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6 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

GAL Grup de Acțiune Locală 

 

Introducere 

 

1.Consideraţii generale  

Strategia de dezvoltare locală a oraşului Bragadiru a fost elabotată în anul 2016 pentru a 
ghida şi integra eforturile de dezvoltare locală. După șase ani de aplicare, documentul a ajuns la 
termen. În plus, au avut loc numeroase transformări atât la nivelul național (pregătirea 
perioadei de programare 2021-2027), regional, la nivelul  județelui  Ilfov cât și la nivelul 
localității. 

Aplicarea strategiei 2016-2022 a condus la realizarea unor obiective importante pentru 
dezvoltarea localității, precum: 

-modernizarea sistemului de iluminat stradal pe DN6, străzile Monumentului, Libertății, 
Speranței, Câmpia Libertății, Smârdan, Sabarului, Oituz, Năzuinței, Armistițiului și Rahovei prin 
înlocuirea lămpilor clasice cu corpuri de iluminat cu led; 

-extinderea sistemului de supraveghere video; 
-demararea cadastrului general prin Programul Național de cadastru și carte funciară; 
-modernizarea sistemului rutier în zonele Ghidiceni, Independenței și Bulgaru și 

realizarea lucrărilor de întreținere a căilor de access în orașul Bragadiru; 
-realizarea a patru pasarele pietonale (pasarela km 8+505, pasarela DN6 – Smârdan, 

pasarela școala gimnazială și pasarela DN 6 – Leroy Merlin); 
-au fost amenajate alveole pentru stațiile de utobuz pe DN6; 
-s-au implementat sistemul automat de plăți Zebra Pay, registratura și depunerea de 

documente on-line; 
-s-au construit săli de clasă, laboratoare, cabinet la Școala Gimnaziala nr. 28 și s-a 

realizat programul after-school; 
-s-a extins spațiul grădiniței din strada Coralului pentru încă patru grupe; 
-s-au realizat lucrări de reparații la baza sportivă; 
-s-au reamenajat locurile de joacă de la grădinițele din străzile Povernei și Coralului; 
-au fost amenajate trei spații verzi în cartierul Scandinavia și Latin; 
-s-a realizat parcul cu spațiu de joacă din strada Dealului – amenajare peisagistică și 

împrejmuiri; 
-s-a finalizat amenajarea pieței Bragadiru.  
  Astfel, din cele 63 de proiecte propuse în 2016, 20 au fost finalizate (31,7%) și alte 24 

sunt în curs de realizare (38%). 
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Sunt realizări importante, acestea reprezentând aproape 70% din propunerile formulate 
în strategia anterioară. Însă, mai ales datorită decalajului de programare și a calendarului de 
lansare al diverselor finanțări, multe proiecte sunt nedemarate încă. 

În acest context, a fost necesară o nouă Strategiei, adaptarea la noul context, corelarea 
cu obiectivele stabilite la nivel național, regional, județ și o proiectare a acțiunilor de 
dezvoltare pe un orizont de timp ce se întinde până în 2030. S-a optat pentru o perioadă extinsă 
de timp deoarece unele proiecte sunt de amploare și necesită o perioadă adecvată pentru 
pregătire. 

Realizarea strategiei este justificată și de faptul că în această perioadă se finalizează 
ghidurile programelor de finanțare din fondurile structurale pentru perioada de programare 
2021-2027 și PNRR, astfel că se pot propune proiecte în acord cu ceea ce se poate finanța.  

Prin noua strategie se propune o 
prioritizare a direcţiilor de acţiune şi 
investiţiilor cu impact semnificativ 
asupra dezvoltării economice şi sociale, 
din surse interne (buget local, 
parteneriat public-privat) sau externe 
(buget de stat, fonduri structurale, 
credite externe etc.), în scopul 
asigurării condiţiilor de bază 
(infrastructură, protecţia mediului 
înconjurător, dezvoltare socială) pe 
care să se dezvolte orașul. 

 
Elaborarea documentului a pornit de la actualizarea elementelor specifice oraşului 

Bragadiru, a datelor demografice, de infrastructură, economie, urbanism, mediu, distribuţia 
serviciilor etc., precum şi o reproiectare detaliată a felului în care comunitatea locală doreşte să 
se dezvolte.  

Au fost integrate obiectivele și proiectele descrise în programele judeţene, regionale sau 
naţionale, proiecte ce vizează orașul Bragadiru.  

Strategia a fost realizată cu contribuţia comunităţii, a personalului din administraţia 
publică locală, agenţilor economici, instituţiilor şi organizaţiilor locale, prin intermediul 
sondajelor, consultărilor  şi dezbaterilor publice care au reunit comunitatea într-un exerciţiu de 
democraţie participativă şi efort colectiv de trasare a propriului viitor.  

Noua strategie prezintă o viziune clară asupra viitorului şi stabilește obiectivele şi 
proiectele prin care se va materializa această viziune. Căile de acţiune pentru atingerea 
obiectivelor sunt structurate astfel încât să permită actorilor locali ai dezvoltării să îşi 
coordoneze eforturile şi să colaboreze în beneficiul întregii comunităţi, cu utilizarea adecvată a 
tuturor resurselor, cunoştinţelor şi voinţei locale.  
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2. Metodologia de elaborare a strategiei privind dezvoltarea locală 

a orașului Bragadiru 

Strategia privind dezvoltarea locală a orașului Bragadiru s-a realizat după o metodologie 
similară cu cea din anul 2016, asigurând continuitatea abordării.  

Elaborarea strategiei a fost rezultatul unui proces participativ și s-au parcurs următoarele 
etape: 

Etapa 1 - Pregătirea elaborării strategiei; a fost etapa pregătitoare în care au avut loc 
întâlniri între echipa de experți și factorii de decizie din administrația locală, prin care s-au 
definitivat instrumentele de lucru și etapele de parcurs. În această etapă s-au realizat: 

• definirea problemelor supuse analizei și a obiectivelor de urmărit prin strategie; 
• stabilirea exactă a rolurilor echipei de experți și a reprezentanților UAT Bragadiru; 
• stabilirea metodelor de abordare, a necesarului de materiale auxiliare 

(chestionare, ghiduri de interviu etc.); 
• stabilirea planului concret de acțiune; 
• colectarea de date primare. 
Această primă etapă s-a încheiat cu elaborarea unui grafic al acțiunilor și cu obținerea 

acordului din partea Beneficiarului privind modul de lucru, termenele, persoanele implicate etc. 
Etapa 2 de analiză - evaluare a conținut o serie de investigații analitice finalizate printr-o 

analiză ex-post a Strategiei de Dezvoltare 2016 – 2022. 
Realizarea acestei etape a presupus culegerea datelor, verificarea, sistematizarea și 

gruparea datelor, interpretarea datelor, analiza critică a rezultatelor, discutarea punctelor 
critice cu beneficiarul în vederea punerii de acord cu rezultatele obținute din analiza datelor, 
valorificarea analizelor pentru elaborarea strategiei. 

În cadrul analizelor, pentru culegerea datelor necesare, echipa de experți a utilizat 
următoarele metode și tehnici de investigare: 

• cercetare pe documente publice și documente puse la dispoziție de UAT 
Bragadiru; 

• interviuri; 
• aplicarea de chestionare – populație și aparatul de specialitate al primarului; 
• grupuri de lucru. 
Metodele de culegere calitativă a datelor utilizate în realizarea analizelor, respectiv 

organizarea de interviuri, s-a realizat față în față, iar pentru aplicarea de chestionare a fost 
utilizată metoda de completare pe hârtie. 

Etapa 3 de identificare / elaborare a viziunii, obiectivelor strategice, obiectivelor 
specifice și elaborarea Planului de acțiuni a conținut o serie de investigații analitice finalizate 
prin elaborarea draftului de strategie. 
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În ansamblu, pentru elaborarea strategiei s-a urmat o serie de pași specifici cercetării: 
1. Documentarea / cercetarea de birou - identificarea și analizarea documentelor 

relevante. 
Prin cercetarea de birou s-au identificat documentele relevante (documente strategice și 

surse de finanțare la nivel local / județean / regional / național / european, rapoarte de 
monitorizare / progres, proiecte în implementare, analize, etc.). Au fost de asemenea 
identificate dependențele dintre măsuri, care au urmărit asigurarea unei abordări integrate, 
coerente și realiste. 

2. Elaborarea instrumentelor metodologice - chestionare, ghid de interviu, documente 
centralizatoare ale informațiilor analizate sau colectate în urma interviurilor, alte documente, 
după caz.  

3. Cercetarea de teren a cuprins, în principal: 
• derularea de interviuri cu factori implicați; 
• diseminarea și colectarea chestionarelor; 
• participarea la întâlniri ale grupurilor de lucru dedicate; 
• interviuri; 
• vizite de informare și clarificare pentru activitatea de planificare strategică, la 

sediul beneficiarului. 
4. Analizarea și prelucrarea tuturor informațiilor în vederea elaborării strategiei; 
Pe parcursul cercetării au fost corelate toate informațiile obținute ca urmare a analizei 

de birou și a celor colectate pe teren de la factorii cheie. 
5. Elaborarea Strategia pentru perioada 2023 – 2030. 
Din punct de vedere metodologic, strategia a fost elaborată cu ajutorul următoarelor 

instrumente şi proceduri de lucru: 
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-analiza de date statistice din surse organizate – au fost culese date pentru 500 de 
indicatori locali organizaţi pe şapte domenii majore (economie, mediu, amenajarea teritoriului – 
urbanism – infrastructură de transport, dezvoltare socială, instituții locale, educație, cultură – 
culte - sport - agrement). Datele au fost furnizate de către autoritățile publice locale sau de 
către deținătorii oficiali ai acestora (INS, ONRC); 

-comparaţii de date statistice pe scară evolutivă – datele culese au fost analizate, 
interpretate evolutiv pentru a sesiza trenduri locale; 

-interviuri cu actorii locali ai dezvoltării şi cercetare sociologică – autorităţi locale, 
executiv şi deliberativ, cetăţeni, aparatul de specialitate al primarului, reprezentanți ai unor 
societăți comerciale și asociații locale; 

-analiza SWOT; 
-analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, 

judeţene, regionale, naţionale şi europene; 
-formularea de obiective, sub-obiective, acțiuni și proiecte de dezvoltare; 
-analiza resurselor necesare pentru fiecare tip de proiect și alocarea acestora; 
-planificarea acțiunilor pentru a asigura premisele realizării acestora. 
 

Coordonare şi punerea în aplicare a strategiei 
După elaborare şi aprobarea de către Consiliul Local, este necesară formalizarea unei 

structuri permanente care să asigure coordonarea implementării strategiei de dezvoltare locală. 
Această activitate va fi asumată şi asigurată de autorităţile publice locale ale orașului. Se 
recomandă utilizarea unui sistem informatic de monitorizare a progresului. 

 Structura permanentă care va asigura coordonarea strategiei va fi de sine stătătoare, 
creată special cu acest scop. Această structură va cuprinde funcţionari publici cu specializări 
tehnice, financiare şi juridice. Structura va fi condusă de către primar/viceprimar. Eventual, 
poate fi cooptat şi un consultant și un grup consultativ format din cetățeni sau / și ONG-uri 
locale. 
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Figura 1 Structura permanentă pentru coordonarea strategiei 

 
Responsabilităţile structurii de coordonare a strategiei de dezvoltare locală:  

- Asigură coordonarea şi evaluarea stadiului implementării strategiei;  
- Monitorizează modul de aplicare;  
- Asigură resursele tehnice şi administrative necesare bunei implementări a 

strategiei;  
- Asigură diseminarea informațiilor și culegerea de feedback privind 

aplicarea strategiei; 
- Organizarea monitorizării, evaluării şi revizuirii periodice a implementării.  

Pentru a se asigura succesul aplicării în practică, strategia trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii după aprobarea sa: 

- acordul şi susţinerea din partea consiliului local şi a comunităţii; 
- elaborarea planurilor operaționale anuale de aplicare; 
- monitorizarea cel puțin anual a planurilor operaționale și a stadiului atingerii obiectivelor 

propuse; 
- susţinerea din partea sectorului privat; 
- informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare. 

 

     ACTORII CARE PARTICIPĂ LA PROCESUL DE PLANIFICARE 
Realizarea documentației de planificare strategică reprezintă un proces consultativ 

complex și de anvergură, implicând o mare varietate de grupuri, care pot fi sintetizate sub 
forma a trei concepte dominante: 

I. Societatea locală, adică totalitatea oamenilor care trăiesc în Bragadiru, împreună 
cu societatea civilă formată din cetățeni, asociați sub diferite forme, care au aceleași interese și 

Consultant 

Consiliul local 
Grup consultativ 

Primar/ 

viceprimar 
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care își dedică timpul, cunoștințele și experiența pentru a-și promova și apăra aceste drepturi și 
interese. 

II. Mediul de Afaceri, reprezentat de totalitatea întreprinderilor active care își 
desfășoară activitatea pe raza orașului Bragadiru (societăți cu răspundere limitată, societăți pe 
acțiuni, persoane fizice autorizate, asociații familiale, întreprinderi individuale, organizații  non- 
guvernamentale etc.). 

III. Administrația Publică Locală  
Administrația Publică Locală din Bragadiru este formată din Consiliul Local, ca autoritate 

deliberativă și Primarul, ca autoritate executivă.  
 

3.Context 
 
A. Context global și european privind dezvoltarea durabilă 

 
În septembrie 2015 a fost adoptată de Adunarea Generală ONU Agenda 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite. Aceasta conține 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă 
(ODD)1 ce au drept scop asigurarea unei vieți sustenabile, pașnice, prospere și echitabile pe 
pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei 
trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care clădesc dezvoltarea economică. Ele 
abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educația, sănătatea, protecția socială și 
oportunitățile locurilor de muncă, tratând în același timp schimbările climatice și protecția 
mediului.  

                                                           
1 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/ 

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Figura 2 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – Agenda 2030 

Sursa: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/ 

 

Pactul Ecologic European (European Green Deal) 

Pactul ecologic european prezintă o nouă strategie de creștere care are drept 
scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, 
competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii 
nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de 
utilizarea resurselor2.  

Pactul urmărește să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural al UE, 
precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de mediu 
și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și favorabilă 
incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, industriilor și 
lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. 

Pactul ecologic european este o parte integrantă a strategiei Comisiei Europene de 
punere în aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă3.  

                                                           
2
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640 

3 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Figura 3 Obiectivele Pactului Ecologic European 

 

Obiectivele Pactului Ecologic European 

 

1. Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050. 
Asumarea unui obiectiv mai ambițios de a reduce, în mod responsabil, emisiile de gaze cu efect 
de seră, respectiv o reducere care să fie, în 2030, în comparație cu nivelurile din 1990, de cel 
puțin 50% și care să tindă spre 55%. 

2. Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri accesibile. Decarbonizarea 
susținută a sistemului energetic este crucială pentru atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 
2050. Producția și utilizarea energiei în diversele sectoare economice reprezintă peste 75% din 
emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Eficiența energetică trebuie să constituie o prioritate. 
Trebuie dezvoltat un sector al energiei electrice care să se bazeze în mare măsură pe surse 
regenerabile, urmând ca acest demers să fie completat de eliminarea rapidă a cărbunelui și de 
decarbonizarea gazelor. Trebuie să fie abordat riscul de sărăcie energetică la care sunt expuse 
gospodăriile care nu își pot permite să plătească pentru serviciile energetice esențiale menite să 
le asigure un nivel de trai de bază. Implementarea unor programe eficace, cum ar fi 
mecanismele de finanțare a gospodăriilor pentru renovarea locuințelor, poate reduce facturile la 
energie și poate contribui la protecția mediului. 
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3. Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară. Realizarea 
unei economii circulare și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei necesită 
mobilizarea deplină a industriei. Europa trebuie să valorifice potențialul transformării digitale, 
care este un factor esențial în atingerea obiectivelor Pactului ecologic. Alături de strategia 
industrială, un nou plan de acțiune privind economia circulară va contribui la modernizarea 
economiei UE și va valorifica oportunitățile oferite de economia circulară la nivel național și la 
nivel mondial. 

4. Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere 

energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor. Construirea, utilizarea și renovarea 
clădirilor necesită cantități semnificative de energie și de resurse minerale (de exemplu nisip, 
pietriș, ciment). Clădirile reprezintă, de asemenea, 40% din consumul de energie. În prezent, 
rata anuală de renovare a parcului imobiliar variază între 0,4 și 1,2% în statele membre. Această 
rată va trebui cel puțin să se dubleze pentru ca obiectivele UE în materie de eficiență energetică 
și climă să fie atinse. 

5. Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă. Sectorul 
transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniune 
și acest procent este în continuă creștere. Pentru a se asigura neutralitatea climatică, este 
necesară o reducere cu 90% a emisiilor generate de transporturi până în 2050. 

Transportul multimodal trebuie stimulat puternic în vederea asigurării unei eficiențe 
sporite a sistemului de transport. În mod prioritar, o parte substanțială din transportul intern de 
mărfuri efectuat în prezent în proporție de 75% pe cale rutieră ar trebui să se efectueze în viitor 
pe calea ferată și pe căile navigabile interioare. 

UE va trebui să intensifice producția și utilizarea combustibililor alternativi durabili în 
domeniul transporturilor. Până în 2025, vor fi necesare aproximativ 1 milion de stații publice de 
reîncărcare și de realimentare pentru cele 13 milioane de vehicule cu emisii zero și cu emisii 
scăzute care se preconizează că vor circula pe drumurile europene.Transporturile ar trebui să 
devină mult mai puțin poluante, în special în orașe. 

6. „De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil, sănătos 
și ecologic. Fermierii și pescarii europeni au un rol esențial în gestionarea tranziției. Strategia 
„De la fermă la consumator” va consolida eforturile depuse de aceștia în vederea combaterii 
schimbărilor climatice, a protejării mediului și a conservării biodiversității. Planurile strategice 
vor trebui să reflecte un nivel ridicat de ambiție pentru a reduce în mod semnificativ utilizarea 
pesticidelor chimice și riscul reprezentat de acestea, precum și utilizarea îngrășămintelor și a 
antibioticelor. Strategia „De la fermă la consumator” va contribui, de asemenea, la realizarea 
unei economii circulare. Aceasta va avea drept scop reducerea impactului asupra mediului al 
sectoarelor prelucrării alimentelor și comerțului cu amănuntul prin adoptarea de măsuri 
referitoare la transportul, depozitarea, ambalarea alimentelor și la risipa alimentară. În sfârșit, 
strategia „De la fermă la consumator” va viza stimularea consumului de alimente durabile și 
promovarea unor alimente sănătoase și accesibile ca preț pentru toți. 
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7. Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității. Ecosistemele oferă 
servicii esențiale, cum ar fi hrană, apă dulce și aer curat, precum și adăpost. Ele atenuează 
efectele dezastrelor naturale, ale dăunătorilor și ale bolilor și contribuie la reglarea condițiilor 
climaterice. 

Ecosistemele forestiere sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari ca urmare a 
schimbărilor climatice. Suprafața împădurită a UE trebuie ameliorată, atât din punct de vedere 
calitativ, cât și cantitativ, pentru ca UE să atingă obiectivul neutralității climatice și al unui 
mediu înconjurător sănătos. Reîmpădurirea și împădurirea durabile, precum și refacerea 
pădurilor degradate pot crește absorbția de CO2, îmbunătățind, în același timp, reziliența 
pădurilor și promovând bioeconomia circulară. 

8. Reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice. Pentru a avea 
un mediu înconjurător fără substanțe toxice este nevoie de mai multe acțiuni de prevenire a 
poluării, precum și de măsuri de curățare a mediului și de remediere a poluării. 

Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele Europei, UE trebuie să monitorizeze, să 
notifice, să prevină și să remedieze mai bine poluarea aerului, a apei, a solului și cea cauzată de 
produsele de consum. Pentru a realiza acest obiectiv, UE și statele membre vor trebui să 
examineze într-un mod mai sistematic toate politicile și reglementările. 

Tot la nivel European trebuie să avem în vedere COM(2018) 375 final4, Comisia Europeană 
a propus Parlamentului European și Consiliului o abordare strategică axată pe 5 obiective de 
politică (OP-uri).  

Prin Raportul de țară care însoțește documentul CE privind Semestrul european, în 
România, pentru atingerea celor 5 obiective de politică, s-au identificat nevoi de investiții 
prioritare, după cum urmează:  

O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă (OP1)  
 încurajarea cercetării aplicate prin intermediul centrelor de inovare și al 

investițiilor naționale și transnaționale comune; 
 validarea timpurie a produselor, comercializare, brevetare, formarea de start-

upuri și transferul de tehnologie; 
 sprijinirea proceselor de descoperire antreprenorială și laboratoarelor de 

dezvoltare de proiecte la nivel național și regional;  
 consolidarea performanțelor cercetării și inovării și promovarea creșterii 

productivității prin identificarea domeniilor de specializare inteligentă în funcție de 
potențialul și nevoile naționale și regionale;  

 preluarea tehnologiei informației și comunicațiilor de către întreprinderile mici și 
mijlocii, inclusiv investițiile în infrastructuri, a promova competențele și serviciile digitale;  

 crearea de noi societăți comerciale (de tip start-up, scale-up) și majorarea ratele 
lor de supraviețuire a acestora;  

                                                           
4https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-

01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF 
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 sporirea capacităților de inovare ale societăților comerciale, prin introducerea de 
inovări la nivel de produse, organizare sau comercializare;  

 sprijinirea dezvoltării clusterelor industriale și integrarea în rețele de cooperare 
bazate pe cercetarea în industrie;  

 facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin 
încurajarea finanțării de pornire și consolidarea start-upurilor inovatoare cu potențial 
ridicat. 

O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon (OP2)  
 renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea asigurării eficienței 

energetice; 
 sprijinirea măsurilor de eficiență energetică a încălzirii centralizate, alături de 

promovarea energiei din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea centralizată; 
 promovarea energiei din surse regenerabile la scară mică în paralel cu renovarea 

clădirilor în vederea asigurării eficienței energetice; 
 sprijinirea măsurilor care vizează reducerea emisiilor de carbon, eliminarea 

(schimbarea) surselor de energie pentru încălzirea centralizată;  
 punerea în aplicare a strategiilor de prevenire a riscurilor și abordarea riscurilor 

legate de schimbările climatice și riscurile naturale (inundații, secetă, incendii forestiere, 
alunecări de teren, cutremure); 

 promovarea sistemelor regionale de gospodărire a apelor;  
 sprijinirea schemelor care abordează problema poluării apei (sursele de apă 

dispersate) și menținerea/ameliorarea stării corpurilor de apă; 
 tranziția la economia circulară și promovarea conceptului de economie circulară 

în rândul întreprinderilor mici și mijlocii; 
 extinderea sistemelor de gestionare a deșeurilor la nivel județean în vederea 

creșterii gradului de reutilizare și reciclare; 
 sprijinirea măsurilor de gestionare și conservare în zonele protejate; 
 refacerea ecologică și crearea de noi spații municipale verzi în contextul 

obiectivelor de reducere a emisiilor.  
O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională (OP3) 
 dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport rutier și feroviar; 
 punerea în aplicare a strategiei adoptată privind siguranța traficului și luarea de 

măsuri de siguranță rutieră care să contribuie la reducerea ratei fatalității ridicate a 
accidentelor rutiere; 

 crearea de conexiuni transfrontaliere pentru rețelele transeuropene de transport; 
 crearea de conexiuni suburbane feroviare și multimodale în centrele urbane mai 

mari și în jurul acestora; 
 promovarea modurilor de transport durabile și accesibile, ca de exemplu 

transportul public colectiv cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 
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 dezvoltarea sistemelor de transport urban în regiunile mai puțin dezvoltate, cum 
ar fi transportul feroviar ușor, liniile de metrou și tramvai și infrastructura care favorizează 
ciclismul; 

 sprijinirea „punctelor albe” în zonele dens populate sau în jurul zonelor urbane și 
în zonele rurale.  

O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale 

(OP4) 

 îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor active în domeniul pieței forței 
de muncă, printr-o mai bună integrare cu educația și serviciile sociale; 

 consolidarea și sprijinirea antreprenoriatului social și a economiei  social; 
 îmbunătățirea condițiilor de muncă, oferirea de programe de lucru flexibile, 

pentru a asigura capacitatea de inserție profesională a persoanelor cu dizabilități și a 
lucrătorilor în vârstă; 

 crearea unor sisteme solide de anticipare a competențelor și punerea în aplicare a 
măsurilor bine definite de perfecționare și reconversie profesională care să răspundă 
necesităților pieței forței de muncă; 

 îmbunătățirea accesibilității, calității, din punct de vedere al costurilor, ale 
educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente; 

 prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări centrate 
pe elev pentru copiii expuși riscului; 

 îmbunătățirea accesului la educație favorabilă incluziunii de calitate, în unități 
mixte, în special pentru romi, elevii cu handicap și în zonele rurale; 

 ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze 
la evoluțiile de pe piața forței de muncă; 

 dezvoltarea unor metode și tehnologii de predare inovatoare și eficace.  
O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor 

urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale (OP5) 
 investiții în zonele metropolitane (poli de creștere) caracterizate prin creștere 

puternică și suburbanizare în curs, îndreptate spre stimularea creșterii, inovării și 
productivității; 

 dezvoltarea urbană durabilă a reședințelor de județ, astfel încât să se asigure 
accesul la noi locuri de muncă și servicii publice de bază; 

 sprijinirea strategiilor teritoriale integrate în zonele dezavantajate din punct de 
vedere structural; 

 sprijinirea inițiativelor teritoriale specifice care vizează reconversia economiei în 
regiunile afectate de declin industrial și de minerit; 

 sprijinirea zonelor sensibile cu o importanță deosebită pentru mediu. 
 



 
 

19 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

B. Context național pentru dezvoltare durabilă 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces internațional 

îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții la 
nivel global. Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a societății, 
creșterea natalității la scară globală, a accelerării economiilor țărilor în curs de dezvoltare și a 
disparităților sociale au pus în evidență limitele creșterii planetare.5 

Bazele progresului în domeniul protecției mediului, corelat cu dezvoltarea, au fost 
introduse pentru prima dată pe agenda internațională la Conferința de la Stockholm (1972). 
Rezultatul a fost crearea Programului ONU pentru mediu prin adoptarea unei Declarații privind 
protecția mediului în scopul de „a apăra și îmbunătăți mediul uman pentru generațiile prezente 
și viitoare”. La această conferință s-a conferit legitimitate conceptului de dezvoltare durabilă cu 
cei trei piloni: economic, social și de mediu6. Cei trei piloni prin care Agenda 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă se structurează au fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987)7: 

1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 
posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;  

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se 
apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;  

3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin 
schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României a fost adoptată în 2018 și are 
la bază cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Ea se bazează pe cei trei 
piloni ai dezvoltării durabile: 
  

                                                           
5 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, Bucureşti, ed. Paideia, 2018 
6 Stockholm Conference (1972), United Nations Conference on the Human Environment, June 5-16, 

https://sustainabledevelopment.un.org/ milestones/humanenvironmen 
7 Brundtland Report (1987), https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/international-

cooperation/2030agenda/un-_- milestones-in-sustainable-development/1987--brundtland-report.html 
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Obiectivele și țintele asumate de România pentru 20308 

ODD 

Agenda 2030 
Țintele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 

orizont 2030 

 
 
Eradicarea 
sărăciei în 
toate formele 
sale și în orice 
context 

1. Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii. 
2. Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care 

trăiesc în sărăcie relativă. 
3. Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție 

de urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în 
caz de calamități naturale, accidente industriale sau evenimente 
climatice extreme. 

 
 

Eradicarea 
foametei, 
asigurarea 
securității 
alimentare, 
îmbunătățirea 
nutriției și 
promovarea 
unei 
agriculturi 
durabile 

1. Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, 
similar cu nivelul înregistrat în anul 2014. 

2. Finalizarea cadastrului agricol. Dublarea ponderii agriculturii în 
PIB-ul României, față de anul 2018. 

3. Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a 
plantelor cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a 
speciilor sălbatice înrudite. 

4. Creșterea gradului de valorificare a producției agricole 
autohtone. Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul 
producției agricole. 

5. Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale 
de valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în 
zona montană. Menținerea tradițiilor locale prin creșterea 
numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce 
priveşte originea geografică. 

                                                           
8 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/ 
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Asigurarea 
unei vieţi 
sănătoase şi 
promovarea 
bunăstării 
tuturor, la 
orice vârstă 

1. Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și 
consiliere pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de 
viață fără riscuri. 

2. Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit, 
eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe suport de 
hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, 
pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de 
calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea 
eficientă a nevoilor. Reducerea prevalenței mortalității materne 
și infantile, a incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a 
sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile 
vulnerabile și defavorizate. Reducerea mortalității materne și 
mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE. 

3. Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat 
de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme 
comune de colaborare între autorități, medici, pacienți, 
organizații internaționale cu experiență în acest domeniu, 
reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori 
interesați. 

4. Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului 
și crearea unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați 
și unde pot cere ajutor. 

5. Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a 
altor boli transmisibile. Reducerea cu o treime a mortalității 
premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și 
tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale. 
Reducerea mortalității cauzate de boli cronice. 

6. Reducerea consumului de substanțe nocive. 
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Garantarea 
unei educaţii 
de calitate şi 
promovarea 
oportunităţi-
lor de 
învăţare de-a 
lungul vieţii 
pentru toţi 

1. Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional. 
Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, 
căruia să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea 
priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de 
materii opționale. 

2. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și 
competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, 
inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață 
durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei 
culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și 
a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă. 

3. Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, 
a principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și 
incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și 
pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția 
discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre 
importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de 
violenţă în școli. 

4. Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea 
metodologiilor de predare-învățare la folosirea tehnologiilor 
informaționale și creșterea calității actului educațional. 

5. Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri 
special amenajate și dotate; pregătirea personalului didactic bine 
calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața 
muncii prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de 
afaceri. 

6. Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și 
perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, sporirea 
considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de 
cunoaștere în vederea apropierii României de media 
performanțelor din statele membre ale UE. Extinderea rețelei de 
centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile 
locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea 
înrolării angajaților în asemenea programe. Creșterea 
substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe 
relevante, inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze 
angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 
antreprenoriatul. 

7. Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor. 
8. Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile 

ca principii și specializare și accentuarea rolului cercetării 
interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile. 
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Realizarea 
egalităţii de 
gen  

1. Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe. 
2. Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și 

fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, 
exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare. 

3. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a 
egalității de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate 
nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și 
publică. 

 
 
Asigurarea 
disponibili-
tăţii şi 
manage-
mentului 
durabil al apei 
şi sanitaţie 
pentru toţi 

1. Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile 
industriale, comerciale și agricole; extinderea reutilizării 
raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii 
obiectivelor economiei circulare. 

2. Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate 
sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și 
furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă. 

3. Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate 
compacte la rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de 
cel puțin 90%. 

4. Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și 
marginalizate. 

5. Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea 
depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor 
chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor 
uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea 
sigură. 

6. Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și 
echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor în 
situații vulnerabile. 

 
 

Asigurarea 
accesului 
tuturor la 
energie la 
preţuri 
accesibile, 
într-un mod 
sigur, durabil 

1. Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie 
electrică și gaze naturale în vederea asigurării accesului 
consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de 
energie la prețuri acceptabile. 

2. Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare 
a rețelelor de producție, transport și distribuție a energiei 
electrice și gazelor naturale. 

3. Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a 
resurselor și de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a 
eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul 
de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de 
piață previzibile și stabile. 

4. Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a 
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şi modern combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul 
transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili 
alternativi. 

5. Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în 
domeniul eficienței energetice în vederea atragerii investițiilor. 

6. Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul 
consumului casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor 
norme de performanță pentru instalații și aparatură. 

 
 
Promovarea 
unei creşteri 
economice 
susţinute, 
deschisă 
tuturor şi 
durabilă, a 
ocupării 
depline şi 
productive a 
forţei de 
muncă şi 
asigurarea de 
locuri de 
muncă 
decente 
pentru toţi 

1. Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față 
de media UE pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în 
comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea 
principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a 
nivelului de trai al populației. 

2. Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin 
activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, 
antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care 
încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici 
și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare. 

3. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin 
diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin 
accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea 
intensivă a forței de muncă. 

4. Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea 
agroturismului, ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural 
și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică. 

5. Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a 
încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și 
servicii financiare pentru toți. 

 
 
Construirea 
unor 
infrastructuri 
rezistente, 
promovarea 
industrializării 
durabile şi 

1. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, 
durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și 
transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și 
bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil 
pentru toți. Îmbunătățirea siguranței rutiere. 

2. Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență 
sporită în utilizarea resurselor și adoptarea sporită a tehnologiilor 
și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând 
măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora. 

3. Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor 
industriale care se situează în zona mai profitabilă a lanțului 
valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de 
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încurajarea 
inovaţiei 

cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe 
stabile și în creștere. 

4. Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților 
tehnologice ale sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și 
creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și 
dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru 
cercetare și dezvoltare. Promovarea industrializării incluzive și 
durabile și sporirea ratei de ocupare. 

5. Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă 
natură la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și 
integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe. 

 
 
Reducerea 
inegalităţilor 
în interiorul 
ţărilor şi între 
țări 

1. Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție 
socială, în scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a 
proporției grupurilor dezavantajate. 

2. Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 
2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 
Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor 
neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului. 

 
 

Dezvoltarea 
oraşelor şi a 
aşezărilor 
umane pentru 
ca ele să fie 
deschise 
tuturor, 
sigure, 
reziliente şi 
durabile 

1. Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți 
cetățenii. 

2. Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de 
inundații și alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului 
colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel 
funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, 
reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de 
inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, 
inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ. 

3. Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri 
echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în special prin 
extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție 
deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, 
copii, persoane cu dizabilități și în etate. 

4. Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de 
planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu 
strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului 
de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină 
coeziunea teritorială. Educarea și responsabilizarea populației 
pentru situații de risc seismic. 

5. Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra 
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sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții 
deosebite calității aerului. 

6. Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate 
de produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea 
aerului, apei și a solului. 

7. Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a 
patrimoniului cultural și natural, a elementelor de peisaj din 
mediul urban și rural. 

8. Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, 
transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor 
chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole 
pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea 
mediului. 

 
 

Asigurarea 
unor tipare de 
consum şi 
producţie 
durabile 

1. Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe 
utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea 
unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de 
parcurs. 

2. Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de 
vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de 
alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, 
inclusiv a pierderilor post-recoltare. 

3. Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 
2025 și 60% până în 2030. 

4. Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 
2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, 
aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 
(materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 
60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%). 

5. Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 
2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și a materialelor textile 
până în 2025. 

6. Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a 
producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024. 
Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în 
conformitate cu prioritățile naționale și politicile europene. 
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Luarea unor 
măsuri 
urgente de 
combatere a 
schimbărilor 
climatice şi a 
impactului lor 

1. Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la 
riscurile legate de climă și dezastre naturale. 

2. Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene 
meteorologice extreme intempestive de mare intensitate. 

3. Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și 
instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, 
adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie. 

4. Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o 
economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, 
rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor 
de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile 
economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE. 

 
 
Conservarea şi 
utilizarea 
durabilă a 
oceanelor, 
mărilor şi a 
resurselor 
marine pentru 
o dezvoltare 
durabilă 

1. Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate 
tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu 
deșeuri marine și poluarea cu nutrienți. 

2. Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor 
marine, inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate 
nivelurile. Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților 
de pescuit la speciile sălbatice și de acvacultură cu respectarea 
cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite 
rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest 
domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement. 

3. Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de 
management durabil al resurselor acvatice vii. 
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Protejarea, 
restaurarea şi 
promovarea 
utilizării 
durabile a 
ecosistemelor 
terestre, 
gestionarea 
durabilă a 
pădurilor, 
combaterea 
deșertificării, 
stoparea şi 
repararea 
degradării 
solului și 
stoparea 
pierderilor de 
biodiversetate 

1. Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de 
ecosistemele naturale (în special în luncile Dunării, afluenților 
acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor 
hidrografice și zonelor umede. 

2. Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și 
Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, 
ca parte a patrimoniului natural european și mondial. 

3. Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a 
biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora 
de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă. 

4. Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare - 
dezvoltare de interes național și european pentru studierea, 
gestionarea, protejarea și conservarea diversității patrimoniului 
natural. 

5. Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de 
arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru 
monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, 
inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și 
reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate 
sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a 
perdelelor forestiere pentru protecția culturilor agricole și a 
elementelor de infrastructură în scopul limitării impactului 
schimbărilor climatice. 

6. Tranziția către o economie circulară prin abordări 
complementare ce implică metode tradiționale și tehnologii de 
ultimă generație pentru restabilirea / refacerea capitalului 
natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de 
pesticide, pentru combaterea degradării solului. 

7. Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor 
degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă 
și inundații. 

 
 
Promovarea 
unor societăți 
pașnice și 
incluzive 
pentru o 
dezvoltare 
durabilă, a 

1. Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, 
în conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea 
principiului prezumției de nevinovăție. Asigurarea și susținerea 
dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii 
actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și 
respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a 
participa la viața economică, socială și politică și pentru 
combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor 
în toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, 
valorilor comune, diversității culturale și lingvistice. 

2. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor 
de deces conexe. 
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accesului la 
justiție pentru 
toţi şi crearea 
unor instituţii 
eficiente, 
responsabile şi 
incluzive la 
toate 
nivelurile 

3. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de 
violență și torturii copiilor. 

4. Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de 
armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate 
și combaterea tuturor formelor de crimă organizată. 

5. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și 
reprezentativ la toate nivelurile. 

6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la 
toate nivelurile. 

7. Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor 
administrației publice centrale și locale, mai ales a 
compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, 
pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și 
generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 

 
 

Consolidarea 
mijloacelor de 
implementare 
și 
revitalizarea 
parteneriatu-
lui global 
pentru 
dezvoltare 
durabilă 

1. Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de 
dezvoltare acordate de România în cadrul programelor ODA, în 
funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având 
ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național 
brut la nivelul anului 2030. 

2. Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe 
măsura creșterii potențialului economic al României și 
încurajarea agenților economici români să investească, pe baze 
competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate. 

3. Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la 
Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică. 

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

 

 
C.Context regional de dezvoltare durabilă 

 

Planul de Dezvoltare Regională 2021 - 2027 pentru Regiunea București-Ilfov este încă faza 
de elaborare9.  

 
Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov10 pentru perioada 2021 

– 2027 

                                                           
9
 https://www.adrbi.ro/media/1799/pdrbi-2021-2027-draft_21112019.pdf 

10
 https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3-bi/ 
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Elaborată sub coordonarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov în strânsă 
colaborare cu partenerii locali și regionali, Strategia pentru Specializare Inteligentă 2021 – 2027 
furnizează un cadru coerent pentru dezvoltarea viitoare a regiunii, bazată pe conceptul de 
specializare inteligentă. În acest sens, documentul reprezintă o bază strategică pentru 
elaborarea proiectelor de finanțare din fonduri externe / comunitare, naționale și locale ce au 
drept scop dezvoltarea durabilă a regiunii.  

 
Programul Operațional Regional București-Ilfov 2021-202711 

Au fost formulate 8 priorități ale programului.  
Prin Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

se urmărește continuarea eforturile investiționale depuse în perioadele anterioare de 
programare și se are în vedere formarea unei mase critice de IMM-uri inovative.  

Prioritatea 2 - O regiune digitalizată are în vedere furnizarea de servicii și/sau aplicații noi 
pentru cetățenii și întreprinderile din regiune, cu scopul dezvoltării inteligente și transformării 
economice inovatoare a regiunii.  

Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul sprijină creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale şi în clădirile publice, precum şi crearea / extinderea / modernizarea 
infrastructurilor verzi prin utilizarea soluțiilor bazate în principal pe natură.  

Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată urmărește îmbunătățirea mobilității urbane 
slab dezvoltate, deoarece aceasta are o contribuție importantă la calitatea aerului ce reprezintă 
o preocupare majoră, în mod deosebit în Municipiul București.  

Prin Prioritatea 5 - O regiune accesibilă, programul urmărește promovarea sistemelor de 
transport durabile şi încurajarea fluidizării din cadrul infrastructurii de transport, ce va contribui 
la creșterea capacității de transport pe conexiunile secundare la rețeaua TEN-T, precum și la 
reducerea congestiilor și timpului de deplasare, stimulând utilizarea unor rute alternative pentru 
vehiculele de marfă și pasageri.  

Prin Prioritatea 6 – O regiune cu infrastructură educaţională modernă, accentul va fi pus 
asupra educației și formării on-line și la distanță, fiind necesară dotarea infrastructurilor 
educaționale cu echipamente și tehnologii digitale. Programul prin această prioritate urmărește 
îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru toate nivelurile de învățământ, atât din 
perspectiva modernizării infrastructurilor fizice existente/ nou construite, cât și a bazei 
materiale specifice unui proces educațional de calitate – principiul de bază fiind asigurarea 
accesului egal la infrastructură modernă pentru toată lumea și nediscriminatorie.  

În cadrul Priorității 7 – O regiune atractivă şi incluzivă sunt vizate investiții pentru 
patrimoniul cultural și infrastructurile cu destinație culturală, atât pentru îmbunătățirea stării 
de conservare și funcționare, cât și pentru o mai bună valorificare și protecție a obiectivelor, 
pentru valorificarea potențialului turistic atât prin amenajarea obiectivelor turistice/ cu 

                                                           
11

 https://www.adrbi.ro/media/2513/raport-de-mediu-porbi-2021-2027-v16122021docx.pdf 
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potențial turistic, cât și prin dezvoltarea de noi oportunități pentru agrement, petrecerea 
timpului liber și practicarea de activități sportive pentru locuitorii localităților urbane și turiști, 
precum și investiții pentru regenerarea spațiilor publice în vederea creșterii calității și 
funcționalității acestora, precum și a securității în zonele urbane. 

 Prioritatea 8 – Asistență tehnică presupune asigurarea resurselor necesare pentru 
dezvoltarea rapidă și coerentă a sistemelor de implementare, monitorizare, verificare etc a 
PORBI.  

 
Figura 4 Prioritățile PORBI 

 

D.Context județean de dezvoltare durabilă 

 

La nivelul județului Ilfov a fost elaborate Strategia de dezvoltare 2020-2030 ce are 

drept obiective strategice12: 

1. Consolidarea competitivității ilfovene în contextul vecinătății cu Municipiul București;  
2. Creșterea calității vieții pentru rezidenții județului Ilfov;  
3. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat pentru rezidenții și mediul 

de afaceri din județul Ilfov;  
4. Creșterea capacității instituționale în vederea îmbunătățirii calității și promptitudinii 

procesului administrativ. 
 

                                                           
12

 https://cjilfov.ro/wp-content/uploads/Strategia_de_dezvoltare_Jud.IF_2020-2030/Strategia-de-Dezvoltare-a-

Judetului-Ilfov-2020-2030_-prima-versiune.pdf 

http://arhiva.cjilfov.ro/upload2/strategia_orizont/strategia_orizont_2020-2030/SDJ_Ilfov.pdf
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 E.Context privind sursele de finanțare 

 
Pentru perioada 2021 – 2027 România ar putea beneficia de la Uniunea Europeană de un 

buget total de aproximativ 80 miliarde euro, care se compune din Cadrul Financiar Multianual și 
mecanismul de finanțare - Next Generation EU aferent Planului de Redresare Economică. 

 

Cadrul financiar Multianual 2021 – 2027 

Propunerea de alocare financiară pentru România, conform Cadrului Financiar Multianual 
2021 – 2027, este de 30,60 miliarde euro, distribuită astfel: 

 

Figura 5 Alocarea financiară pentru România 2021 – 2027 

 
România beneficiază de o alocare totală de 32,44 mld. euro în cadrul politicii de 

coeziune, defalcată pe fonduri astfel: - 28,847 mld. euro – fondurile tradiționale FEDR, FC şi 
FSE+ (management partajat); - 0,367 mld. euro FEDR pentru Obiectivul Cooperare Teritorială 
Europeană / Interreg; - 2,13 mld. euro pentru Fondul pentru o Tranziție Justă; - 1,090 mld. euro 
transfer FC către Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF). În ceea ce privește alocarea 
pe categorii de regiuni, aplicabilă doar FEDR şi FSE+, aceasta este: - 25,184 mld. euro pentru 
regiuni mai puțin dezvoltate și - 0,125 mld. euro pentru regiunea mai dezvoltată– Regiunea 
București-Ilfov. 

Principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune 2021 – 2027: 

1. Concentrarea tematică este distribuită astfel: 
 35% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă; 
 30% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 2 - O Europă mai verde; 
 FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice; 
 FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice; 
 Min. 6% din FEDR pentru dezvoltare urbană; 
 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate; 

8 385 

17 323 

4 499 392 

ESF + ERDF CF ETC

FEDR 

FSE 
FC 
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 25% din FSE+ pentru incluziune socială;  

 10% din FSE+ pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă. 
2. Condițiile de finanțare sunt următoarele: 
 Cofinanțarea la nivel national: 

o 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul de Coeziune; 
o 40% pentru regiunile mai dezvoltate; 
o Prefinanțare anuală – 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea fondurilor. 

 TVA-ul - nu este cheltuială eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor mai mare 
de 5 000 000 EUR. 

 Dezangajarea - regula „N + 2”. 
 

Programele operaționale 

Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național și 
prioritățile acestora: 
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

- Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme 
inteligente de energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții adresate mediului 
privat); 

- Instrumente financiare; 

- Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circular; 
- Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi 

decontaminarea siturilor poluate;  

- Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor. 
2. Programul Operațional Transport (POT) 

- Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier;  

- Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 
accesibilitate teritorială; 

- Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea 
ferată;  

- Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă şi rezilientă în faţa schimbărilor 
climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată;  

- Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a transportului cu 
metroul în regiunea Bucureşti-Ilfov;  

- Îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi rezilientă în faţa 
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată;  

- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal;  

- Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor;  
- Creșterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de transport; 
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- Asistenţă tehnică. 
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare și Instrumente Financiare 
(POCIDIF) 

- Integrarea ecosistemului național de CDI în Spațiul de Cercetare European și 
Internațional;   

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

- Dezvoltarea capacității de CDI a organizațiilor de cercetare  - universitati;  

- Dezvoltarea capacității de CDI a organizațiilor de cercetare  - INCD, ICAR;  

- Dezvoltarea capacității de CDI a organizațiilor de cercetare  - intreprinderi mari;  

- Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic;  

- Digitizarea în educație;  
- Digitizarea în cultură;  
- Digitizarea în administrația publică central;  
- Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor;  

- Financiare. 
4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS) 

- Continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași - faza a II-a;  

- Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim 
ambulatoriu; 

- Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului 
demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii; 

- Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii; 
- Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical; 
- Informatizarea sistemului medical; 

- Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea metodelor 
moderne de investigare, intervenție, tratament; 

5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 
- Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii;  
- Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor 

dezavantajate la educație și formare profesională; 
- Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare 

profesională;  
- Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii și la 

provocările inovării și progresului tehnologic;  
- Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic; 
- Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți;  
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- Antreprenoriat și economie socială;  
- Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii;  
- Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții 

pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității; 
- Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului Programului. 

6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

- Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (intervenții adresate 
grupurilor de acțiune locală); 

- Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC); 
- Protejarea dreptului la demnitate socială; 
- Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces redus la servicii sociale; 
- Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și 

ceilalți copii; 
- Servicii de suport pentru persoane vârstnice; 

- Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (I); 
- Sprijin pentru persoanele cu dizabilități (II); 
- Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile; 
- Ajutorarea persoanelor defavorizate. 

7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

- O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (intervenții 
OP1 adresate mediului privat, organizațiilor CDI, parteneriate); 

- O regiune cu orașe Smart;  
- O regiune cu orașe prietenoase cu mediul; 
- Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate; 

- O regiune accesibilă; 
- O regiune educată; 
- O regiune atractivă; 
- Asistenţă tehnică. 

8. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) - priorități 
- Asigurarea funcționării sistemului de  coordonare  şi  control  al  fondurilor  FEDR, FC, 

FSE+ şi gestionarea PO (finanțată din FSE+); 
- Asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+ (finanțată din FEDR); 
- Îmbunătățirea  capacității  de gestionare și implementare a fondurilor FEDR, FC, FSE+ 

(finanțată din FEDR). 
9. Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ)* 

- O tranziție justă prin dezvoltarea spiritului antreprenorial, IMM-urilor a cercetării și 
inovării și a digitalizării; 
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- O tranziție justă prin investiții în tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu 
emisii reduse; 

- O tranziție justă prin reducerea poluării și consolidarea economiei circulare;  
- O tranziție justă bazată pe creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă 

calificată; 
- Asistență tehnică. 
*Notă: Județul Giurgiu nu este eligibil 

 

Fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și 
Reziliență 

Reflectând Pactul verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și 
importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a 
pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, mecanismul 
este destinat să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și a sustenabilității mediului și la 
atingerea unei ținte globale reprezentate de alocarea a 30% din cheltuielile bugetului Uniunii 
pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor privind clima. În acest scop, măsurile sprijinite de 
mecanism și incluse în planurile de redresare și reziliență ale fiecărui stat membru în parte ar 
trebui să contribuie la tranziția verde, inclusiv la biodiversitate, sau la abordarea provocărilor 
generate de această tranziție, și să prevadă un cuantum care reprezintă cel puțin 37% din 

alocarea totală a planului de redresare și reziliență. 
Totodată statele membre trebuie să se asigure că măsurile incluse în planurile lor de 

redresare și reziliență respectă principiul „de a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul, în 
înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852. 

Măsurile sprijinite de mecanism și incluse în planurile de redresare și reziliență ale 
fiecărui stat membru trebuie, de asemenea, să prevadă un cuantum care să reprezinte cel puțin 
20 % din alocarea planului de redresare și reziliență pentru cheltuielile digitale. 

Suma alocată României încă din 2020 este de 29.2 miliarde euro (13% din PIB). România 
a elaborat Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)13 iar la data de 31 mai 2021 a 
depus varianta finală a acestuia.  

Proiectele ce urmează a se implementa prin acest program vor trebui finalizate până în 
2026 și vor trebui să corespundă unor reforme structurale sectoriale. 

PNRR este structurat pe șase piloni: 
- Pilonul I. Tranziția Verde;  
- Pilonul II. Transformarea Digitală;  
- Pilonul III. Creștere inteligentă;  
- Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială;  

                                                           
13

  

https://mfe.gov.ro/pnrr/ 
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- Pilonul V. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională;  
- Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri.  

 
PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni prevăzuți 

prin Regulament, astfel: 
- Pilonul I. Tranziția Verde (15 reforme) 

1. Sistemul de management al apei; 
2. Împădurim România și protejăm biodiversitatea; 
3. Managementul deșeurilor; 
4. Transport sustenabil; 
5. Fondul pentru Valul renovării; 
6. Energie. 

- Pilonul II. Transformarea Digitală (4 reforme) 
7. Cloud guvernamental și sisteme publice digital. 

- Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii (8 reforme) 
8. Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii; 
9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare. 

- Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială (5 reforme) 
10. Fondul local pentru tranziție verde și digital; 
11. Turism și cultură. 

- Pilonul V. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională (18 reforme) 
12. Sănătate; 
13. Reforme sociale; 
14. Reforma sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea capacității 
partenerilor sociali. 

- Pilonul VI. Politici pentru noua generație (6 reforme) 
15. România Educată. 

 
Instrumentele financiare cu intermediari instituții financiare (BEI, FEI și BERD): 
1. Garanții de portofoliu pentru solvabilitate, acțiune climatică și eficiență energetică - 
circa 550 milioane euro pentru IMM-uri și mid-caps; 
2. Instrument de capital de risc pentru IMM-uri - circa 500 milioane euro pentru IMM-uri și 
mid-caps; 
3. Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes - circa 
300 milioane euro pentru întreprinderi mari. 

Pe lângă cele intermediate de BEI, FEI și BERD, vor mai exista diverse scheme de granturi în 
cadrul diferitelor componente: 

4. Digitalizarea IMM-urilor - fonduri nerambursabile, schemă administrată de MIPE - circa 
200 milioane euro; 
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5. O măsură de sprijin pentru listarea la bursă a companiilor românești: circa 35 milioane 
euro. Implementată de MIPE, cu sprijinul Bursei de Valori București; 
6. Diverse scheme de sprijin pentru stimularea competitivității, cu accent pe inovare și 
crearea de tehnologie digitală: circa 200 milioane euro. Implementată de Ministerul 
Cercetării, Inovării și Digitalizării; 
7. Diverse scheme de sprijin pentru promovarea de energii regenerabile: circa 200 
milioane euro (suma este în negociere la acest moment). Implementată de Ministerul 
Energiei; 
8. Diverse scheme de sprijin pentru investiții semnificative, în special în zona de inovare 
și noi tehnologii aplicate în zona de producţie: crica 200 milioane euro. Implementată de 
Ministerul Finanțelor. 

Alocări estimate: 
Educație: 3,7 miliarde euro 
Rezultate așteptate: 

- 10.000 de laboratoare; 
- 2.000 de microbuze verzi achiziționate; 
- peste 80.000 de săli de clasă dotate cu mobilier; 
- 50 de unități de învățământ nou construite. 

Sănătate: 2,5 miliarde euro 
Rezultate așteptate: 

- Construcția și/sau dotarea a 200 de centre comunitare; 
- 3000 de cabinete medici de familie; 
- 100 de cabinete de planificare familială. 

Alte componente în fază avansată de negociere: 
- Împăduriri, combaterea tăierilor ilegale de păduri și biodiversitate: 1,4 miliarde euro; 
- Transport: 8,5 miliarde euro; 
- Fondul pentru Valul renovării: 2,2 miliarde euro. 
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CAPITOLUL 1 

Prezentarea generală a oraşului  Bragadiru 

1.1. Aşezarea geografică 

1.1.1 Regiunea București-Ilfov 

Regiunea Bucureşti-Ilfov, constituită din municipiul Bucuresti - Capitala României - şi 
judetul Ilfov, este situată în sudul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române. Suprafaţa totală a 
Regiunii Bucureşti-Ilfov este de 1.821 kmp, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al 
Municipiului Bucureşti şi 86,9% al judeţului Ilfov. Cele două entităţi care alcătuiesc regiunea 
sunt, totodată, şi cele mai mici unităţi teritorial-administrative ale României din punct de 
vedere al întinderii14. 

Populaţia regiunii, de  2.633.690 (față 
de 2.208.368 în 2016) locuitori, este 
distribuită invers proporţional cu 
dimensiunea celor două entităţi 
administrative. Municipiul Bucureşti este cea 
mai mare aglomerare urbană din România, 
reprezentând circa 87% din populaţia 
regiunii, peste 16% din populaţia urbană a 
ţării, respectiv circa 9% din populaţia totală 
a României şi având o densitate de 
aproximativ 8.100 locuitori/kmp. 

Rețeaua de localități a Regiunii 
Bucuresti-Ilfov e constituită din 9 orașe, 32 
comune și 91 sate. 

Regiunea București-Ilfov este cea mai dezvoltată din România, cu un PIB pe cap de 
locuitor (exprimat în puterea de cumpărare standard) de 49.200 Euro, reprezentând 164% din 

media europeană (UE27), depăşind astfel regiunile incluzând alte capitale europene precum 
Atena, Madrid, Roma, Viena, Berlin sau Budapesta (cf. Eurostat 2022, pe baza datelor din 2020). 
Evoluţia acestui indicator a fost în continuă ascensiune în ultima decadă, în anul 2009 
înregistrând 116% din media UE15. 

Economia Regiunii este dominată în cea mai mare parte de funcţiile capitalei, populaţia 
activă a regiunii fiind legată de unităţile care îşi desfăşoară activitatea aici. Regiunea Bucureşti-
Ilfov reprezintă cea mai mare aglomerare industrială a României, în care sunt prezente toate 
ramurile industriale. Comerţul, activităţile de depozitare, distribuţie, administraţie-gospodărie 

                                                           
14

 http://www.adrbi.ro/regiunea-bucuresti-ilfov.aspx 
15

 https://www.adrbi.ro/despre-noi/regiunea-bucuresti-ilfov/prezentarea-regiunii/ 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00006/default/table?lang=en
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comunală, construcţii au avut o evoluţie rapidă, astfel încât regiunea se distanţează ca nivel de 
dezvoltare de celelalte regiuni, în ciuda poziţiei geografice nefavorabile. 

 

1.1.2. Județul Ilfov16 

Primele referiri la existenţa teritorială a judeţului Ilfov datează de la începutul secolului al 
XVlea, fiind legate de râul Ilfov, de la care se pare ca judeţul a preluat numele. Prima menţiune 
documentară despre judeţ apare într-un hrisov din 23 martie 1482, emis la Gherghiţa de către 
domnul Basarab cel Tânăr, prin care domnitorul dăruieşte Mânăstirii Snagov unele sate şi munţi 
şi-i oferă unele privilegii (..." Si iarăşi oricâte sate are Sfânta Mânăstire în judeţul Elfov, iar ele 
să se ia birul de la vecinii mânăstirii"...).  

Teritoriul actual al Ilfovului reprezintă o relicvă a judeţului de odinioară, cu rădăcini 
ancorate în secolul al XV-lea. De-a lungul timpului, şi cu precădere în a doua jumătate a 
secolului XX, acesta a cunoscut cele mai mari amputări teritoriale, ajungând la suprafaţa de 
1583 kmp (0,67% din suprafaţa ţării) în prezent, faţă de 5176 kmp în 1937 şi 8225 kmp în 1972 
(cu 2 municipii, 2 oraşe, 125 de comune şi 418 sate). La 23 ianuarie 1981, judeţul era un sector 
de sine stătător, denumit Sectorul Agricol Ilfov (avea un oraş -Buftea, 26 comune şi 73 sate). În 
1996 conform Legii 24 din 12 aprilie, denumirea Sectorului Agricol Ilfov a fost înlocuită cu 
Judeţul Ilfov, iar în urma aplicării Legii nr. 50 din 10 aprilie 1997 a fost trecut în categoria 
judeţelor17. 

Judeţul Ilfov este situat în partea sud-estică a ţării, înconjurând teritoriul administrativ al 
capitalei București și învecinându-se la nord cu judeţul Prahova, la est cu Ialomiţa și Călărași, cu 
Giurgiu în sud și sud-vest și cu Dâmboviţa în vest. Împreună cu Municipiul București, judeţul Ilfov 
formează Regiunea de Dezvoltare 8 București-Ilfov. Este cel mai mic județ din România, având o 
suprafaţă de 1.583 kilometri pătraţi și ocupând o pondere de 0,66% din teritoriul României. 

Judeţul Ilfov are o populaţie totală înregistrată la 1.07.2021 de 472.34318 (față de 388.738 
în 2016) persoane, ponderea acesteia în populaţia totală a României fiind de 1,9%.  

Judeţul Ilfov este format din 40 de 
unităţi administrativ-teritoriale, dintre care 
opt orașe (Bragadiru, Buftea, Chitila, 
Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-
Leordeni și Voluntari) și 32 de comune (1 
Decembrie, Afumaţi, Baloteşti, Berceni, 
Brăneşti, Cernica, Chiajna, Ciolpani, 
Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, 
Cornetu, Dărăşti-Ilfov, Dascălu, Dobroeşti, 
Domneşti, Dragomireşti-Vale, Găneasa, Glina, 

                                                           
16

 Sursa: Strategia de dezvoltare a județului Ilfov Orizont 2020 
17

 http://www.prefecturailfov.ro/index.php?q=geografie 
18

 https://ilfov.insse.ro/  
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Grădiştea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, 
Mogoşoaia, Nuci, Periş, Petrăchioaia, Snagov, 
Ştefăneştii de Jos, Tunari, Vidra). 

 

1.1.3.Orașul Bragadiru 

Oraşul este aşezat în partea de sud-vest a judeţului, la sud-vest de Bucureşti, fiind 
străbătut de râul Sabar și afluentul acestuia Ciorogîrla. Este traversat de şoseaua naţională DN6, 
care leagă Bucureştiul de Alexandria. DN6 se intersectează la Bragadiru cu şoseaua judeţeană 
DJ401A, care duce spre nord-vest la Domneşti, Ciorogârla şi, mai departe, în judeţul Giurgiu la 
Bolintin-Vale; şi spre sud-est la Măgurele, Jilava (unde se intersectează cu DN5) şi Vidra. 

 
Oraşul Bragadiru aparţine administrativ 

judeţului Ilfov şi se întinde pe o suprafaţa de 
2.179 ha,  cu 1929,02 ha de intravilan  şi  228 
ha extravilan. Are o suprafaţă agricolă de 1378 
ha din care arabil 1365 ha. 

Coordonatele geografice ale localitaţii 
sunt 440,21´ lat. N şi 250,58´ long. E. 

Bragadiru se învecinează cu 
următoarele localități: 

-Municipiul București în nord și est; 
-Orașul Măgurele în sud-est; 
-Comuna Cornetu în Sud; 
-Comuna Clinceni în Vest; 
-Comuna Domnești în Nord-Vest. 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DN6
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandria,_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Domne%C8%99ti,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ciorog%C3%A2rla,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bolintin-Vale
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83gurele
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Jilava,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN5
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vidra,_Ilfov
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1.2.Resursele naturale 
 

Relieful 

Relieful judeţului Ilfov este unul de câmpie, întreg teritoriul său încadrându-se în 
unitatea majoră de relief a Câmpiei Române, sub-unitatea Câmpiei Vlăsiei, cu altitudini cuprinse 
între 50 și 120 de metri. Interfluviile sunt largi și au o orientare generală NV-SE.  

Relieful din Bragadiru se încadrează în cel de câmpie cu văi largi ale râurilor Sabar şi 
Ciorigârla din Câmpia Vlăsiei.  Structura geologica a solului este compusa din argile, luturi și 
nisipuri , dar și soluri dure cu prundișuri,  formațiunii calcaroase și chiar roci.  

Altitudinea medie a Orașului Bragadiru este de cca. 75-85 m, având un câmp neted, puţin 
fragmentat de văi. 
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Clima 
     Clima este temperat continentală cu nuanţă excesivă, cu veri călduroase şi secetoase şi 

ierni friguroase, dominate de prezenţa frecventă a maselor de aer rece-continental din E, sau 
arctic din N şi de vânturi puternice care viscolesc zăpada. Cantitatea medie multianuală a 
precipitaţiilor oscilează în jurul valorii de 500 mm. Regimul eolian se caracterizează prin 
predominarea vânturilor dinspre NE şi E, care bat cu viteze medii anuale de circa 10 km/h, iar 
iarna, cu maxime ce pot depăşi chiar şi 100 km/oră. Temperatura medie anuală este de 
aproximativ 10°, temperaturile medii cele mai scăzute din ianuarie coboară până la -3,2°, iar 
cele mai ridicate din iulie urcă pâna la 22°.  

Precipitaţiile medii anuale sunt de 556-580 l/mp ceea ce reprezintă o medie sub cea 
națională. În timpul verii ploile au adesea un caracter torenţial şi uneori sunt însoţite de 
grindină. Vânturile cele mai frecvente sunt Crivăţul, Austrul care aduce seceta şi Baltăreţul care 
aduce ploaia. Brumele se semnalează începând din luna septembrie până în luna aprilie. Există 
perioade de secetă provocate de pierderile de apă din sol prin evaporaţie şi de faptul că 
precipitațiile nu au  caracter uniform în timpul anului. 

 
Apele 

 Principalele râuri ce compun reţeaua hidrografică a judeţului Ilfov sunt Ialomiţa, Argeș, 
Colentina, Sabar, Dâmboviţa și Ciorogârla, la care se adăugă o serie de râuri cu scurgere 
semipermanentă a apei, precum Snagov, Cociovaliștea, Pasărea, Câlnău, Cocioc, Slotea. Lacurile 
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naturale și antropice se găsesc preponderent în partea de vest, nord și est a judeţului, suprafaţa 
luciului de apă din judeţ având o valoare ridicată. Cele mai mari întinderi le înregistrează 
lacurile Snagov (575 ha), Căldărușani (224 ha), Scroviștea (135 ha). 

Reţeaua hidrografică a oraşul Bragadiru este constituită de două râuri care îl străbat, 
Sabar şi Ciorogârla (afluent al Sabarului). 

 În ceea ce privește apele subterane, sunt adâncimi diferite la care se găsesc, acest 
indicator fiind influențat de condițiile hidrografice specifice fiecărui anotimp și de constituția 
geologică a solului. Bilanțul hidric al suprafeței terestre este primul factor care determină 
valorile specifice pânzei freatice, regimul precipitațiilor variind în timpul anului. 

 
 

Vegetaţia, solul și subsolul 
Vegetaţia este reprezentată de pădurile cu stejar (Quercus robur), salcie, plop, arbuşti.  

Vegetaţia cuprinde pâlcuri de pădure cu specii de cer (Quercus cerris), garniţă (Quercus 
fraineto), stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejarul pedunculat (Quercus Robur).  

În pădurile de foioase, subarboretul este reprezentat de gherghinar (Crataegus monogyna, 
Crataegus pentagyna), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), sânger (Cornus sanguinea), măceş (Rosa 
canina), porumbar (Prunus spinosa). 

Vegetaţia ierboasă dezvoltată pe suprafeţele necultivate cuprinde: păiuşul (Festuca 
valesiaca, Festuca pseudogina), negara (Stipa capilata), firuţa cu bulbi (Poa bulbosa), graminee 
cu rizomi (Bromus inermis, Poa augustifolia, Agropyron repense), peliniţă (Artemisa austriaca), 
pir (Cynodom dactylon), mohor (Stelaria glauca), trifoi (Trifolium repens, Trifolium pratense). În 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Ciorog%C3%A2rla
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Sabar
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lunci şi zăvoie sunt sălcii (Salix alba, Salix fragilis, Salix cinerea , Salix trianduanini), (Alnus 
glutinosa) şi plopi (Populus alba, Populus nigra, Populus canescens). 

Vegetaţia hidrofilă este reprezentată de rogoz (Carex acutiformix), papură (Tipha 
augustifolia, Tipha latifolia), trestie (Pragmites communis), nufăr (Nuphar luteum Nuphar alba), 
broscăriţă (Potamogeton natans), brădiş şi sârmuliţă. Această vegetaţie hidrofilă formează plauri 
plutitori cu grosimea de 80-100 cm. Plaurul se întâlneşte pe râurile Sabar şi Ciorogârla.  

Pe teritoriul orașului se întâlnesc și o serie de plante medicinale cum ar fi menta, 
muşeţelul, coada şoricelului, sunătoarea, cimbrul, rostopasca, cicoarea, macul, traista-
ciobanului  şi brânduşa. 

Solurile sunt fertile, din clasa argiluvisoluri; acestea au ca diagnostic orizontul  B+ 
îmbogăţit în argilă migrată care formează pelicule cu feţele verticale şi orizontale ale 
agregatelor structurale. Argiluvisolurile sunt soluri specifice regiunilor de deal şi podiş şi 
câmpiiilor piemontane acoperite cu vegetaţie de pădure de foioase. 

Solurile brun-roşcate s-au format pe un relief plan de câmpii interfluviale largi, într-un 
climat temperat-continental cu temperaturi medii anuale de 10 - 11 °C şi precipitaţii medii 
cuprinse între 500 şi 650 mm/an; acoperit de o vegetaţie forestieră de stejar, cer, garniţă etc. 

În condiţiile prezentate, în solul brun-roşcat are loc un proces de bioacumulare relativ 
activă, dar orizontul humifer este mai subţire şi mai sărac în humus. Procedeele de alterare a 
mineralelor şi argilizarea sunt intense. Solurile brun-roşcate sunt soluri forestiere cu fertilitate 
ridicată pentru pădurile de şleau de câmpie, iar pentru culturile agricole sunt necesare 
îngrăşăminte organice şi minerale. În lungul văilor principale s-au format soluri de luncă. 

Oraşul dispune de o rezervă deosebit de valoroasă care constă în zăcăminte de petrol şi 
gaze de sondă ce sunt valorificate în exploatările din zona Clinceni, localitatea fiind traversată 
de conducte magistrale de hidrocarburi. 

 



 
 

46 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

 
 

Fauna 
Fauna s-a redus numeric datorită extinderii zonei de locuințe. Vegetaţia ierboasă 

adăposteşte iepurele (Lepus europaeus), dihorul (Putorius putorius), nevăstuică (Mustela nivalis) 
şi prepeliţe (Coturnix coturnix).  

Vegetaţia de luncă oferă adăpost multor păsări  precum raţa mare (Anas platyrhyncas), 
raţa cârâitoare (Anas querquedula), gâsca (Ardea purpurea), lişiţa (Fulica atra) şi vidra (Lutra 
lutra). În ape trăiesc bibanul (Perca fluviatilis), crapul (Cyprinus carpio), somnul (Silurus glanis). 

Insectele specifice acestei zone de câmpie sunt lăcustele, cosașii, greierii, calugărițele, 
furnicile, etc. 

 

1.3.Populaţia şi istoria aşezării 
În Bragadiru, pe ambele maluri ale râului Sabar, există vestigii de aşezări din epoca 

neolitică, a bronzului, geto-dacică, de formare a poporului român şi din feudalism. De 
asemenea, pe malul nordic al râului Ciorogârla, la est de localitate, sunt aşezări din epoca geto-
dacică, vestigii ce atestă continuitatea locuirii pe aceste teritorii. 

Localitatea Bragadiru este atestată documentar pentru prima dată la 12 decembrie 1830. 
Documentul în care se aminteşte de moşia Bragadiru, este o jalbă adresată de Constantin 
Glogoveanu către judecătorul Divan al Principatului Valachiei19. 

                                                           
19

 http://www.primariaorasbragadiru.ro/index.php/orasul-bragadiru 
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 Numele de Bragadiru se întâlneşte ca nume de persoană într-un document din 26 mai 
1825, referitor la răscumpărarea venitului munţilor moşnenilor Dragosloveni din judeţul Muscel 
de către Ion şi Niţu, feciorii Bragadirului. 

Pe teritoriul actualului oraş Bragadiru şi al comunei vecine Cornetu  exista înainte de 
1593 o singură moşie care aparţinea moşnenilor Măicăneşti. Relatări despre moşia Măicăneşti 
apar în documentele publicate în cartea de hotărnicie a moşiei Cornetu – Bragadiru din judeţul 
Ilfov, plasa Sabaru, proprietatea lui Marinescu Bragadiru, făcută în 1900 de către inginerul 
hotarnic Ştefan Georgeta. 

Prin Decretul Domnesc nr. 394 din 31 martie 1864 s-a instituit comuna ca unitate 
administrativă, alcătuită din mai multe sate. Astfel, comuna Bragadiru – Bulgaru era alcătuită 
din satele Bragadiru, Bulgaru şi Cornetu – Glogoveanu. 

 După tabloul împroprietăririi de la 1864, comuna Bragadiru – Bulgaru cuprindea 134 de 
case, populaţia fiind de 1541 locuitori, din care satul Bragadiru avea 1144 locuitori. 

 Până în anul 1950, localitatea Bragadiru a aparţinut judeţului Ilfov, din 1950 până în 
1968 a fost încorporată Muncipiului Bucureşti, fiind subordonată direct raionului Tudor 
Vladimirescu, astăzi sectorul 5 al Capitalei. Din 1968 până în 1981 a fost subordonată 
Municipiului București, iar din ianuarie 1981 fosta comună Bragadiru a fost trecută la Sectorul 
Agricol Ilfov, creat în urma desființării județului Ilfov. Din 1997, localitatea Bragadiru este 
arondată județului Ilfov, dupa ce Sectorul Agricol Ilfov a fost la rândul lui desființat. 

 



 
 

48 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

In 2002 s-a organizat un referendum în cadrul căruia populația localității Bragadiru a 
votat în proporție de 80% în favoarea schimbării statutului localității din comună în oraș. 
Datorită puternicei dezvoltări  şi în urma referendumului organizat, localitatea Bragadiru a 
dobândit statutul de oraş la data de 2 ianuarie 2006, prin Legea nr.415/30.12.2005.         

Orașul Bragadiru a beneficiat de o industrializare puternică încă din anul 1882 când 
Dumitru Marinescu Bragadiru a  construit Fabrica de Spirt Bragadiru, prima fabrică de alcool 
rafinat din ţară care, începând cu anul 1898, exporta în Italia, Turcia, Germania, Egipt sau 
Bulgaria. Priceputul întreprinzător a investit şi într-o fabrică de bere, Fulgerul Bragadiru, 
devenind astfel primul promotor al industriei uşoare din România. 

Astăzi, în localitate funcțioanează numeroase societăți de interes național cum ar fi: SC 
BUJORENI PANIFICAȚIE SRL, SC LEROY MERLIN SRL, SC ATIFCO INTERNAȚIONAL SRL, SC MODUL 
DESIGN – producătoare de mobilier, SC LAROPHARM – producătoare de medicamente, SC SUN 
INDUSTRIES – producătoare de băuturi răcoritoare, SC ROSTAR SA – producătoare de dulciuri. 

 
Populaţia 
Transformările social – economice care au avut loc în Bragadiru au determinat schimbări 

importante în ceea ce priveşte numărul şi structura populaţiei. 
După 1989 populaţia oraşului cunoaşte două tendinţe: 
- una descrescătoare, determinată de migraţia populaţiei spre Bucureşti, dar şi de 

modificarea raportului natalitate – mortalitate, tendinţă descrescătoare şi la nivel naţional, la 
începutul anilor 90;  

- una  crescătoare,  manifestată  în  ultimii  ani,  determinată  de  afluenţa  populaţiei  
dinspre Bucureşti sau zona satelor Buda şi Odoreanu. 

Populaţia a crescut continuu, Bragadiru devenind una dintre cele mai mari localităţi  din 
preajma Bucureştiului. 

Faţă de recensământul populaţiei din anul 1992, numărul locuitorilor din oraşul Bragadiru 
a crescut de la 6.978 locuitori la 8.200 locuitori, conform rezultatului recensământului 
populaţiei şi a locuinţelor din anul 2002. Conform recensământului efectuat în 2011, populația 
orașului Bragadiru se ridica la 16.381 de locuitori, în creștere cu aproape 100 % față de 
recensământul anterior din 2002. Potrivit datelor furnizate de INS, în 2019 populația era de 
23.339 locuitori, iar în 2021 de 27.524 locuitori. 

Majoritatea locuitorilor sunt români (90,8%), cu o minoritate de rromi (1,75%). Pentru 
6,8% din populație apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, 
majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (90,75%). Pentru 6,87% din populație nu este cunoscută 
apartenența confesională.  

Apreciem că la această dată numărul total al locuitorilor din oraşul Bragadiru depăşeşte 
30.000, număr care se justifică prin faptul că o mare parte a cetăţenilor locuiesc efectiv în oraş, 
fără  a avea însă domiciliul stabilit formal, aspect demonstrat de numărului mare de locuinţe ce 
au fost construite în cartierele Latin, Mihai Eminescu, Independenței şi 1877. 
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Apropierea de Bucureşti şi  accesul extrem de uşor în Capitală, numărul mare de unităţi 
economice importante, au făcut  din oraşul Bragadiru una dintre ţintele principale pentru 
populaţia din alte localităţi care nu au reuşit să se stabilească în Bucureşti. 

 

1.4. Percepţia asupra Orașului Bragadiru 

  
În mai 2022, similar cu anul 2016, s-a realizat un studiu privind identificarea problemelor 

majore din orașul Bragadiru şi formularea viziunii de dezvoltare locală - componentă a 
proiectului privind elaborarea Strategiei de dezvoltare locală 2023-2030. 

Studiul s-a derulat pe două niveluri: 
1. Cvasitotalitatea angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

dimensiunile cercetării corelând următoarele direcţii majore: 
- identificarea problemelor locale- ierarhizarea acestora 
- caracterizarea activităţii administraţiei publice – aspecte relevante 
- descrierea calităţii vieţii în oraşul Bragadiru 

2. Populaţia oraşului Bragadiru 
Au fost chestionaţi locuitori ai oraşului, urmărindu-se: 
- Identificarea și ierarhizarea problemelor locale 
- formularea aşteptărilor faţă de activitatea administraţiei publice locale. 
 

I. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  

 

1.1.Grupul ţintă 

 Grupul ţintă a fost reprezentat de angajaţi ai primăriei oraşului, funcţionari publici şi 
personal contractual, grup cu următoarele caracteristici majore: 
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În ceea ce priveşte atitudinea faţă de serviciile oferite de instituţie, în general angajaţii 
se declară mulţumiţi (38% față de 17% în 2016) şi foarte mulţumiţi (44%), dar există şi un procent 
de nemulţumiţi (18%). 

 Angajaţii primăriei apreciază că școala, grădiniță, pasarelelele pietonale, renovarea 
spațiilor de joacă, extindere rețelei stradale, modernizarea spațiilor verzi, asfaltarea străzilor, 
sau realizarea parcului de agreement sunt principalele acțiuni realizate pentru dezvoltarea 
localității. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Problemele localităţii în viziunea angajaţilor aparatului de specialitate al 

primarului 
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Ierahizând problemele, constatăm că în viziunea celor intervievaţi cele mai grave sunt 

următoarele: 
 Foarte grav Grav 

1 1.Spital  1. Disciplina în construcții 
2 2.Câinii vagabonzi 2. Protecția mediului 
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3 3.Locurile de muncă 3. Drumurile 

Aşadar, ordinea de prioritate a gravităţii problemelor este următoarea: 
1. Spitalul (similar cu anul 2016) 

2. Disciplina în construcții  
3. Câinii vagabonzi 

Alimentarea cu apă, menționată în 2016, nu mai reprezintă o problem majoră. 
 

Această ierarhie este confirmată de așteptările privind dezvoltarea localității: modernizarea 
drumurilor, construcție spital, înființarea de noi grădinițe, școli, liceu, ecologizarea zonelor 
mărginașe,  colectarea și reciclarea deșeurilor, decongestionarea traficului. 

 

II.POPULAŢIA ORAŞULUI  BRAGADIRU 

 

2.1.Grupul ţintă 

 Grupul țintă a fost reprezentat de locuitori ai oraşului Bragadiru, grup cu următoarele 
caracteristici majore: 

 
 În ceea ce priveşte studiile, situaţia este următoarea: 
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2. Problemele localităţii în viziunea populaţiei 
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 În opinia oamenilor intervievaţi, ordinea problemelor este următoarea: 
-protecția mediului; 
-disciplina în construcții; 
-spitalul. 
  

Se observă schimbare a priorităților față de 2016 (alimentarea cu apă, transportul în comun). 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Drumurile

Curatenia localitatii

Cainii vagabonzi

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu gaz

Transportul in comun

Scolile

Liceele

Caldura in locuinte

Locuri de joaca pentru copii

Apa calda in locuinte

Locuri pentru petrecerea  timpului liber

Locurile de munca

Persoanele sărace
Scolile

Siguranta străzii
Disciplina în construcţii

Protectia mediului

Locuinţele
Relatia dintre autorităţi şi cetăţeni

Iluminatul public

Organizarea şi funcţionarea pieţelor agroalimentare
Expunerea firmelor şi a reclamelor publicitar

Spitalele

Probleme locale în viziunea cetățenilor 

Foarte putin grava Putin grava Grav Foarte grava



 
 

56 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

 

Capitolul 2 

Analiza SWOT a oraşului Bragadiru şi obiectivele strategice 

 
Pentru a putea propune acțiuni realiste, concrete, strategia de dezvoltare trebuie 

fundamentată pe o analiză a stării orașului, analiză prin care sunt evidenţiate resursele, 
constrângerile şi opţiunile de dezvoltare. Analiza SWOT este un instrument de bază în procesul 
de identificare a celor mai importante direcţii strategice şi priorităţi care să conducă la 
dezvoltarea economică şi coeziunea socială în perioada următoare. 

Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi 
punctele slabe ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce 
trebuie evitate. 

Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză 
trebuie să includă următoarele elemente: 

• formularea obiectivelor în funcție de punctele tari; 
• eliminarea punctelor slabe, asimilate cu probleme; 
• valorificarea oportunităţilor ținând cont de amenințări. 

 

Puncte tari ale oraşului Bragadiru: Puncte slabe: 

- Amplasarea oraşului în imediata apropiere 
a municipiului Bucureşti îi conferă atractivitate 
pentru locuire şi localizarea de activităţi 
economice; 
- Așezare compactă, format dintr-o singură 
localitate, cu o zonificare bine definită; 
- Densitate mare a populației; 
- Dinamică importantă a construirii;  
- Existenţa unor legături directe între oraşul 
Bragadiru şi municipiul Bucureşti; 
- Număr mare de investitori (zone reziden-
ţiale, operatori economici); 
-  Structura economică importantă; 
- Ofertă generoasă de locuri de muncă în 
regiune; 
- Forţa de muncă consistentă, disponibilă la 
costuri minime; 
- Existența în cadrul economiei localităţii a 

- Slabă educaţie antreprenorială a 
populației; 
- Lipsa unor investiţii economice de tip 
Parteneriat Public – Privat; 
- Utilizarea pe o scară relativ mică a 
tehnologiilor avansate;  
- Productivitatea industrială este încă 
scăzută, raportat la cea din Uniunea 
Europeană; 
- Aşezarea în imediata apropiere a 
Bucureştiului, șoselei de centură – surse 
cu potențial de poluare; 
- Probleme privind gradul de 
sărăcie pentru o parte a populaţiei; 
- Formare profesională relativ 
scăzută pentru o parte din populație; 
- Forme reduse de marketing local; 
- Educaţie, cultură civică slab dez-
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unei tradiţii industriale; 
- Infrastructură importantă de drumuri 
reabilitate; 
- Acces la centura Bucureştiului; 
- Acces la calea ferată; 
- Autorităţi locale deschise; 
- Bună imagine și încredere în autoritățile 
locale; 
- Existenţa reţelelor de comunicaţii 
(telefonie, internet, cablu); 
- Existenţa reţelelor extinse de energie 
electrică şi a celei de alimentare cu gaz; 
- Infrastructura şcolară; 
- Grad ridicat de şcolarizare şi rata redusă a 
abandonului şcolar; 
- Existenţa unor instituţii culturale locale; 
- Reţea locală de drumuri reabilitate; 
- Rata şomajului scăzută comparativ cu 
media naţională a zonelor similare; 
- Existenţa unor monumente istorice; 
- Atractivitate pentru locuire, localizare de 
afaceri; 
- Extinderea suprafeţelor din intravilanul 
localităţii; 
- Sistem de utilităţi publice; 
- Suprafețe importante de spații verzi; 
- Cadrul natural adecvat; 
- Existența grupurilor de inițiativă locală. 

voltate, grad redus de participare civică 
pentru majoritatea populației; 
- Dotări limitate pentru sport şi 
agrement; 
- Sistem educațional puțin 
diversificat atât ca structură, cât și ca 
infrastructură; 
- Existența centurii Bucureștiului 
separă localitatea și îngreunează accesul 
în interiorul localității; 
- Insuficienta punere în valoare a 
obiectivelor istorice; 
- Reţea de sănătate insuficientă (servicii 
și infrastructură); 
- Lipsa educaţiei ecologice a populaţiei; 
- Existenţa câinilor comunitari; 
- Utilități publice slab dezvoltate în 
noile cartiere; 
- Rețea de drumuri în proprietate 
privată, imposibil de amenajat de către 
autoritățile locale; 
- Transport în comun slab 
reprezentat la nivelul orașului; 
- Expansiune urbanistică excesivă; 
- Insuficiența serviciilor și a 
spațiilor publice în noile cartiere; 
- Plan Urbanistic General ce 
necesită actualizare; 
- Eficiența energetică scăzută a 
fondului construit – public și privat; 

- Lipsa piețelor agroalimentare din 
anumite cartiere; 

Oportunități: Amenințări: 
- Creşterea fondurilor alocate de UE pentru 
sprijinirea dezvoltării durabile a oraşului, pentru 
infrastructura de mediu şi transport regional şi 
local, consolidarea mediului de afaceri regional şi 
local, îmbunătăţirea infrastructurii sociale; 

- Resurse bugetare reduse faţă de 
nevoia de investiţii în infrastructura, 
reţele de utilităţi (apă, canalizare, 
iluminat public)  şi expansiunea oraşului; 
- Creşterea impozitelor aferente 
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- Creşterea gradului de descentralizare, 
întărirea autonomiei locale şi creşterea rolului pe 
care oraşul Bragadiru îl are în economia judeţului 
prin numărul de investitori; 
- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu 
mediul de afaceri, universitar și sectorul ONG; 
- Crearea locurilor de muncă, disponibi-
litatea forţei de muncă pentru recalificare şi dez-
voltarea abilităţilor; 
- Dezvoltarea culturii într-un context de 
integrare implicând educaţia, dezvoltarea 
regională, turismul, cultele şi înfrăţirea cu 
localităţi din străinătate; 
- Dezvoltarea zonei metropolitane Bucureşti-
Ilfov; 
- Creşterea atractivităţii oraşului pentru 
locuire; 
- Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 
judeţului și regiunii; 
- Potenţial mare de dezvoltare a sectorului 
serviciilor. 

agenţilor economici care poate avea ca 
efect desfiinţarea unora dintre ei; 
- Creşterea costurilor serviciilor 
publice pentru cetăţeni şi utilizatori; 
- Legislaţie instabilă, incoerentă ce 
poate afecta acţiunea administrativă şi 
activitatea agenţilor economici.  

 
 

  

Pe baza diagnosticului din capitolul precedent şi cu ajutorul analizei SWOT de mai 
sus, s-au formulat în 2016 obiectivele strategice de dezvoltare locală. Acestea sunt 
menținute și în actuala strategie pentru a asigura coerența procesului de dezvoltare. 

Identificarea direcţiilor de dezvoltare a oraşului a avut la bază principiul dezvoltării locale 
integrate, înţelegînd prin aceasta dezvoltarea prin corelarea celor trei componente majore ale 
dezvoltării unei comunităţi şi anume dezvoltarea economică, dezvoltarea socială şi 
gestionarea echilibrată a resurselor şi mediului natural. 

 
Viziunea de dezvoltare 

 Până în anul 2030, oraşul Bragadiru va continua să prospere, menținându-se ca lider zonal 

al dezvoltării urbanistice integrate din zona de sud-vest a Regiunii București-Ilfov.  

 
Misiunea 

Orașul Bragadiru va oferi locuitorilor săi servicii publice, infrastructură și dotări socio-
edilitare adecvate, asigurându-le acestora un nivel de trai decent și confortabil, un mediu 
adecvat muncii și petrecerii timpului liber. 
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Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în asigurarea premiselor unei 
dezvoltări realiste a orașului, prin determinarea nevoilor şi dorinţele membrilor comunităţii și 
proiectarea unor acțiuni fundamentate și realizabile.  

 
În vederea realizării obiectivului general, se va urmării atingerea următoarelor obiective 

specifice domeniilor dezvoltării: 
Domeniul „Economie – industrie și servicii” 

 Atragerea de noi investiţii şi creşterea antreprenoriatului autohton; 
 
Domeniul „Mediu” 

 Integrarea protecției mediului în activitățile economice, sociale și administrative; 
 

Domeniul „Dezvoltare socială” 

 Asigurarea condițiilor de evoluție pentru fiecare membru al colectivității; 
 

Domeniul „Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport” 

 Echilibrarea funcțiilor urbane și creșterea gradului de mobilitate urbană; 
 

Domeniul „Administraţie publică locală” 

 Creșterea capacității administrației locale de a răspunde problemelor locale, 
așteptărilor cetățenilor și mediului de afaceri. 

 

Domeniul „Educație şi formare” 

 Diversificarea sistemului educațional și de formare profesională. 
 

Domeniul „Cultură, culte, sport şi agrement”. 

 Promovarea de activități specifice pentru cultură, sport şi agrement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

 

Capitolul 3 

Domeniile dezvoltării Orașului Bragadiru, obiectivele şi proiectele 

specifice 

 

3.1.Economia locală 

3.1.1.Prezentare generală 

Economia orașului Bragadiru este bazată pe o activitate preponderent industrială și de 
servicii, având o tradiţie de peste un secol.  

Bragadiru a fost o localitate industrial – agricolă, însă, dobândirea statutului de oraș și 
expansiunea zonelor de locuit și a celor industriale au condus la limitarea extravilanului și 
suprafețelor agricole. În continuare, orașul are 1886 de ha intravilan, 24 ha de spații verzi. 13 
hectare sunt acoperite de ape. 

Sunt înregistrate în acest moment 1946 de societăţi comerciale active, cele mai multe în 
domeniul comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun, transporturi rutiere de mărfuri și construcţiilor. Cei mai mulți 
angajați însă, sunt în domeniul preparatelor farmaceutice. 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 6 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi extractive 1.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară 27.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 11 - Fabricarea băuturilor 1.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 13 - Fabricarea produselor textile 2.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 11.00 

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

4.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 17 - Fabricarea hârtiei şi a produselor din 
hârtie 

4.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a 
înregistrărilor 

7.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor 
chimice 

5.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 21 - Fabricarea produselor farmaceutice de 
bază şi a preparatelor farmaceutice 

1.00 
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REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase 
plastice 

12.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 23 - Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice 

9.00 

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

9.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor 
electronice şi optice 

1.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 27 - Fabricarea echipamentelor electrice 1.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

5.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă  17.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 32 - Alte activităţi industriale n.c.a. 11.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea 
maşinilor şi echipamentelor 

7.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 1.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 37 - Colectarea şi epurarea apelor uzate 1.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor  reciclabile 

12.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri 136.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu civil 11.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de construcţii 119.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 

98.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia 
comerţului cu autovehicule şi motociclete 

203.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 
autovehiculelor şi motocicletelor 

261.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin 
conducte 

165.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru 
transporturi 

14.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier 16.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 8.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii 
de alimentaţie 

52.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 58 - Activităţi de editare 6.00 
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REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 59 - Activităţi de producţie cinematografică, 
video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi 
de editare muzicală 

18.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de 
programe 

1.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 61 - Telecomunicaţii 4.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 62 - Activităţi de servicii în tehnologia 
informaţiei 

57.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 63 - Activităţi de servicii informatice 14.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 64 - Intermedieri financiare, cu excepţia 
activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 

4.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 66 - Activităţi auxiliare pentru  intermedieri 
financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 

25.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 68 - Tranzacţii imobiliare 56.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 38.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), 
birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi 
de consultanţă în management 

74.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; 
activităţi de testări şi analiză tehnică 

43.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 72 - Cercetare-dezvoltare 4.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a 
pieţei 

37.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi 
tehnice 

41.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare 4.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 77 - Activităţi de închiriere şi  leasing 12.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 78 - Activităţi de servicii privind forţa de 
muncă 

9.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-
operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

4.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie 7.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru 
clădiri 

25.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi 
alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor 

43.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 85 - Învăţământ 28.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană 49.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 87 - Servicii combinate de îngrijire medicală 
şi asistenţă socială, cu cazare 

2.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 88 - Activităţi de asistenţă socială, fără 
cazare 

5.00 
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REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 90 - Activităţi de creaţie şi interpretare 
artistică 

16.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, 
muzeelor şi alte activităţi culturale 

1.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 93 - Activităţi spotive, recreative şi 
distractive 

22.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 95 - Reparaţii de calculatoare, de articole 
personale şi de uz gospodăresc 

8.00 

REGIS - Numărul întreprinderilor active Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de servicii 52.00 

 
Există o mare diversitate de activităţi, iar principalele activităţi economice, după cifra 

de afaceri, sunt din zona comerț cu ridicata, construcții, industriei alimentare. În 2016, 
industria alimentară genera cea mai mare cifră de afaceri. 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 1704376.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi extractive 12600.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară 106441101.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 11 - Fabricarea băuturilor 268470.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 13 - Fabricarea produselor textile 140210.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 7192020.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

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

2885740.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 17 - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 3764772.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a 
înregistrărilor 

3197914.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor 
chimice 

19723048.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 21 - Fabricarea produselor farmaceutice de 
bază şi a preparatelor farmaceutice 

67070698.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase 
plastice 

9127661.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 23 - Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice 

62502810.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

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

5170878.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor 
electronice şi optice 

107757.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 27 - Fabricarea echipamentelor electrice 20850.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

7951068.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă  8366565.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 32 - Alte activităţi industriale n.c.a. 4539845.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea 
maşinilor şi echipamentelor 

7047169.00 



 
 

64 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 47329.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 37 - Colectarea şi epurarea apelor uzate 1877249.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor  reciclabile 

111189794.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri 232709659.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu civil 9365353.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de construcţii 66519715.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

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

153258581.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

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

1311619285.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

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

170670372.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin 
conducte 

66202668.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru 
transporturi 

11075120.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier 3553882.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 5927164.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de 
alimentaţie 

53652385.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 58 - Activităţi de editare 668046.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 59 - Activităţi de producţie cinematografică, 
video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de 
editare muzicală 

3849890.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de 
programe 

10045.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 61 - Telecomunicaţii 774304.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 62 - Activităţi de servicii în tehnologia 
informaţiei 

13500548.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 63 - Activităţi de servicii informatice 6899979.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 64 - Intermedieri financiare, cu excepţia 
activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 

5798256.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 66 - Activităţi auxiliare pentru  intermedieri 
financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 

1431007.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 68 - Tranzacţii imobiliare 35141934.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 6234536.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), 
birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de 
consultanţă în management 

29217756.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

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

18363064.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 72 - Cercetare-dezvoltare 1202823.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 27453606.00 
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REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi 
tehnice 

11555455.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare 2230204.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 77 - Activităţi de închiriere şi  leasing 22171094.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă 1410298.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-
operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

2036230.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie 3127869.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru 
clădiri 

12518399.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi 
alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor 

20439864.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 85 - Învăţământ 10661629.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană 17243488.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 87 - Servicii combinate de îngrijire medicală şi 
asistenţă socială, cu cazare 

2101045.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 88 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare 886731.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 90 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 1954634.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, 
muzeelor şi alte activităţi culturale 

122560.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 93 - Activităţi spotive, recreative şi distractive 3683546.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 95 - Reparaţii de calculatoare, de articole 
personale şi de uz gospodăresc 

856724.00 

REGIS - Cifra de afaceri a întreprinderilor 
active 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de servicii 9196611.00 

 

În ceea ce privește numărul de angajați pe domenii, situația este următoarea: 
REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 15.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 08 - Alte activităţi extractive 3.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară 454.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 11 - Fabricarea băuturilor 7.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 13 - Fabricarea produselor textile 4.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 98.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 15 - Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea 
articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; 
prepararea şi vopsirea blănurilor 

4.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

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

11.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 17 - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 18.00 
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REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a 
înregistrărilor 

21.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 20 - Fabricarea substanţelor şi a produselor 
chimice 

86.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 21 - Fabricarea produselor farmaceutice de 
bază şi a preparatelor farmaceutice 

301.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase 
plastice 

72.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 23 - Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice 

128.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

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

24.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor 
electronice şi optice 

1.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 27 - Fabricarea echipamentelor electrice 2.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente n.c.a. 

13.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 29 - Fabricarea autovehiculelor de transport 
rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 

1.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 30 - Fabricarea altor mijloace de transport 1.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă  60.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 32 - Alte activităţi industriale n.c.a. 11.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea 
maşinilor şi echipamentelor 

26.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei 2.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 37 - Colectarea şi epurarea apelor uzate 10.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea 
deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor  reciclabile 

239.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri 988.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 42 - Lucrări de geniu civil 81.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de construcţii 522.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

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

504.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

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

1063.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

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

629.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin 
conducte 

360.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru 
transporturi 

45.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier 46.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 11.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de 
alimentaţie 

272.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 58 - Activităţi de editare 0.00 
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REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 59 - Activităţi de producţie cinematografică, 
video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de 
editare muzicală 

18.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de 
programe 

0.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 61 - Telecomunicaţii 4.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 62 - Activităţi de servicii în tehnologia 
informaţiei 

54.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 63 - Activităţi de servicii informatice 16.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 64 - Intermedieri financiare, cu excepţia 
activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 

28.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 66 - Activităţi auxiliare pentru  intermedieri 
financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 

3.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 68 - Tranzacţii imobiliare 148.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate 49.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), 
birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de 
consultanţă în management 

93.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

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

79.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 72 - Cercetare-dezvoltare 8.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 113.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi 
tehnice 

44.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare 6.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 77 - Activităţi de închiriere şi  leasing 88.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă 17.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-
operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

3.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie 23.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru 
clădiri 

47.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi 
alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor 

122.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 85 - Învăţământ 40.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană 87.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 87 - Servicii combinate de îngrijire medicală şi 
asistenţă socială, cu cazare 

20.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 88 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare 11.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 90 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 5.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, 
muzeelor şi alte activităţi culturale 

15.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 92 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 28.00 
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REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 93 - Activităţi spotive, recreative şi distractive 36.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 95 - Reparaţii de calculatoare, de articole 
personale şi de uz gospodăresc 

8.00 

REGIS - Numărul mediu al salariaţilor 
întreprinderilor active 

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de servicii 175.00 

 
Sunt 7524 de locuri de muncă generate de activitățile economice din oraș. 
 

Agricultura şi silvicultura 

Statutul de oraș, extinderea intravilanului, ritmul accelerat de construire de locuințe și 
creșterea populației au făcut ca activitățile agricole  să scadă ca importanță în economia locală,  
deși există o tradiție mai ales în cultivarea legumelor și prelucrarea produselor agricole.  

 
Servicii turistice 

Se remarcă o acceelerare a serviciilor turistice oferite la nivelul orașului, după cum 
urmează: 

TUR101C - Structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare turistică 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Total 

Numar 4.00 

TUR101C - Structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare turistică 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Hoteluri 

Numar 1.00 

TUR101C - Structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare turistică 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Hosteluri 

Numar 1.00 

TUR101C - Structuri de primire turistică cu 
funcţiuni de cazare turistică 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Pensiuni turistice 

Numar 2.00 

TUR102C - Capacitatea de cazare turistica 
existenta 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Total 

Locuri 203.00 

TUR102C - Capacitatea de cazare turistica 
existenta 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Hoteluri 

Locuri 70.00 

TUR102C - Capacitatea de cazare turistica 
existenta 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Hosteluri 

Locuri 45.00 

TUR102C - Capacitatea de cazare turistica 
existenta 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Pensiuni turistice 

Locuri 88.00 

TUR103D - Capacitatea de cazare turistică în 
funcţiune, pe tipuri de primire turistică 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Total 

Numar locuri-
zile 

75920.00 

TUR103D - Capacitatea de cazare turistică în 
funcţiune, pe tipuri de primire turistică 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Hoteluri 

Numar locuri-
zile 

24820.00 

TUR103D - Capacitatea de cazare turistică în 
funcţiune, pe tipuri de primire turistică 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Hosteluri 

Numar locuri-
zile 

18980.00 

TUR103D - Capacitatea de cazare turistică în 
funcţiune, pe tipuri de primire turistică 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Pensiuni turistice 

Numar locuri-
zile 

32120.00 

TUR104E - Sosiri ale turiştilor în structuri de 
primire turistică, pe tipuri de structuri 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Total 

Numar 
persoane 

12347.00 
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TUR104E - Sosiri ale turiştilor în structuri de 
primire turistică, pe tipuri de structuri 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Hoteluri 

Numar 
persoane 

5601.00 

TUR104E - Sosiri ale turiştilor în structuri de 
primire turistică, pe tipuri de structuri 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Hosteluri 

Numar 
persoane 

1236.00 

TUR104E - Sosiri ale turiştilor în structuri de 
primire turistică, pe tipuri de structuri 

Tipuri de structuri de primire turistica - 
Pensiuni turistice 

Numar 
persoane 

5510.00 

 

 

3.1.2.Analiza SWOT pentru domeniul “Economie” 

Puncte tari ale Orașului Bragadiru: Puncte slabe: 

 Amplasare optimă din punct de vedere 
al accesului la pieţe de desfacere; 
 Acces la reţeaua de drumuri naționale 
și județene; 
 Existenţa forţei de muncă  datorată 
ponderii ridicate a populaţiei din grupa de 
vârstă 15 – 59 de ani; 
 Existenţa unei specializări industriale 
(morărit, panificație, produse derivate) ce 
poate sta la baza dezvoltării în sistem 
cluster; 
 Structura economică diversificată a 
zonei; 
 Existenţa în regiune a unui număr 
considerabil de agenţi economici, cu cifre de 
afaceri consistente; 
 Așezare compactă, cu o zonificare bine 
definită; 
 Densitate mare a populației; 
 Număr mare de investitori (zone 
rezidenţiale, operatori economici); 
 Ofertă importantă de locuri de muncă; 
 Existența în cadrul economiei localităţii 
a unei tradiţii industriale; 
 Conexiuni strânse din punct de vedere 
economic cu zonele agricole limitrofe; 
 Infrastructură importantă de drumuri 
locale; 

 Grad scăzut de calificare a forţei de 
muncă în anumite domenii; 
 Promovare insuficientă a 
oportunităţilor  locale; 
 Spirit antreprenorial local neadecvat; 
 Insuficienţa strategiei de marketing 
local şi insuficienta promovare a produselor şi 
serviciilor locale; 
 Absenţa unor politici și programe 
coerente de dezvoltare economică şi de 
turism; 
 Lipsa unor investiţii economice de tip 
Parteneriat Public – Privat; 
 Utilizarea pe o scară relativ mică a 
tehnologiilor avansate, mai ales de către IMM-
uri; 
 Derularea unor programe de calificare 
în oraș; 
 Zonă industrială și comercială neclar 
definită. 
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3.1.3 Obiective pentru domeniul economie 

 

Domeniul „Economie – industrie și servicii” 

 Atragerea de noi investiţii şi creşterea antreprenoriatului autohton 

. 
Obiectivele specifice sunt:  

1.Promovarea oportunităților locale pentru atragerea de investiții; 
2. Dezvoltarea antreprenoriatului local; 
3.Sprijin pentru menţinerea investiţiilor existente și atragerea de noi investiții prin 
crearea unei infrastructuri adecvate. 

 

 Acces la centura Bucureştiului; 
 Rata şomajului scăzută comparativ cu 
media naţională a zonelor similare; 
 Atractivitate pentru locuire, localizare 
de afaceri; 
 Extinderea suprafeţelor din intravilanul 
localităţii; 
 Sistem de utilităţi publice existent; 
 Spații disponibile pentru activități 
productive și de servicii; 
 Resurse naturale importante, în special 
reţeaua hidrografică. 
Oportunități: Amenințări: 
 Dezvoltarea zonei metropolitane 
București-Ilfov; 
 Sursele de finanţare europene; 
 Creşterea numărului de IMM –uri din 
domeniul serviciilor; 
 Dezvoltarea antreprenoriatului şi a 
structurilor de suport pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii; 
 Creşterea numărului de investiţii străine 
care pot determina o creştere a 
competitivităţii; 
 Construirea autostrăzii A0. 

 Migrarea forţei de muncă calificate şi a 
celei cu studii superioare; 
 Resurse bugetare reduse față de nevoia 
de investiții în infrastructura de afaceri; 
 Legislația instabilă, incoerentă, ce 
suferă dese modificări; 
 Concurenţa zonelor industriale şi 
turistice din regiune. 
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3.1.4 Fişe de proiecte 

Fişa 1 

Domeniul 

Industria, servicii, turism 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Parc Logistic/Industrial  

Cadrul general -parcul logistic reprezintă un spațiu destinat depozitării 
și redistribuirii de bunuri. 
-parcul industrial reprezintă o formă de concentrare a 
activităților economice.  

Grup ţintǎ -Agenţii economici  
Obiective - Atragerea de noi investiţii 
Motivaţia proiectului -Orașul dispune de infrastructura necesară dezvoltării 

unui parc logistic/industrial 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Elaborarea studiului de oportunitate și identificarea 
domeniilor de activitate; 

Sursa de finanţare/posibile 
resurse de finanţare 

-Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe 
naţionale; 
-POCID; 
-Resurse private 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local, agenţi economici 

Termen de realizare 2027 

Indicatori Parc logistic/industrial operațional 
 
Fişa 2 

Domeniul 

Industria, serviciile, turismul 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Creşterea vizibilităţii produselor şi serviciilor locale, 

precum şi a oportunităţilor pentru dezvoltarea de 
afaceri 

Cadrul general -Bragadiru este o localitate cu atractivitate mare 
pentru investiţii. Oportunităţile locale trebuie 
promovate, ca şi produsele şi serviciile existente 

Grup ţintǎ -Agenţii economici 
Obiective -Promovarea bunurilor şi serviciilor locale 

Motivaţia proiectului -Comunităţile locale se află în competiţie pentru 
dezvoltare economică şi atragerea de investiţii, 
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promovarea poate constitui un element de diferenţiere 
în atragerea de capital. 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Elaborarea unei strategii de marketing local 

Sursa de finanţare -Bugetul local  

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local şi agenţii economici 

Termen de realizare -2023 

Indicatori -Strategia de marketing elaborată 

 
Fişa 3 

Domeniul 

Industria 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Facilitarea accesului la utilităţi și spații (terenuri, 
clădiri) pentru întreprinderi 

Cadrul general -Utilităţile și spațiile dau atractivitatea pentru investiţii 
unei zone 

Grup ţintǎ -Agenţii economici 
Obiective -Atragerea de noi investiţii 
Motivaţia proiectului -Prin accesul facil la utilităţi și spații se sprijină mediul 

de afaceri de către autorităţile locale 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Facilitarea accesului la reţeaua de apă şi canalizare 
pentru agenţii economici;  
-Facilitarea procesului de autorizare; 
-Închirierea/concesionarea terenurilor/clădirilor 
disponibile. 

Sursa de finanţare -Bugetul local, POR; 
-Resurse ale agenţilor economici. 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local şi agenţii economici 

Termen de realizare -2028 – finalizarea extinderii reţelei de alimentare cu 
apă şi canalizare; 
-2024 – închiriere/concesionare toate spațiile 
disponibile. 

Indicatori -Număr  agenţi economici racordaţi la apă şi canalizare 
-Număr zile pentru obţinere avize, certificate, 
autorizaţii 

 



 
 

73 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

3.2.Protecția mediului 

 

3.2.1.Prezentare generală 

  Dacă din perspectivă economică orașul este favorizat de apropierea de capitală și accesul la 
o rețea importantă de drumuri naționale și județene, din perspective protecției mediului, 
acestea generează discofort: poluarea fonică și cu gaze de eșapament datorate traficului auto, 
cantități mari de deșuri depozitate necontrolat generate mai ales din devoltarea imobiliară. 
Există însă un punct forte important – suprafețele verzi extinse, Bragadiru fiind singurul oraș din 
județul Ilfov ce se apropie de norma europeană în domeniu20. 

 

 
      Aerul 

La nivelul județului Ilfov, calitatea aerului ambiental este monitorizată la staţiile de 
măsurare în timp real, amplasate în comuna Balotești (staţie de fond regional) şi orașul Măgurele 
(staţie de fond suburban)21.  

Conform celor prezentate în RSMJI, sursele de poluare a aerului sunt cele fixe industriale 
(de obicei concentrate pe platformele industriale existente), zone industriale noi (amplasate în 
general în lungul șoselei de centură a capitalei), circulaţia auto (în special pe drumurile 
naţionale care fac legătura cu Municipiul București), circulaţia pe șoseaua de centură a mașinilor 
cu tonaj mare etc. 

                                                           
20

 Planul de Dezvoltare Regională București-Ilfov, 2014-2020, p. 171 
21

 Strategia de dezvoltare a județului Ilfov, Orizont 2020, p. 114 
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O contribuţie semnificativă la poluarea aerului cu pulberi, reflectată în depășirile la 
indicatorul PM10, înregistrate cu prilejul monitorizării calităţii aerului, o au activităţile din 
domeniul construcţiilor (staţii de betoane, mixturi asfaltice, fabricare borduri etc.), mult 
solicitate de extinderea masivă în ultimii ani a zonelor de locuit. 

În Bragadiru principala sursă de poluare a aerului este reprezentată de traficul rutier, 
localitatea fiind strabătută de DN6 și de șoseaua de centură a Capitalei și de activitatea de 
construire.  

Pentru clădirile noi, dar şi pentru cele existente, trebuie studiată soluţia încălzirii și 
preparării apei calde menajere utilizând energia solară și pompele de căldură prin intermediul 
panourilor solare înglobate în acoperişul clădirilor sau pe terasele care permit adoptarea unei 
orientări şi unui unghi favorabil captării cu maximum de eficienţă a energiei solare. 

Au fost deja promovate şi implementate de către autoritatea locală împreună cu 
asociaţiile de proprietari, proiecte de reabilitare termică a blocurilor de locuințe.  

În ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică, reţeaua de medie tensiune (20 kV) 
este de tip subteran în zonele sistematizate ale orașului și aeriană în zonele periferice, pozată 
pe stâlpi de beton.  

 
Apa 

Rețeaua de alimentare cu apă are o lungime de 56 km (față de 42,88 km în 2016), iar 
volumul total de apă produsă este de 3200 m3 pe zi. Serviciul este gestionat de către ADIA. 

Rețeaua de canalizare are o lungime de 60,2 km (față de 53,27 km în 2016).  
GOS106B - Lungimea totală a 
reţelei simple de distribuţie a apei 
potabile 

  Kilometri 56.00 

GOS107A - Capacitatea instalaţiilor 
de producere a apei potabile 

  Metri cubi pe 
zi 

3200.00 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită consumatorilor  

Destinatia apei distribuite - Total Mii metri cubi 1109.00 

GOS108A - Cantitatea de apă 
potabilă distribuită consumatorilor  

Destinatia apei distribuite - Din 
care: pentru uz casnic 

Mii metri cubi 986.00 

GOS110A - Lungimea totală simplă 
a conductelor de canalizare 

  Kilometri 60.20 

GOS116A - Lungimea totală a 
conductelor de distribuţie a gazelor 

  Kilometri 133.80 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor naturale 
distribuite - Total 

Mii metri cubi 20690.00 

GOS118A - Gaze naturale 
distribuite, după destinaţie 

Destinatia gazelor naturale 
distribuite - Din care: pentru uz 
casnic 

Mii metri cubi 17713.00 

 
Solul 

Poluarea solului este influenţată în special de: 
- depuneri uscate şi umede din atmosferă; 
-depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere, din construcții şi industriale pe 

terenuri neamenajate corespunzător; 
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- chimizarea unor terenuri şi culturi agricole. 
La Bragadiru deşeurile menajere se colectează în mod neselectiv în recipienţi speciali 

sau improvizaţi. Recipienţii speciali - pubele metalice şi europubele din material plastic şi cu 
rotiţe - sunt utilizaţi de către gospodăriile individuale, unele asociaţii de locatari şi agenţi 
comerciali.  

 

Zgomotul 

 Principala sursă de poluare sonoră este traficul rutier de pe șoseaua București-Alexandria 
și centura Bucureștiului. Totuși, din determinările efectuate rezultă faptul că pe principalele 
artere de circulaţie, nivelul de zgomot nu depăşește limitele admise prin normele de sănătate 
publică. 

 

3.2.2.Analiza SWOT 

 

Puncte tari ale oraşului Bragadiru în domeniul 

„Mediu” 

Puncte slabe: 

 

- Autorităţi locale și cetățeni preocupați 
de problemele de mediu; 

- Existența rețelelor de alimentare cu apă 
și canalizare; 

- Existența unor suprafețe de luciu de 
apă; 

- Sistem de iluminat public extins; 
- Realizarea unor proiecte de reabilitare 

termică a clădirilor colective; 
- Serviciu de salubrizare funcțional; 
- Colaborare adecvată la nivelul județului 

pentru extinderea rețelelor de apă și 
canalizare. 

- Amplasarea în imediata apropiere a 
municipiului București şi a surselor 
de poluare; 

- Existenţa unor agenţi economici cu 
potenţial de poluare; 

- Reţeaua importantă de drumuri ce 
generează poluare fonică; 

- Depunerea necontrolată a deşeurilor 
urbane în unele zone; 

- Inexistenţa unei rute ocolitoare 
orașului pe direcția Alexandria; 

- Ineficienţa energetică a unor clădiri; 
- Inexistența sistemului de colectare 

selectivă a deșeurilor; 
- Lipsa accesului la serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare în 
unele zone ale orașului. 

Oportunități: Amenințări: 
- Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile europene pentru probleme de 
mediu; 

- Integrarea în strategiile de dezvoltare 

- Resurse bugetare reduse față de 
nevoia de investiții în infrastructură, 
rețele de utilități (apă, canalizare, 
iluminat public); 



 
 

76 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

ale judeţului în ceea ce priveşte proble-
matica de mediu; 

- Dezvoltarea pieţei de reciclare a deşe-
urilor, a materiei prime rezultate din 
procesarea deşeurilor. 

- Întârzieri în aplicarea legislaţiei de 
mediu de către agenţii economici;  

- Intensificarea traficului auto în 
zonă; 

- Creşterea numărului de autoturisme; 
- Creşterea cantităţii de deşeuri 

urbane rezultate din construcții. 
 

 

3.2.3.Obiective pentru domeniul „Mediu” 

Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de integrarea protecției 
mediului în activitățile economice, sociale și administrative, iar obiectivele specifice sunt: 

1.Creşterea calităţii aerului; 
2.Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea degradării acestuia; 
3.Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a apelor; 
4.Limitarea poluării fonice; 
5.Protejarea biodiversității. 
 

3.2.4.Fişe de proiecte 

Fișa 4 

Domeniul 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Platformă pentru realizarea de compost pentru 
valorificarea deșeurilor biodegradabile 

Cadrul general La nivelul orașului se realizează parțial colectarea 
selectivă a deșeurilor și se va extinde acest sistem, dar 
nu există platformă pentru realizarea de compost 

Grup ţintă Populaţia, agenţii economici 
Obiective Dezvoltarea sistemului de colectare și prelucrare a 

deșeurilor 
Motivaţia proiectului Platforma pentru realizarea de compost contribuie la 

prelucrarea și valorificarea deșeurilor biodegradabile 

Modul de implementare a 

proiectului 

Platformă funcțională 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

 Fonduri UE-POR 

 Bugetul de stat 

 Bugetul local  

Instituţia care răspunde de Consiliul local 
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realizarea proiectului 

Termen de realizare 2028 

Indicatori -Platformă funcțională 

 
Fişa 5 

Domeniul 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Centru colectare DEEE (Dispozitive și echipamente 
electrice și electronice) și DBA (Deșeuri Baterii și 
Acumulatori). 

Cadrul general La nivelul orașului se realizează parțial colectarea 
selective a deșeurilor, dar nu există un centru de 
colectare a dispozitivelor electrice și electronice. 

Grup ţintă Populaţia, agenţii economici 
Obiective Dezvoltarea sistemului de colectare și prelucrare a 

deșeurilor 
Motivaţia proiectului Centrul colectare DEEE (Dispozitive și echipamente 

electrice și electronice) și DBA (Deșeuri Baterii și 
Acumulatori) contribuie la prelucrarea și valorificarea 
deșeurilor de acest tip. 

Modul de implementare a 

proiectului 

Centru funcțional 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

 Fonduri UE-POR 

 Bugetul de stat 

 Bugetul local  

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2026 

Indicatori -Centru funcțional 
 
Fișa 6 

Domeniu 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Creşterea suprafeţelor acoperite cu arbori şi arbuşti 
Cadrul general -Spațiile verzi (mp/locuitor) sunt aproape de media 

europeană (26mp/locuitor) iar tendinţele de dezvoltare 
a oraşului și poluarea impun extinderea acestora. 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 
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Obiective -Trecerea la plantarea de arbori şi arbuşti care ar 
asigura atât venituri pentru populaţie cât şi protecţia 
împotriva fenomenului de poluare 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a extinde suprafața spațiilor verzi 
Modul de implementare a 

proiectului 
-Informarea proprietarilor de terenuri 
-Campanii de plantare arbori și arbuști 

Sursa de finanţare -Bugetul local 
-Bugetul de stat 
-Sponsorizări 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local 

Termen de realizare -2025 

Indicatori -Creşterea cu 10% a suprafeţelor acoperite de arbori şi 
arbuşti 

 
Fişa 7 

Domeniu 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Continuarea extinderii utilizării gazului metan, 
curentului electric şi a energiei solare pentru 
locuinţe 

Cadrul general -Există reţea de alimentare cu gaz, există soluţii 
tehnice de utilizare a energiei solare 

Grup ţintǎ -Locuitori ai oraşului 
Obiective -Creşterea calităţii aerului 
Motivaţia proiectului -Utilizarea combustibililor solizi reprezintă o importantă 

sursă de poluare a aerului 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Susţinerea şi sprijinirea populaţiei pentru a utiliza 
gazul metan şi energia solară ca sursă de încălzire a 
locuinţelor 
-proiecte de montare a panourilor solare pe blocurile de 
locuințe; 
-extindere și modernizare rețele electrice, inclusive 
majorare post trafo (ex.str. Gliei). 

Sursa de finanţare -Bugetul local; 
-Resurse ale populaţiei; 
-POR; 
-Fondul de mediu. 
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Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local şi locuitorii oraşului 

Termen de realizare -2028 

Indicatori -2028 – 99% din locuinţe folosesc pentru încălzire gazul 
metan, curentul electric sau energia solară 

 
Fişa 8 

Domeniu 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Eliminarea practicilor ilegale de depozitare 

necontrolată de deşeuri 
Cadrul general -Există pe teritoriul oraşului cazuri de depozitare de 

materiale poluante pe sol 

Grup ţintǎ -Agenţii economici şi populaţia  
Obiective -Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea degradării 

acestuia 

Motivaţia proiectului -Este necesară protejarea solului prin monitorizarea şi 
controlul deversărilor şi depozitărilor de materii pe sol 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Monitorizarea, controlul şi sancţionarea celor ce nu 
respectă legislaţia în materie de utilizare a solului  

Sursa de finanţare -Bugetul local 
Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local, poliţia locală; 
-Agenția pentru Protecția Mediului; 
-Agenţi economici 
-Populaţia 

Termen de realizare -2024 
Indicatori -2024 – reducerea cu 100% a deversărilor şi depozitărilor 

necontrolate de substanţe şi materii pe sol  
 

Fişa 9 

Domeniu 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Amenajarea zonei de protecție sanitară 

Cadrul general -Există pe teritoriul oraşului spaţii insalubre (ex.str. 
Ghidiceni) 

Grup ţintǎ -Populaţia  
Obiective -Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea degradării 
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acestuia 

Motivaţia proiectului Este necesară protejarea solului prin amenajarea 
zonelor de protecție sanitară. 
În zona cuprinsă între DN6 Șoseaua Alexandriei și 
Prelungirea Ghencea există un spațiu verde care are 
caracteristicile  unei zone de protecție sanitară severă, 
deoarece există apeducte și puțuri forate aflate în 
exploatarea SC APA NOVA BUCURESTI SA, conform aviz 
nr. 91204732/10.01.2013, care duc la stația de apă.  

Modul de implementare a 

proiectului 
-realizarea demersurilor pentru amenajarea zonei de 
protecție sanitară; 
-ecologizarea zonei; 
- amenajarea zonelor diversificate: terenuri de sport 
multifuncționale, locuri de joacă pentru copii, alei 
pietonale, piste de alergare, piste de biciclete etc. 
 

Sursa de finanţare -Bugetul local; 
-Fondul de Mediu 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local 
 

Termen de realizare -2025 

Indicatori -2025 – zonă amenajată.  
 

Fișa 10 

Domeniu 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Continuarea extinderii sistemului de alimentare cu 

apă şi canalizare  
Cadrul general -În oraş nu există un sistem generalizat de alimentare 

cu apă şi canalizare, cu toate că serviciul de alimentare 
cu apă este foarte performant. 

Grup ţintǎ -Populaţia şi agentii economici 
Obiective -Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a apelor de 

suprafaţă şi subterane în vederea creşterii gradului de 
sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului -Inexistenţa sistemului generalizat de canalizare şi 
alimentare cu apă 
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Modul de implementare a 

proiectului 
-Proiectare, execuţie, branşare la sistemul de 
canalizare şi alimentare cu apă; 
- extindere reșea apă și canalizare pe străzile 13 
Decembrie, Cugetării, Epocii, Eliberării, Făcliei, 
Independenței, Învingătorilor, Oltețului, Ortacului, 
Panduri, Păcii, Plugarilor, Posada, Răsăritului, Redutei, 
Renașterii, Al. Simbolului, Sipetului, Intr. Smârdan, 
Solidarității, Spătarului, Troiței, Tunului, Victoriei, 
Vidin, Al. Voinței, Cetatea Deva, Izvorul Rece, 
Taninului, Ghidiceni, Mărțișor; 
-canalizare pluvială în zonele cartier Gnecea, 
Independenței, străzilor Diamantului- Ghidiceni, 
Mărăcineni – Iernii. 

Sursa de finanţare -Resurse ale populaţiei şi agenţilor economici, resurse 
guvernamentale  

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local, APĂ-CANAL Ilfov SA, agenţii economici, 
populaţia 

Termen de realizare -2027 

Indicatori -2027 – 100% din locuinte şi agenţi economici racordaţi 
la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare 

 
Fișa 11 

Domeniu 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Stații de încărcare pentru autovehicule electrice  

Cadrul general -Sunt necesare tehnologii noi care să contribuie la 
creșterea calității aerului; 

Grup ţintǎ -Populaţia şi agentii economici 
Obiective -Creşterea calităţii aerului 
Motivaţia proiectului -Nevoia de a încuraja utilizarea autovehiculeleor 

electrice la nivelul orașului; 
Modul de implementare a 

proiectului 
-Montarea a 5 stații de încărcare pe teritoriului 
orașului. 

Sursa de finanţare -Bugetul local, POR, PNRR 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local 

Termen de realizare -2024 
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Indicatori -2024 – 5 stații de încărcare funcționale. 
 
Fișa 12 

Domeniu 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Extindrea sistemului de iluminat public ecologic, cu 

leduri și panouri solare 

Cadrul general -În acest moment, există iluminat public, dar acesta 
trebuie extins  

Grup ţintǎ -Populaţia şi agenţii economici 
Obiective -Creşterea calităţii aerului 
Motivaţia proiectului -Reducerea poluarii aerului prin iluminat public şi nevoia 

reducerii cheltuielilor bugetare 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Achiziţia de stâlpi ecologici de iluminat public; 
-Realizarea unui sistem inteligent de monitorizare a 
iluminatului public (consum, branșări ilegale, defecțiuni 
etc.); 
Vor fi avute în vedere cel puțin străzile: Diamantului, 
Ametistului, Crișul Repede, Gladiolelor, Idealului, 
Iernii, Mărgelelor, Mărăcineni, Obaie, Ofrandei, Raul 
Doamnei, Safirului, Tunului, Vidin, Al. Voinței 

Sursa de finanţare  -Bugetul local, fonduri structurale  -POR 
Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local 
 

Termen de realizare -2029 

Indicatori -2029 – 100% din iluminatul public ecologic 
-sistem de monitorizare inteligent funcțional  

 
Fişa 13 

Domeniul 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Platforme de  gunoi îngropate 

Cadrul general La momentul actual, platformele de colectare a 
gunoiului sunt de suprafața, ceea ce generează 
discomfort și reprezintă o potențială sursă de poluare. 

Grup ţintǎ Agenţi economici şi populaţie  
Obiective Împiedicarea degradării solului 
Motivaţia proiectului Îmbunătățirea sistemului de colectare a deșeurilor și 
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eliminarea surselor de poluare a solului. 

Modul de implementare a 

proiectului 
Platformele de  gunoi îngropate vizează gunoiul 
menajer.  

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

Bugetul local, POR  

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local, societate de salubrizare, populaţia 

Termen de realizare 2026 

Indicatori 2026 –50% din platformele de gunoi sunt îngropate 

 

Fișa 14 

Domeniul 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul:  

Câmp cu panouri fotovoltaice pentru asigurarea 

iluminatului public 

Cadrul general Cheltuielile anuale alocate iluminatului public sunt 
destul de consistente iar energia consumată afectează 
mediul 

Grup ţintǎ Populația  
Obiective Creşterea calităţii aerului 
Motivaţia proiectului Nevoia de a scădea cheltuielile publice și de a asigura 

un iluminat public ecologic 

Modul de implementare a 

proiectului 
-realizarea proiectului tehnic al  parcului fotovoltaic 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare  

Buget local, POR 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2024 

Indicatori -proiect tehnic realizat 

 

Fișa 15 

Domeniul 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul:  

Planul privind îmbunătățirea calității aerului 
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Cadrul general Potrivit Raportului privind starea mediului din județul 
Ilfov, elaborate de către Agenția Județeană de 
Protecție a Mediului, administrația locală a orașului 
trebuie să elaboreze Planulu privind îmbunătățirea 
calității aerului 

Grup ţintǎ Populația  
Obiective Creşterea calităţii aerului 
Motivaţia proiectului Existența unor surse de poluare a aerului pe teritoriul 

orașului 
Modul de implementare a 

proiectului 
-realizarea Planului privind îmbunătățirea calității 
aerului 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare  

Buget local 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2023 

Indicatori -Plan realizat 
. 

 

Fișa 16 

Domeniul 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Reabilitarea termică clădirilor publice 

Cadrul general Există pe teritoriul oraşului clădiri publice neizolate din 
punct de vedere termic, ce necesită reabilitare 

Grup ţintǎ Clădirrile publice 

Obiective  Creşterea calităţii aerului 
Motivaţia proiectului Nevoia de a diminua cheltuielilor publice prin 

reabilitarea termică a clădirilor  
Modul de implementare a 

proiectului 

-reabilitarea termică a a clădirilor publice (Ex. casa de 
cultură, sediul primăriei) 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare  

 Fonduri UE-POR 

 Bugetul local 

 programe naționale  
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 fonduri private  

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2025 
Indicatori -2025 – 100% din clădirile publice reabilitate termic 

 

Fişa 17 

Domeniu 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Măsurarea nivelului de noxe și agenți alergeni 
Cadrul general Există riscul de poluare a aerului generată de 

activitățile industriale și traficul auto.  
Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 
Obiective Creșterea calității aerului și a stării de sănătate a 

populației 
Motivaţia proiectului Nevoia de a măsura nivelul de noxe și agenți alergeni 

din aer în vederea prevenirii populației  
Modul de implementare a 

proiectului 
Achiziționarea și montarea a două aparate de măsurare 
a nivelului de noxe și agenți alergeni.  

Sursa de finanţare Bugetul local  

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2026 

Indicatori -2026 – nivel de noxe și agenți alergeni măsurat 
 

Fişa 18 

Domeniu 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Inițierea colectării selective a deşeurilor de către 
populație 

Cadrul general În acest moment nu există un sistem formalizat de 
colectare selectivă a deșeurilor. 

Grup ţintǎ Agenţi economici şi populaţia  

Obiective Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea degradării 
acestuia 
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Motivaţia proiectului Colectarea selectivă a deşeurilor poate genera venituri 
pentru populație, comunitate şi o reducere a masei de 
deşeuri de depozitat. 
Autoritatile publice locale au obligații privind 
colectarea separată a deșeurilor conform OUG 74/2018, 
inclusiv „f) asigură spațiile necesare pentru colectarea 
separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere 
specifice fiecărui tip de deșeu, precum și 
funcționalitatea acestora [...].”  

Modul de implementare a 

proiectului 
-Campanie de conştientizare a populaţiei; 
-Organizarea sistemului de colectare selectivă 

Sursa de finanţare  Fonduri UE 

 Bugetul de stat 

 Bugetul județului  
 Bugetul local 

 programe naționale  
 fonduri private și sponsorizări 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local, societatea de salubrizare, populaţia, 
agenții economici 

Termen de realizare 2025 

Indicatori -2025 –50% din deşeuri colectate selectiv 

 
 

Fişa 19 

Domeniu 

Mediu 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Plantarea unei liziere de arbori la limita cu Șoseaua 
de centura, pentru protecția fonică 

Cadrul general Pentru a diminua poluarea fonică generată de traficul 
auto   este necesar un sistem natural de protecţie 

Grup ţintǎ Populaţia şi agenţii economici 
Obiective Limitarea poluării fonice 

Motivaţia proiectului În oraş există riscul poluării fonice datorită traficului 
auto intens 

Modul de implementare a 

proiectului 
Realizarea unei liziere de arbori la limita cușoseaua de 
centură. 
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Sursa de finanţare   Fonduri UE 

 Bugetul de stat 

 Bugetul județului  
 Bugetul local 

 programe naționale  
 fonduri private și sponsorizări 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

CNAIR, Consiliul județean, Consiliul local 
 

Termen de realizare -2025 

Indicatori - Număr de arbori plantaţi 
 

Fişa 20 

Domeniul 

Mediu 

Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Finalizarea amenajării malurilor râurilor Ciorogârla și 
Sabar – indiguire, taluzare, ecologizare, înierbare 

Cadrul general Malurile râurilor prezintă un risc de poluare cu deșeuri 
casnice, astfel că este necesară amenajarea lor și, 
eventual, transformarea în zone de agreement. 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului  
Obiective Protejarea biodiversității, îmbunătăţirea sistemului de 

protecţie a apelor 
Motivaţia proiectului  Cele două râuri reprezintă o resursă importantă a 

orașului ce necesită protejare și conservare 

Modul de implementare a 

proiectului 

-realizare și aplicarea unui proiect de amenajare și 
protecție a malurilor râurilor. 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare  

 Fonduri UE 

 Bugetul de stat 

 Bugetul local 

 programe naționale  
 fonduri private și sponsorizări 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local, Ministerul Mediului 

Termen de realizare 2024 

Indicatori -2024 – proiect de amenajare realizat 
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3.3.Dezvoltare socială 

 

3.3.1.Prezentare generală 

 

Populaţia 

Bragadiru este orașul cu cea mai mare creștere de populaţie din ultimii ani, creștere 
generată de extinderea zonelor de locuit. Conform recensământului efectuat în 2011, populația 
orașului Bragadiru se ridica la 16.381 de locuitori, în creștere cu aproape 100 % față de 
recensământul anterior din 2002. Potrivit datelor furnizate de INS, în 2019 populația era de 
23.339 locuitori, iar în 2021 de 27.524 locuitori. 

Astăzi se apreciază că populația efectivă a orașului depăsește 30.000 de locuitori. 

 
 
 

Date privind populația: 
POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Total Numar 
persoane 

25497.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

12185.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 
Total 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

13312.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1980.00 
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POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

1027.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 0- 
4 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

953.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1715.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

856.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 5- 
9 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

859.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1433.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

731.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 10-
14 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

702.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1021.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

553.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 15-
19 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

468.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1016.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

480.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 20-
24 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

536.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1887.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

845.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 25-
29 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

1042.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

3127.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

1443.00 
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POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 30-
34 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

1684.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

2833.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

1343.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 35-
39 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

1490.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

2722.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

1351.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 40-
44 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

1371.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1939.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

964.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 45-
49 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

975.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1813.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

892.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 50-
54 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

921.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1038.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

459.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 55-
59 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

579.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

1071.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

474.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 60-
64 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

597.00 
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POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

846.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

373.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 65-
69 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

473.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

452.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

194.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 70-
74 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

258.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

256.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

92.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 75-
79 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

164.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Total Numar 
persoane 

221.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

61.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 80-
84 ani 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

160.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Total Numar 
persoane 

127.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Masculin Numar 
persoane 

47.00 

POP107D - POPULATIA DUPA 
DOMICILIU la 1 ianuarie pe grupe 
de varsta si sexe 

Grupe de varsta - 85 
ani si peste 

Sex - Feminin Numar 
persoane 

80.00 

 

 

POP108C - Populatia de varsta 
oficiala corespunzatoare 
invatamantului prescolar 

Numar 
persoane 

1205.00 

POP201D - Născuţi vii Numar 
persoane 

352.00 

POP201K - Nascuti vii cu resedinta 
obisnuita in Romania 

Numar 
persoane 

354.00 

POP204C - Nascuti morti Numar 
persoane 

1.00 
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POP204F - Nascuti morti cu 
resedinta obisnuita in Romania 

Numar 
persoane 

1.00 

POP206D - Decedaţi Numar 
persoane 

165.00 

POP206J - Decedati cu resedinta 
obisnuita in Romania 

Numar 
persoane 

166.00 

POP208C - Decedati sub 1 an Numar 
persoane 

3.00 

POP208G - Decedati sub 1 an cu 
resedinta obisnuita in Romania 

Numar 
persoane 

3.00 

POP210D - Casatorii Numar 134.00 

POP212B - Divorturi Numar 28.00 

POP304B - Stabiliri de resedinta Numar 
persoane 

851.00 

POP305B - Plecari cu resedinta Numar 
persoane 

596.00 

POP307A - Stabiliri cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

Numar 
persoane 

2580.00 

POP308A - Plecari cu domiciliul 
(inclusiv migratia internationala) 

Numar 
persoane 

732.00 

POP309E - Emigranti definitivi pe 
judete si localitati de plecare 

Numar 
persoane 

18.00 

POP310E - Imigranti definitivi pe 
judete si localitati de destinatie 

Numar 
persoane 

15.00 

 

 

Fondul de locuinţe 

Ca tendinţă generală, localităţile aflate în imediata proximitate a Bucureștiului, 
indiferent de mediul de locuire (urban sau rural), au înregistrat o puternică dezvoltare de tip 
rezidenţial. Creșteri considerabile ale numărului de locuinţe au cunoscut orașele Popeşti-
Leordeni și Bragadiru, a căror relativă atractivitate poate fi explicată prin localizarea 
avantajoasă faţă de București, precum și de preţul relativ scăzut al terenurilor de pe axa de sud 
a judeţului, ca urmare a dezvoltării imobiliare iniţiale în localităţile din nord. 

Date privind locuirea în orașul Bragadiru: 
LOC101B - Locuinţe existente la 
sfârşitul anului, pe forme de 
proprietate 

Forme de proprietate - Total Numar 13775.00 

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

Forme de proprietate - 
Proprietate publica 

Numar 202.00 

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

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 13573.00 

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

Forme de proprietate - Total Metri patrati 
arie 
desfasurata 

883150.00 

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

Forme de proprietate - 
Proprietate publica 

Metri patrati 
arie 
desfasurata 

11657.00 

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

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Metri patrati 
arie 
desfasurata 

871493.00 



 
 

93 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

 

LOC104B - Locuinţe terminate în 
cursul anului, pe surse de finanţare 

Surse de finantare - Total Numar 1283.00 

LOC104B - Locuinţe terminate în 
cursul anului, pe surse de finanţare 

Surse de finantare - Din fonduri 
private 

Numar 1283.00 

LOC104B - Locuinţe terminate în 
cursul anului, pe surse de finanţare 

Surse de finantare - Din 
fondurile  populatiei 

Numar 1283.00 

LOC108B - Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv cele 
pentru colectivitati) 

Numar 308.00 

LOC108B - Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv cele 
pentru colectivitati) 

Metri patrati 
suprafata 
utila 

124096.00 

LOC108B - Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de constructii - Alte 
cladiri 

Numar 1.00 

LOC108B - Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de constructii - Alte 
cladiri 

Metri patrati 
suprafata 
utila 

219.00 

 

Sănătatea 

 Organizarea şi asigurarea serviciilor de sănătate pentru populaţia din oraşul Bragadiru se 
realizează prin reţeaua unităţilor sanitare publice, mixte şi particulare, alcătuită din: 

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

Categorii de unitati sanitare - 
Cabinete medicale de familie 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 7.00 

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

Categorii de unitati sanitare - 
Cabinete stomatologice 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 13.00 

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

Categorii de unitati sanitare - 
Cabinete medicale de 
specialitate 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 33.00 

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

Categorii de unitati sanitare - 
Farmacii 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 5.00 

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

Categorii de unitati sanitare - 
Laboratoare medicale 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 2.00 

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

Categorii de unitati sanitare - 
Laboratoare de tehnica dentara 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 1.00 

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

Categorii de cadre medico-
sanitare - Medici 

Forme de proprietate - 
Proprietate publica 

Numar 
persoane 

7.00 

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

Categorii de cadre medico-
sanitare - Medici 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 
persoane 

53.00 

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

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

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 
persoane 

11.00 

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

Categorii de cadre medico-
sanitare - Stomatologi 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 
persoane 

13.00 



 
 

94 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

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

Categorii de cadre medico-
sanitare - Farmacisti 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 
persoane 

11.00 

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

Categorii de cadre medico-
sanitare - Personal sanitar 
mediu 

Forme de proprietate - 
Proprietate publica 

Numar 
persoane 

15.00 

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

Categorii de cadre medico-
sanitare - Personal sanitar 
mediu 

Forme de proprietate - 
Proprietate privata 

Numar 
persoane 

46.00 

 

Siguranţa 

 În ceea ce priveşte siguranţa, există poliția locală, dar subdimensionată și fără dotări 
specifice. Este constituit Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă.  Orașul dispune de un sistem de 
monitorizare video. 
 

 3.3.2. Analiza SWOT 

  

Puncte tari ale orașului Bragadiru: Puncte slabe: 

 Forţă de muncă importantă; 
 Locuri de muncă disponibile în zonă; 
 Creșterea considerabilă a numărului 

de locuitori; 
 Existenţa activităţii de asistenţă 

socială şi iniţiative în domeniu; 
 Grad ridicat de toleranţã, nivel redus 

de conflicte sociale între cetăţeni; 
 Sprijin financiar din partea 

administraţiei publice pentru serviciile 
de asistenţã socială; 

 Fond de locuinţe ridicat; 
 Structură echilibrată a populaţiei; 
 Structură confesională și etnică 

echilibrată; 
 Locuințe colective izolate termic; 
 Existenţa Serviciului de poliţie locală, 

a Serviciului pentru situații de urgență 
și a sistemului de monitorizare video. 

 Scăderea nivelului de pregătire al 
resurselor umane; 

 Dotări limitate pentru situaţii de 
urgenţă și poliția locală; 

 Lipsa unor instrumente de facilitare a 
accesului la locurile de muncă din 
localitate, pentru locuitorii orașului; 

 Număr semnificativ de câini 
comunitari; 

  Reţea şi infrastructură de sănătate 
subdimensionată în raport cu numărul 
de locuitori. 
 

Oportunități: Amenințări: 
 Creșterea rolului pe care oraşul îl are 

în dezvoltarea socială; 
 Exodul forţei de muncă înalt 

calificată; 
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 Existenţa resurselor nerambursabile 
din fondurile structurale; 

 Integrarea în strategiile de dezvoltare 
ale judeţului; 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat 
în vederea dezvoltării infrastructurii 
de asistenţă socială;  

 Investiţii private în domeniul sanitar; 
 Crearea a noi locuri de muncă prin 

încurajarea investiţiilor prívate. 

 Apariţia de probleme sociale generate 
de expansiunea urbană; 

 Resurse bugetare limitate pentru 
domeniul dezvoltării sociale; 

 Apariția unor comunități distincte în 
cadrul orașului, cu dezvoltare și 
cultură de grup diferențiată (noile și 
vechile cartiere, separarea de către 
șoseaua de centură și DN București-
Alexandria). 

 

3.3.3 Obiective pentru domeniul „Dezvoltare socială” 

Obiectivul general în materie de dezvoltare socială este reprezentat de “asigurarea 
condițiilor de evoluție pentru fiecare membru al colectivității” iar obiectivele specifice sunt: 

1.Medierea cererii și ofertei de locuri de muncă; 
2.Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire; 
3.Asigurarea infrastructurii pentru sănătate; 
4.Sporirea nivelului de siguranţă în oraş;  
5.Asigurarea unor prestaţii adecvate de asistenţă socială 

 

3.3.4.Fişe de proiecte 

Fișa 21 

Domeniu 

Dezvoltare socială 

Programul / proiectul propus 

Titlul: Bursa locurilor de muncă 

Cadrul general -Există o lipsă de comunicare între agenţii economici 
locali şi populaţie în ceea ce priveşte locurile de muncă 
disponibile  

Grup ţintǎ -Populaţia şi agenţii economici 

Obiective -Facilitarea accesului la locurile de muncă din 
localitate; 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a facilita accesul populaţiei oraşului la 
locurile de muncă din oraş 

Modul de implementare a 

proiectului 

-Organizarea, o dată pe an, a unei burse a locurilor de 
muncă din oraş 
-Portal al locurilor de muncă pe site-ul auorității locale. 
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Sursa de finanţare -Bugetul local, contribuţii ale agenţilor economici, 
POCU; 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local, agenţii economici  

Termen de realizare -2023 – prima bursă organizată, portal realizat. 

Indicatori -2030 – 8 burse organizate;  
-Creşterea cu 20% a numărului de locuri de muncă din 
oraş ocupate de populaţia autohtonă. 

 

Fişa 22 

Domeniu 

Dezvoltare sociala 
Programul / proiectul propus 

Titlul: Baza de date a ocupaţiilor 

Cadrul general -Nu există la nivelul oraşului o evidenţă exactă cu 
nivelul de pregătire şi ocupaţiile populaţiei, ca punct de 
referinţă pentru formularea unor obiective strategice, 
îndeosebi în materie de reconversie profesională 

Grup ţintǎ -Populaţia  

Obiective -Facilitarea accesului la locurile de muncă din oraș; 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a avea o evidenţă exactă cu structura 
ocupaţională a populaţiei. 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Organizarea şi completarea bazei de date 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare  

-Bugetul local  

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local   

Termen de realizare -2024 

Indicatori -Baza de date completă cu ocupaţiile populaţiei 

 

Fişa 23 

Domeniu Programul / proiectul propus 
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Dezvoltare socială Titlul: Construirea de locuinţe sociale 

Cadrul general -Sunt în oraș numeroase familii sărace, tinere care nu 
au suficiente resurse pentru a-şi construi o locuinţă; 
-Atragerea unor specilişti în educaţie, sănătate cărora  
să li se poată oferi o locuinţă. 

Grup ţintǎ -Tineri, populaţia săracă, specialişti ce vor să se 
stabilească în oraş 

Obiective -Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a asigura locuințe pentru anumite categorii 
ale populației. 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Realizarea a 20 de locuinţe sociale 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Bugetul local, bugetul de stat 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local  

Termen de realizare -2030 

Indicatori -2030 – 20 de locuinţe sociale realizate 

 

Fişa 24 

Domeniu 

Dezvoltare socială 
Programul / proiectul propus 

Titlul: Construire policlinică 

Cadrul general -Creșterea numărului de locuitori trebuie să fie însoțită 
de extinderea diferitelor tipuri de servicii 

Grup ţintǎ -Populaţia 

Obiective -Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

Motivaţia proiectului -Nevoia de asistenţă medicală specializată și structura 
puțin diversificată a serviciilor medicale. 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Construire policlinică, Șos. Alexandriei 

Sursa de finanţare/posibile -POR 
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surse de finanţare -Bugetul local 
-donații 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local 

Termen de realizare -2026 

Indicatori -2026 – policlinică funcțională 

 
 Fişa 25 

Domeniu 

Dezvoltare sociala 
Programul / proiectul propus 

Titlul: Dotări pentru serviciu voluntar pentru situaţii 
de urgenţă și poliția locală 

Cadrul general -În acest moment nu există dotările adecvate pentru 
acest serviciu 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 

Obiective -Sporirea nivelului de siguranţă în oraş 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a creşte capacitatea de intervenţie în situaţii 
de urgenţă  

Modul de implementare a 

proiectului 
-Achiziţionarea de materiale şi utilaje pentru  serviciului 
voluntar pentru situaţii de urgenţă și mașini electrice 
pentru poliția locală 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Bugetul local 

Instituţia care răspunde de 

realizarea proiectului 
-Consiliul local 

Termen de realizare -2024 

Indicatori -Serviciu voluntar dotat, mașini achiziționate pentru 
poliția locală 

 

Fişa 26 

Domeniul 

Dezvoltare socială 
Programul / proiectul propus 

Titlul: Centru comunitar al persoanelor defavorizate  
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Cadrul general În orice comunitate există persoane defavorizate care 
au nevoie de forme de protecție. 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului din categorii defavorizate 

Obiective Asigurarea unor prestatii adecvate de asistenţă socială 

Motivaţia proiectului Inexistenţa unui spaţiu adecvat pentru persoanele 
defavorizate 

Modul de implementare a 

proiectului 
Prin proiect  se urmărește crearea și amenajarea unui 
centru pentru persoanele defavorizate. 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

 Fonduri UE - POR 

 Bugetul de stat 

 Bugetul local 

 programe naționale  
Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2026 

Indicatori - Centru comunitar al persoanelor defavorizate 
funcţional 

 
 Fișa 27 

Domeniu 

Dezvoltare socială 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Continuarea aplicării legislaţiei privind câinii 
comunitari 

Cadrul general Pe teritoriul orașului există un număr însemnat de câini 
fără stăpân 

Grup ţintǎ Populaţia orașului 

Obiective Creşterea nivelului de siguranță 

Motivaţia proiectului Nevoia de a soluţiona problema câinilor fără stăpân 

Modul de implementare a 

proiectului 
Aplicarea legislaţiei în materie 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

 Bugetul de stat 

 Bugetul județului  
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 Bugetul local 

 programe naționale  
 sponsorizări 

Instituţia care raspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2025 

Indicatori -pe străzile orașului nu mai există câini fără stăpân 

 
 Fișa 28 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Extinderea sistemului de monitorizare video a drumu-

rilor orăşeneşti 

Cadrul general Un sistem de monitorizare video poate conduce la 
utilizarea adecvată a drumurilor orăşeneşti şi la 
creşterea siguranţei de utilizare. 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 

Obiective Sporirea nivelului de siguranţă în oraş 

Motivaţia proiectului Este necesară asigurarea infrastructurii care să permită 
creșterea nivelului de siguranță în oraș. 

Modul de implementare a 

proiectului 
Instalare sistem video de supraveghere a drumurilor 
orăşeneşti 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

 Bugetul local 

 programe naționale  
Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2025 

Indicatori  -20 de km de drumuri orăşeneşti monitorizate video 
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Fișa 29 

Domeniu 

Dezvoltare socială 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Asistență acordată asociațiilor de proprietari și 
încurajarea înființării de asociații civice – Asociație 
comunitară 

Cadrul general Asociațiile de proprietari nu funcționează adecvat iar 
asociațiile civice sunt în faza incipientă de organizare. 

Grup ţintǎ Populaţia orașului 
Obiective Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire 

Motivaţia proiectului Asociațiile de proprietari și cele civice trebuie să 
funcționeze și să se implice direct în viața orașului și a 
comunității.  

Modul de implementare a 

proiectului 
Asigurare de consultanță și sprijin pentru 
operaționalizare 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

 programe naționale  
 resurse private 

Instituţia care raspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local, asociațiile de proprietari 

Termen de realizare 2024 

Indicatori -Toate asociațiile de proprietari sunt funcționale 
-3 asociații civice operaționale 
-formalizarea de întâniri lunare autorități –asociații 
-Asociația cultural-sportivă Bragadiru funcțională. 
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3.4.Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport 

  

3.4.1.Prezentare generală 

Zonificarea funcțională a orașului este stabilită prin PUG, elaborat în anul 1999, revizuit 
în 2015. Acesta necesită revizuire. 

Utilizarea terenului în oraş este următoarea: 
Numărul cartierelor componente 8 

Distanţa între cele mai îndepărtate cartiere orașului 
- (km) 

8 km 

Distanţa între cel mai îndepărtat cartier și centrul 
orașului (km) 

6 km 

Distanţa faţă de cel mai apropiat municipiu (km) 16 km 

Distanţa faţă de reşedinţa judeţului (km) 30 km 

Suprafaţa totală, din care (ha): 2179 ha 

Intravilan (ha) 1929 ha 

Extravilan (ha) 228 ha 

Suprafaţa agricolă (ha), respectiv: arabilă, pășuni, 
fâneţe, vii şi livezi, 

1378 ha 

Terenuri cu ape (ha) 11,22ha 

 
Situația drumurilor din localitate se prezintă astfel: 

Lungimea totală a drumurilor 119,5 

Drumuri naţionale (km) 12,5 km 

Drumuri județene 2 km 

Drumuri vicinale 21 km 

Străzi22 (km) 105 km 

 

Aşa cum am precizat,  arterele principale de circulaţie sunt: 
 DN6, care leagă Bucureştiul de Alexandria;  

 DJ401A, care duce spre nord-vest la Domneşti, Ciorogârla şi, mai departe, în 
judeţul Giurgiu la Bolintin-Vale; şi spre sud-est la Măgurele, Jilava (unde se 
intersectează cu DN5) şi Vidra; 

 Șoseaua de centură a Bucureștiului. 
 

Administraţia locală a emis în anul 2020, 308 autorizaţii de construire (299 în anul 2019):  

                                                           
22

 drumuri din interiorul localităţilor 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DN6
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandria,_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Domne%C8%99ti,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ciorog%C3%A2rla,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bolintin-Vale
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83gurele
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Jilava,_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN5
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vidra,_Ilfov
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LOC104B - Locuinţe terminate în 
cursul anului, pe surse de finanţare 

Surse de finantare - Total Numar 1283.00 

LOC104B - Locuinţe terminate în 
cursul anului, pe surse de finanţare 

Surse de finantare - Din fonduri 
private 

Numar 1283.00 

LOC104B - Locuinţe terminate în 
cursul anului, pe surse de finanţare 

Surse de finantare - Din 
fondurile  populatiei 

Numar 1283.00 

LOC108B - Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv cele 
pentru colectivitati) 

Numar 308.00 

LOC108B - Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de constructii - Cladiri 
rezidentiale (exclusiv cele 
pentru colectivitati) 

Metri patrati 
suprafata 
utila 

124096.00 

LOC108B - Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de constructii - Alte 
cladiri 

Numar 1.00 

LOC108B - Autorizatii de construire 
eliberate pentru cladiri, pe tipuri de 
constructii 

Categorii de constructii - Alte 
cladiri 

Metri patrati 
suprafata 
utila 

219.00 

 
 

3.4.2.Analiza SWOT 

 

Puncte tari ale oraşului: Puncte slabe: 

- Acces la drumuri naţionale, judeţene, 
centura Bucureştiului; 
- Reţea importantă de drumuri locale; 
- Importante suprafețe de spații verzi; 
- Locuri de parcare amenajate; 
- Așezare compactă, cu o zonificare 
bine definite; 
- Construire în ritm accelerat. 
 

- Intravilan limitat în comparaţie cu ex-
pansiunea zonei de locuit; 

- Lipsa transportului în comun în 
interiorul orașului; 

- Traversarea orașului de către DN 6 și 
centura Bucureștiului; 

- Transport în comun neuniform 
distribuit; 

- Drumuri locale neamenajate, aflate în 
proprietate privată. 

Oportunități: Amenințări: 
- Dezvoltarea zonei metropolitane 

Bucureşti-Ilfov; 
- Creşterea atractivităţii oraşului pentru 

locuire; 
- Existenţa resurselor nerambursabile 

din fondurile structurale; 
- Integrarea în strategiile de dezvoltare 

ale judeţului; 
- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat 

în vederea dezvoltării infrastructurii  

- Resurse bugetare reduse față de 
nevoia de investiții în infrastructură;  

- Expansiunea mult prea rapidă a 
orașului, ce depășeste capacitatea 
locală de creare a infrastructurii.  
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 3.4.3.Obiective pentru domeniul amenajarea teritoriului şi infrastructura de 
transport 

Obiectivul general în materie de amenajare a teritoriului şi infrastructură de transport 
este reprezentat de “Echilibrarea funcțiilor urbane și modernizarea continuă a infrastructurii” 
iar obiectivele specifice sunt: 

1. Delimitarea teritoriului oraşului în acord cu tendinţele de dezvoltare a acestuia; 
2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să fie asigurat confortul 

populaţiei; 
3. Îmbunătățirea imaginii orașului. 

 

3.4.4.Fişe de proiecte 

  
 Fişa 30 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Actualizarea PUG şi a regulamentului de urbanism 

detaliat 

Cadrul general -Este necesară o revedere a zonării funcţionale 
orașului; 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului; 
Obiective -Zonarea funcţională a teritoriului oraşului în acord cu 

tendinţele de dezvoltare a acestuia; 
Motivaţia proiectului -Nevoia de a spori intravilanul localităţii, de a delimita 

clar zona industrială de zona de locuit şi de a creşte 
suprafaţa spaţiilor verzi  

Modul de implementare a 

proiectului 
-Actualizarea PUG având în vedere: extinderea 
intravilanului localităţii, delimitarea clară a zonei 
industriale şi identificarea de noi spaţii verzi 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare  

-Bugetul local 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local 
 

Termen de realizare -2024 

Indicatori -PUG actualizat şi regulament de urbanism detaliat 
 

 Fişa 31 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 
Programul / proiectul propus 

Titlul: Realizarea de noi drumuri orăşeneşti 



 
 

105 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

Cadrul general -Expansiunea intravilanului trebuie însoţită de 
realizarea infrastructurii aferente 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 
Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât 

să fie reduse influenţele negative asupra mediului şi 
confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului -Este necesară creşterea atractivităţii pentru locuire 
prin crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Realizarea a 10 km de drumuri orăşeneşti noi; 
- Ruta de acces între cartierul Independenței și 
Sectorul 5; 
- Ruta nouă de acces din zona Prelungirea Ghencea 
spre DN6 Șoseaua Alexandriei. 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Bugetul local, bugetul de stat, fonduri structurale, 
guvernamentale 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local, Consiliul județean, Sectorul 5, 
Sectorul 6  

Termen de realizare -2030 
Indicatori -10 km de drum realizat 

  
 Fişa 32 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Reabilitarea, modernizarea drumurilor orăşeneşti 
Cadrul general -Drumurile orăşeneşti necesită o întreţinere 

permanentă 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 
Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât 

să fie reduse influenţele negative asupra mediului şi 
confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului -Este necesară creşterea atractivităţii pentru locuire 
prin crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Reabilitarea drumurilor orăşeneşti şi alei pietonale, 
trotuare, căi de acces etc.; 
- Realizare trotuare pe străzile Alunului, Dantelei, 
Dealului, Iernii, Libertății, Monumentului, Parfumului, 
Plevnei, Safirului, Speranței, Toamnei, DN6 - Leroy 
Merlin; 
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- Sistematizare DN6 km7+900 -10; 
-Modernizare sistem rutier în cartierul Independenței, 
str. Diamantului, Crișul Repede, Jadului, str. Unirii, 13 
Decembrie,  
-Lucări de amenajare acostament consolidate și 
trotuare între strada Povernei și pasarelă pietonală 
școală; 

Sursa de finanţare/posibile surse 
de finanţare 

-Bugetul local, Bugetul de stat, fonduri structurale, 
guvernamentale;  

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local, CNAIR.  

Termen de realizare -2030 

Indicatori -toate drumurile orăşeneşti rehabilitate, modernizate 

  
Fişa 33 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Transport local de călători propriu 

Cadrul general -Oraşul are o suprafaţă mare, astfel încât este 
necesară o linie de transport în comun doar în 
interiorul oraşului 

Grup ţintǎ -Populaţia oraşului 
Obiective -Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât 

să fie reduse influenţele negative asupra mediului şi 
confortului populaţiei 

Motivaţia proiectului -Nu există transport local propriu 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Crearea unei linii de transport local în interiorul 
oraşului, cu autobuze electrice 

Sursa de finanţare/posibile surse 
de finanţare 

-Bugetul local 
-POR, PNRR 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local  

Termen de realizare -2025 

Indicatori – Linie de transport local proprie 
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Fișa 34 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Pistă pentru biciclete 

Cadrul general Este necesară crearea unor puncte de atracţie în oraş 
și facilitarea deplasării populației. 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât 

să fie asigurat confortul populaţiei 
Motivaţia proiectului Oraşul poate deveni un punct de atracţie pentru 

biciclişti 
Modul de implementare a 

proiectului 
Construirea pistei de biciclete  
Lucrări de amenajare piste biciclete și trotuare între 
str. Smârdan și limita sector 5 București, pe zona 
adiacenta DN6 partea stangă și dreapta, km 7+900 și 
9+300 

Sursa de finanţare/posibile surse 
de finanţare 

 Fonduri UE 

 Bugetul de stat 

 Bugetul județului  
 Bugetul local 

 programe naționale 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local, Consiliul Judeţean 

Termen de realizare 2025 

Indicatori  -20 km de pista de biciclete realizată 

 

Fișa 35 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Centura ocolitoare 

Cadrul general Rețeaua de drumuri și accesul către diferite zone 
trebuie permanent îmbunătățite. 

Grup ţintǎ Populaţia  
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât 

să fie asigurat confortul populaţiei 
Motivaţia proiectului Nevoia de a dezvolta rețeaua zonală de drumuri și a 

descongestiona DN6 
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Modul de implementare a 

proiectului 
Studiu de oportunitate – 2025 
Realizare centură ocolitoare - 2030 

Sursa de finanţare/posibile surse 
de finanţare 

Bugetul de stat, POR, Bugetul local 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul județean, Consiliul local, CNAIR 

Termen de realizare 2030 

Indicatori  2030 – centură ocolitoare realizată 
 

Fișa 36 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 
Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Proiecte integrate de reabilitare a drumurilor  şi 
peisagistică 

Cadrul general Drumurile orăşeneşti necesită o întreţinere 
permanentă 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât 

să fie asigurat confortul populaţiei 
Motivaţia proiectului Este necesară creşterea atractivităţii pentru locuire și 

afaceri prin crearea unei infrastructuri adecvate 

Modul de implementare a 

proiectului 
Refacere carosabil, trotuare, spaţii verzi, iluminat 
public, reţea subterană de cabluri electrice, semne de 
circulaţie 

Sursa de finanţare/posibile surse 
de finanţare 

 Fonduri UE 

 Bugetul de stat 

 Bugetul județului  
 Bugetul local 

 programe naționale  
Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul Local  

Termen de realizare 2026 

Indicatori  Reabilitare a minim 10 km de străzi – asfalt, trotuare, 
spații verzi, cabluri, aliniamente, scuaruri etc. 

 
Fișa 37 

Domeniu Programul / proiectul propus 
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Amenajarea teritoriului Titlul: 

Realizarea Regulamentului local privind utilizarea 

parcărilor publice 

Cadrul general Există la nivelul orașului locuri de parcare amenajate, 
al căror număr va crește în viitor. 

Grup ţintǎ Populaţia  
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât 

să fie asigurat confortul populaţiei 
Motivaţia proiectului Sunt necesare norme locale clare, cunoscute de 

locuitorii orașului, cu privire la modul de utilizare a 
parcărilor publice. 

Modul de implementare a 

proiectului 
Realizare, dezbatere, adoptare Regulament. 

Sursa de finanţare/posibile surse 
de finanţare 

 Bugetul local  

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2023 

Indicatori  2023 – Regulament local privind utilizarea parcărilor 
publice 

 
Fișa 38 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Planul de mobilitate urbană 

Cadrul general Este necesară o analiză a mobilității urbane, ca suport 
pentru deciziile strategice în domeniu 

Grup ţintǎ Populaţia oraşului 
Obiective  Delimitarea teritoriului oraşului în acord cu tendinţele 

de dezvoltare a acestuia 

Motivaţia proiectului Nevoia de a planifica dezvoltarea orașului în acord cu 
tendințele de mobilitate.   

Modul de implementare a 

proiectului 
Contractare, realizare plan de mobilitate urbană. 

Sursa de finanţare/posibile surse 
de finanţare  

Bugetul local 
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Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local 
 

Termen de realizare 2023 

Indicatori -Plan de mobilitate urbană realizat  
 

Fișa 39 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Finalizarea lărgirii la 4 benzi a Prelungirii Ghencea 

Cadrul general Rețeaua de drumuri și accesul către diferite zone 
trebuie permanent îmbunătățite. 

Grup ţintǎ Populaţia  
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât 

să fie asigurat confortul populaţiei 
Motivaţia proiectului Nevoia de a dezvolta rețeaua zonală de drumuri. 
Modul de implementare a 

proiectului 
Continuarea și finalizarea lucrărilor. 

Sursa de finanţare/posibile surse 

de finanţare 
 Bugetul Capitalei 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul General al Municipiului București, Consiliul 
județean, Consiliul local.  

Termen de realizare 2024 

Indicatori  2024 – Prelungirea Ghencea extinsă la patru benzi. 
 

Fișa 40 

Domeniu 

Amenajarea teritoriului 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Transferul în patrimoniul local a drumurilor private 

Cadrul general Rețeaua de drumuri și accesul către diferite zone 
trebuie permanent îmbunătățite, dar acest lucru nu 
poate fi realizat de autoritățile locale deoarece multe 
drumuri sunt în proprietate privată. 

Grup ţintǎ Populaţia  
Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât 

să fie asigurat confortul populaţiei 
Motivaţia proiectului Nevoia de reabilitare a drumurilor locale. 
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Modul de implementare a 

proiectului 
Realizarea transferului de proprietate. 

Sursa de finanţare/posibile surse 
de finanţare 

 Bugetul local  

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2026 

Indicatori  2026 – 10 km de drumuri private transferate în 
patrimonial orașului 
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3.5.Administraţia publică locală 

  

3.5.1.Prezentare generală 

Principalele atribuţii ale Consiliul Local al orașului Bragadiru sunt prevăzute la art. 129 din 
Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu 
modificările și completările ulterioare, subsumate mai multor categorii de competențe, astfel: 

 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului Urziceni; 

 atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului Urziceni; 

 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes local; 

 atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

 
Principalele atribuţii ale Primarului municipiului Urziceni sunt prevăzute la art. 155 din 

Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, cu 
modificările și completările ulterioare, subsumate mai multor categorii de competențe, între 
care se disting: 

 atribuţii referitoare la relația cu consiliul local; 
 atribuţii referitoare la bugetul local al unității administrativ- teritoriale; 

 atribuţii privind serviciile publice de interes local asigurate cetățenilor. 
 
Structura aparatului de specialitate al primarului este redată prin organigramă: 



 
 

113 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

 
 

 
În ceea ce priveşte personalul angajat, situaţia este următoarea: 

Funcții de demnitate publică 2 

Nr. total de funcții publice 106 
funcţii publice de conducere (inclusiv Secretar 
general) 16 
funcții publice de execuție 90 
Nr. total de funcții contractuale 118 
funcţii contractuale de conducere (inclusiv adm 
public) 7 
funcții contractuale de execuție 113 

Nr. total de funcții din instituție 228 

 

Primăria Orașului Bragadiru23 este una dintre puținele administrații locale din țară complet 
digitalizate. După experiența plății online a taxelor și impozitelor și după funcționalizarea 
platformei eConfirmare.ro, s-a lansat portalul eConfirmare.ro. 

  
Toate solicitările și cererile vor putea fi transmise, înregistrate și soluționate online: 

                                                           
23

 https://www.primariaorasbragadiru.ro/ 
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 Persoanele fizice și juridice își crează un cont pe portal, în baza căruia pot depune online 
diverse solicitări. Primesc automat numărul și data înregistrării cererii. Modulul le este util și 
reprezentanților primăriei, deoarece permite configurarea în prealabil a tuturor tipurilor de 
solicitări, indiferent de compartiment/serviciu sau birou; 

 Odată înregistrată, solicitarea poate fi completată cu alte documente (de exemplu: copie a 
cărții de identitate, act de proprietate, cadastru, factură etc). 

 Conținutul solicitărilor online este stocat în siguranță și sincronizat integral cu baza de date a 
Registraturii și managementul documentelor. Toate documentele depuse online vor fi 
sincronizate și vor intra pe fluxul intern al documentelor, împreună cu toate copiile scanate 
depuse. În acest fel, toate documentele depuse online pot fi vizualizate de funcționarii cărora le 
sunt adresate; 

 Mai mult, portalul îi atenționează pe funcționari atunci când cetățeanul sau reprezentantul 
societății care utilizează portalul a depus o solicitare nouă ori și-a actualizat datele personale 
(ex. adresa de domiciliu/sediu). 

De asemenea, reprezentanții primăriei au posibilitatea să vă ceară, prin e-mail, infomații 
sau documente suplimentare necesare soluționării cererilor sau eliberării unor avize, dar și să 
stabilească un termen – limită pentru trasmiterea acestora.  
 

3.5.2.Analiza SWOT 

Puncte tari ale Orașului Bragadiru: Puncte slabe: 

- Autorităţi locale deschise;  
- Imagine bună și încredere în 
autoritățile publice locale (conform studiului 
efectuat); 
- Existenţa unui site cu o structură 
adecvată; 
- Grad ridicat de digitalizare; 
- Dotare adecvată a instituţiei, inclusiv 
cu programe informatice; 
- Spațiu de lucru suficient pentru 
aparatul de specialitate;  
- Accesare de resurse nerambursabile; 
- Resurse financiare importante în 
bugetul local; 
- Personal pregătit pentru activitatea 
din administraţie. 

- Lipsa de motivare pentru o mare parte 
din angajaţi; 
- Resurse financiare limitate pentru 
nevoile de dezvoltare a oraşului; 
- Fonduri nerambursabile insuficient 
accestate; 
- Inexistența contactelor externe și 
integrare în circuitele externe de schimb de 
bune practici; 
- Număr redus de acțiuni realizate în 
parteneriat cu organizațiile civice locale; 
- Insuficienta valorificare a voluntarilor 
în activitatea serviciilor sociale. 

Oportunități: Amenințări: 
- Creșterea gradului de descentralizare - Educaţie, cultură civică slab 
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şi autonomie locală; 
- Existenţa resurselor nerambursabile 
din fondurile structurale; 
- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat 
în vederea dezvoltării instituţionale; 
- Înfrățirea cu localități din alte țări. 

dezvoltată, grad redus de participare civică; 
- Migrarea personalului calificat către 
alte instituții publice. 

  
 

3.5.3.Obiective pentru domeniul „Administraţie publică” 

Obiectivul general în materie îl reprezintă “Creșterea capacității administrative și 
comunicarea adecvată cu cetățenii și mediul de afaceri”, iar obiectivele specifice sunt: 

1.Creşterea capacităţii administrative; 
2.Comunicarea adecvată cu cetăţenii şi mediul de afaceri; 
 

3.5.4.Fişe de proiecte 

 

Fișa 41 

Domeniu 

Administraţie publică 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Analiza nevoilor de formare profesională ale 
funcţionarilor publici şi participarea la diferite forme 
de pregătire 

Cadrul general -Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia să-şi 
îmbunătăţească nivelul de pregătire profesională 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici 
Obiective -Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a creşte nivelul de pregătire profesională 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Realizarea analizei nevoilor de formare profesională; 
-Participarea la cursuri de formare profesională 
generale şi specifice 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Bugetul local, POCA 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Primarul 

Termen de realizare -Anual – analiza nevoilor de formare profesională şi 
participarea la forme de pregătire 

Indicatori  -Rapoarte individuale şi raport general privind analiza 
nevoilor de formare profesională; 
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-30 de angajaţi/an participă la diverse forme de 
pregătire profesională 

 
Fişa 42 

Domeniu 

Administraţie publică 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Îmbunătăţirea capacităţii administrative prin utilizarea de 

instrumente moderne de lucru 

Cadrul general -Utilizarea unor instrumente precum Balanced 
Scorecard, registrul riscurilor sau manual de proceduri 
crează premisele unei activităţi performante 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici şi aleşii locali 
Obiective -Îmbunătăţirea capacităţii administrative 
Motivaţia proiectului -Nevoia de a utiliza instrumente specifice mana-

gementului public modern în activitatea curentă 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Implementarea sistemului Balanced Scorecard 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Bugetul local 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Primarul  

Termen de realizare -2025 

Indicatori -2023  -proceduri actualizate, registrul riscurilor 
realizat 
-2025 Balanced Scorecard realizat 

 
Fişa 43 

Domeniu 

Administraţie publică 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Utilizarea Planului Anual de Lucru al Consiliului Local 

Cadrul general -Activitatea consiliului local trebuie să fie predictibilă 
pentru a asigura predistibilitatea comunității 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici şi aleşii locali 
Obiective -Îmbunătăţirea capacităţii administrative 
Motivaţia proiectului -Nevoia de a utiliza instrumente specifice mana-

gementului public modern în activitatea curentă 
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Modul de implementare a 

proiectului 
-Implementarea metodologiei PALCL și a sistemului 
informatic dedicat. 

„Autoritățile publice locale deliberative (consiliile 
locale și județene) trebuie să lucreze predictibil, 
planificat. Previziunea acțiunilor administrative 
conduce la predictibilitatea acțiunilor din societate, 
astfel că este necesară o planificare a activităților 
acestora. 

În practica din România nu există niciun fel de 
planificare a activității consiliului local, pregătirea 
fiecărei ședințe fiind una de moment iar deciziile se iau 
ad-hoc. 

Având drept model Planul Anual de Lucru al 
Guvernului, instrument de planificare strategică a cărei 
metodologie a fost dezvoltată în 2018, Programul Anual 
de Activitate al Consiliului Local (PAACL)  reprezintă un 
instrument de planificare anuală a acțiunilor 
autorităților deliberative – consilii locale și județene. La 
sfârsitul anului, pentru anul următor, consiliul local 
realizează o planificare a proiectelor de hotărâri, pe 
luni calendaristice, pe care intenționează să le supună 
dezbaterii și aprobării.  Pentru a putea fi introduse în 
PAACL, proiectele trebuie să îndeplinească anumite 
condiții de maturitate și oportunitate. 

PAACL este un instrument de lucru, de planificare 
strategică, utilizabil la nivelul administrației publice 
locale din România, fiind construit în conformitate cu 
prevederile legale ce reglementează organizarea și 
funcționarea autorităților publice locale. 

Procesul de elaborare, implementare și monitorizare 
a PAACL este coordonat de către Secretarul General al 
UAT. 

Pot introduce proiecte de hotărâri în PAACL 
consilierii locali, primarul, instituțiile aflate în 
coordonarea CL, cetățenii și organizațiile 
neguvernamentale, alte instituții publice. 

Obiectivele elaborării PAACL: 
Creșterea predictibilității acțiunilor CL prin 

planificare; 
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Asigurarea prioritizării proiectelor de hotărâri ale 
CL; 

Îmbunătățirea actului de reglementare la nivelul 
autorităților publice locale prin planificarea și 
pregătirea fundamentată a proiectelor de hotărâri cu 
impact asupra  comunității. 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Bugetul local 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Primarul  

Termen de realizare -2023 

Indicatori 2023- I.Elaborarea analizelor ex-post pentru hotărârile 
de consiliu elaborate/aprobate începând cu anul 2019; 

II. Elaborarea metodologiei PALCL pentru Consiliul 
local. 

III.Proiectarea PALC pentru anul 2023: 
Desemnarea echipei responsabile cu elaborarea și 

implementarea PAACL;  
Diseminarea în cadrul echipei a Metodologiei de 

implementare a PAACL; 
Informarea tuturor celor implicați cu privire la 

demararea procesului de elaborare PAACL;  
Completarea propunerilor de proiecte de hotărâri;  
Finalizarea PALCL.” 

 
 

Fişa 44 

Domeniu 

Administraţie publică 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Creșterea nivelului de informare al cetăţenilor şi 
mediului de afaceri din oraş 

Cadrul general -Prin informare, cetăţenii pot deveni parteneri ai 
autorităţilor locale 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici şi aleşii locali;  
-Populaţia 

Obiective -Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri 
Motivaţia proiectului -Nevoia de a informa cetăţenii cu privire la modul de 

lucru, obiectivele, proiectele şi realizările autorităţilor 
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locale 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Realizarea unei publicaţii permanente a oraşului; 
-Site funcţional şi actualizat săptămânal; 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Bugetul local;  

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Primarul 

Termen de realizare -2023 
Indicatori -Publicaţie ce apare trimestrial; 

-Site actualizat săptămânal; 
 
Fişa 45 

Domeniu 

Administraţie publică 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Creşterea nivelului de consultare a cetăţenilor şi 
mediului de afaceri din oraş 

Cadrul general -Prin consultare, cetatăţenii pot deveni parteneri ai 
autorităţilor locale şi pot oferi soluţii pentru problemele 
locale 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici şi aleşii locali, populaţia 

Obiective -Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri 
Motivaţia proiectului -Nevoia de a consulta cetăţenii cu privire la modul de 

lucru, obiectivele, proiectele şi realizările autorităţilor 
locale 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Organizarea de adunări publice pe cartiere, cel puţin 
una pe an în fiecare cartier; 
-Organizarea de întâlniri cel puţin odată pe an cu 
tinerii; 
-Realizarea o dată la doi ani a unui sondaj de consultare 
a populaţiei cu privire la problemele majore din oraş; 
-Înfiinţarea Consiliului local al elevilor; 

Sursa de finanţare/posibile 

surse de finanţare 
-Bugetul local 

Instituţia care răspunde  
de realizarea proiectului 

-Consiliul local  

Termen de realizare -2023 

Indicatori -2 adunări publice pe an; 
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-2 întâlniri pe an cu tinerii;  
-1 sondaj de consultare la doi ani;  
-Înfiinţarea Consiliului Local al elevilor; 

 
 
Fişa 46 

Domeniu 

Administraţie publică 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Utilizarea ISO 9001 și CAF 

Cadrul general -Aceste sunt instrumente de management al calității, 
utilizate în sectorul public; 

Grup ţintǎ -Funcţionarii publici şi aleşii locali 

Obiective -Îmbunătăţirea capacităţii administrative 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a utiliza instrumente specifice mana-
gementului public modern în activitatea curentă 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Implementarea/actualizarea CAF și ISO 9001 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Bugetul local 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Primarul  

Termen de realizare -2023 – Plan CAF si ISO realizate 

Indicatori -2023  -plan CAF implementat, ISO realizat 

 
Fişa 47 

Domeniu 

Administraţie publică 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Centru de informare și consultare a cetățenilor în 
cartierul Latin 

Cadrul general Administraţia locală a oraşului are sediul aflat la distață 
de cartierul Latin, astfel că accesul cetățenilor  din 
acest cartier la serviciile administrative este dificil. 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici şi aleşii locali, populaţia 

Obiective Creşterea capacităţii administrative 

Motivaţia proiectului Nevoia de a apropia serviciile administrative de 
cetățenii orașului. 
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Modul de implementare a 

proiectului 
Construirea și dotarea unui sediu pentru Centrul de 
informare și consultare, în cartierul Latin.  

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

 Fonduri UE 

 Bugetul de stat 

 Bugetul județului  
 Bugetul local 

 programe naționale  
Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2024 

Indicatori Centrul de informare și consultare funcțional. 
 

Fişa 48 

Domeniu 

Administratie publica 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Dezvoltarea aplicațiilor informatice  
Cadrul general Dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic 

GIS sprijină activitatea de urbanism și amenajare a 
teritoriului 

Grup ţintǎ Funcţionarii publici şi aleşii locali; 
Populaţia 

Obiective Creșterea capacității administrative 

Motivaţia proiectului Nevoia organizării, eficientizării şi monitorizării 
continue a activităţii primăriei, asigurarea 
transparenţei, fluidizării comunicării între autoritate şi 
cetăţeni. 

Modul de implementare a 

proiectului 
Achiziţie echipamente şi soft specifice 
  

Sursa de finanţare/posibile 
surse  

de finanţare 

 Fonduri UE 

 PNRR 

 Bugetul local 

 programe naționale  
 fonduri private și sponsorizări 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local  
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Termen de realizare 2024 

Indicatori -Sistem informatic GIS funcţional  
 

Fişa 49 

Domeniu 

Administrație publică 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Creșterea capacității administrative prin aplicarea de 
instrumente specifice  

Cadrul general Creșterea capacității instituțiilor locale presupune 
aplicarea unor instrumente specifice, unele fiind 
obligații legale.  

Grup ţintǎ Funcţionarii publici şi aleşii locali; 
Populaţia 

Obiective Creșterea capacității administrative 

Motivaţia proiectului Nevoia de a răspunde mai bine cerințelor cetățenilor și 
mediului de afaceri. 

Modul de implementare a 

proiectului 
-realizarea Planului de integritate pentru perioada 
2022-2025 
-actualizarea procedurilor operaționale și de sistem 
-stabilirea obiectivelor operaționale ale entității 
-participarea angajaților la cursuri de perfecționare 
-înfrățiri cu localități similare din alte țări 

Sursa de finanţare/posibile 
surse  

de finanţare 

 Bugetul local 
 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local  

Termen de realizare 2023 

Indicatori -Plan sectorial anticorupție pentru perioada 2022-2025 
realizat 
-40 de proceduri operaționale și de sistem actualizate 
-obiective operaționale ale entității stabilite 
-cel puțin 40 de angajați participă la cursuri de 
perfecționare anual 
-2 înfrățiri cu localități similare din alte țări 
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3.6.Educaţie şi formare 

 

3.6.1.Prezentare generală 

 În oraşul Bragadiru, structura sistemului educational este următoarea (la nivelul anului 
2020):   

SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Total Numar 3.00 

SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Prescolar Numar 1.00 

SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Primar si gimnazial 
(inclusiv special) 

Numar 2.00 

SCL101C - Unitatile scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Primar si gimnazial Numar 2.00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Total Numar 
persoane 

2124.00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Copii inscrisi in 
gradinite 

Numar 
persoane 

599.00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Elevi inscrisi in 
invatamantul preuniversitar 

Numar 
persoane 

1525.00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

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

Numar 
persoane 

1525.00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

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

Numar 
persoane 

956.00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

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

Numar 
persoane 

569.00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Elevi inscrisi in 
invatamantul primar si gimnazial 

Numar 
persoane 

1525.00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 

Numar 
persoane 

956.00 

SCL103D - Populaţia şcolară, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Elevi inscrisi in 
invatamantul gimnazial 

Numar 
persoane 

569.00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Total Numar 
persoane 

112.00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant prescolar Numar 
persoane 

30.00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

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

Numar 
persoane 

82.00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar 
(inclusiv invatamantul special) 

Numar 
persoane 

39.00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant gimnazial 
(inclusiv invatamantul special) 

Numar 
persoane 

43.00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial 

Numar 
persoane 

82.00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar Numar 
persoane 

39.00 

SCL104D - Personalul didactic, pe 
niveluri de educaţie 

Niveluri de educatie - Invatamant gimnazial Numar 
persoane 

43.00 

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

Niveluri de educatie - Total Numar 53.00 

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

Niveluri de educatie -  Invatamant 
prescolar  

Numar 24.00 
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SCL105B - Sali de clasa si cabinete 
scolare, pe niveluri de educatie 

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

Numar 29.00 

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

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial 

Numar 29.00 

SCL106C - Laboratoare scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Total Numar 14.00 

SCL106C - Laboratoare scolare, pe 
niveluri de educatie 

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

Numar 14.00 

SCL106C - Laboratoare scolare, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial 

Numar 14.00 

SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Total Numar 2.00 

SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

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

Numar 2.00 

SCL107C - Sali de gimnastica, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial 

Numar 2.00 

SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Total Numar 1357.00 

SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant prescolar Numar 26.00 

SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

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

Numar 1331.00 

SCL112B - Numarul PC-urilor, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial 

Numar 1331.00 

SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Total Numar 4.00 

SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

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

Numar 4.00 

SCL110B - Terenuri de sport, pe 
niveluri de educatie 

Niveluri de educatie - Invatamant primar si 
gimnazial 

Numar 4.00 
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4.6.2.Analiza SWOT 

 

Puncte tari ale orașului Bragadiru: Puncte slabe: 

- Spaţii de învăţământ reabilitate; 
- Personal didactic pregătit şi implicat;  
- Populaţie şcolară importantă în raport 
cu totalul populaţiei; 
- Rata redusă a abandonului şcolar 
- Amplasarea în imediata apropiere a muni-

cipiului București şi accesul la forme de 
pregătire; 

- Numeroase spații de joacă. 
 

- Infrastructura şcolară redusă în raport cu 
populaţia şcolară; 

- Scăderea nivelului de pregătire al 
resurselor umane; 

- Lipsa dotărilor care să sprijine 
performanţa şcolară; 

- Lipsa programelor de calificare, 
recalificare pentru şomeri; 

- Inexistenţa unor programe educative 
pentru populaţie; 

- Inexistența învățământului liceal; 
- Spații pentru sport insuficiente: 
- Dificultăți în comunicarea dintre 

instituțiile locale de învățământ și părinți. 
Oportunități: Amenințări: 

- Existența resurselor nerambursabile din 
fondurile structural și PNRR; 

- Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 
judeţului; 

- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 
vederea dezvoltării infrastructurii de 
educaţie; 

- Posibilitatea participării cadrelor 
didactice la programe de formare/ 
perfecționare. 
 

- Resurse bugetare reduse față de nevoia 
de investiții în infrastructura de educație;  

- Scăderea gradului general de pregătire 
pentru populaţia tânără; 

- Riscul de abandon şcolar. 

  
  

3.6.3.Obiective pentru domeniul educaţie şi formare 

 
Obiectivul general al domeniului educaţie şi formare este “Adaptarea şi structurarea 

sistemului educaţional şi de formare profesională în conformitate cu cerinţele pieţei muncii și 
economiei locale”, iar obiectivele specifice sunt: 

1. Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială şi economică a comunităţii; 
2. Creşterea accesului şi participării la formarea continua; 
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3. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale. 
 

3.6.4.Fişe de proiecte 

 
Fișa 50 

Domeniu 

Educaţie şi formare 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Creşterea nivelului de educaţie civică și antreprenorială 

Cadrul general -În oraş, participarea civică şi nivelul de instruire sunt 
reduse 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului 

Obiective -Creşterea accesului şi participării la formarea continuă 

Motivaţia proiectului -Creşterea nivelului de educaţie şi participare civică prin 
instruire 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Organizarea anuală a unei sesiuni de formare având ca 
temă sistemul de autorităţi publice, forme de participare 
civică, antreprenoriat, protecția mediului 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Bugetul local; 
-POCU 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul Local; 
-Instituţia de învăţământ; 
-ONG-uri 

Termen de realizare -2023 

Indicatori -Organizarea unei sesiuni de formare pe an cu minim 15 
participanţi 

 
Fișa 51 

Domeniu 

Educaţie şi formare 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Formarea continuă a cadrelor didactice şi resurselor 
umane din unităţile de învăţământ 

Cadrul general -Formarea continuă a cadrelor didactice asigură premisele 
unei educaţii performante 

Grup ţintǎ -Cadrele didactice din oraş 



 
 

127 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

Obiective -Creşterea accesului şi participării la formarea continuă 

Motivaţia proiectului -Nevoia de pregătire continuă a cadrelor didactice 

Modul de implementare a 

proiectului 
- Evaluarea nevoilor de formare; 
- Identificarea programelor aplicabile; 
- Elaborarea proiectelor şi implementarea lor 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Bugetul local; 
 

Instituţia care răspunde  
de realizarea proiectului 

-Consiliul Local; 
-Instituţii de învăţământ; 

Termen de realizare -2024 

Indicatori -20% din cadrele didactice urmează anual o formă de 
pregătire 

 
Fişa 52 

Domeniu 

Educaţie şi formare 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Reabilitarea, dotarea şi modernizarea unităţilor de învă-

ţământ 
Cadrul general -Unităţile de învăţământ sunt într-o stare medie şi 

necesită îmbunătăţiri şi modernizari continue (extinderi, 
dotări, amenajări etc.) 

Grup ţintǎ -Unităţile de învăţământ 

Obiective -Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a moderniza unităţile de învăţământ 

Modul de implementare a 

proiectului 
- Evaluarea anuală a stării unităţilor de învăţământ; 
- Realizarea modernizărilor identificate 

Sursa de finanţare/posibile 

surse de finanţare 
-Bugetul local; 
-Bugetul judeţului; 
-Bugetul de stat 

Instituţia care răspunde  
De realizarea proiectului 

-Consiliul Local; 
-Instituţia de învăţământ 
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Termen de realizare -5 septembrie, în fiecare an 

Indicatori -modernizarea anuală a unităţilor de învăţământ 

 
Fişa 53 

Domeniu 

Educaţie şi formare 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Program after-school  

Cadrul general -Nu există suficiente forme de asigurare a pregătirii 
elevilor după orele de şcoală până la venirea părinţilor de 
la locul de muncă 

Grup ţintǎ -Copiii şi tinerii din oraş 

Obiective -Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a realiza o pregătire a elevilor şi după orele de 
şcoală, în condiţiile în care părinţii sunt la locul de muncă; 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Organizarea de programe after school pentru minimum 50 
de elevi; 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Contribuţii private, POR 

Instituţia care răspunde  
de realizarea proiectului 

-Consiliul local; 
-Instituţia de învăţământ 

Termen de realizare -2025 

Indicatori -50 de elevi cuprinşi în programe after school. 

 

Fişa 54 

Domeniu 

Educaţie şi formare 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Grădinițe cu program prelungit 

Cadrul general Nu există suficiente forme de supraveghere a copiilor de 
gradiniţă până la venirea părinţilor de la locul de muncă 

Grup ţintǎ Copiii din oraş 
Obiective Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Motivaţia proiectului -Nevoia de  a asigura supravegherea copiilor de grădiniţă 
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pe parcursul întregii zile. 

Modul de implementare a 

proiectului 
-realizarea a 2 grădiniţe cu program prelungit pentru 120 
de copii; 

Sursa de finanţare/posibile 
surse  

de finanţare 

 Fonduri UE 

 Bugetul de stat 

 Bugetul județului  
 Bugetul local 

 programe naționale  
 fonduri private și sponsorizări 

Instituţia care răspunde  
de realizarea proiectului 

-Consiliul Local 

Termen de realizare 2024 

Indicatori -120 de copii înscrişi la gradiniţele cu program prelungit 

 

Fişa 55 

Domeniu 

Educaţie şi formare 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Creșă 

Cadrul general -Nu există creșă în localitate iar populația este în creștere 

Grup ţintǎ Copiii din oraş 
Obiective Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Motivaţia proiectului Nevoia de a crea suficiente locuri în creșe  
Modul de implementare a 

proiectului 
Crearea unei creșe cu minim 50 de locuri 

Sursa de finanţare/posibile 
surse  

de finanţare 

 Fonduri UE 

 Bugetul de stat 

 Bugetul județului  
 Bugetul local 

 programe naționale  
 fonduri private și sponsorizări 

Instituţia care răspunde  
de realizarea proiectului 

Consiliul Local 
 

Termen de realizare 2025 
Indicatori -creșă nouă cu min. 50 de locuri 
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Fişa 56 

Domeniu 

Educaţie şi formare 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Școală gimnazială și liceu 

Cadrul general -Populația școlară este în creștere și nu există un sistem 
educațional complet, până la nivel de liceu. 

Grup ţintǎ Copiii din oraş 
Obiective Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

Motivaţia proiectului Nevoia de a crea suficiente locuri în școlile gimnaziale și 
de a complete sistemul educațional  

Modul de implementare a 

proiectului 
Construirea și dotarea unei școli gimnaziale, eventual și cu 
clase de liceu 

Sursa de finanţare/posibile 
surse  

de finanţare 

 Fonduri UE 

 Bugetul de stat 

 Bugetul județului  
 Bugetul local 

 programe naționale  
 fonduri private și sponsorizări 

Instituţia care răspunde  
de realizarea proiectului 

Consiliul Local 
 

Termen de realizare 2025 

Indicatori -școală gimnazială nouă și clase de liceu. 
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3.7. Cultură, culte, sport şi agrement 

 3.7.1. Prezentare generală 

    Spațiile de socializare, viaţa culturală şi sportivă din oraş necesită o atenție aparte. 
 În Bragadiru există o bibliotecă ce deţine peste 5000 de volume și o casă de cultură 
modernizată, cu un program cultural intens. 

Parcurile şi zonele de agrement sunt prezente pe teritoriul oraşului, dar suprafaţa lor 
poate fi extinsă. 

În oraşul Bragadiru sunt 3 lăcașe de cult  și 5 monumente istorice. 

 
 Cinci obiective din orașul Bragadiru sunt incluse în Lista monumentelor istorice din 

județul Ilfov. Patru dintre ele sunt situri arheologice — cel de „La Moară”, de la „Stația de 
Epurare”, altul pe malul stâng al Ciorogârlei lângă cărămidărie și altul tot pe malul stâng al 
Ciorogârlei, la 1 km aval de șoseaua națională. Al cincilea este monumentul ce folosește 
elemente din crucea comemorativă ridicată în memoria victimelor Primului Război Mondial, 
clasificat ca monument de for public24. 

                                                           
24

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Bragadiru 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Ilfov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primului_R%C4%83zboi_Mondial
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Sportul se practică în oraşul Bragadiru în cadrul a 5 baze sportive și amenajărilor din 

parcuri. 
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3.7.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale oraşului Bragadiru: Puncte slabe: 

- Resurse naturale importante; 
- Autorităţi locale deschise; 
- Existenţa reţelelor de comunicaţii 
(telefonie, internet, cablu); 
- Existenta de baze sportive, biblioteci, sală 
de sport, monumente, casa de cultură 
modernizată; 
- Existența unui calendar de evenimente 
culturale și sportive; 
- Existența Centrului cultural-social “Sf. Mc. 
Corneliu Sutașu“. 

- Dotări limitate pentru agrement; 
- Scăderea interesului pentru lectură; 
- Lipsa infrastructurii pentru sportul de 
masă. 
 

Oportunități: Amenințări: 

- Existența resurselor nerambursabile din 
fondurile structurale; 
- Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 
judeţului; 
- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 
vederea dezvoltării de activităţi culturale şi 
sportive; 
- Perspective bune pentru dezvoltarea 
turismului de weekend. 

- Resurse bugetare reduse față de nevoia de 
investiții în infrastructura culturală şi 
sportivă. 
 

 

3.7.3.Obiective pentru domeniul cultură, sport şi agrement 
 

Obiectivul general în materie îl reprezintă ”Promovarea de activități specifice pentru 
cultură, sport şi agreement” iar obiectivele specifice sunt: 

1. Dezvoltarea patrimoniului cultural local şi organizarea de evenimente culturale; 
2. Valorificarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii 

sportive. 
 

3.7.4. Fișe de proiecte 

 

Fişa 57 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Amenajare şi reamenajare parcuri şi locuri de joacă 
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Cadrul general Suprafaţa parcurilor şi a locurilor de joacă este extinsă, 
dar poate fi îmbunătățită mai ales în cartierele noi 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului 
Obiectiv -Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru 

crearea infrastructurii de agrement 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a amenaja şi extinde suprafaţa parcurilor şi a 
locurilor de joacă 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Amenajarea unui nou parc; 
-Reamanajarea parcurilor existente; 
-Reamenajarea locurilor de joacă 

Sursa de finanţare/posibile 
surse  

de finanţare 

-Bugetul local; 
- POR 

Instituţia care răspunde  
de realizarea proiectului 

-Consiliul local 
 

Termen de realizare -2026 

Indicatori -Un parc reamenajat; 
-Un parc nou creat; 
-Locuri de joacă reamenajate  

 

            Fişa 58 

Domeniu 

Cultura, sport şi agrement 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Reabilitarea spaţiilor verzi dintre blocuri 
Cadrul general -Spaţiile verzi dintre blocuri pot fi transformate în mini-

parcuri, astfel încât să se asigure premizele utilizării 
adecvate a terenurilor din jurul blocurilor (raport optim 
între spaţiu verde, alei pietonale şi locuri de parcare) 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului 
Obiectiv -Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru 

crearea infrastructurii de agrement 

Motivaţia proiectului -Nevoia de a amenaja şi extinde suprafeţe verzi 
amenajate şi realizarea unui echilibru în utilizarea 
terenurilor din jurul blocurilor 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Amenajarea spaţiilor verzi, a aleilor pietonale şi a 
locurilor de parcare din jurul blocurilor 

Sursa de finanţare/posibile -Bugetul local 
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surse  

de finanţare 
-POR 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local 
 

Termen de realizare -2027 

Indicatori -Toate spaţiile verzi din jurul blocurilor amenajate; 
-Aleile pietonale din jurul blocurilor reabilitate; 
- Locuri de parcare create 

 

       Fişa 59 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 
Programul / proiectul propus 

Titlul: 

Palatul cultural și Muzeul Bragadiru  

Cadrul general -Activitatea culturală la nivelul orașului poate fi 
intensificată și nu există un spațiu pentru valorificarea 
istoriei localității 

Grup ţintǎ -Locuitorii oraşului 
Obiectiv -Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural 

local şi organizarea de evenimente culturale 

Motivaţia proiectului -Casa de cultură poate fi transformată în Palat cultural. 
Nu există un muzeu al localității 

Modul de implementare a 

proiectului 
-Demararea procesului de amenajare a unui muzeu și 
transformarea Casei de cultură în Palat cultural; 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

-Buget local 
-POR 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

-Consiliul local 
 

Termen de realizare -2029 

Indicatori -Un Palat cultural; 
-Un muzeu înființat. 

 

 Fişa 60 

Domeniu 

Cultură, sport și agrement 
Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Valorificarea, modernizarea, extinderea bazelor 

sportive şi organizarea de competiţii sportive 

Cadrul general Există pe teritoriul oraşului resurse pentru sport şi 



 
 

136 

 

BRAGADIRU 2023-2030 

Orașul PROSPER 

organizarea unor competiţii sportive, în diferite domenii, 
pe categorii de vârstă 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului/turiştii 
Obiectiv Valorificarea infrastructurii pentru practicarea sportului 

și organizarea de competiţii sportive 

Motivaţia proiectului Nevoia de socializare şi mişcare pentru toate categoriile 
de vârstă 

Modul de implementare a 

proiectului 
- Valorificare, modernizare, extindere baze sportive 
- Organizarea de două ori pe an de competiţii sportive, 
pe categorii de vârstă pentru dezvoltarea sportului de 
masă. 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

 Fonduri UE 

 Bugetul de stat 

 Bugetul județului  
 Bugetul local 

 programe naționale  
 fonduri private și sponsorizări 

Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul Local 
 

Termen de realizare 2024 

Indicatori - Modernizarea şi extinderea bazelor sportive 
- 2 competiţii sportive pe an 

 

Fişa 61 

Domeniu 

Cultură, sport şi agrement 
Programul/proiectul propus 

Titlul: 

Organizarea de evenimente culturale 

Cadrul general Orașul dispune de o casă de cultură modernă și un 
personal dedicat. 

Grup ţintǎ Locuitorii oraşului 
Obiectiv Dezvoltarea patrimoniului cultural local şi organizarea de 

evenimente culturale 

Motivaţia proiectului Nevoia de evenimente culturale 

Modul de implementare a 

proiectului 
Organizarea a cel puțin două evenimente culturale pe 
lună (inclusiv piese de teatru, expoziții foto etc.) 

Sursa de finanţare/posibile 
surse de finanţare 

Bugetul local/Sponsorizări 
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Instituţia care răspunde de 
realizarea proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2023 

Indicatori Creşterea numărului de evenimente culturale organizate. 
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