
 

 La nivelul instituțiilor publice, dotarea cu echipamente și materiale este una de nivel mediu, 

însă care permite realizarea activităților cotidiene, suplimentarea cu echipamente și materiale 

performante și de ultimă generație poate creea avantaje calitative pentru funcțiile specifice aferente 

fiecărei instituții, acest fapt favorabil instituțiilor publice ar permite îndeplinirea atribuțiilor specifice 

cu maximă eficiență, luând în considerare și personalul calificat din cadrul acestora.    

Conform sondajului, repondenții au considerat în proporție de 73% că dotarea cu 

echipamente și materiale, la nivelul instituțiilor publice din comună, este una bună, 15% au 

considerat-o ca fiind foarte bună iar 12% o consideră ca ne fiind bună.      

2. Cum apreciaţi dotarea cu echipamente şi materiale in instituţiile publice din comună?  

□Este foarte bună 14 □ Este bună 67 □ Nu este bună 11 □ Este foarte proastă 0 

□ Da 
71% 

□intr-o 
măsură 
limitată 

19% 

□ in mică 
măsură 

10% 
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Conform răspunsurilor înregistrate cu privire la existența ONG-urilor sau a altor asociații, 86% 

dintre repondenți consideră că NU, 10% consideră că în mică măsură și 4% că DA, dar într-o măsură 

limitată.  

Existența ONG-urilor și a asociațiilor pe raza comunei poate conferi mediului economic și 

social avantaje calitative, de care poate benefia populația întregului teritoriu, oferind posibilitatea 

societății civile și sectorului economic de a se exprima, dezvolta și adapta în concordanță cu nevoile 

interne ale teritoriului. 

 

3. Există ONG-uri sau alte asociaţii care işi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei?  

□ Da intr-o măsură limitată 4 □ in mică măsură 9 □ Nu, deloc 79 

 
 

 

După cum se poate observa, 83% dintre repondenți consideră că la nivelul comunei nu există 

parteneriate între instituțiile publice, agenți economici și ONG-uri. 7% dintre repondenți consideră că 

□Este 
foarte 
bună 
15% 

□ Este bună 
73% 

□ Nu 
este 
bună 
12% 

□ Da intr-o 
măsură 
limitată 

4% 

□ in mică 
măsură 

10% 

□ Nu, deloc 
86% 
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aceste parteneriate există în mică măsură și tot 7% că există dar într-o măsură limitată, doar 3% au 

răspuns cu DA. 

 

 

4.Există parteneriate (cu excepţia potenţialului GAL) intre instituţiile publice, agenţi economici, 
ONG-uri?  

□ Da 3 □ intr-o măsură limitată 7 □ in mică măsură 7 □ Nu, deloc 82 

 
 

 Confirmarea inexistenței asociațiilor de producători pe teritoiul comunei de către 81% dintre 

repondenți reprezintă un deficit al economiei locale, ținând cont de potențialul agricol și zootehnic de 

care dispune comuna: 46 bovine între 6-12 luni, 183 bovine peste 2 ani, 414 ovine, 100 capre și 101 

cai, date oferite la nivelul lunii februarie 2015. Procentele de 14% de repondenți care consideră că 

asociațiile de producători de pe raza comunei există în mică măsură și cei 5% care consideră că există 

într-o măsură limitată, sunt reprezentate în principal de către persoanele care au în atribuții sau sunt 

implicați în alte domenii de activitate decât cel agricol sau zootehnic.     

 

5. Există asociaţii de producători pe teritoriul comunei?  

□ Da  0 □ intr-o măsură limitată  5 □ in mică măsură  13 □ Nu, deloc 74 

□ Da 
3% 

□ intr-o 
măsură 
limitată 

7% 
□ in mică 
măsură 

7% 

□ Nu, deloc 
83% 
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 Implicarea comunității în activitățile desfășurate de școală, biserică, primărie dar și de alte 

instituții și organizații, este una foarte scăzută conform a 51% dintre repondenți și nu există în 

proporție de 42%, în timp ce 7% o consideră ca fiind foarte mare. 

 Implicarea comunității în activitățile desfășurate de școală, biserică, primărie dar și de alte 

instituții și organizații, reprezintă un aspect pozitiv asupra vieții socialede la nivelul teritoriului. 

Activitățile de voluntariat prestate de către comunitatea teritoriului, confirmă starea de armonie de 

la nivelul acestuia, chiar dacă procentul ce confirmă acest lucru este foarte mic.   

 

6. Cum apreciaţi implicarea comunităţii in activităţile desfăşurate de şcoală, biserică, primărie, 
alte instituţii şi organizaţii?  

□Foarte mare  6 □Nu există  39 □ Este limitat  0 □ Este foarte scăzut  47 

 

□ Nu, deloc  
81% 

□ intr-o 
măsură 
limitată  

5% 

□ in mică 
măsură  

14% 

□Foarte mare  
7% 

□Nu există  
42% 

□ Este foarte 
scăzut  
51% 
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După cum se poate observa, la întrebarea dacă există proiecte/programe pentru sprijinirea 

persoanelor defavorizate, pe teritoriul comunei Moțăieni,  42% dintre repondenți infirmă existența 

proiectelor/programelor pentru sprijinirea persoanelor defavorizate pe teritoriul comunei. Conform 

20% dintre repondenți proiectele pentru spijinirea persoanelor defavorizate sunt într-o măsură 

limitată, 19% confirmă existența lor, răspunsul lor fiind DA și 14% consideră că în mică măsură.   

Confirmarea existenței în măsură limitată de către 20%, reprezintă un deficit pentru 

instituțiile publice de pe raza comunei, din perspectiva repondenților. Măsura mică sau inexistența 

sau inexistența acestor programe, poate fi influențată de neimplicarea repondenților în astfel de 

acțiuni. Acțiunile privind sprijinirea persoanelor defavorizate trebuie menținute și încurajate ăentru 

eliminarea decalajelor semnificative din viața socială a fiecărei categorii sociale. 

Cu toate acestea, implicarea administrației publice locale este una extrem de ridicată, la 

nivelul comunei existând puțin peste 100 de beneficiari de ajutor social înregistrați. 

 

7. Există proiecte/programe pentru sprijinirea persoanelor defavorizate, pe teritoriul comunei 
Moțăieni?  

□ Da 17 □ intr-o măsură limitată 18 □in mică măsură 12 □ Nu, deloc 42 

 
 

3.2.5. Analiza generală a comunei 

 

 Analiza generală a comunei vizează activitatea totală desfășurată în interiorul comunei 

Moțăieni de către toți actorii instituționali, făcând trecerea prin toate sectoarele de activitate, 

economic și administrativ, astfel rezultă faptul că repondenții găsesc starea economică a comunei 

□ Da 
19% 

□ intr-o 
măsură 
limitată 

20% 
□in mică 
măsură 

14% 

□ Nu, deloc 
47% 
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satisfăcătoare în procent de 34% și nesatisfăcătoare în procent de 35%; cetățenii sunt mulțumiți de 

cum sunt gestionați banii publici de către administrație: 39% se declară mulțumiți iar 34% au o părere 

bună; la polul opus se găsesc nemulțumirile repondenților în ceea ce privește situația locurilor de 

muncă: 53% se declară nemulțumiți de faptul că nu există locuri îndeajuns iar 19% susțin inexitența 

acestora, de precizat faptul că rata șomajului la nivelul comunei este una extrem de ridicată. O altă 

nemulțumire a repondenților vine ca urmare a absenței mediului de afaceri și a partenerilor sociali 

procentul fiind de 39% nivel de nemulțumire și 36% dintre repondenți nu simt implicarea mediului de 

afaceri, susținând că acesta este practic inexistent.   

 Biserica și asistența medicală se bucură la nivelul comunei de cel mai ridicat grad de încredere 

înregistrat, activitatea reprezentanților biserii fiind considerată ca fiind bună spre foartă bună  (55,4 

bună - 44,6 f. Bună) iar asistența medicală este considerată ca fiind bună în procent de 55.4% și foarte 

bună în procent de 32.6%. 

Cum apreciați în comuna Moțăieni următoarele: 

Variante răspuns  
F bune 
/ buna 

Bune  
/ a 

Satisfa
c 

Nesatis
f 

Nu 
exista 

Nu stiu / 
nu raspund 

  1 2 3 4 5 6 

a. Starea economica a comunei 92 5 18 34 35 4 0 
100% 5,4 19,6 37 38 4,3 0 

b. Gestionarea banilor publici de catre primar 92 8 34 39 11 0 0 
100% 8,7 37 42,4 12 0 0 

c. Asistenta medicala  92 9 37 40 6 0 0 
100% 9,8 40,2 43,5 6,5 0 0 

d. Situatia locurilor de munca 92 0 1 11 53 19 6 
100% 0 1,1 12 57,6 20,7 6,5 

e. Investitiile in comuna. Implicarea mediului 
de afaceri şi a partenerilor sociali; 

92 0 3 12 39 36 2 
100% 0 3,3 13 42,4 39,1 2,2 

f. Curatenia si ingrijirea localitatii. 
Administrarea domeniului public 

92 2 34 35 21 0 0 
100% 2,2 37 38 22,8 0 0 

g. Gestionarea situaţiilor de urgenţă de catre 
administratia publica locala  

92 8 28 41 15 0 0 
100% 8,7 3

0
,
4 

4
4
,
6 

1
6
,
3 

0 0 

h. Drumurile si podurile de acces din 
localitate  

9
2 

5 2
4 

4
0 

1
8 

3 2 

100% 5,4 26,1 43,5 19,6 3,3 2,2 

i. Drumurile si podurile de acces spre  
localitate 

92 3 23 39 21 4 2 
100% 3,3 25 42,4 22,8 4,3 2,2 

j. Apa potabila  92 4 33 29 17 9 0 

100% 4,3 35,9 31,5 18,5 9,8 0 
k. Gazul natural 92 25 35 32 1 0 0 
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100% 27,2 38 34,8 1,1 0 0 
l. Iluminatul public 92 9 20 45 18 0 0 

100% 9,8 21,7 48,9 19,6 0 0 
m. Transportul in comun  92 0 25 33 25 6 3 

100% 0 27,2 35,9 27,2 6,5 3,3 
n. Canalizarea 92 2 5 12 12 61 0 

100% 2,2 5,4 13 13 66,3 0 
o. Gestionarea deseurilor 92 4 14 22 32 15 4 

100% 4,3 15,2 23,9 34,8 16,3 4,3 
p. Administrarea pășunilor  92 3 38 33 13 0 5 

100% 3,3 41,3 35,9 34,8 16,3 4,3 

r. Agricultura in zona  92 9 46 25 22 0 0 
100% 9,8 50 27,2 23,9 0 0 

s. Viata culturala a localitatii 92 7 21 49 9 6 0 
100% 7,6 22,8 53,3 9,8 6,5 0 

t.Patrimoniul cultural al comunei 92 9 38 29 11 0 5 
100% 9,8 41,3 31,5 12 0 5,4 

t.Scolile, gradinitele din localitate  92 16 28 46 12 0 0 
100% 17,4 30,4 50 13 0 0 

u.Camin cultural 92 14 24 37 11 0 6 
100% 15,2 26,1 40,2 12 0 6,5 

v. Biblioteca 92 17 52 18 5 0 0 
100% 18,5 56,5 19,6 5,4 0 0 

x. Sala sport, teren sport 92 5 12 23 0 0 52 
100% 5,4 13 25 0 0 56,5 

y.Accesul la credite / banci 92 5 34 22 7 15 9 
100% 5,4 37 23,9 7,6 16,3 9,8 

z. Accesul la informatii / internet / radio / tv 92 13 52 21 0 0 0 
100% 14,1 56,5 22,8 0 0 0 

aa. Respectarea şi protejarea drepturilor 
fundamentale ale omului 

92 4 15 33 27 6 7 
100% 4,3 16,3 35,9 29,3 6,5 7,6 

bb. Informarea şi implicarea activă a 
cetăţenilor în procesul decizional; 

92 9 27 31 11 8 6 
100% 9,8 29,3 33,7 12 8,7 6,5 

cc. Activitatile de protecţie şi refacere a 
mediului 

92 0 18 14 30 25 5 

100% 0 19,6 15,2 32,6 27,2 5,4 
dd. Conservarea, restaurarea şi punerea în 
valoare a monumentelor istorice şi de 
arhitectură, a parcurilor, 
grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale 

92 
 

6 25 38 20 0 3 

100% 6,5 27,2 41,3 21,7 0 3,3 

ee. Serviciul de evidenţa persoanelor 92 0 9 2 2 56 23 
100% 0 9,8 2,2 2,2 60,9 25 

ff. Locuinţele sociale şi celelalte unităţi 
locative aflate în proprietatea comunei sau în 
administrarea sa; 

92 0 0 0 0 92 0 

100% 0 0 0 0 100 0 

gg. Punerea în valoare, în interesul 
comunităţii locale, a resurselor naturale de pe 
raza comunei 

92 5 15 40 29 3 0 
100% 5,4 16,3 43,5 31,5 3,3 0 

hh. Activitatea functionarilor din primarie  92 12 36 35 9 0 0 

100% 13 39,1 38 9,8 0 0 
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ii. Activitatea primarului in comuna  92 9 40 38 5 0 0 
100% 9,8 43,5 41,3 5,4 0 0 

jj. Activitatea consiliului local al comunei  92 12 23 48 9 0 0 
100% 13 25 52,2 9,8 0 0 

kk. Activitatea politiei  92 2 38 43 6 3 0 

100% 2,2 41,3 46,7 6,5 3,3 0 
ll. Activitatea din scolile si gradinitele din 
localitate  

92 15 46 18 2 4 7 

100% 16,3 50 19,6 2,2 4,3 7,6 
mm. Asistenta medicala 92 30 51 11 0 0 0 

100% 32,6 55,4 12 0 0 0 
nn. Activitatea reprezentantilor bisericii 92 41 51 0 0 0 0 

100% 44,6 55,4 0 0 0 0 

 

 

3.2.6. Politica locală actuală la nivelul comunei Moțăieni 

 

 Cei 92 de repondenți de la nivelul comunei Moțăieni apreciază implicarea factorilor politici în 

proiectele de dezvoltare a comunei ca fiind una satisfăcătoare în procent de 34.78%. De asemenea, 

aici întâlnim cel mai ridicat număr al persoanelor care necunoscund situația exactă, au apelat la 

varianta Nu știu/Nu răspund în procent de 32.61%. Legat de suprapunerea pe realitatea si 

corespondenta cu nevoile si necesitatile oamenilor din comuna, repondenții o consideră ca fiind una 

nesatisfăcătoare, în procent de 68.48%. De asemenea, cetățenii sunt nemulțumiți de coerența și 

continuitatea proiectelor inițiate de către factorii publici, în procent de 83.70%.  

 Totodată, repondenții sunt nemulțumiți de procesul decizional și mai exact de o consultare 

precară în ceea ce privește problemele comunei, procentul fiind 64.13%.  

 Susținerea administrației locale a persoanelor asistate sociale este una extrem de ridicată, 

regăsind aici un număr de 100 persoane, iar solidaritatea dintre oameni de la nivelul comunei este 

considerată ca fiind nesatisfăcătoare în propoție de 92.39% element ce justifică și implicarea 

oamenilor din comună în activitățile de voluntariat, în interes general, pricentul fiind și aici de 

85.57%. 
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Cum ati caracteriza politica locala actuala din punct de vedere al: 

Variante de răspuns 
Foarte 
bună 

Bună Satisfăc Nesatisfăc 
Nu știu / nu 

răspund 

 
1 2 3 4 5 

a. Implicarii (factorilor politici 
decizionali) in proiecte de 
dezvoltare a comunei 

92 4 11 32 15 30 

100% 4,35 11,96 34,78 16,30 32,61 

b. Suprapunerii pe realitatea si 
corespondenta cu nevoile si 
necesitatile oamenilor din 
comuna 

92 1 3 11 63 14 

100% 
1,09 3,26 11,96 68,48 15,22 

c. Coerentei si continuitatii 
(proiectelor initiate de factorii 
politici) 

92 0 0 1 77 14 

100% 
0 0 1,09 83,70 15,22 

d. Consultarii factorilor interesaţi 
(cetatenii comunei); 

92 3 8 17 59 5 

100% 3,26 8,70 18,48 64,13 5,43 

e. Implicarii oamenilor din 
comuna (voluntariat in interes 
general) 

92 0 1 4 79 7 

100% 0 1,09 4,35 85,87 7,61 

f. Solidarităţii între oameni 
(masuri de intrajutorare si 
sustinere) 

92 0 1 2 85 4 

100% 0 1,09 2,17 92,39 4,35 

 

3.2.7. Strategia de dezvoltare 

Principalele caracteristici ale unei strategii de dezvoltare durabilă vizează: 

 dezvoltarea sprijinindu-se atât pe practicile existente cât și pe introducerea de noi 

oportunități pentru acțiune; 

  operează într-un teritoriu bine definit, spațial și administrativ; 

 abordează probleme la nivel macro și nu se concentrează pe probleme izolate; 

 sprijinul politic este o componentă esențială 

 aduce elemente noi în domeniul tehnic, managerial și financiar, adaptând experiențe 

care s-au dovedit a fi de succes.  

Astfel, la întrebare știti ce este și ce implică o ,,Strategie de Dezvoltare” într-o localitate, 

repondenții în măsură 55% au răspuns cu nu știu/nu răspund iar 45% au răspuns cu DA. 

 

1. Știti ce este și ce implică o ,,Strategie de Dezvoltare” într-o localitate? 

Da  41 

Nu  0 

Nu știu / nu raspund 51 
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Legat de cunosțințele privind existența unei strategii de dezvoltare locală la nivelul comunei 

Moțăieni, repondenții în măsura de 51% au răspuns cu DA, în perioada 2007-2013 comuna având 

eliberată o strategie de dezvoltare iar 49% dintre repondenția au răspuns cu nu știu, nu răspund.     

 

2. Aveti cunoștință dacă există o Strategie de Dezvoltare Locala pentru comuna Moțăieni? 

Da  47 

Nu  0 

Nu știu / nu răspund 45 

 
 

 Pentru a stabili direcțiile de dezvolvare ale unei comune, este ncesar să se inițieze un 

document strategic, orientat pe termen mediu și lung, care să pună în valoare elementele de 

potențial ale comunei, în vederea explorării direcțiilor de dezvoltare în beneficiul cetățenilor, a noilor 

măsuri pe care trebuie să și le asume la nivel local. Dezvoltarea este un proces viu iar dinamica 

proceselor presupune o deschidere constantă la schimbare, o adaptare continuă la condiții noi și 

dezvoltarea creativității și deschiderii spre parteneriate în abordarea continuă a schimbării. Astfel, 

Da  
95% 

Nu știu / nu 
raspund 

5% 

Da  
95% 

Nu știu / nu 
raspund 

5% 
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plecând de la nevoie la necesitate, repondenții comunei Moțăieni, în procent de 95% consideră că o 

strategie de dezvoltare locală este de bun augur. 

 

3. Considerați că este necesară o ,,Strategie de Dezvoltare Locală” a comunei Moțăieni? 

Da  87 

Nu  5 

Nu știu / nu răspund 0 

 
 

 

În ceea ce privește prioritățile de care ar trebui să se țină cont în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală de dezvoltare a comunei Moțăieni și plecând de la strategia de tip bottom-up (de 

jos în sus), prin chestionarea actorilor locali cu privire la direcțiile de dezvoltare și prioritățile lor, 

prima poziție în rândul preferințelor repondenților a fost ocupată de situația locurilor de muncă, în 

număr foarte redus la nivelul comunei, urmând canalizarea și pe ultimul loc se află IMM-urile, 

activitățile non-agricole, crearea centrelor de desfacere a produselor agricole la care se mai adaugă 

investițiile străine și racordarea la rețeaua de apă potabilă în satul Cucuteni.  

 

4. Din punctul dumnevoastră de vedere, care sunt prioritățile ce ar trebui să apară într-o  
Strategie Locală de Dezvoltare a comunei Moțăieni? 

I locuri de muncă   

II canalizare 

III IMM, agroturism + apă potabilă sat  Cucuteni, centre de desfacere a produselor agricole, + investiții 
străine 

  

Legat de prioritățile de dezvoltare ale comunei Moțăieni, în topul preferințelor, în concordanță cu 

direcțiile prioritate cu privire la Administrația locala și infrastructura publică,  Dezvoltarea agriculturii, 

Sprijinirea dezvoltării serviciilor şi turismului local si regional (rural, agroturism, ecoturism) și Mediu,  

Da  
95% 

Nu  
5% 
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repondenții au recurs la răspunsuri multiple, oferind mai mult de trei direcții prioritare de dezvoltare, 

astfel, în topul preferințelor se află dezvoltarea agriculturii, cu sprijinirea dezvoltării comerţului cu produse 

agricole (47/92) și subventionarea costurilor de exploatarea terenurilor agricole (45/92). Pe poziția a treia 

se află construirea/extinderea infrastructurii rutiere (32/92), o direcție prioritară la nivelul comunei, 

dintre realizări amintind: asfaltare strada Linia Mică, finalizată în procent de 90%, modernizare străzi pe 

1.047 m prin intermediul GAL-ului  Bucegi-Leaota, finalizat în procent de 95%, demarare proceduri pentru 

asfaltare DC 135 sat Cucuteni.     

 
5. Alegeţi 3 direcții prioritare în dezvoltarea comunei Moțăieni, care considerați că trebuie să fie 
susţinute financiar: 

Direcții prioritare   

A. Administrația locala și infrastructura publică:  

a.Construirea/extinderea  infrastructurii rutiere 32/92 

b. Intreţinerea  infrastructurii rutiere 15/92 

c. Extinderea iluminatului public 24/92 

d. Intretinerea iluminatului public actual 0 

e. Construirea unui dispensar 21/92 

f. Intreţinerea/ modernizarea dispensarului actual 22/92 

g. Construirea de scoli, gradinite 0 

h. Intreţinerea/modernizarea actualelor scoli, gradinite  0 

i. Intreţinerea  de scoli, gradinite 0 

j. Modernizarea/functionarea mai eficienta a Cons. Local, a Primariei 9/92 

k. Modernizarea/functionarea mai eficienta a Politiei 7/92 

l. Numiti altele: apa potabilă, canalizare 7/92 

B. Dezvoltarea agriculturii  

a. Subventionarea costurilor de exploatarea terenurilor agricole 45/92 

b. Sustinerea agriculturii ecologice 7/90 

c. Sprijinirea dezvoltării comerţului cu produse agricole 47/92 

d. Facilitati la cumpararea de utilaje/ piese de schimb/combustibil 6/92 

e. Infiintarea de depozite/unitati prelucrare pentru produsele agricole 3/92 

f. Sistem de asigurare a recoltelor 3/92 

C. Sprijinirea dezvoltării serviciilor şi turismului local si regional (rural, agroturism, 
ecoturism) 

 

a. Concesionare terenuri, facilitati la taxe si impozite locale 7/92 

b. Informarea /consilierea cetatenilor cu privire la oportunitati (Masuri/programe de finantare 
europeana) – prezentarea de modele de succes 

9/92 

c.Facilitati/gratuitati la accesarea/racordarea infrastructurii (apa-canal, energie electrica), 
drumuri acces 

12/92 

D. Mediu  

a. Protejarea ariilor naturale 7/92 

b. Conservarea si intretinerea ariilor protejate 3/92 

c. Colectarea selectiva a deseurilor 5/92 

E. Nu stiu 0 

F. Nu răspund 0 

G. Altele 0 
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3.2.8. Concluzii și recomandări 

  

În concluzie, rezultatele obţinute în urma interviurilor aplicate pentru un număr de 92 de 

locuitori ai comunei Moțăieni, scot în evidență faptul că rezolvarea unor probleme importante cat şi 

necesitatea investiţiilor la nivelul comunei pot contribul la valorificarea potenţialului comunei astfel: 

 modernizarea infrastructurii  existente căt şi investiţii noi în asfaltarea strazilor 

aferente comunei; 

 lipsa investițiile în agricultură și mai concret, în zootehnie ţinănd cont de potenţialul 

agricol al zonei; 

 necesitatea investiţiilor in agroturismului local şi specializarea tinerilor în acest 

domeniu, precum şi păstrarea şi valorificarea tradiţiilor; 

 crearea și dezvoltarea de IMM-uri care să ducă la dezvoltarea armonioasă a comunei 

căt şi la creşterea numarului de angajaţi din randul locuitorilor comunei; 

 dezvoltarea activităților non-agricole. 

 

Potențialul se referă la amplasarea zonală, valorificarea resurselor naturale şi a obiectivelor 

turistice deja existente (la nivelul comunei dar și împrejurimile), prin atragerea unui număr mai mare 

de turişti şi a unor investitori sau fonduri europene nerambursabile aferente exerciţiului financiar 

2014-2020, cu scopul de a dezvolta comuna, nu doar din punct de vedere economic, cât şi socio - 

cultural şi educaţional. 

Transformarea avantajelor enumerate în oportunităţi ar conduce la rezolvarea altor probleme 

majore ale comunei (crearea de locuri de muncă pentru tineri, aceştia fiind astfel motivaţi să nu 

părăsească  comuna şi să-şi întemeieze familii aici), ceea ce ar însemna o cerere mai mare pentru 

creşe, grădiniţe, şcoli, dispensare amenajate, crescând nivelul educaţional şi al sănătăţii locuitorilor 

comunei.  

Diversificând preocupările tinerilor, prin crearea de noi locuri de muncă şi de petrecere a 

timpului liber, prin interacțiunea cu turiștii, dar și cu investitori din alte zone ale țării sau chiar din 

străinătate, problemele de ordin social, ar putea fi ameliorate, lucru care ar crea condițiile unei vieți 

calitativ mai bune. 
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CAPITOLUL IV.  SURSE DE FINANŢARE ŞI DIRECŢII DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

4.1 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

 

Aderarea României la Uniunea Europeană la începutul anului 2007, reprezintă un inceput atat 

pentru ramura agricolă cât si pentru dezvoltarea rurală a ţării, datorită aplicării Politicii Agricole 

Comunitare atît prin obiectivele acesteia cât şi prin valoarea plaţilor de care a dispus Romănia în 

primul exerciţiu financiar ca memru al Comunităţii Europene.  

Priorităţile şi direcţiile de dezvoltare rurală ce au fost stabilite pentru perioada de programare 

2007-2013 sunt detaliate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, în baza căruia au fost 

accesate sumele alocate României pentru perioada 2007-2013. 

Alocarea financiară a PNDR pentru perioada 2007-2013 a fost de 8,12 mld. Euro. În urma 

aprobarii Planului European de Redresare Economică în luna decembrie a anului 2008 de către 

Comisia Europeană, România a beneficiat de o suplimentare a fondurilor alocate în perioada 

analizată de 111,63 milioane euro în vederea finanţarii investiţiilor în folosirea energiei regenerabile, 

reducerea poluării, gestiunea resurselor de apă cât şi în calitatea produselor agricole. 

4.2 Grupul de Acţiune Locală 

 

In cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, prin AXA 4 Leader care a avut 

ca scop tocmai demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala, au fost infiintate grupurile 

de actiune locala. 

GAL-urile de la nivelul regiunii au fost infiintate pe doua tipuri de parteneriate si anume: cele 

cu scop unic  si anume infiintarea retelelor de apa, drumuri, canalizare, turism, etc,  si cele cu scop 

multiplu in vederea diversificarii actiunilor de dezvoltare rurala si comunitare. 

La momentul actual, conform informatiilor primite  de la Serviciul Leader din cadrul CRFIR 3 

Târgovişte exista 28 de Grupuri de Actiune Locala care îşi desfăşoara activitatea în conformitate cu 

prevederile legislative în scopul prezentat prin strategiile de dezvoltare locala elaborate. 

Comuna Moţăieni face parte din Grupul de Acţiune Locală Bucegi – Leaota, grup care îşi  

desfăşoara activitatea pe raza teritorială a localităţilor Moroeni, Pietroşiţa, Buciumeni, Bezdead, 

Runcu, Moţăieni şi Fieni din judeţul Dâmboviţa, Regiunea Sud - Muntenia. 
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          Teritoriul delimitat de cele şase comune şi un oraş, cu o suprafaţă de 509,76Km2 (50.976 ha), 

reprezintă 12,57% din întreaga suprafaţă a judeţului Dâmboviţa şi se află în partea de nord a acestuia, 

învecinându-se la nord cu staţiunile Sinaia şi Buşteni, judeţul Prahova, la sud – cu staţiunea balneo-

climaterică Pucioasa, la est cu oraşul Comarnic şi comunele Talea şi Adunaţi din judeţul Prahova, iar la 

vest – cu comunele Râul Alb şi cu comuna Stoeneşti din judeţul Argeş. 

Comuna Moţăieni a primit finanţare prin proiectele desfăşurate in cadrul GAL-ului pentru 

doua tipuri de investiţii: 

 Modernizare străzi pe L=1.047 m - lucrări de drumuri, bugetul final al proiectului este de 

108.878 euro; 

 Dotare cu utilaj multifuncțional pentru situații de urgență: utilaj pentru lucrări publice- 

bugetul final al contractului de finanţare este de 29.400 euro. 

Cele două proiecte care s-au derulat prin intermediul GAL-ului, reprezintă o conştientizare din 

partea autorităţii publice locale a importanţei utilizării fondurilor europene nerambursabile în 

vederea dezvoltării comunei, acestea reprezentând o oportunitate de realizare a proiectelor ce se 

doresc a se realiza la nivelul comunei în perioada următoare, atât prin intermediul GAL-ului câ şi prin 

PNDR. 

Pentru exerciţiul financiar 2014-2020, comuna Moţăieni este parte compnenta a Strategiei de 

dezvoltare depusa în prima sesiune de depunere a proiectelor finanţate prin Submasura 19.1 

aferenta GAL ului Bucegi Leaota. Acest lucru prezintă un avantaj considerabil în vederea finanţării 

proiectelor de dezvoltare locală pe care autoritatea publica locală doreşte sa le implementeze în 

perioada imediat urmatoare. 
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4.2 Fondurile Europene în perioada 2014-2020 şi direcţiile de dezvoltare ale Comunei 

Moţăieni 

 

ADR Sud – Muntenia şi reprezentanţii organizaţiilor in domeniul dezvoltării regionale au 

elaborat Planul de Dezvoltare Regională, plan ce reprezintă o fundamentare a strategiei de dezvoltare 

regională şi a documentelor de programare pentru exerciţiul financiar 2014-2020. 

Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia a fost aprobat în luna martie a anului 

2015 şi reprezintă contribuţia regiunii la elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare 2014-2020, 

reflectând politicile de dezvoltare economice, sociale, de mediu etc.   

Strategia de dezvoltare a comunei Moţăieni ţine cont de direcţiile de dezvoltare regională 

prezentată în cadrul Planului de Dezvoltare Regională, evidenţiind care sunt priorităţile de dezvoltare 

pentru perioada următoare. 

Menţionăm că dezvoltarea rurală 

reprezinta totodată unul din obiectivele 

principale ale Strategiei de Dezvoltare 

Teritorială a României 2030. 

PNDR 2014-2020 cuprinde 14 măsuri 

de finanţare şi fonduri în valoare de  9,363 

miliarde euro, din care peste 8 miliarde euro 

reprezintă fondurile europene, iar 1,347 

miliarde euro contribuţia naţională.  

Ţinând cont de direcţiile de dezvoltare 

ale comunei,  PNDR 2014-2020 reprezintă o 

sursa importantă de finanţare a proiectelor în 

vederea reabilitării drumurilor comunale cât şi 

pentru dezvoltarea armonioasă a comunei 

atat prin investiţii publice care să crească 

atractivitatea zonei si cât şi prin investiţii 

private. 

 

 

 

Recomandări: 

a) Consolidarea departamentului aferent 

problemelor agricole şi dezvoltare rurală 

din cadrul Consiliului Local cu personal 

calificat în acest domeniu; 

 

b) Organizarea în cadrul Consiliului 

Local a unor sesiuni de informare cu 

privire la posibilităţile de finanţare prin 

PNDR 2014-2020, în vederea accesării 

măsurilor deschise la acest moment în 

cadrul programului cât şi pregătirea 

proiectelor pentru perioada următoare. 

Susşinerea înfiinţării grupurilor de 

producători la nivelul comunei 
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Direcţiile de dezvoltare ale comunei sunt : 

 

1. Dezvoltarea infrastructurii fizice a comunei în vederea unei dezvoltări durabile, cât şi 

crearea legăturilor cu comunele învecinate care ar putea aduce beneficii comunităţii locale 

(drum de legătură cu Vulcana Băi) prin accesul rapid pentru locuitorii comunei dar şi pentru 

atragerea investitorilor şi a unei diversificări a activităţilor economice ce se pot desfăşura la 

nivelul comunei; 

 

2. Crearea spaţiilor verzi, alei pietonale, locuri de joacă pentru copii,terenuri de sport,  

recondiţionarea terenului de sport aferente scolii din comună cu scopul de a creşte 

atractivitatea comunei si a crea condiţiile necesare şi pentru o reîntoarcere în mediul rural 

dupa finalizarea studiilor a tinerilor ce părăsesc comunitatea; 

 

3. Creşterea standardului de viaţă al locuitorilor prin asigurarea accesului la utilităţi pentru 

toţi locuitorii; 

 

4. Îmbunătăţirea condiţiilor în care se desfăşoară procesul de învăţământ în vederea eliminării 

riscului migraţiei elevilor incă din ciclul primar  către localităţile învecinate din mediul 

urban; 

 

5. Diversificarea activităţilor educaţionale la nivel local; 

 

6. Susţinerea antreprenoriatului la nivelul comunei cu precădere în rândul tinerilor; 

 

7. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, susţinerea investiţiilor în dotarea cu echipamente 

performante a unităţii existente la nivelul comunei. 
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Proiectele  ce se doresc a se realiza în perioada următoare în comună; 

 

Infrastructură de transport şi de utilităţi: 

 Asfaltare drumuri de interes local (Tarina II, II, V, XIV); 

 Asfaltare DC 135 sat Cucuteni: lucrări de drumuri; 

 Asfaltare strada Higi; 

 Asfaltare strada Higi 1; 

 Asfaltare str. Carierei – sat Cucuteni; 

 Asfaltare ștr. Plai - sat Cucuteni; 

 Modernizare strada Baia, drum comunal  Vulcănița și 

DC 135 de la km 2.1 la km 3; 

 Asfaltarea tuturor străzilor si drumurilor locale; 

 Extindere reţea de iluminat public în comuna Moţăieni; 

 Înfiinţare reţea de canalizare în comuna Moţăieni; 

 Alimentare apa potabilă în satul Cucuteni; 

 Extinderea si finalizarea investitiei alimentare cu gaze naturale in satul Cucuteni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiţiile în infrastructură de 

transport sunt eligibile prin 

Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

prin SubMasura 7.2 Investiţii în 

infrastructură de baza 

SubMăsura 7.2 - „Investiţii în infrastructura de bază” reprezintă cea mai bună 

soluţie pentru realizarea proiectelor pe care doreste Autoritata publica locală  a 

comunei Moţăieni să le dezvolte la nivelul comunei în perioada 2015-2020 

(fosta măsură 322 din PNDR 2007-2013). 

Alocarea totală a Submăsurii  este de 1,103 miliarde euro, din care 

935.505.962 euro din fonduri europene şi 167.730.716 euro de la bugetul de 

stat. 

În cadrul submasurii sunt eligibile finanţări separate pentru zona de asfaltare 

şi măsuri separate pentru zona de canal şi apă.  

 proiecte de apă şi canal integrate pot primi o finanţare de până la 2,5 

milioane de euro; 
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Amenajarea teritoriului 

 Actualizarea Planului Urbanistic General şi Regulamnetului local de urbanism; 

 

Educaţie, cultura şi dezvoltare sociala 

 Recondiţionarea terenului de sport; 

 Reabilitare Camin Cultural; 

 Formarea continua a cadrelor didactice; 

 Introducerea unor programe de diversificare a activităţilor educaţionale; 

 Reinnoirea fondului de carte de la biblioteca comunală funcţie de recomandările primate din 

partea cadrelor didactice, parinţi, locuitori ai comunei ( sponsorizari/achiziţie); 

 Educaţie rutieră cu sprijinul poliţiei locale; 

 Consilierea si orientarea profesională a şomerilor; 

 Rabilitarea gradinitei din satul Motaieni; 

 Reabilitarea tuturor monumentelor istorice de pe raza comunei Motaieni; 

 Actiuni pentru punerea in valoare a Muzeului Satului; 

 

Economie 

 Organizarea sesiunilor de informare cu privire la 

susţinerea antreprenoriatului în rîndul tinerilor; 

 Informarea continua în sesiuni de informare 

organizate la sediul primărie-biblioteca comunală a 

locuitorilor cu privire la posibilităţile de finanţare din 

fonduri europene nerambursabile a activităţilor pe care 

le desfăşoara în cadrul comunei; 

 Sprijinirea agricultorilor, a crescătorilor de 

animale, a tinerilor fermieri; 

 Sprijinirea investiţiilor in agroturism; 

 Sprijinirea asocierii in agricultura; 

 Construirea unei mici pieţe comunale. 

 

 

Măsuri PNDR 2014-2020: 

 Masura 4 - Investiţii in 

active fixe cu cele 5 

submăsuri; 

 Masura 6- Dezvoltarea 

exploataţiilor şi a 

întreprinderilor cu cele 4 

submasuri; 

  

 Masura  
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Sănătate 

 Dotarea cabinetului medical existent din comună; 

 Susţinerea investiţiei într-un cabinet stomatologic prin 

interemediul mediului privat; 

 Construire dispensar uman in satul Cucuteni. 

 

 

Turism 

 Susţinerea investiţiilor private în agroturism; 

 Promovarea tradiţiilor şi a meşteşugurilor 

tradiţionale; 

 Prezentarea pieselor de muzeu în cadrul unei zile special organizate a “Porţilor deschise” în 

vederea promovării tradiţiilor în rândul ecopiilor, elevilor si tinerilor din comună pentru transmiterea 

şi întelegerea păstrării şi continuităţii acestora; 

 Organizarea şi o mai bună promovare a zilei comunei, organizarea în cadrul acesteia a 

concursurilor între producătorii de produse lactate, miere, fructe etc la nivelul coumnei în scopul 

cunoaşterii şi promovării a tutor producătorilor locali; 

 Construire centru de informare turistica. 

 

Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

 Formarea continua a funcţionarilor publici; 

 Consultarea cetăţenilor din comună în mod constant cu privire la nevoile acestora şi direcţiile 

de dezvoltare viitoare; 

 Asigurarea tuturor compartimentelor primăriei cu personal claificat; 

 Consolidarea departamentului pentru agricultură şi dezvoltare rurală ca urmare a necesităţii 

informării şi accesarii fondurilor europene în perioada 2015-2020; 

 Asigurarea unei mai bune colabărări şi implicări în activitatea noului Grup de Acţiune Locală ce 

va urma să funcţioneze in urma aprobţrii Strategiei depusa în cadrul M19-Sprijin pentru dezvoltarea 

locală LEADER (DLRC -Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) (art. 35 din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013); 

 

În realizarea direcţiilor de 

dezvoltare a comunei este 

important: 

-a se întocmi graficul de 

realizare al acestora 

coroborat cu sursele de 

finanţare posibile şi realiste; 
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În vederea realizării proiectelor prezentate pentru perioada 2015-2020, proiecte care vor 

duce la o dezvoltare economică a comunei cât şi creşterea nivelului de trai, se doreşte atragerea 

fondurilor europene nerambursabile atât pentru investiţiile publice cât şi pentru investiţiile private. 

Realizarea documentaţiilor premergătoare depunerii proiectelor în vederea obţinerii finanţării 

nerambursabile de către autoritatea publică  (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, cereri de 

finanţare)  se vor finanţa din fonduri publice de la bugetul local, cofinaţraea acestora realizându-se 

deasemenea din bugetul local. 

Necesitatea de finanţare este reprezentată de conştientizarea nevoilor comunităţii locale fără 

a se ţine cont de sursa de finanţare – buget local, buget de stat, fonduri nerambursabile sau private. 

  

4.3 Surse de Finanţare Naţională 

 

Sursele de Finanţare Naţională au constituit cea mai importanta modalitate de finanţare a 

proiectelor desfăşurate în decursul ultimilor ani la nivelul comunei Moţăieni. 

Sursele de finanţare naţională reprezintă în continuare o soluţie mai rapidă în vederea indeplinirii 

direcţiilor de dezvoltare ale comunei prezentate în cadrul prezentei documentaţii. 

 

 Bugetul local constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale din: 

 venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsăminte, alte venituri 

şi cote defalcate din impozitul pe venit; 

 sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

 subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

 donaţii şi sponsorizări. 

În conformitate cLegea numărul 215/2001 a administrației publice și locale cu toate 

modificările și completările ulterioare în concordanţă cu „Atributiile consiliului local”, articolul 36, 

punctul (4), consiliul local „aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei 

bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, 

precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității 

administrativ-teritoriale, în condițiile legii”. 
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 Bugetul judeţean (Dâmboviţa) în conformitate cu cu articolul 33, alin. 3, din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale: 

 pot fi repartizate fonduri din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 

bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 22% din 

impozitul pe venit încasat; 

 
 

 
 Bugetul de stat prin transferuri către bugetul local pentru realizarea investiţiilor, transferuri 

ce se aproba anual prin legea bugetului de stat: 

 prin bugetele ordonatorilor principali de credite ai acestuia (ministerele şi agenţiile), 

precum şi din alte bugete, se pot realizări transferuri către bugetele locale în vederea 

finanţarii programelor de dezvoltare naţională, judeţeană, locală sau sociale. 

 Programele guvernamentale :  

 PNDL cf OUG 28/2013; 

 Programul privind alimentarea cu apă la sate și locuințe sociale, conform H.G. 

687/1997, cu completările și modificările ulterioare. 
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CAPITOLUL V.  CONCLUZII 

 

 

 Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Moţăieni, judeţul Dâmboviţa reprezintă punctul de 

plecare în vederea dezvoltării durabile a comunei în strânsă legătură cu direcţiile de dezvoltare ale 

regiunii Sud- Muntenia si cele prezentate în Orizont 2020. 

Realizarea investiţiilor prezentate în cadrul Stratgeiei de Dezvoltare Locală  în perioada 2015-

2020 ca direcţii de dezvoltare, vor spori calitatea vieţii la nivelul comunităţii rurale, acest lucru 

ducând la reducerea migraţiei populaţiei către mediul urban. 

În vederea susţinerii financiare a proiectelor prezentate, unitatea administrativ teritorială va 

incerca sa utilizeze toate instrumentele financiare disponibile în următoare perioadă asa cum au fost 

prezentate ăn cadrul Capitolul IV, fara a se limita la acestea funcţie de oportunităţile de finanţare 

care apar pe parcursul implementării proiectelor prezentate. 


