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 INTRODUCERE ȘI METODOLOGIE 

 
Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile încearcă 

să îşi proiecteze imaginea viitorului pornind de la o serie de certitudini prezente de potenţial şi 

resurse şi îşi trasează căi de realizare a acelui viitor. Etapele necesare în planificarea strategică 

sunt următoarele: 

1. Evaluarea mediului economico-social şi a potenţialelor locale (analiza de 
potențial) 

2. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 

- formularea scopurilor, obiectivelor și a strategiilor realiste 

- identificarea, evaluarea şi ordonarea măsurilor şi proiectelor după priorităţi 

3. Implementarea Strategiei de Dezvoltare 

- dezvoltarea planurilor de acţiune 

- implementarea planurilor 

- monitorizarea şi evaluarea rezultatelor 

 1. Evaluarea mediului economico-social și a potențialelor locale 

Echipa de proiect a iniţiat evaluarea mediului economico-social local şi a potenţialelor 

existente în zonă pentru ca, pornind de la acestea, să creeze şi implementeze politici şi programe 

adresate necesităţilor locale. S-a pornit de la idea fundamentală că forţele determinante ale dezvoltării 

locale sunt baza economică şi capacitatea de dezvoltare a acesteia, având în vedere şi tendinţele 

externe şi evenimentele care pot avea impact asupra acestora. 

 Definirea domeniilor de analiză 

Domeniile de analiză au fost grupate astfel: situaţia economică, poziţia geografică 

infrastructura fizică şi de comunicaţii, mediul de afaceri, patrimoniul, fiecare din aceste domenii fiind 

împărţit în sub-domenii, pentru a cuprinde o gamă cât mai largă şi reprezentativă a vieţii 

economico-sociale a comunei Motaieni 

 Colectarea datelor 

Colectarea datelor, ca factor cheie al realizării analizei economico- sociale a zonei, a fost 

un proces dificil, avându-se în vedere disponibilitatea şi accesul la date statistice, relevante 

acestui scop. De aceea, acolo unde nu a fost posibilă găsirea unor date statistice oficiale sau 

colectarea unor date relevante de la diversele instituţii şi organizaţii de profil, s-au colectat date 

empirice. Prezentarea datelor şi informaţiilor prelucrate s-a făcut astfel încât acestea să fie 

relevante şi relativ uşor de înţeles pentru factorii de decizie. 

 Analiza SWOT 
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După colectarea şi prelucrarea datelor, echipa de proiect a organizat derularea analizelor 

de potenţial al zonei, în vederea utilizării acestora în cadrul analizei SWOT. 

Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în procesul planificării strategice pentru 

identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni comune a strategiei de 

dezvoltare. SWOT semnifică Puncte tari, Puncte Slabe, Oportunităţi şi Ameninţări. Analiza 

SWOT trebuie să dea în esenţă un răspuns la întrebarea “Unde suntem?”, aceasta implicând 

analiza mediului intern al zonei şi a mediului extern general şi specific. 

Pornind de la rezultatele analizei SWOT echipa proiectului a trecut la etapa a doua de 

realizare a planificării strategice şi anume la elaborarea propriu-zisă a strategiei. 

2. ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 
COMUNEI MOTAIENI 

 Formularea obiectivului general, a direcțiilor strategice și a domeniilor prioritare de 

acțiune 

Pe baza profilului economico-social al zonei, identificat în etapa anterioară, echipa de proiect 

a sintetizat misiunea strategiei de dezvoltare locală şi a identificat direcțiile strategice și domeniile 

prioritare de acţiune pentru următorii 7 ani. Strategia de dezvoltare trebuie să răspundă la 

întrebarea “Unde vrem să ajungem?” 

Aceste direcţii strategice şi domenii de acţiune reprezintă practic linii directoare aflate la 

dispoziţia autorităţilor locale în procesul de promovare economică a zonei, prin măsuri care să 

vizeze: alegerea amplasamentelor pentru noi întreprinderi, stimularea dezvoltării întreprinderilor 

existente şi realizarea investiţiilor în infrastructuri locale 

 Formularea alternativelor strategice și a strategiei finale 

În vederea alegerii alternativelor strategice optime, echipa proiectului a analizat patru 

opţiuni de acţiune strategică, după cum urmează: 

• Strategii de tip SO, care utilizează avantajele zonei pentru a profita la maxim de 

oportunităţile oferite de mediul extern; 

• Strategii de tip WO, care depăşesc slăbiciunile zonei pentru a profita la maxim de 

oportunităţile oferite de mediul extern; 

• Strategii de tip ST, care utilizează toate avantajele zonei pentru a evita sau minimiza 

ameninţările mediilor exterioare; 

• Strategii de tip WT, care minimizează slăbiciunile zonei şi evită sau minimizează 

ameninţările mediilor exterioare. 
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3. IMPLEMENTAREA ALTERNATIVEI STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

În această etapă au fost definite obiectivele specifice din cadrul fiecărei direcții de 

intervenție, tipurile de proiecte care pot fi sprijinite, au fost estimate rezultatele efective şi 

impactul aplicării Strategiei Integrate de Dezvoltare Locală pentru a oferi apoi un mijloc de 

comparaţie autorităţilor locale în procesul monitorizării implementării. Au fost de asemenea 

schiţate în linii generale resursele necesare implementării strategiei precum şi sursele de finanţare 

avute în vedere. 

Strategia Integrată de Dezvoltare Locală a fost introdusă ca instrument nou de politică 

pentru a sustine coeziunea teritoriala, încă din perioada de programare 2007-2013. Acest concept 

se bazeaza pe abordarea nevoilor locale in zonele țintă, și pe adresarea directă a nevoilor 

specifice ale grupurilor tinta selectate. Strategia Integrată de Dezvoltare Locală contribuie la 

strategiile naționale și europene, prin valorificarea potențialului de creștere inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii în UE. 

Ținând cont de nevoile și de prioritățile specifice fiecărui teritoriu, capacitatea locală va 

putea fi consolidată, astfel încât prin larg parteneriat local, să se adopte noi modalități de 

soluționare a problemelor existente la nivelul teritoriului și să fructifice oportunitățile din zonă. 

Acest lucru conduce la reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre 

rural și urban. 

Elaborarea unei Strategii Integrate de Dezvoltare Locală are la bază caracteristici 

specifice, cum ar fi: 

• Axarea pe zone subregionale specifice și pe teritorii desemnate de populația locală 

pe baza unei abordări ascendente; 

• Un parteneriat public-privat care reprezintă teritoriul și populația acestuia și conduce 

procesul de dezvoltare fără ca vreun grup de interese sau autoritățile publice să dețină 

majoritatea în procesul decizional; 

• O strategie pe zone concepută și aplicată printr-un proces decizional ascendent și 

participativ, pentru a aborda cele mai stringente nevoi din zonă; 

• O strategie de dezvoltare locală multisectorială pentru a promova și a corela 

capacitățile de dezvoltare de la nivel local ale diferitelor sectoare în vederea îndeplinirii 

obiectivelor locale; 

• Inovarea ca obiectiv transversal în dezvoltarea teritoriului localității respective; 
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• Colaborarea în rețea între actori de pe teritoriul localității și alte parteneriate publice-

private în vederea dezvoltării unei fundații mai stabile pentru transferul de cunoștințe și schimbul 

de experiențe; 

• Cooperarea între actorii locali și între localități din diferite teritorii ale statelor membre, 

din UE și din afara acesteia. 

Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei MOTAIENI îsi propune sa 

valorifice potentialul, oportunitatile si realele disponibilitati pentru dezvoltare, inclusiv crearea 

unui mediu de afaceri stimulativ si competitiv, menit a atrage investitii private importante din 

tara si din strainatate. 

Planificarea strategică este definita ca fiind un proces abordat de către comunitatile locale 

in vederea stabilirii unei directii unitare, astfel incat, politicile si programele prognozate să 

corespundă așteptărilor cetățenilor și necesităților de dezvoltare durabilă. 

Printre obiectivele propuse, o mare importanta o are formarea unei deprinderi a 

participarii publice, stimularea capacitatii de adaptare a cetatenilor la cultura schimbarii, 

transformarea comunei MOTAIENI, într-un punct de referinta pentru alte comune, si nu în 

ultimul rand, utilizarea eficienta si concentrata a tuturor resurselor locale corelata cu atragerea si 

utilizarea rationala a fondurilor de finantare publice si private, interne si internationale. 

Punerea în aplicare a actiunilor continute în Strategie, va permite Autoritătii Publice 

Locale a comunei MOTAIENI, judetul. Dambovita, pe termen scurt şi mediu, să îmbunătătească 

calitatea vietii locuitorilor, în contextul unei dezvoltării armonioase a localităţii, obtinute prin 

aplicarea soluţiilor potrivite, documentul constituindu-se în bază de informatii în argumentarea 

elaborării si aplicării de cereri de finantare, pentru liniile deschise prin Programele Structurale si 

de Coeziune dar si prin oricare alte surse de finantare active în România. 

Utilitatea elaborării planurilor de dezvoltare strategică este susţinută de argumente, 
care în esenţă vizează: 

-utilizarea resurselor umane şi l ogistice existente – elaborarea unui plan strategic de 

dezvoltare locală contribuie, pe termen mediu şi lung, la gestionarea mai eficientă a resurselor 

locale (resurse umane, financiare, logistice etc.), permiţând mobilizarea la cote superioare a 

acestor resurse în vederea atingerii obiectivelor propuse în cadrul planurilor de dezvoltare; 

-existenţa unui plan de dezvoltare creează / facilitează obţinerea resurselor financiare care 

să susţină procesele de dezvoltare la nivel local. Planul strategic clarifică pentru toţi factorii 

implicaţi în programele de ajustare sau dezvoltare socială care sunt obiectivele urmărite de 

autorităţile locale pe termen mediu şi lung. R olul strategiei de dezvoltare fiind acela de a 
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modifica optica elaborării unor strategii conjuncturale prin care se urmăreşte elaborarea 

,,strategiilor de supravieţuire imediată” (satisfacerea unor nevoi imediate). Această perspectivă 

imediată trebuie înlocuită cu perspectiva dezvoltării strategice. 

Scopul acestei lucrări este aceea de a face o diagnoză a spaţiului rural la nivelul comunei, 

în vederea identificării principalelor probleme cu care se confruntă acestă comunitate, precum şi 

definirea unei strategii integrate de dezvoltare. 

 

CAPITOLUL I 

 

ANALIZA DE POTENȚIAL A COMUNEI MOTAIENI, JUD. DAMBOVITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una dintre cele mai actuale si importante probleme cu care se confrunta spatiul rural 

romanesc este legata de conceptul de dezvoltare rurala durabila. Tinand cont de managementul 

strategic al dezvoltarii rurale durabile, un aspect important il reprezinta legaturile existente dintre 

comunitatile rurale si centrele urbane. Ambele medii pot influenta cu usurinta dezvoltarea la 

nivel individual si societar al unei comunitati, in cazul inexistentei unui mod de exploatare a 

acestora. In acest fel, va deveni necesar, implementarea conceptului de management strategic cu 

rol in gestionarea si evaluarea fenomenului mentionat anterior. 
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Managementul strategic poate fi, asadar definit, ca un ansamblu de activitati care se 

bazeaza strict pe nevoile si potentialul de dezvoltare a comunitatii rurale, intr-o viziune de 

dezvoltare, in vederea filtrarii si minimizarii efectelor negative ale legaturilor rural-urban. 

Dezvoltarea durabilă – DD – conceptul de dezvoltare economico-socială recomandat 

tuturor ţărilor de către ONU, prin care se caută armonizarea a trei componente fundamentale: 

resursele umane, creşterea economică, echitatea între generaţii. 

Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv strategic international adaptat la specificul 

fiecărei ţări. 

Dezvoltarea durabilă, este un concept de evoluţie a societăţii care permite folosirea pe 

termen lung a mediului astfel ca, dezvoltarea socio-economică să rămână posibilă concomitent cu 

menţinerea calităţii mediului la un nivel acceptabil. 

Dezvoltarea durabilă presupune corelarea a patru idei fundamentale, aparent 

independente, dar care se află într-o strânsă condiţionare: îndeplinirea cerinţelor prezente şi 

viitoare - care stabilesc scopul durabilităţii; 

-îndeplinirea cerinţelor prezente şi viitoare - care stabilesc scopul durabilităţii; 

-îndeplinirea nevoilor - care defineşte scopul dezvoltării (dezvoltarea care răspunde 

necesităţilor prezentului fără a compromite capacitatea de a satisface necesităţile generaţiilor 

viitoare); 

-menţinerea compatibilităţii dintre dimensiunea populaţiei şi capacitatea productivă a eco-

sistemului -care recunoaşte că există limite şi cerinţe pentru echilibru; 

-implementarea unui proces al schimbării - care confirmă că definirea cerinţelor şi 

nevoilor pentru dobândirea echilibrului durabil se va schimba odată cu situaţiile, condiţiile şi 

timpul. 

Cadrul organizatoric pentru dezvoltare durabilă s-a instituit în ultimul deceniu al 

secolului 20 prin: 

-înfiinţarea de comisii pentru dezvoltare durabilă la nivelul guvernelor, organizaţiilor 

neguvernamentale, Băncii Mondiale, Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliului şi Parlamentului 

Europei, Consiliului Mondial al Energiei, elaborarea de către instituţii naţionale şi internaţionale 

de analiză, studii şi cercetări, a unor studii şi scenarii pentru dezvoltare şi respectiv dezvoltare 

durabilă pe întreg orizontul de timp al secolului 21. 

 -elaborarea de către instituţii naţionale şi internaţionale de analiză, studii şi cercetări, a 

unor studii şi scenarii pentru dezvoltare şi respectiv dezvoltare durabilă pe întreg orizontul de 

timp al secolului 21. 
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Anul 2021, impune elaborarea noilor Strategii Integrate de Dezvoltare Durabilă, pentru 

perioada programatică 2021-2027, care au în vedere schimbările generate de contextul 

economico-social și sanitar actual, asupra situatiei europene, nationale, regionale, judetene si 

locale. 

Motaieni trebuie să se dezvolte ca un sat european, cu standarde de calitate aferente 

fiecarui domeniu cheie menționat , dar şi să integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional 

potenţialul existent. Valorificarea acestuia în paralel cu iniţierea, susţinerea şi materializarea unor 

demersuri acţionale şi investiţionale se poate realiza prin atragerea de surse publice şi private. 

Iniţiativa elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei MOTAIENI este 

rezultatul conştientizării faptului că dezvoltarea competitivă, durabilă a comunităţilor locale 

poate fi realizată eficient doar prin abordarea unei politici locale coerente, de planificare 

strategică şi de promovare economică modernă, care să permită încadrarea comunei în actualele 

tendinţe de dezvoltare la nivel european şi naţional şi să ducă în final la creşterea calităţii vieţii 

locuitorilor săi. 

Prima parte a acestui studiu reprezintă o evaluare a mediului extern şi al mediului intern 

al comunei Motaieni cu scopul de a răspunde la întrebarea “Unde ne aflam?” 

Pornind de la principiul subsidiarității, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 

Motaieni promovează cerinţele specifice ale dezvoltării zonei, în acord cu priorităţile şi 

necesităţile strategice ale dezvoltării judeţene/regionale şi în corelaţie cu prevederile strategice pe 

plan naţional, respectiv exigenţele impuse de politicile și prioritățile Uniunii Europene. 

 În acest sens, s-au avut în vedere obiectivele majore pe termen mediu şi lung prevăzute 

în: 

• Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030; 

• Planul Naţional Strategic PAC post-2020; 

• Strategia de Dezvoltare Inteligentă a Regiunii Sud 2021-2027; 

• Strategia de dezvoltare Economico-Socială a judeţului Dambovița 2021-2027; 

• Planul Național de Investitiții și Relansare Economic; 

       •      Planul Național de Recuperare și Reziliență. 
 

1. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE 

 

Comuna Motaieni este situata in zona central nordica a judetului Dambovita, la o distanta 

de 23 km fata de municipiul resedinta de judet, Targoviste, si 40 km fata de orasul Sinaia. Din 
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punct de vedere al incadrarii geografice, teritoriul administrativ al comunei Motaieni se situeaza 

intre urmatoarele coordonate geografice: 

-45°04’45.94”- 45°07’43.47” latitudine nordica si -

25°22’03.80- 25°25’35.13” longitudine estica 

Suprafata teritoriului administrativ al comunei: 1177,90 ha 
 

Vecinatati: 
 

-NORD: Comuna Vulcana Bai si orasul Fieni; 
 

-EST: Orasul Pucioasa; 
 

-SUD: Orasul Pucioasa si Comuna Vulcana Bai; 
 

-VEST: Comuna Vulcana Bai. 

1.1. SCURTA ISTORIE (extrase din documente de arhivă) 
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. 
 

Satul Motaieni 
 

S-a numit inainte Cotaiani. La 20 III 1639 Stanislav din Cucuteni vindea lui Jupan Panait, 

ocina sa din Cucuteni „a sasea partea de fune pana in hotarul Cotaianilor si pana in hotarul Fienilor”, 

Asezarea fostului sat Cotaiani pe locul viitorului sat Motaieni este aici evidenta. Pentru vechimea 

asezarii si situarea sa este foarte interesant doc.dat de Matei Basarab la 23. IX.1649, prin care se 

intareste lui Fuga, partea sa din Cotaiani pe care o avea „din mos-stramosi” cu hrisov din 6900 (1391-

1392). Hotarele erau: apa Ialomitei, fantana din Siliste, piatra Pucioasa, valea pietrei Pucioasa, 

Drumul Calugarilor, apa Vilcanei, Cornul Gilmei, valea Cetatelei, Piscul Gardurilor si Sacatura. 

Apropierea de viitoarea asezare Pucioasa este evidenta. 
 

In sec XVIII, satul Cotaieni s-a transformat in Motaieni, prin simpla inlocuire a lui C cu 

M. La 1 IX 1772, printre megiasii si preotii care dau marturie despre mosia m-rii Caldarusani de 

la Tita „pana in hotarul Fienilor” se afla si „popa David of Motaieni.” In catagrafia din 1810, 

satul este trecut cu acest nume, in schimb, in harta rusa din 1835, figureaza cu numele vechi de 

Cotieni, iar la 1838 Cotaiani. 
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La sfarsitul sec XIX, Motaieni era comuna cu 4 catune: Motaieni, Fieni, Berevoiesti si 

Ialomicioara, impreuna cu care avea 2000 de locuitori. La 1912, fara Ialomicioara-avea 596 de 

familii. 

Dupa 1912, exista o scoala cu un singur post de invatator si un local in stare buna, 

construit pe locul dat de Matei Corbescu. Dupa primul razboi mondial, localul devine 

neincapator si se simte nevoia constuirii unei noi sali de clasa la vechiul local. 
 

Caminul cultural „Iancu Vacarescu” a fost infiintat in 1933, afilierea sa la Fundatia 

Culturala avand loc la 1935. 

Caminul cultural „Iancu Vacarescu” a fost infiintat in 1933, afilierea sa la Fundatia 

culturala avand loc la 1935. Caminul nu avea local propriu, dar se faceau eforturi pentru 

inceperea constructiei unui local, la 1934 s-a donat terenul pentru aceasta constructie. In comuna 

Motaieni exista fostul conac al lui Matei Corbescu (acum dispensar uman), construit probabil in 

prima jumatate a sec. XIX. 
 

La sfarsitul secolului XIX, comuna Cucuteni se compunea din 3 catune: Cucuteni, 

Vulcana de Jos si Vulcana de Sus, impreuna cu care avea 1500 de locuitori care cultivau mai 

mult porumb si canepa si cresteau multe vite. 

 Populatia: 1810-242 de locuitori in 56 case (34 tigani). 1838-136 familii cu 504 

locuitori,1835-127 gospodarii, 1911-193 familii, 1975-222 de gospodarii. 

Scoala s-a infiintat la 1843, la 1930 stiau carte 58,4% din locuitori. Caminul cultural a 

luat fiinta in 1949. 
 

In ocupatiile traditionale un loc important l-au avut cresterea animalelor, pomicultura, dar 

si cultivarea porumbului si a canepii. 
 

Numeroasele resurse de materii prime (lemn, lana) au furnizat si aici diversificarea 

categoriilor de mesteri si mestesuguri satesti. La Cucuteni, unde traditionalismul este mai 

puternic, sunt mentionati tamplari, dulgheri, rotari, etc. 
 

Industria casnica textila cunoaste o dezvoltare deosebita, ca in majoritatea satelor de pe 

valea Ialomitei: tesutul covoarelor, velintelor, al paretarelor, stergatoarelor, al pieselor de port. Se 

ajunge la o adevarata profesionalizare, unele produse fiind comercializate. 
 

In arhitectura intalnim atat case pe un singur rand, dar si constructii pe scolu inalt sau pe 

doua nivele. 
 

Interesant ramane decorul arhitectural, prin varietatea si abundenta motivelor traforale 

(vegetale, avimorfe, geometrice) dispuse la prispele si frontoanele caselor. Locuintele vechi 
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pastreaza planul si denumirile specifice ale incaperilor si functiile adecvate: o astfel de casa este 

cea a Niculinei Avramoiu (secolul XIX), din satul Moțăieni. 

In arta populara, satul Cucuteni pastreaza caracterele specifice in morfologia si decorul 

pieselor specifice de port si interior. 

Muzeul satesc rememoreaza intr-o sinteza unitara, aspecte ale vietii si istoriei asezarii, 

reflectand totodata legaturile acesteia cu zonele invecinate. 
 

La 1980, suprafata comunei Motaieni era de 1856 ha (comuna mica), din care 760 ha la 

gospodariile individuale si 396 ha la unitatiile agricole de stat, 206 ha de padure, 205 ha fanete, 

57 ha pamant arabil, 47 ha pasune, 93 ha livezi. 
 

La 1980  populatia avea 792 de gospodarii, iar in 1981 existau 2.425 locuitori 
 

In 1980-1981 functionau doua gradinite cu 90 de copii, doua scoli cu 284 de elevi si 14 

cadre didactice, doua camine culturale, 3 biblioteci cu 9.640 volume si un dispensar cu un medic. 

1.2.GEOGRAFIE SI RESURSE NATURALE 
 
Clima 

 
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). 

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 

 

Relieful: 

 

Din punct de vedere morfologic, teritoriul administrativ al comunei Motaieni este situat 

in marea unitate de relief Subcarpatii Curburii, cu subunitatea Subcarpatii Ialomitei. 

Subcarpatii de Curbura se desfasoara intre Valea Trotusului si Valea Dambovitei, avand 

cea mai complexa structura geologica si orografica. Se dezvolta aliniamente de dealuri si 

depresiuni cu orientare oarecum paralela si in concordanta cu principalele sinclinale si 

anticlinale: pe sinclinale: depresiuni, pe anticlinale-dealuri. 
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Contactul cu subunitatile montane se face, in cea mai mare masura, prin schimbari bruste 

in peisaj, muntele ridicandu-se rapid deasupra culmilor si depresiunilor subcarpatice. In ceea ce 

priveste limita catre campie, aceasta este evidenta intre Dambovita si Buzau unde Subcarpatii se 

termina, in general, brusc, prin versanti povarnisi, fata de sectorul cuprins intre Buzau si Trotus 

unde trecerea se face lin, printr-o panta ce coboara de la 260 m la 130 m. 
 

Spre munte, pe rocile paleogene cu rezistenta mai mare la eroziune apar culmi inalte, 

creste, varfuri separate de sei. Spre campie, datorita rocilor din ce in ce mai moi (mio-pliocene si 

cuaternare) cu rezistenta mai slaba, s-a impus structura monoclinala, stratele inclina spre est si 

sud-est. Aceasta situatie a condus la separarea a doua subunitati: 

-Subcarpati interni alcatuiti din sirul depresiunilor aflate la contactul cu muntele incadrate 

la exterior de un sir de dealuri 

-Subcarpati externi, formati din al doilea aliniament de depresiuni si dealurile de la 

contactul cu campia. Trotus la nord si Slanic la sud. Sunt dominati la vest de culmi ale Muntilor 

Vrancei, iar la est trec uneori brusc, alteori mai lent spre Campia Siretului. 
 

- Subcarpatii Buzaului se desfasoara intre Vaile Slanicului de Buzau si Teleajen. Sunt 

delimitati la nord de culmile Muntilor Buzaului, iar la sud se termina brusc deasupra campiei. 
 

- Subcarpatii Prahovei se desfasoara intre vaile Teleajen la est si Dambovita la vest. (i-au 

capatat numele de la raul care si strabate aproape prin centru si care separa doua subunitati 

(Subcarpatii Teleajenului si Subcarpatii Ialomitei) cu trasaturi morfologice diferite. 
 

Comuna Motaieni este situata in Subcarpatii externi ai Ialomitei, caracterizati in mare 

parte dintr-un relief foarte accidentat erodat de numeroase vai si valcele, ce aduna apele pluviale, 

Aceste vai formeaza cursuri de apa cu caracter temporar. 
 

Relieful comunei se compune din dealuri, depresiuni si culoare de vale. Dealurile se 

prezinta sub forma de culmi orientate paralel cu reteaua hidrografica principala din zona, 

fragmentata de vai cu caracter torential. Principala culme deluroasa este reprezentata de 

interfluviul dintre raul Ialomita si paraul Vulcanita, ocupand zona centrala a comunei pe directia 

NNV-SSE. Aceasta porneste din nord, din zona satului Cucuteni de la altitudini peste 600 m 

coboara lin spre dealul Trindu (577.9 m) si mai departe spre dealul Oilor (550.6 m) si se incheie 

la nivelul comunei cu Plaiul Rosu (Vârful Roșu) , ale carui altitudini mai reduse se mentin totusi 

peste 500 m. 

Hidrografia: 
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Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Motaieni apartine bazinului 

hidrografic Ialomita-Buzau, limita administrativa a comunei fiind stabilita pe malul drept al 

raului Ialomita. 
 

Bazinul hidrografic Ialomita are o suprafata de receptie de 10350 km2 si o lungime de 

417 km, pe parcursul carora strabate toate formele principale de relief: munti, dealuri si campie. 

Raul Ialomita izvoreste din muntii Bucegi, de sub Vf. Omu si se varsa in Dunare in amonte de 

localitatea Giurgeni. 

In regiunea de munte, cursul raului Ialomita este orientat nord-sud, apele sale curgand 

printr-o vale de tip glacial cu profil in forma de V si chei sapate adanc in stanca. (Cheile 

Tatarului, Zanoagei si Orzei). Pe masura ce coboara in zona subcarpatica, albia raului se 

largeste, iar dupa intrarea in zona de campie, in apropiere de Targoviste, apele se scurg uneori 

prin mai multe brate. 

La nivelul comunei, reteaua hidrografica principala este formata din Paraul Vulcanita. 

Acesta se formeaza in partea de nord a comunei prin confluenta mai multor vai cu caracter 

temporar. 
 

Pe teritoriul comunei, paraul Vulcanita are un curs orientat preponderent de la nord la sud 

si maluri inalte de pana la 2 m, neamenajate. Dupa parasirea teritoriului comunei, cursul paraului 

se schimba spre sud-vest pana la confluenta cu paraul Vulcana. 
 

Cel mai important afluent este Valea Baia pe partea stanga care desparte Dealul Oilor de 

Plaiul Rosca. 
 

Reteaua hidrografica secundara este formata de vaile cu caracter temporar care se 

activeaza la ploile torentiale sau la topirea brusca a zapezilor. Datorita pantelor mari, apele se 

scurg rapid, infiltrarea in sol fiind scazuta. 

Resurse natural 

 

Comuna Moțăieni dispune de următoarele resurse naturale: 

- Terenuri agricole și zonă culinară; 

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

- Pășuni 
 

-Zăcăminte de gaze naturale și ghips; 
 

-Depozite aluvionare-pietriș și nisip de foarte bună calitate; -

Humă și argilă 

1.3. ASPECTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE 
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Demografia studiaza populatiile umane, urmarind, in principal, problematica referitoare la 

marimea acestora, la structurile lor dupa anumite caracteristici si la unele fenomene specifice, 

toate aceste aspecte fiind abordate, atat sub unghi static-starea lor la un moment dat-cat si sub un 

unghi dinamic-schimbarea, evolutia. 

Principalii factori de structurare ai demografiei sunt variabilele demografice: varsta, 

sexul, starea civila, statutul profesional, ocupatia, tipul de rezidenta, etnia, nationalitatea, religia, 

nivelul de scolarizare al populatiei studiate etc. 

Fenomenele demografice apar ca o forma de manifestare a unei mase de evenimente 

demografice, intr-o perioada scurta de timp, de regula un an. Cele mai importante cupluri 

evenimente-fenomene cu influenta demografica sunt: decesele-mortalitatea, nasterile-natalitatea 

(fertilitatea), casatoriile-nuptialitatea, divorturile-divortialitatea, imigratiile-migratia, la fel de 

importante fiind mobilitatea sociala sau teritoriala 

Populatie, Localitati componente: 
 

Comuna Motaieni, cu o populatie de 2069 de locuitori (recensamant 2011) este 

constituita din 2 sate: 
 

Motaieni (situat pe malul drept al raului Ialomita si al lacului Pocioasa, fiind strabatut 

aproximativ de la nord la sud de drumul national 71 Sinaia-Targoviste) si CUCUTENI (amplasat 

nord-vest fata de centrul comunei, la aproximativ 2.5 km. 

Satul MOTAIENI este localitate de rangul IV (sat resedinta de comuna), iar satul 

CUCUTENI de rangul V (cu statut de sat component), conform ierarhizarii localitatilor rurale pe 

ranguri (Legea nr 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-

Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati). 

Evolutia populatiei: 

 

DENUMIRE SAT 2002 2011 

locuitori gospodarii locuitori gospodarii 

MOTAIENI 1584 578 1512 666 

CUCUTENI 662 292 557 319 

TOTAL COMUNE 2246 870 2069 985 

 

Populatie in scadere:177 locuitori (2002-2011) 

Componența etnică a comunei Moțăieni 
- Români (97,1%) 
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- Necunoscută (2,41%) 
 

- Altă etnie (0,48%) 

Componența confesională a comunei Moțăieni 
- Ortodoxi (96,95) 

- Necunoscută (2,46%) 

- Altă religie (0,57%) 

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. 

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. 

Culte 
 

În 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). 

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. 
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1.4. ACTIVITATEA ECONOMICA 

Ultimii 30 de ani, au generat, in agricultura si dezvoltarea rurala a Romaniei multiple 

probleme de ordin economic si social, care au necesitat soluții și metode diferite de rezolvare. 
 

Lipsa unei viziuni realiste asupra viitorului satului romanesc, asupra noilor ocupatii si 

calificari necesare in procesul de diversificare a activitatilor-care sa puna bazele unei dezvoltari 

rurale multifunctionale, precum si asupra celor mai eficiente cai de integrare in Uniunea 

Europeana devine tot mai acuta. Este evident ca ultimii 20 de ani, perioada cu atatea evenimente 

si schimbari structurale de substanta, nu au adus locuitorilor comunei prefacerile de natura 

economica de care aveau nevoie. 
 

Dezvoltarea sau mai bine zis transformarile, au fost de natura inertiala, limitandu-se 

aproape de exclusivitate la valorificarea elementului cu care natura a fost darnica si anume 

terenul agricol si potentialul natural (paduri, peisaje, ape etc). 
 

Activitatile economice principale desfasurate de agentii economici din cadrul comunei 

Motaieni vizeaza preponderent comertul și agricultura, industria și serviciile fiind slab 

reprezentata. 
 

Pe raza comunei, activează un număr de 33 de agenți economici, populația fiind angajață 

în câteva sectoare de activitate precum: 

 --agricultura - 36% (305 persoane),  

 --industria prelucrătoare - 20.19%,  

 --construcții și instalații- 7.91% (67), 

      --comerț cu ridicata și cu amănuntul 6.73% (57 persoane), transport cu 4.96% (42 

persoane). 

Din punct de vedere al distribuției terenurilor, situația se prezintă astfel: 
 

CATEGORIA DE 

FOLOSINTA 

SUPRAFATA TOATAL 

(HA) 

% 

TOTAL AGRICOL 921,41 78,22 

 

din care: 

Terenuri arabile 33,89 02,88 (03,68) 

Pasuni 272,34 23,12 (29,55) 

Fanete 556,18 47,22 (60,37) 

Livezi 59,00 05,00 (06,40) 

TOTAL NEAGRICOL 256,49 21,78 (100) 

 

din care: 

Paduri si alte 
terenuri 

forestiere 

179,62 15,25 (70,03) 
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Ape cu stuf 0 0 

Drunuri si cai 
ferate 

26,92 02,29 (10,50) 

Curti constructii 48,93 04,15 (19,08) 
Terenuri 

degradate si 
neproductive 

1,00 00,08 (00,39) 

TOTAL TERITORIU 

ADMINISTRATIV 

1177,90 100,00 

 

 

Comuna Moțăieni se deosebește prin frumusețea peisajului natural, autentic rustic, al 

dealurilor subcarpatice dar și prin vestigii istorice, cele mai multe nepromovate încă. 

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. La 

intrarea în sat, 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 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 toa ta 

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. 

Cu tot acest peisaj unic și vestigii istorice și culturale, turismul este inexistent, pe raza 

comunei nefiind dezvoltate structuri de cazare și/sau de agrement pentru turiștii dornici e 

experiențe rurale. 

1.5. LEGĂTURI ȘI CĂI DE ACCES 

Căi de comunicație rutieră 

 
Principalele cai de acces catre comuna Motaieni sunt: 
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-DN 71 Targoviste-Sinaia strabate comuna de la sud la nord asigurand legatura cu orasele 

vecine, Pucioasa si Fieni; 

-DC 135 se desprinde din DN71 la nord de Primaria Motaieni si asigura accesul in satul 

Cucuteni. 
 

Transportul rutier se realizeaza pe drumul national pe o lungime de 4,12 km si pe 

drumurile comunale (35km). 

Căi de comunicație feroviară 
 

In partea de est, comuna este strabatuta de linia de cale ferata Bucuresti-Pietrosita, 

construita in anul 1912. Accesul la aceasta cale de transport se realizeaza prin halta localitatii 

Motaieni. 

1.6 POLITICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE 

Comuna Moțăieni este administrată de un primar și un consiliu local compus din 11  

consilieri. Primarul, Florin Iordache, de la Partidul Național Liberal, este în funcție din 

2012. Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe 

partide politice: 

-Partidul National Liberal-7 consilieri 
 

-Partidul Social Democrat- 4 consilieri 

 

CAPITOLUL II 
 

ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT, este un instrument de analiză atât a mediului intern cât şi a celui extern 

în care acţionează o organizaţie sau în care se plasează o localitate/regiune/ţară. Denumirea 

reprezintă un acronim provenit din limba engleză, însemnând: Strenghts (puncte tari), 

Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunităţi) şi Threats (ameninţări). 

Efectuarea analizei SWOT asupra comunei MOTAIENI a permis identificarea factorilor 

relevanţi, iar rezultatele nu s-au rezumat numai la menţionarea factorilor care descriu situaţia 

economică şi socială curentă şi condiţiile de potenţial ale localităţii, ci şi la identificarea celor 

mai importante direcţii strategice şi priorităţi care să conducă la dezvoltarea economică şi 

coeziunea socială a localităţii în perioada 2021-2027. 
 

La baza elaborării analizei SWOT au stat pe de o parte datele şi analizele prezentate în 

strategiile şi planurile naţionale, regionale şi judeţene prezentate în capitolele anterioare, iar pe de 

altă parte, informaţiile culese la faţa locului, furnizate de reprezentanţi ai diferitelor direcții din 

cadrul Primăriei, instituțiile subordonate acesteia dar și ai mediului economico-social local. 
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Acest lucru a permis identificarea unor concluzii importante legate de direcţiile strategice 

care trebuie luate în considerare în vederea unei mai bune exploatări a potenţialului economic, 

social şi de mediu al localităţii. 

 

 

PUNCTE TARI 

 Spatiul geographic compact; 

 Exsistenta resurselor natural; 

 Existenta unor traditii si obiceiuri 

specific zonei; 

 Administratia locala receptive, active, 

cu initiative, disponibila pentru orice 

efort privind dezvoltarea comunitatii; 

 Buna colaborare cu alte institutii ale 

administratiei locale si central; 

 Imbunatatirea calitatii vietii a 

locuitorilor; 

 Potential existent pentru obtinerea de 

produse ecologice; 

 Potential existent pentru dezvoltarea 

turismului rural; 

 Traditii locale in cultivarea plantelor si 

cresterea animalelor; 

 Infrastructura scoalra, sanitara si de 

cultura bine reprezentata in comuna; 

 Existenta intreprinzatorilor private in 

agricultura, constructii si industrie 

usoara; 

 Rata infractionalitatii redusa. 

 

 

 

PUNCTE SLABE 

 Infrastructura de baza insufficient dezvoltata; 

 Drumurile comunale au o stare precara; 

 Retele de canalizare si statii de epurare 

inexistente; 

 Inexistenta locurilor de cazare; 

 Lipsa bazelor sportive si de agreement; 

 Lipsa spatiilor verzi (parcuri si gradini publice); 

 Pregatire profesionala de slaba calitate in 

domeniile agro-industriale, si a serviciilor; 

 Lipsa resurselor financiare la nivel local pentru 

sprijinirea si/sau promovarea unor investitii 

publice si pentru atragerea investitiilor private; 

 Infrastructura zootehnica imbatranita si slab 

populate; 

 Inexistenta unor investitii private majore care sa 

atraga forta de munca; 

 Diversificarea slaba a activitatilor economice, 

dependent fata de agricultura si de zootehnie; 

 Lipsa centrelor de colectare, procesare si 

valorificare a produselor agricole obtinute pe 

raza comunei; 

 Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si 

administrarea proiectelor finantate din 

Fondurile Structurale pentru proiecte de 

infrastructura si mediu; 

 Mentalitatea de indiferenta fata de protectia 

mediului; 
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 Lipsa infrastructurii de sprijinire a afacerilor; 

 Lipsa amenajarilor pentru gestionarea gunoiului 

de grajdi care favorizeaza emisiile crescute de 

amoniac; 

 Lipsa asociatiilor de producatori si altor grupuri 

care sa poata valorifica mai bine productia 

obtinuta. 

 
 

 

OPORTUNITATI 

 Dezvoltarea fermelor zootehnice si mixte prin 

adaptarea la standardele de mediu prvind 

gestionarea gunoiului de grajdi; 

 Investitiile in infrastructura de baza si servicii 

care vor creste activitatea zonei; 

 Realizarea/extinderea/finalizarea retelei de 

alimentare cu gaze natural/apa/canalizare si a 

statiilor de epurare; 

 Utilizarea resurselor locale intr-un mod durabil 

si echilibrat prin investitii pentru protejarea, prin 

intretinerea, restaurarea si modernizarea 

obiectivelor de patrimoniu cultural si natural de 

interes local si prin conservarea traditiilor si 

obiceiurilor; 

 Cresterea activitatii zonelor rurale, atat pentru 

populatia rurala cat si pentru turisti prin actiuni 

innovative de punere in valoare a patrimoniului 

local; 

 Sporirea programelor educationale privind 

protectia mediului si implicarea populatiei in 

acest demers; 

 Incurajarea agentilor economici de a investi in 

echipamente si tehnologii nepoluante si de a 

 

AMENINTARI 

 Reactie nefavorabila la sistemul de 

norme sanitare impuse; 

 Natalitatea scazuta, migratia si 

imbatranirea populatiei; 

 Poluarea si distrugerea ariilor natural 

invecinate prin folosirea 

necorespunzatoare a tehnicilor de 

cultivare a plantelor si crestere a 

animalelor; 

 Potentiale amenzi de la Garda de Mediu 

pentru lipsa infrastructurii de gestionare 

a gunoiului de grajdi; 

 Alterarea si pierderea mostenirii 

culturale a traditiilor rurale; 

 Resurse limitate pentru finantarea 

obiectivelor de investitii; 

 Acces ingreunat in teritoriu din cauza 

infrastructurii rutiere precare – drumuri 

comunale critice; 

 Reducerea gradului de confort prin 

stagnarea extinderii infrastructurii de 

apa curenta, canalizare in teritoriu; 

 Reactia redusa a mediului local la 
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apela la surse de energie neconventionale 

(energie eoliana, energie solara, etc); 

 Investitii pentru reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de sera si ammoniac din agricultura, cu 

ajutorul fondurilor europene; 

 Pastrarea si promovareas identitatii locale; 

 Dezvoltarea potentialului turistic al zonei prin 

investitii in spatii de cazare si diversificarea 

structurii activitatilor economice; 

 Existenta fondurilor europene prin Programul 

National de Dezvoltare Rurala si prin Planul 

National de Redresare si Rezilienta. 

schimbarile si provocarile actuale, 

conducand la scaderea competitivitatii 

teritoriului comunei in favoarea altor 

teritorii considerate mai interesante de 

catre turisti si posibilii investitori; 

 Stagnarea nivelului de dezvoltare 

economica si a nivelului de trai datorita 

lipsei infrastructurii de sprijinire a 

afacerilor. 

 

 
 
 

Analiza SWOT a localității permite formularea unor opțiuni strategice, pe baza cărora vor 

fi fundamentate ulterior obiectivul general, direcțiile strategice și domeniile de intervenție ale 

comunității. 
 

Cele patru opțiuni strategice pe care le are la dispoziție Primăria sunt: 

- Alternativa SO – intervenții menite să consolideze punctele tari pentru a valorifica 

oportunitățile 
 

- Alternativa ST - intervenții menite să consolideze punctele tari pentru a elimina 

amenințările 
 

- Alternativa WO - intervenții menite să îmbunătățească punctele slabe pentru a valorifica 

oportunitățile 

- Alternativa WT - intervenții menite să îmbunătățească punctele slabe pentru a elimina 

amenințările 

Analizând contextul actual și tendințele care se prefigurează în exercițiul financiar 2021-

2027, Primăria a hotărât să acționeze simultan pe cele două alternative pozitive, SO și WO 

consolidând punctele tari ale localității și corectând punctele slabe, pentru a beneficia de 

oportunitățile oferite. 
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CAPITOLUL III 
 

VIZIUNEA STRATEGICĂ ȘI DIRECȚIILE DE 

DEZVOLTARE A COMUNEI MOȚĂIENI ÎN PERIOADA 
 

2021-2027 

 

O caracteristică comună a comunităților prospere este trecerea de la controlul ierarhic la 

participarea democratică, prin implicarea tuturor factorilor interesaţi în elaborarea unor direcţii 

de acţiune care să ducă în final la creşterea bunăstării întregii zone. 

Scopul elaborării acestei Strategii Integrate de Dezvoltare Durabilă a comunei Moțăieni 

este aceea de a pune la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi în progresul comunei şi a zonelor 

limitrofe, o gândire unitară cu privire la căile necesare a fi de urmat, creând premisele apariţiei unui 

efect sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase şi durabile. 

Acest document serveşte drept ghid pentru următorii 7 ani administraţiei publice locale în 

vederea corelării acţiunilor la nivel local în toate sectoarele care pot şi trebuie să contribuie la 

progresul întregii comunităţi. 

Strategia constituie un tot unitar, echilibrat, măsurile dintr-un domeniu influenţând 

evident şi alte domenii şi împletindu-se în mod armonios, iar efectele lor fiind congruente şi 

complementare. Trebuie, de asemenea avut în vedere faptul că dezvoltarea economică a zonei nu 

poate fi un scop în sine ci ea trebuie să ducă la îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor, 

pentru a asigura acestora o viaţă mai bogată în conţinut şi mai armonioasă. Scopul major al 

prezentei Strategii Integrate de Dezvoltare Durabilă a comnunei Moțăieni este asigurarea 

prosperităţii şi a calităţii vieţii locuitorilor. 

Obiectivul general al strategiei, pentru perioada 2021-2027 este: “Dezvoltarea 

economico-socială durabilă a comunei Moțăieni, prin abordarea integrată a aspectelor 

economice, sociale și de mediu care vor contribui la valorificarea avantajului competititv, 

în scopul creșterii prosperității și calității vieții locuitorilor săi.” 

Acest obiectiv  general  reprezintă  exprimarea  sintetică  a  principalelor  scopuri  ale 
 
acţiunilor necesare în următorii 7 ani. În vederea realizării acestui deziderat au fost acceptate 
 
patru Direcții Strategice de Dezvoltare : 
 

1. Îmbunătățirea infrastructurii edilitare de bază 
 

2. Crearea unui mediu de afaceri transparent și solid 
 

3. Creșterea coeziunii economico-sociale și dezvoltarea unei comunități inclusive 
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4. Transformarea mediului înconjurător într-un habitat prietenos și atractiv pentru 

locuitori 

 Acestea reprezintă căile prin care vor fi realizate scopurile dezvoltării comunității, 

obiectivul general al strategiei. În urma analizei efectuate s-au stabilit șase Domenii Prioritare de 

Acțiune în care factorii locali să intervină prin măsuri active pentru a crea sinergia necesară 

realizării dezvoltării: 
 

-  Infrastructură locală și utilități 
 

-  Dezvoltare economică 
 

-  Mediu și dezvoltare sustenabilă 
 

-  Cultura, educatie, capital uman 
 

-  Sănătate şi asistenţă socială 
 

-  Administraţie locală 

 

 Pentru fiecare domeniu de dezvoltare au fost stabilite obiective specifice care urmează a 

fi atinse prin implementarea de proiecte, fructificând la maximum oportunităţile de finanţare 

disponibile, atât europene cât şi naţionale. Aceste obiective specifice, au fost stabilite plecându-

se de la nevoile identificate în cadrul analizei de potențial, dar și ținându-se seama de prioritățile 

din documentele programatice ale Uniunii Europene, Guvernului României și Consiliu lui 

Județean Dâmbovița. 
 

Fiecare obiectiv specific reprezintă modalități de atingere a obiectivului geenral și ele sunt 

operaționalizate cu ajutorul intervențiilor/proiectelor din cadrul fiecărui domeniu, 

Detalierea obiectivelor şi a modului de atingere a lor se regăseşte mai jos 

Domeniul de dezvoltare „Infrastructură locală şi utilităţi” 

Obiectivele specifice: 

 

❖ Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri rutiere și a traseelor pietonale din comună; 
 

❖ Finalizarea infrastructurii de alimentare cu gaze pentru gospodăriile și agenții 
economici; 
 

❖ Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă și construire rețea de canalizare; 
 

❖ Îmbunătăţirea reţelei electrice din comuna 

Tipurile de intervenții care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 
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• Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri, prin asfaltarea tuturor străzilor și drumurilor 

comunale; 
 

• Construirea unei centuri ocolitoare a comunei; 
 

• Extinderea și finalizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în satul Cucuteni; 
 

• Extinderea  sistemului de alimentare cu apa; 
 

• Construirea rețelei de canalizare la nivelul comunei; 
 

• Creșterea eficienței energetice şi extinderea sistemului de iluminat public din comuna 

Moțăieni (sistemele de iluminat stradal din tara noastra necesita inca eforturi importante pentru 

cresterea parametrilor luminotehnici, energetici si economici, pentru ca, in general, nivelurile de 

luminanta si iluminare pe baza carora sunt proiectate instalatiile actuale sunt reduse in raport cu 

normele europene, determinand o securitate scazuta a traficului rutier si a circulatiei pietonale) 
 

• Creşterea capacităţii de atragere fonduri nerambursabile. 

În condiţiile în care veniturile proprii ale comunităţii sunt insuficiente, intervențiile 

menţionate mai sus, cu rol deosebit de important pentru asigurarea creşterii dezvoltării 

economice a localităţii şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a locuitorilor, vor putea fi realizate cu 

fonduri atrase din programele de finanțare ale Uniunii Europene și cu fonduri de la Guvernul 

României. 

Implementarea acestora va avea ca efecte: 
 

- creşterea calităţii vieţii locuitorilor, în termeni de confort, igienă şi siguranţă în folosirea 

infrastructurii de transport, apă şi apă uzată, energie electrică, respectiv a celei de gaze naturale; 
 

-reducerea costurilor cu reparaţii şi combustibili datorate stării carosabilului din comună; -

reducerea poluării aerului datorată folosirii combustibililor solizi; 
 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de intervenții sunt: Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Regional pentru regiunea Sud, bugetul de 

stat, bugetul local 

 

Domeniul de dezvoltare „Dezvoltare economică” 
 

Obiectivele specifice 

❖ Stimularea realizării de investiții în zonă prin crearea infrastructurii de sprijinire a 

afacerilor; 
 

❖ Diversificarea activităților economice (producție și prestări servicii) desfășurate pe 
teritoriul comunei și crearea de noi locuri de muncă; 
 

❖ Stimularea asocierii agenților economici în vederea oferirii de servicii mai complexe; 
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❖ Stimularea culturii antreprenoriale în rîndul tinerilor din comună; 
 

❖ Dezvoltarea standardelor de calitate și a agriculturii ecologice la nivelul comunei; 
 

❖ Dezvoltarea capacităților de colectare, procesare și valorificare a produselor agricole; 

Tipurile de intervenții care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 
 

• Sprijinirea înființării unui centru de consiliere și cnsultanță pentru mediul provat în 

domeniul dezvoltării agriculturii, industriilor și serviciilor rurale; 
 

• Sprijinirea asocierii fermierilor în cooperative sau asociații de profil; 
 

• Sprijinirea modernizării fermelor agricole și zootehnice; 
 

• Sprijinirea creării de capacități de colectare și procesare a produselor agricole; 
 

• Înființare piață agro-alimentară pentru sprijinirea comercializării produselor agricole 

 

• Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter 

comercial prin pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR 2021-2027 

 

• Înfiinţarea de microîntreprinderi ce desfăşoară activităţi nonagricole, în special în 

domeniul producției, serviciilor și agroturismului; 
 

• Înființare pacuri de producție a energiei fotovoltaice și/sau a energiei eoliene 
 

• Sprijinirea creării de unități agroturistice; 
 

• Crearea unui centru de informare turistică; 
 

• Oferirea de sesiuni de informare și formare în domeniul antreprenoriatului, finanțării 

și gestionării afacerilor pentru fermieri și alte categorii de tineri.. 

 Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 
 

- creşterea productivităţii agriculturii 

- scăderea ponderii populației ocupate în agricultura de subzistență; 

- diversificarea structurii economice a comunei 
 

- creşterea nivelului de trai al locuitorilor comunei; 
 

- crearea de noi locuri de muncă; 
 

- creșterea incasărilor la bugetul local; 
 

- creşterea importanţei activităţilor non-agricole și dezvoltarea mediului de afaceri); 
 

- creșterea vizibilității comunei pe plan național; 
 

- practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de mediu adecvate. 
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Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR 2021-2027, 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, Programul Operațional Regional Sud, bugetul de 

stat, bugetul local, contribuţie privată. 

Direcţia de dezvoltare Mediu și dezvoltare sustenabilă 
 

Obiectivele specifice: 
 

❖ Creșterea calității aerului și protejarea apei și a solului pe teritoriul comunei; 
 

❖ Creșterea nivelului de igienă publică și curățenie; 
 

❖ Dezvoltarea economico-socială durabilă a comunei și crearea unui mediu ambiant 
 
plăcut; 
 

❖ Dezvoltarea facilităților de cultură, agrement și petrecere activă  a timpului liber. 

Tipurile de intervenții care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 

• Crearea unei platforme de depozitare și valorificare a deșeurilor compostabile; 
 

• Înființarea de perdele forestiere pe suprafețe de teren ale Primăriei sau ale 

persoanelor/agenți economici privați; 
 

• Amenajarea câte unui parc în fiecare sat din comună,  inclusiv dotarea lor cu 
 

puncte de acces WI FI și echipamente pentru activități fizice în aer liber; 
 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 
 

-Reducerea poluării; 
- Conformarea cu standardele de gestiunea deșeurilor și protecția mediului 

existente la nivel național și internațional; 

- Creșterea calității vieții locuitorilor din comuna Moțăieni. 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR 2021-2027, 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, Programul Operațional Regional Sud, bugetul de 

stat, bugetul local, contribuţie privată. 

Direcţia de dezvoltare „Cultură, educație, capital uman” 
 

Obiectivele specifice: 
 

❖ Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene; 
 

❖ Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene; 
 

❖ Dezvoltarea infrastructurii sportive, de agrement şi recreere; 
 

❖ Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru moştenirea culturală, păstrarea 
tradițiilor și obiceiurilor locale; 
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❖ Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din comună. 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective 

sunt următoarele: 

• Reabilitare/modernizare și dotare cămine culturale din Moțăieni și Cucuteni; 
 

• Crearea unei biblioteci (inclusiv cu mijloace virtuale) cu un fond de carte bogat; 
 

• Punerea în valoare a Muzeului Satului care să prezinte tradițiile și obiceiurile 

tradiționale locale; 
 

• Reabilitarea monumentelor istorice de pe raza comunei Moțăieni; 
 

• Organizarea festivalului „Ziua Comunei” și a altor manifestări culturale și artistice; 
 

• Construire bază sportivă și de agrement (teren de sport și parc de agrement); 
 

• Reabilitare scoala din satul Cucuteni  si scoala/gradinita Moțăieni 
 

• Dotarea școlilor cu mijloace electronice de predare/învățare; 
 

• Eficientizarea energetică a școlilor si achiziția unui microbuz școlar pentru accesul 

elevilor la unitățile școlare; 
 

• Susținerea performanțelor sportive și asigurarea burselor de studii 
 

• Susținerea cultelor religioase; 
 

• Facilitarea accesului la programe de formare, perfecționare continuă și consiliere a 

tinerilor și adulților, prin crearea de parteneriate pentru accesarea proiectelor de 

resurse umane; 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 
 

- existenţa unor condiţii optime pentru procesul de educaţie şi instruire a tinerilor din 
 
comună; 
 

- asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea de activităţi culturale; 
 

- asigurarea standardelor minimale de recreere şi agrement pentru populaţia comunei, în 

special a tinerilor; 

- consolidarea unui „portofoliu” de obiceiuri şi tradiţii ale comunei, care să fie transmise 

mai departe generaţiilor tinere. 
 

- Creşterea nivelului de calificare al populaţiei din comună și adaptarea continuă la 

solicitările venite dinspre angajatorii din județ. 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: 
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PNDR, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Sectorial, Dezvoltarea 

Resurselor Umane, bugetul de stat (Fondul de Mediu, Administraţia Fondului Cultural Naţional), 

bugetul local, sponsorizări din surse diferite. . 

Direcţia de dezvoltare „Sănătate şi asistenţă socială” 
 

Obiectivele specifice: 
 

❖ Modernizarea și extinderea infrastructurii sanitare; 
 

❖ Dezvoltarea infrastructurii sociale; 
 

❖ Eficientizarea procesului de oferire a asistenței sociale; 
 

 Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective 

sunt următoarele: 

• Înființarea unui centru de îngrijire și asistență socială pentru bătrâni si a altor 

infrastructuri de tip social; 
 

• Construirea unor  dispensare umane în satele Moțăieni și Cucuteni ; 
 

• Sprijinirea realizării unui cabinet stomatologic privat; 
 

• Construirea unui dispensar  veterinar în Moțăieni, care să atragă noi medici și asistenți 
 

și medici veterinari; 
 

• Asigurarea sprijinului pentru înfiinţarea unui ONG care să activeze în domeniul social, 

prin acţiuni de informare a celor interesaţi de a pune bazele ONG-ului; 

 Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 
 
-  Îmbunătățirea condiţiilor de viaţă pentru persoanele cu nevoi speciale și nevoi de 

asistență socială și medicală; 

-  Dinamizarea sectorului social prin înfiinţarea unui ONG care să se implice în respectarea 

standardelor în domeniu, în pregătirea şi implementarea de proiecte. 
 
  sprijinirea familiilor și a natalității la nivel de comună. 

 Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR, bugetul 

local. 

Direcţia de dezvoltare „Administraţie publică” 

 
Obiectiv specific: 

 
 Dezvoltarea corespunzătoare a serviciilor publice, conform legislaţiei în vigoare 

 

 Modernizarea și digitalizarea serviciilor publice 
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 Crearea bazei materiale pentru a executa lucrări edilitare în regie proprie 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 
 

• înfiinţarea serviciilor publice, prevăzute de legislaţia naţională, cum ar fi Serviciul de 

voluntari pentru situaţii de urgenţă şi dotarea corespunzătoare a acestuia, printr-un proiect 

finanţabil de la bugetul local sau bugetul de stat; 
 

• studii, consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea managementului serviciilor publice 

printr-un proiect finanţabil din PODCA; 
 

• Digitalizarea funcțiunilor și serviciilor administrației publice locale (ex. SPIT, circuitul 

documentelor în Primărie, informarea cetățenilor, arhivă electronică, etc); 

• Crearea rețelei de supraveghere video la nivelul comunei penru creșterea gradului 

siguranță al locuitorilor; 

• Achizitia de masini, utilaje și echipamente pentru executarea de lucrari edilitare în regie 

proprie. 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 
 

- eficientizarea și creșterea transparenței administrației publice locale, prin 

debirocratizare; 
 

- scăderea costurilor de funcționare a Primăriei; 
 

- creșterea confortului cetățenilor și agenților economici în raport cu administrația 

publică locală; 
 

- informarea mai bună a cetățenilor; 
 

- condiții de muncă mai bune pentru angajații Primăriei. 

 Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PODCA, bugetul 

de stat, bugetul local. 

CAPITOLUL IV 
 

OBIECTIVE SPECIFICE SI PROIECTE IDENTIFICATE 
 

 

Dezvoltarea sau regenerarea unei asezări rurale este determinată semnificativ de 

schimbările care se produc în structura economiei locale, in structura populatiei si in cultura 

comunitara. Pe de altă parte, dezvoltarea comunității este substanțial influențată de aplicarea unui 

management adecvat si axat pe trei tinte principale : dezvoltarea infrastructurii si asigurarea accesului 

la infrastructura, protectia mediului ambiant si diminuarea saraciei. 
 

Totodata, dezvoltarea comunitatii trebuie sa tina cont de caracterul limitat al resurselor 
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(de capital uman, natural si financiar) ce impiedica o autoritate publica sa gestioneze toate 

problemele comunitatii , precum si de alocarea echilibrata a acestora. 

Autoritatea publica trebuie sa evalueze permanent oportunitatea realizarii unei investitii, 

nu numai in raport cu resursele sale financiare prezente, dar si cu cele viitoare , precum si cu 

optiunile populatiei, astfel incat aceasta autoritate sa incurajeze responsabilitatea comunitara si 

individuala, precum si parteneriatul in realizarea unui proiect de dezvoltare locala. 
 

Obiectivele principale ale dezvoltarii comunei Moțăieni constau in: 
 

• Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si 

consumatorilor industriali la aceasta infrastructura (apă, canalizare, distributie gaze, electricitate, 

căi de transport); 
 

• Protectia mediului și un stil de viață sănătos și sustenabil 
 

• Dezvoltarea activităților economice și reducerea saraciei; 

Tinand cont de conditiile specifice ale zonei, in subsidiar obiectivelor generale, comuna 

Moțăieni isi propune totodată și iși asumă responsabilitatea fata de persoanele defavorizate si 

pentru convietuirea etniei rrome. Realizarea obiectivelor generale se intemeiaza pe aplicarea unui 

management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare, politicile, planificarea strategica, 

precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 
 

-Dezvoltarea durabilă, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de 

cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatori 

economici; 
 

• Intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea si structurarea 

serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, 

precum si cu doleantele si cerintele comunitatii; 
 

• Realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public- privat; poate 

finanta;Integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre 

sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a 

comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte 

• Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 

materiale , financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale 

intr-un ciclu natural; 
 

• Realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanta; 
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• Integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan 

intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare 

a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte; 

• Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 

materiale , financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale 

intr-un ciclu natural; 
 

• Utlizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta sustenabilitatii, respectiv emiterea 

de reglementari si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa 

criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local; 

• Fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare 

in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala; 
 

• Analiza capacitatii tehnice de executie; 
 

• Evaluarea eficientei resurselor financiare si umane; 
 

• Evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor 

fiscale obtinute; 
 

• Identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia; corespondenta intre 

lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; 

• Evaluarea nevoilor familiilor sarace si a capacitatii primariei de a asigura accesul 

acestora la locuri de munca, servicii publice de baza, venit minim; 
 

• Protectia mediului; 
 

• Realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, 
 
ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei 

investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; 
 

• Asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, 

informatii statistice, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de 

urbanism zonal). 

 
• Planificarea intregii zone de locuit a satului va fi integrata, astfel incat sa 

cuprinda cladiri de locuit, cladiri cu destinatie comerciala, scoli si gradinite ,infrastructura 

edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale rezidentilor; 
 

• Spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta rezidentilor; 
 

• Comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a 

deseurilor; 
 

• Comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apă. 
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1. Infrastructura 
 
 
NR. 

CRT. 
OBIECITVE SPECIFICE FINANTARE TITLUL PROIECTULUI 

1. Imbunatatirea 
infrastructurii de drumuri 
rutiere si a traseelor 
pietonale din comuna. 

Programul National de 
Dezvoltare Rurala; 
Programul Operational 
Regional Sud; Bugetul 
de stat; Bugetul local 

--Imbunatatirea infrastructurii de 
drumuri, prin asfaltarea tuturor strazilor 
si drumurilor comunale(DC 135 de la 
km 2+880, str. Higi, str. Higi I, str. Plai 
din Cucuteni, str. Baia, str. Ringheni 
din Cucuteni, str. Linia Mica I, str. 
Linia Mica II si str. Linia Mica III, 
drum vicinal Vulcanita, drum vicinal 
Baia-Higi); 
--Construirea unei centuri ocolitoare a 
comunei. 

2. Finalizarea infrastructurii 
de alimentare cu gaze 
natural pentru gospodariile 
si agentii economici. 

Programul National de 
Dezvoltare Rurala; 

--Extinderea si finalizarea retelei de 
alimentare cu gaze natural in satul 
Cucuteni. 

3. Extinderea infrastructurii 
de alimentare cu apa si 
canalizare. 

Programul Operational 
Regional Sud; Bugetul 
de stat; Bugetul local 

--Extinderea sistemului de alimentare 
cu apa; 
--Dezvoltarea retelei de canalizare la 
nivelul comunei. 
 

4. Imbunatatirea retelei 
electrice din comuna. 

Programul National de 
Dezvoltare Rurala; 

--Cresterea eficientei energetice si 
extinderea sistemului de iluminat public 
din comuna Motaieni. 

 
2. Dezvoltare economică 

 
 

NR. 
CRT. 

OBIECITVE SPECIFICE FINANTARE TITLUL PROIECTULUI 

1. Stimularea realizarii de 
investitii in zona prin 
crearea infrastructurii 
de sprijinire a 
afacerilor. 

PNDR 2021-2027; 
Programul Operational de 
Dezvoltare Durabila; 
Programul Operational 
Regional Sud; Bugetul de 
stat; Bugetul local; 
Contributie privata 

--Sprijinirea infiintarii unui centru de 
consiliere si consultant pentru mediul 
privat in domeniul dezvoltarii 
agriculturii, industriilor si serviciilor 
rurale; 
--Crearea unui centru de informare 
turistica. 

2. Diversificarea 
activitatilor economice 
(productie si prestari 
servicii) desfasurate pe 
teritoriul comunei si 
crearea de noi locuri de 
munca. 

PNDR 2021-2027; 
Programul Operational de 
Dezvoltare Durabila; 
Programul Operational 
Regional Sud; Bugetul de 
stat; Bugetul local; 
Contributie privata 

--Infiintarea capacitatii de productie a 
energiei fotovoltaice si a energie 
eoliene; 
--Infiintarea de microintreprinderi ce 
desfasoara activitati nonagricole, in 
special in domeniul productiei, 
serviciilor si agroturismului; 
--Sprijinirea crearii de unitati 
agroturistice. 

3. Stimularea asocierii PNDR 2021-2027; --Sprijinirea asocierii fermierilor in 
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agentilor economici in 
vederea oferirii de 
servicii mai complexe. 

Programul Operational de 
Dezvoltare Durabila; 
Programul Operational 
Regional Sud; Bugetul de 
stat; Bugetul local; 
Contributie privata 

cooperative sau asociatii de profil 
 

4. Dezvoltarea 
standardelor de calitate 
si a agriculturii 
ecologice la nivelul 
comunei. 

PNDR 2021-2027; 
Programul Operational de 
Dezvoltare Durabila; 
Programul Operational 
Regional Sud; Bugetul de 
stat; Bugetul local; 
Contributie privata 

--Sprijinirea modernizarii fermelor 
agricole si zootehnice; 
--Stimularea transformarii gospodariilor 
taranesti in ferme familiale cu character 
commercial prin pregatirea de proiecte 
finantate prin PNDR 2021-2027; 
--Oferirea de programe de formare in 
domeniul anteprenoriatului si a 
gestionarii afacerilor pentru fermieri si 
alte categorii de tineri. 

5. Dezvoltarea 
capacitatilor de 
colectare, procesare si 
valorificare a 
produselor agricole. 

PNDR 2021-2027; 
Programul Operational de 
Dezvoltare Durabila; 
Programul Operational 
Regional Sud; Bugetul de 
stat; Bugetul local; 
Contributie privata 

--Sprijinirea crearii de capacitate de 
colectare si procesare a produselor 
agricole; 
--Infiintare piata agroalimentara pentru 
sprijinirea comercializarii produselor 
agricole. 

   
 
 3. Mediu și dezvoltare sustenabilă 

 
NR. 

CRT. 
OBIECITVE SPECIFICE FINANTARE TITLUL PROIECTULUI 

1. Cresterea calitatii aerului 
si protejarea apei si a 
solului pe teritoriul 
comunei. 

PNDR 2021-2027; 
Programul Operational 
de Dezvoltare 
Durabila; Programul 
Operational Regional 
Sud; Bugetul de stat; 
Bugetul local; 
Contributie privata 

--Infiintarea de perdele forestiere pe 
suprafete de teren ale Primariei sau ale 
persoanelor/agentilor economici 
private. 

2. Cresterea nivelului de 
igiena publica si 
curatenie. 

PNDR 2021-2027; 
Programul Operational 
de Dezvoltare 
Durabila; Programul 
Operational Regional 
Sud; Bugetul de stat; 
Bugetul local; 
Contributie privata 

--Actiuni periodice de igienizare si 
ecologizare a principalelor zone 
publice din comuna; 
--Achizitia de pubele de gunoi pentru 
colectare selective. 

3. Dezvoltarea economico-
sociala durabila a 
comunei si crearea unui 
mediu ambient placut. 

PNDR 2021-2027; 
Programul Operational 
de Dezvoltare 
Durabila; Programul 
Operational Regional 
Sud; Bugetul de stat; 

--Asigurarea serviciilor de colectare 
selective a deseurilor in Motaieni si 
Cucuteni; 
--Crearea unei platform de depozitare 
si valorificare a deseurilor 
compostabile. 
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Bugetul local; 
Contributie privata 

4. Dezvoltarea facilitatilor 
de cultura, agreement si 
petrecere active a 
timpului liber. 

PNDR 2021-2027; 
Programul Operational 
de Dezvoltare 
Durabila; 
Programul Operational 
Regional Sud; Bugetul 
de stat; Bugetul local; 
Contributie privata 

--Amenajarea cate unui parc in 
Motaieni si Cucuteni, inclusive dotarea 
lui cu puncte de acces WI-FI si 
echipamente pentru activitatile fizice 
in aer liber. 

 

 4. Cultura, educatie, capital uman 

 
NR. 

CRT. 
OBIECITVE SPECIFICE FINANTARE TITLUL PROIECTULUI 

1. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
invatamant la standarde  
europene. 

PNDR; Programul 
Operational Regional; 
Programul Operational 
Educatie si Ocupare; 
Buget de stat (Fondul de 
Mediu, Administratia 
Fondului Cultural 
National); Buget local. 

--Reabilitare scoala din Cucuteni si 
scoala/gradinita Motaieni; 
--Dotarea scolilor cu mijloace 
electronice de predare/invatare; 
--Eficientizarea energetica a scolilor si 
achizitia unui microbus scolar pentru 
accesul elevilor la unitatile scolare; 
--Sustinere performantelor sportive si 
asigurarea burselor de studii. 

2. Dezvoltarea 
infrastructurii culturale 
la standarde europene. 

PNDR; Programul 
Operational Regional; 
Programul Operational 
Educatie si Ocupare; 
Buget de stat (Fondul de 
Mediu, Administratia 
Fondului Cultural 
National); Buget local; 
Sponsorizari. 

--Reabilitare/modernizare si dotare 
camine culturale din Motaieni si 
Cucuteni; 
--Crearea unei biblioteci comunale 
(inclusive cu mijloace virtuale) cu un 
fond de carte bogat; 
--Punerea in valoare a muzeului satului 
care sa prezinte traditiile si obiceiurile 
locale; 
--Reabilitarea monument istoric “Casa 
Ion Rizescu” in comuna Motaieni; 
--Reabilitarea tuturor monumentelor 
istorice de pe raza comunei Motaieni. 

3. Dezvoltarea 
infrastructurii sportive, 
de agreement si 
recreere. 

PNDR; Programul 
Operational Regional; 
Programul Operational 
Educatie si Ocupare; 
Buget de stat (Fondul de 
Mediu, Administratia 
Fondului Cultural 
National); Buget local. 

--Construire baza sportiva si de 
agrement (sala de sport, teren 
multifunctional cu gazon sintetic sip arc 
de agrement). 

4. Cresterea interesului 
locuitorilor comunei 
pentru mostenirea 
culturala, pastrarea 
traditiilor si obiceiurilor 

PNDR; Programul 
Operational Regional; 
Programul Operational 
Educatie si Ocupare; 
Buget de stat (Fondul de 

--Organizarea festivalului “Ziua 
Comunei” si a altor manifestari 
culturale interetnice; 
--Sustinerea cultelor religioase. 
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multietnice locale. Mediu, Administratia 
Fondului Cultural 
National); Buget local. 

5. Cresterea nivelului de 
calificare a fortei de 
munca din comuna. 

PNDR; Programul 
Operational Regional; 
Programul Operational 
Educatie si Ocupare; 
Buget de stat (Fondul de 
Mediu, Administratia 
Fondului Cultural 
National); Buget local. 

--Facilitarea accesului la programe de 
formare, perfectionare continua si 
consiliere a tinerilor si adultilor, prin 
crearea de parteneriate pentru accesarea 
proiectelor de resurse umane. 

 

5. Sănătate și asistență social 

 
NR. 

CRT. 
OBIECITVE SPECIFICE FINANTARE TITLUL PROIECTULUI 

1. Modernizarea si 
extinderea infrastructurii 
sanitare. 

PNDR; Programul 
Operational Incluziune 
si Demnitate Sociala; 
POR Sud; Bugetul 
local; 
 

--Construirea unor dispensare umane 
in satele Motaieni si Cucuteni; 
--Sprijinirea realizarii unui cabinet 
stomatologic privat si a unei farmacii 
umane; 
--Infiintarea unui dispensar veterinary 
in Motaieni si a unei farmacii 
veterinare, care sa atraga noi medici si 
asistenti veterinari. 

2. Dezvoltarea 
infrastructurii sociale. 

PNDR; Programul 
Operational Incluziune 
si Demnitate Sociala; 
POR Sud; Bugetul 
local; 

--Infiintarea unui centru de ingrijire si 
asistenta sociala pentru batrani si a 
altor infrastructure de tp social. 

3. Eficentizarea procesului 
de oferire a asistentei 
sociale. 

PNDR; Programul 
Operational Incluziune 
si Demnitate Sociala; 
POR Sud; Bugetul 
local; 

--Asigurarea sprijinului pentru 
infiintarea unui ONG care sa activeze 
in domeniul social, prin actiuni de 
informare a celor interesati de a pune 
bazele ONG-ului. 

 
    6.Administratie publică 

 
NR. 

CRT. 
OBIECITVE SPECIFICE FINANTARE TITLUL PROIECTULUI 

1. Dezvoltarea 
corespunzatoare a 
serviciilor publice, 
conform legislatiei in 
vigoare. 

Programul Operational 
Crestere, Inteligenta, 
Digitalizare si 
Instrumente 
Financiare; Programul 
Operational Regional; 
Bugetul de stat; 
Bugetul local.  

--Infiintarea serviciilor publice, 
prevazute de legislatia nationala, cum 
ar fi Serviciul de voluntary pentru 
situatii de urgenta si  dotarea 
corespunzatoare a acestuia, printr-un 
proiect finantabil de la bugetul local 
sau bugetul de stat. 

2. Modernizarea si 
digitalizarea serviciilor 

Programul Operational 
Crestere, Inteligenta, 

--Crearea retelei de supraveghere 
video la nivelul comunei pentru 
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publice. Digitalizare si 
Instrumente 
Financiare; Programul 
Operational Regional; 
Bugetul de stat; 
Bugetul local. 

cresterea gradului de siguranta al 
locuitorilor; 
--Digitalizarea functiunilor si 
serviciilor administratiei publice locale 
(ex. SPIT, circuitul documentelor in 
primarie, informarea cetatenilor, 
arhiva electronica, etc.); 
--Studii, consultant si instruire pentru 
imbunatatirea managementului 
serviciilor publice printr-un proiect 
finantabil din fonduri europene. 

3. Crearea bazei materiale 
pentru a executa lucrări 
edilitare în regie proprie 

Bugetul de stat, 
bugetul local 

--Achizitia de masini, utilaje și 
echipamente pentru executarea de 
lucrari edilitare în regie proprie 

 

 

CONCLUZII 
 

Strategia Integrată de de Dezvoltare Locala a comunei Moțăieni, județul Dâmbovița, a 

fost concepută pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente specifice administraţiei publice 

locale, atingerea obiectivelor generale de dezvoltare economico-socială ale comunei, în 

concordanţă cu obiectivele şi priorităţile generale de dezvoltare a României, precum şi cu 

obiectivele UE în domeniul coeziunii economice şi sociale. 

Strategia de dezvoltare socio-economică pentru perioada 2021 – 2027 va folosi drept 

suport la dezvoltarea durabilă a localităţii, vizând creşterea calităţii vieţii în comunitate. Prin 

realizarea strategiei de dezvoltare, autoritățile locale își asumă în totalitate rolul de coordonator al 

procesului de transformare al comunei, favorizând și fructificând oportunitățile de care aceasta 

beneficiază. 

Astfel, strategia de dezvoltare a localității impune prin realizarea ei o dezvoltare 

armonioasă, o competitivitate puternică, rezultatul fiind o zonă prosperă cu impact în toate 

domeniile de dezvoltare. 

Documentul propune tuturor partenerilor interesaţi un limbaj comun de abordare şi 

înţelegere a realităţilor, a obiectivelor strategice, a direcţiilor de dezvoltare, a programelor şi 

proiectelor prioritare în vederea realizării cerințelor exprimate în mod oficial. În acelaşi timp, 

prin metodologia de întocmire şi adoptare strategia de dezvoltare exprimă o politică transparentă 

de administrare publică în spirit european.

Realizarea strategiei de dezvoltare permite identificarea și validarea anumitor priorități 

viitoare de acțiune, acestea fiind alese în funcție de resursele existente cât și de hotărârile și 

deciziile ce se iau ca numitor comun cu locuitorii. În strategie se pot regăsi direcţii de 
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dezvoltare care au orizonturi diferite de realizare, unele imediate, altele în viitorul apropiat 

sau în viitorul îndepărtat. 
Implementarea strategiei se va realiza prin scrierea de proiecte şi realizarea acestor direcţii 

de dezvoltare. Proiectele enunţate pot suferi modificări sau chiar pot fi completate cu altele ori 

chiar anulate dacă mediul dinamic al realităţii viitoare va genera alte împrejurări şi perspective, 

însă reprezintă un punct de reper ce permite o permanentă evaluare a depărtării sau apropierii de 

anumite deziderate. Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă corelație cu sursele de 

finanţare nerambursabilă care pot fi atrase întrucât bugetul local nu dispune de capacitatea de a 

susţine realizarea acestora, dar poate manageria astfel de documente strategice pentru a beneficia 

de oportunităţile financiare oferite de Uniunea Europeană. Strategia de dezvoltare elaborată este 

realizabilă în condiţiile precizate şi se va adapta cerinţelor şi necesităţilor ori de câte ori va fi 

nevoie, astfel încât aceasta să fie realistă şi aplicabilă. 

În acest sens, periodic, strategia de dezvoltare trebuie revizuită, astfel încât ţintele 

fixate să ţină cont de evoluţia la nivel naţional, starea economico-socială la nivel regional şi 

local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea sa. Cu cât 

revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării 

resurselor la un proiect este mai mică, având în vedere că pe măsură ce se înaintează în timp, 

variabilele ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică şi socială se multiplică. 
 

Pentru buna implementare a strategiei de dezvoltare este necesară o implicare a tuturor 

factorilor reprezentativi ai comunei, dar și o foarte bună colaborare între cetățeni și 

administrația locală. Astfel, strategia de dezvoltare este văzută ca și document al întregii 

localități şi este realizabilă cu implicarea tuturor membrilor comunităţii.
 


