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- Agenţia de Dezvoltare Regională

A.N.L.

- Agenţia Naţională pentru Locuinţe

APM

- Agenţia pentru Protecţia Mediului

AU

- Autoritate Urbană

CAEN

- Clasificarea activităților din economia națională

CCI

- Camera de Comerț şi Industrie

CDI

- Cercetare – Dezvoltare – Inovare

C.E.A.C.

- Comisia de evaluare și asigurarea calității

CESTRIN

- Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică

C.J.

- Consiliul Judeţean

CF

- Cale ferată

C.L.

- Consiliul Local

C.N.A.I.R.

- Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

CNI

- Compania Naţională de Investiţii

DAC

- Direcţia de Asistenţă Comunitară

DGASPC

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

DJ

- Drum judeţean

DLRC (CLLD) - Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii
DMS

- Deșeuri menajare istorice

DN

- Drum Naţional

FC

- Fondul de Coeziune

FEDR

- Fondul European de Dezvoltare Regională

FEI

- Fondul European de Investiţii

FSE

- Fondul Social European

GAL

- Grup de Acţiune Locală

HA

- Hectar

H.C.L.

- Hotărârea Consiliului Local

H.G.

- Hotarâre de Guvern

IDUL

- Indicele Dezvoltării Umane Locale

IEE

- Intelligent Energy Europe (program al UE)

IFN

- Instituţii Financiare Non – bancare

IMM

- Intreprinderi Mici și Mijlocii

INS

- Institutul Naţional de Statistică

ITM

- Inspectoratul teritorial de muncă
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L.E.A.

- Linie aeriană de energie electrică

L.M.I.

- Lista Monumentelor Istorice

MDRAP

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

MFE

- Ministerul Fondurilor Europene

MFP

- Ministerul Finanțelor Publice

MPGT

- Master Planul General de Transport

ONG

- Organizaţie Non - Guvernamentală

ONRC

- Oficiul Național al Registrului Comerțului

P.A.T.J.

- Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean

P.A.T.Z.

- Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal

P.A.T.Z.M.

- Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan

P.A.T.N.

- Plan de Amenajare a Teritoriului Național

PC

- Pol de creștere

PDR

- Plan de Dezvoltare Regională

PI

- Prioritatea de investiţii

PIB

- Produsul Intern Brut

PID

- Plan Integrat de Dezvoltare

PID PC

- Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere

P.M.U.D.

- Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

PNDL

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală

PNDR

- Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală

PO

- Program Operaţional

POC

- Programul Operaţional Competitivitate

POCA

- Programul Operaţional Capacitate Administrativă

POCU

- Programul Operaţional Capital Uman

PODCA

- Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

POIM

- Programul Operaţional Infrastructură Mare

POR

- Programul Operaţional Regional

POS

- Program Operaţional Sectorial

POS CCE

- Programul Operaţional Sectorial Creșterea Competitivităţii Economice

POS DRU

- Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

PPP

- Parteneriat Public – Privat

P.R.G.D.

- Plan Regional de Gestionare a Deșeurilor

P.T.A.

- Post de transformare aerian

P.C.Z.

- Post de transformare în construcție de zidărie

P.U.G.

- Plan Urbanistic General
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P.U.Z.

- Plan Urbanistic Zonal

R.A.N.

- Repertoriu Arheologic Național

R.P.L.

- Recensământul Populaţiei și al Locuinţelor

S.W.O.T.

- Analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor și ameninţărilor

TIC (ITC)

- Tehnologia Informaţiilor și Comunicaţiilor

TEN-T

- Reţeaua Trans – Europeană de transport

UAT

- Unitate administrativ – teritorială

UE

- Uniunea Europeană

VMG

- Venit minim garantat (ajutor social)

Z.M.B.

- Zona Metropolitană București
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1.2. ABORDAREA

INTEGRATĂ

ȘI

METODOLOGIA

DE

ELABORARE
Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare
care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor
din mediul exterior şi fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ,
a proceselor de dezvoltare teritorială.
Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin şapte trăsături care le
recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. Cele şapte
caracteristici ale strategiilor sunt următoarele (CSÁTH M., 1993): imagine asupra
viitorului, creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre
schimbare, orientare spre un câştig durabil.
Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Mogoșoaia are ca scop
identificarea, analiza și implementarea obiectivelor strategice de dezvoltare a
comunicații locale în domeniile de acțiune identificate la nivel local, și integrate în cele
la nivel județean, regional, național și european. Realizarea obiectivelor strategice au
ca rezultat dezvolaterea ecomonică locală, creșterea calității vieții și bunăstării sociale.
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Strategia de dezvoltare locală trebuie să se bazeze pe principiile dezvoltării durabile,
sustenabile, implicând satisfacerea nevoilor prezentului fără a compromite șansele
generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Pentru ca dezvoltarea să fie
durabilă trebuie să țină seama de factorii economici, sociali şi de mediu și să evalueze

1

consecințele pe termen lung. Metodologiile de evaluare integrată a propunerilor de
dezvoltare urbană sunt ghidate de convingerea că sustenabilitatea presupune
satisfacerea simultană a celor trei criterii - ecologic, social, economic.
Abordarea integrată și includerea tuturor intereselor trebuie luate în considerare încă
din etapa inițială de analiză și planificare, cu efecte benefice asupra creșterii gradului
de acceptare a aspectelor și deciziilor controversate de către toate părțile.
Un proces de planificare holistică, inter-sectorială și transparentă, la nivelul fiecărei
etape, are efecte benefice multiple:


include și ponderează toate aspectele și interesele, având ca rezultat o
prevenire a conflictelor spațiale



expoatează sinergiile și evită dublarea eforturilor, determinând o utilizare
eficientă a resurselor



generează o politică urbană orientată pe implementare și atingerea unor
indicatori măsurabili, ceea ce crește șansele de ridicare a calității vieții



determină o participare intensă a părților interesate și a cetățenilor, generând
o acceptare crescută a deciziilor

Abordarea integrată înseamnă de fapt o coordonare teritorială, factuală și
temporală a politicilor, cu implicarea tuturor părților afectate și a publicului larg.
Pe lângă abordarea inter-sectorială, al doilea funament al abordării integrate este
integrarea pe verticală. Deoarece problemele locale nu pot fi în totalitate rezolvate
printr-o abordare zonală, strategia de dezvoltare urbană trebuie să fie coreată și
integrată cu planurile strategice de ordin superior, la nivel județean, regional sau
național.
Figura 1 -
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Cadrul logic al procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare locală a Comunei

1

Mogoșoaia propus este prezentat în figura de mai jos:

Feedback

Date de intrare
Procesul de elaborare
a strategiei pornește
de la diagnosticul
situației actuale din
punct de vedere
economic, social, de
mediu și
organizațional

Acesta furnizează
contextul pentru
crearea unei viziuni
asupra viitorului, care
este dezvoltată într-o
manieră participativă

Această viziune este
integrată într-un cadru
de politici,
acompaniate cu un
set de obiective și
ținte de atins. În
această etapă de
programare viziunea
este translatată întrun plan de dezvoltare,
poziționat în timp și în
spațiu

Acest plan este
implementat prin
proiecte individuale și
acțiuni

Performanța
proiectelor individuale
este evaluată în etapa
de monitorizare, prin
compararea
rezultatelor obținute
cu obiectivele fixate.

Figura 1 - Cadrul logic de elaborare a Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Mogoșoaia

Conform Agendei Locale 21, Capitolul VI. Etapele realizării strategiei locale de
dezvoltare durabilă, pașii care în general trebuie urmați în procesul de elaborare sunt:
A.

Crearea grupului de lucru comunitar. Asumarea responsabilităților de
participare activă, perfecționarea continuă a grupului de lucru comunitar;

B.

Stabilirea domeniului de cuprindere a strategiei;

C.

Analiza situației actuale;

D.

Filozofia și viziunea pentru viitor;

E.

Identificarea resurselor comunității;

F.

Identificarea problemelor și a cauzelor care le generează;

G.

Formularea obiectivelor;

H.

Stabilirea priorităților;

I.

Inițierea planului de acțiune. Crearea programelor;

J.

Implementarea și monitorizarea planului;
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K.

Evaluarea planului, feedback, îmbunătățirea continuă a strategiei.

Procesul de elaborare a prezentei strategii de dezvoltare locală a implicat parcurgerea
următorilor pași:

1

 Informarea cetățenilor din comunitate cu privire la începerea derulării
proiectului. În acest sens, a fost distribuit un flyer la toate adresele poștale
din comună, prin care cetățenii erau informați despre demararea proiectului
de elaborare a strategiei de dezvoltare a localității și li se solicita o participare
activă în derularea acestui proiect, în primul rând prin disponibilitatea pentru
a oferi informații și propuneri de proiecte de dezvolare în cadrul cercetării
sociologice.
 Realizarea unei cercetări sociologice totale, de tip recensământ, în
comunitate. Cercetarea a vizat atât recensământul populației și al
locuințelor, cât și anchete de opinie cu privire la problematica dezvoltării
locale. În paralel, a fost elaborat și o cercetarea în cadrul operatorilor
economici care desfășoară activitate în comună.
 Elaborarea profilului comunității (analiza diagnostic a contextului
actual): teritorial, demografic, ocupațional, economic, de mediu, instituțional
 Utilizarea instrumentelor specifice Dezvoltării Locale plasată sub
Responsabilitatea Comunității (DLRC). În acest sens, după realizarea unui
prim draft pe baza activităților anterioare, elaborarea strategiei de dezvoltare
locală Mogoșoaia s-a corelat cu procesul de elaborare a Strategiei de
Dezvoltare Locală pentru GAL Cociovaliștea, constituit din comunele
Mogoșoaia, Periș și Corbeanca. Astfel, au fost derulate activități de animare,
dezbateri publice, informare directă, informare prin distribuire pliante și
amplasare afișe, consultare prin propuneri ale publicului, întâlniri grup de
lucru.
 Identificarea problemelor și nevoilor din perspectiva tuturor actorilor
implicați: autorități publice locale, cetățeni, mediul de afaceri, organizații nonguvernamentale.
 Formularea viziunii, a obiectivelor, stabilirea direcțiilor de acțiune și a
priorităților, crearea planului de acțiune și a portofolului de proiecte,
elaborarea materialului final
 Informarea cetățenilor cu privire la Strategia de Dezvoltare Locală și
Planul Local de Acțiune, elaborarea materialului final, ce va fi supus
aprobării în Consiliul Local Mogoșoaia
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
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Pe parcursul elaborării strategiei, au fost abordate o serie de instrumente de
participare publică prin care au fost generate idei, formulate de membrii comunității,
prin care au fost identificate nevoile, problemele, disfuncționalitățile din comunitate, în
domeniile care vizează dezvoltarea locală, prioritizate astfel încât să se stabilească
viziunea asupra comunei pe orizontul de timp vizat.
Procesul de elaborare a strategiei a fost un proces participativ, implicând persoane din

OBIECTIVE MAJORE

sectorul public, sectorul privat și sectorul nonguvernamental, precum și cetățenii
comunei.

MEDIUL ECONOMIC

Strategia a fost construită pe principiul dezvoltării locale integrate, corelând
componentele majore ale dezvoltării: dezvoltarea economică, dezvoltarea socială,
gestionarea echilibrată a resurselor și a mediului natural, astfel încât realizarea fiecărui
obiectiv strategic, aparținând fiecărei componente de dezvoltare, să aibă un impact
pozitiv sau să nu afecteze realizarea obiectivelor din celelalte două componente
majore ale dezvoltării.

SOCIO-DEMOGRAFIC

1.3. OBIECTIVELE STUDIULUI
Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de
dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor

PATRIMONIU NATURAL ȘI
CONSTRUIT

locale, a schimbărilor din mediul exterior şi fac posibilă abordarea proactivă,
realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială.
Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală reprezintă unul din paşii cei mai
importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală, în esenţă, acest tip de
strategie clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre
care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii. Strategiile de dezvoltare
locală sunt caracterizate de cel puţin şapte trăsături: imagine asupra viitorului,
creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru acţiune, orientare spre

PROTEJAREA MEDIULUI

schimbare, orientare spre un câştig durabil. (Sursă: BALOGH Márton, Etapele
de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală).
Obiective şi principii
Obiectivele dezvoltării teritoriilor periurbane sunt în majoritatea cazurilor strâns legate
și chiar dependente de centrul polarizator, în cazul de față, de polul de creștere
Municipiul București. Punctele tari, competențele distinctive şi factorii restrictivi ai
dezvoltării stau la baza identificării şi potenţării resurselor și implicit a valorii teritoriului
în cazul elaborării unor politici teritoriale coordonate.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
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Obiectivele strategice formulate la nivelul întregului teritoriu sunt următoarele:


Creșterea calității vieții;



Dezvoltarea ecomomică a teritoriului;



Creșterea atractivității comunei studiate la nivel zonal, regional și județean;



Îmbunătățirea mediului investițional.

1

Obiectivele majore pot fi clasate pe următoarele paliere majore:
Mediul economic:


Optimizarea relațiilor comunei cu teritoriile localităților învecinate, cu teritoriul
periurban / metropolitan și creșterea coeziunii la nivelul județului;



Diversificarea economiei locale și valorificarea potențialul economic;



Valorificarea potențialului turistic al comunei.

Componenta socială şi demografică:


Creșterea calității vieții;



Creșterea calității locuirii.

Patrimoniul natural şi construit:


Valorificarea fondului construit existent;



Valorificarea patrimoniului cultural ca factor major în vederea dezvoltării, care
contribuie la creşterea atractivității investiționale, atragerea populației, etc.;



Valorificarea şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural (resursele naturale
contribuie nu numai la echilibrul ecosistemelor, dar şi la creșterea atractivității
şi la creșterea calității generală a vieţii.

Protejarea mediului:


Reabilitarea, protecția și conservarea mediului;



Reducerea degradării mediului și îmbunătățirea calității mediului prin
valorificarea elementelor de potenţial natural (păduri, ape, etc.);



Limitarea preventivă a efectelor hazardelor naturale.

Aceste direcții de dezvoltare strategică au un impact resimțit atât la scară teritorială
cât și la scară locală, acestea au rolul de a direcţiona în primul rând:


dezvoltarea infrastructurii de transport;
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gruparea unor zone de servicii de-a lungul unor axe sau în jurul unor obiective
importante;



dezvoltarea coerentă a infrastructurilor edilitare;



extinderea controlată şi coordonată a zonelor pentru locuinţe;



creşterea calităţii zonelor cu potențial turistic şi de agrement, etc.
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Primăria
Comunei Mogoșoaia

2. ANALIZA DIAGNOSTIC A
CONTEXTULUI ACTUAL
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2.1. CADRUL GENERAL
2.1.1. LOCALIZARE ȘI RELAȚIONĂRI ÎN CADRUL TERITORIULUI
Caracteristicile specifice ale teritoriului analizat prin raportarea la contextul de

2

dezvoltare la nivel european, național și la regiunea de dezvoltare din care face
parte, prin localizarea acestuia raportată la teritoriul un teritoriu mai vast,
generează o serie de oportunități și condiționări de dezvoltare în ceea ce
privește dezvoltarea teritoriului comunei. De asemenea, impactul proiectelor de
dezvoltare la niveluri superioare nu se răsfrânge doar asupra teritoriului care
face obiectul studiului, ci au efecte globale.
La nivel teritorial, comuna Mogoșoaia este localizată în partea de sud a țării, făcând
parte din cadrul Regiunii de Dezvoltare București-Ilfov, care este înglobată în cadrul
Regiunii Sud-Muntenia, astfel comuna fiind influențată de ambele entități regionale.

Figura 2 - Localizare în raport cu
teritoriul europen

Regiunea Bucureşti Ilfov, constituită din oraşul Bucureşti - capitala României - şi
judeţul 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 Oraşului 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 întinderii.
Din punct de vedere administrativ, comuna Mogoșoaia face parte din Județului Ilfov,

Figura 3 - Localizare în raport cu
teritoriul Național

fiind localizată în partea central-nordică a acestuia, în conexiune directă cu Municipiul
București.
Teritoriul administrativ al judeţului Ilfov este situat în sud-estul ţării, în centrul Câmpiei
Valahe, cuprinzând ca un inel municipiul Bucureşti, în bazinele hidrografice Argeş,
Ialomiţa şi Mostiştea. Judeţul Ilfov se învecinează cu următoarele judeţe: la nord cu
judeţul Prahova, la est cu judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, la sud cu judeţul Giurgiu, iar la
vest cu judeţul Dâmboviţa.
Județul Ilfov este cel mai mic judeţ al ţării cu o suprafaţă totală de 158.328 hectare
(1.583 kmp).

Figura 4 - Localizare în raport cu
Regiunea de
Dezvoltare Sud- Muntenia

De asemenea, comuna face parte din zona metropolitană a Municipiului București
conform proiectului de lege a Zonei Metropolitane București.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
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2
ARIILE METROPOLITANE ALE
ROMANIEI (EXISTENTE ȘI
PROPUSE)

Figura 5 - Arii metropolitane funcționale și propuneri de arii metropolitane
Sursă: Strategia de Dezvoltare Teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune
şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni, Versiunea 2, Iunie 2014

După cum am menționat mai sus, din punct de vedere administrativ, teritoriul Comunei
Mogoșoaia face parte din rețeaua de localități a Județului Ilfov, având următoarele
vecinătăți directe:


la Nord

- Comuna Corbeanca;



la Vest și Nord-Vest

- Orașul Buftea;



la Sud-Vest

- Orașul Chitila;



la Sud și Sud-Est

- Municipiul București;



la Est

- Orașul Otopeni.
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Figura 6 - Încadrarea Comunei Mogoșoaia în cadrul Județului Ilfov. Vecinătățile directe
ale Comunei Mogoșoaia

2.1.2. DATE PRIVIND EVOLUȚIA ÎN TIMP A COMUNEI MOGOȘOAIA

ISTORIA COMUNEI MOGOȘOAIA

Conform Studiului de cartografie istorică al Mogoşoaiei (1996), comuna Mogoșoaia
este amplasată către limita dintre zona de stepă a Ilfovului şi străvechiul Codru al
Vlăsiei "...într-o "Mesopotamie", un interfluviu creeat de la apus spre răsărit de apele
Argeşului, Sabarului, Dâmboviţei, Colentinei, de limanurile fluviatile din văile Paserii,
Pociovaliştei, Vlăsiei însăşi, Snagovului şi Ialomiţei." (Gorovei, 1996). Amplasată la
aproximativ 100 m deasupra nivelului mării, altitudinea scade spre nord-est şi spre
sud-vest până la circa 94 m la malul bălţii Mogoşoaiei.
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Lacul format pe cursul râului Colentina şi Codrul Vlăsiei au avut o influență
determinantă asupra modului de dezvoltare al comunei. De asemenea se poate lua în
considerare că structura geologică a terenului ocupat de aşezare prezintă
semnificative depozite de loess, important pentru valoarea lui în agricultură.

2

Analiza

Figura 1 teritoriului comunei trebuie privită în contextul evoluţiei generale a teritoriului

judeţului Ilfov. Judeţul Ilfov a fost locuit permanent de 150 000 de ani, încă din epoca
pietrei cioplite. Descoperirile arheologice atestă existenţa populaţiei umane pe malurile
râului Colentina chiar din Paleolitic.
În 1923 în judeţul Ilfov erau 185 de comune rurale şi 396 de sate. Iar în anii 1936 1938, judeţul era împărţit în 10 plăşi cu 419 sate. Mogoşoaia făcea parte din plasa
Buftea care cuprindea 50 de sate.
În 1950, satul Mogoşoaia a fost inclus în raionul Griviţa Roşie al oraşului republican
Bucureşti, iar în 1968 a devenit comună suburbană a municipiului Bucureşti. În

Figura 7 - Harta Judeţului Ilfov în
perioada interbelică
Sursă: Studiul de fundamentare istoric
(2015) aferent P.U.G. Comuna
Mogoșoaia

perioada 23 ianuarie 1981 şi 10 aprilie 1997, comuna s-a aflat în subordinea Sectorului
Agricol Ilfov, subordonat municipiului Bucureşti, sector care în 1998 a devenit judeţul
Ilfov.
Morfologic, până în anii '90, teritoriul comunei Mogoşoaia a evoluat într-o organizare
de tip rural, având drept ax structurant DN1A şi o reţea stradală relativ ordonată. S-a
constituit un modest nucleu central, a evoluat lent o zonă tradiţională de locuire
individuală rurală şi

s-au amplasat chiar câteva blocuri de locuinţe colective mici

pentru specialiştii angajaţi în activităţile administrative şi sociale ale comunei (angajaţii
primăriei, cadre medicale şi din învăţământ, specialişti cu studii superioare angajaţi în
activităţi economice locale, etc.). Dezvoltarea funcţiunii de agrement şi de interes
cultural nu s-a exprimat pregnant, deşi - în funcţie de etapele de evoluţie a protecţiei
şi valorificării potenţialului ansamblului brâncovenesc - vizitarea acestuia a fost un
obiectiv semnificativ pentru turişti în general şi/sau pentru bucureşteni în special. Pe
de altă parte, ansamblul palatului a avut şi un caracter parţial "privilegiat", Vila
d'Elchingen găzduind pentru multă vreme Casa de creaţie a scriitorilor.
După 1990, o "explozie" de interes pentru zonele rurale din preajma oraşelor, în
vederea amplasării unor case de vacanţă, a unor reşedinţe secundare sau chiar în
vederea relocării din mediul urban s-a exprimat puternic în dezvoltarea comunei
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Mogoşoaia. Apropierea de Bucureşti şi cadrul natural foarte interesant au transformat
comuna într-o "ţintă" pentru interese imobiliare, care însă nu au fost controlate,
focalizându-se pe zone care reclamau imperios protecţia (patrimoniu natural şi
construit).
Conform Listei Monumentelor Istorice din România 2010 (Ordin nr. 2361/2010 pentru
modificarea anexei 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2314/2004 privind
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, publicat în Monitorul Oficial al
României, partea I, Nr. 670bis/1.X.2010) în comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov figurează
19 obiective de natură arheologică, din care 10 aflate în categoria valorică A
(importanţă naţională) şi 9 aflate în categoria valorică B (importanţă locală), 9
obiective de arhitectură (un ansamblu şi 8 monumente) de categoria valorică A şi un
monument de for public de categoria valorică B.

2.1.3. SUPRAFAȚĂ ȘI FUNCȚIUNI
Comuna Mogoșoaia reprezintă 1,45 % din suprafatața totală a județului Ilfov, având o
suprafață de 2.621 hectare, din care 470 hectare reprezintă teren neagricol și 2.151

Raport intravilan - extravilan
Comuna Mogoșoaia

hectare teren agricol. Din totalitatea suprafeței U.A.T.- ului Mogoșoaia, 950 hectare
reprezintă terenul intravilan, ceea ce însemna un procent de 36 % din suprafața totală.

Suprafață intravilan
950 ha
36%

Mai multe detalii sunt prezentate în Subcapitolul 2.3. TERENURI ȘI LOCUINȚE.

2.1.4. RELIEF
Comuna Mogoșoaia are un relief de câmpie, cu altitudini cuprinse între 50 – 120 metri,
având un aspect morfologic neted. Este amplasată în Câmpia Vlăsiei, ce are ca și
subdiviziuni Câmpia Colentina, Câmpia Otopeni, Câmpia Ilfovului. Aceasta este o
câmpie de tip piemontan - terminală, care face parte din punct de vedere geografic din
Platforma Valahă. Se înscrie în linia majoră a Câmpiei Române, caracteristice fiind

Suprafață extravilan
1.671 ha
64%

nisipurile, pietrișurile si argilele, apele subterane si hidrocarburile, dar valorificată este
doar reţeaua hidrografică bogată.
Cele mai frecvente riscuri geomorfologice, care conduc la modificarea reliefului sunt

Figura 8 - Raport intravilan extravilan

tasarea, sufoziunea, pluviodenudarea, deflaţia. Toate aceste procese naturale sunt
accentuate prin acţiunea antropică (despăduriri, desţeleniri, etc).
În prezent se constată antropizarea reliefului prin volumul masiv de construcţii, prin
sistematizarea spaţiilor verzi (mai ales în zona fostei livezi).
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2.1.5. REȚEA HIDROGRAFICĂ
Câmpia Vlăsiei este străbătută de râurile Ialomiţa, Argeş, Sabar şi Dâmbovița. De
asemenea există şi o serie de râuri mai mici care își au obârșia pe teritoriul judeţului
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Ilfov: Pasărea, Mostiştea, Ilfov, Câlnău, Cociovaliştea, Slotea, Cocioc, Vlăsia, etc.
Conform datelor furnizate de Administrația Națională „Apele Române” - Administrația
Bazinală de Apă Argeș - Vedea, lungimea rețelei hidrografice a Județului Ilfov este de
522 km, din care 288 km în bazinul Argeș, 208 km în cel al râului Ialomița și 12 km în
bazinul Mostiștea. Teritoriul județului este străbătut de următoarele cursuri de apă:
Dâmbovița, Colentina, Ilfov, Calnău, Valea Saulei, Valea Pasărea, Șindrilița, Ialomița,
Snagov, Gruiu, Valea Sticlăriei, Cociovaliștea, Vlăsia, Mostiștea, Colceag și
Belciugatele.Reţeaua hidrografică a judeţului are o densitate de 0,2 – 0,3 km/kmp,
multe dintre râurile mici având un curs semipermanent, secând în timpul verilor
secetoase.
Resursele de apă utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţilor judeţului
Ilfov şi pentru celelalte categorii de folosinţe sunt atât apele de suprafaţă cât şi cele
subterane.
Apa de suprafaţă este stocată în lacuri de acumulare care la nivelul întregului judeţ
are un volum total de 213,95 mil. mc.
Debitul de apă subterană realizat în prezent prin captările de apă subterană, la nivelul
întregului judeţ este de 91,0 mil. mc./an.
Principalele cursuri de apă de pe teritoriul judeţului sunt:


Argeşul cu un debit mediu multianual de 38,5 mc/s la postul hidrometric Malul
Spart şi 63,1 mc./s la vărsare;



Dâmboviţa, afluent al Argeşului, cu un debit mediu anual de 17,0 mc/s la ieşirea
din judeţ;



Colentina, afluent al Dâmboviţei, cu un debit mediu multianual de circa 0,63
mc/s la postul hidrometric Colacul;



Ialomiţa cu un debit mediu multianual de 13,5 mc/s la intrarea în judeţ şi 14,5
mc/s la ieşirea din judeţ.

Apele subterane cele mai importante sunt localizate în aluviunile de luncă ale râurilor
Ialomiţa, Argeş şi Dâmboviţa, cantonate la adâncimi cuprinse între 1,6 m, dar care
sunt oscilante în funcţie de nivelul apei râurilor.
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Conform documentului „Managementul apei în Municipiul București” (Octavian Cocoș,
2006):
„Colentina este un organism fluviatil de origine autohtonă, care izvorăşte din
extremitatea sudică a conului aluvionar de la Târgovişte, pe raza comunei Nucet, de
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la altitudinea de 179 m.
Densitatea reţelei hidrografice în bazinul Colentinei este de 0,25 km/km2, sub media
pe ţară. Coeficientul de sinuozitate al albiei are valoarea de 1,56, iar panta acesteia
este sub 1‰. În cursul mijlociu şi inferior gradul de meandrare este foarte accentuat,
ceea ce face ca viteza curentului de apă să fie extrem de redusă.
Pantele mici şi viteza redusă de curgere au favorizat crearea unor zone mlăştinoase,
care au trebuit asanate şi transformate în lacuri, pentru a nu mai pune în pericol
sănătatea locuitorilor din apropiere.
Pe valea Colentinei, începând de la Ghimpaţi şi până la confluenţa cu Dâmboviţa, sau amenajat 18 lacuri care totalizează o suprafaţă de 1934 ha. Ele formează o salbă
care începe la altitudinea de 131 m (L. Ghimpaţi) şi se termină la 54,1 m (L. Cernica).
Din amonte în aval se succed: Lacul Ghimpaţi (52 ha), Vizureşti (103 ha), Ciocăneşti
(98 ha), Buftea (307 ha), Buciumeni (60 ha), Mogoşoaia (56 ha), Chitila (39 ha),
Străuleşti (33 ha), Griviţa (50 ha), Băneasa (40 ha), Herăstrău (77 ha), Tei (80 ha),
Plumbuita (55 ha), Fundeni (123 ha), Pantelimon I (53 ha), Pantelimon II (337 ha) şi
Lacul Cernica (301 ha).”
Pe teritoriul administrativ al comunei Mogoșoaia sunt amenajate lacurile Mogoșoaia și
Chitila, lacuri antropice amenajate pe râul Colentina, situate la 15 km în amonte de
București. Acestea însumează o suprafață de aproximativ 100 ha, un volum de
2.000.000 mc, o lungime de 4,6 km, o lățime între 50 și 500 m și o adâncime de 0,5 m
la 4,0 m.
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Figura 9 - Rețeaua hidrografică a Comunei Mogoșoaia
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2.1.6. CLIMĂ
Clima păstrează caracteristicile generale ale climatului Câmpiei Romane, fiind
temperat-continentală cu ușoare nuanțe excesive caracteristice zonei de silvostepă

2

în care se află, și cu amplitudini mari de temperatura de-a lungul celor 4 anotimpuri.
Circulaţia generală a maselor de aer are o însemnătate deosebită, întrucât zona de
studiu se află în aria de activitate periodică a unor structuri barice ce acţionează din
vestul, sudul, estul şi chiar nordul Europei şi care aduc mase de aer cu proprietăţi
diferite, situaţii ce impun variaţia temporală a valorilor elementelor climatice exprimate
într-o mare varietate a stărilor de vreme. Cea mai mare importanță o are circulația
vestică, ce are o frecvență mare aproape tot anul, fiind deosebit de activă vara şi

Figura 10 - Nebulozitatea și numărul
de zile însorite
Sursă: MeteoBlue

primăvara, când aici sunt aduse mase de aer polare maritime, umede şi răcoroase ce
dau precipitaţii. Ponderea cea mai mare o au în lunile mai, iunie, iulie, dar ele apar
uneori şi iarna când dau ploi, lapoviţă, ninsori.
Radiaţia solară globală se situează în jurul valorii medii de 125 kcal/cm2/an, aceasta
scăzând treptat în regiunea Câmpiei Vlăsiei, acolo unde și nebulozitatea este mai
mare.
Regimul termic este dat de relieful aplatizat, slaba fragmentare, denivelările mici, ce
se reflectă în desfăşurarea aproape uniformă a valorilor elementelor climatice şi mai
ales a celor de temperatură.

Figura 11 - Temperatura și
precipitațiile medii
Sursă: MeteoBlue

În cadrul zonei de studiu s-au înregistrat temperaturi lunare şi anuale din cele mai mari,
acestea fiind stimulate de poziţia geografică a acestea care favorizează prezenţa în
timpul anului a unor mase de aer cu proprietăţi foarte diferite (poluare, arctice,
tropicale, continentale uscate și fierbinţi etc.).
Vara este cel mai călduros anotimp datorită uscăciunii și pătrunderii maselor de aer
tropical uscat și fierbinte din Africa de Nord și a celor uscat și cald din sud-estul
continentului european, fiind 105-108 zile de vară, 34-40 zile tropicale și 0,5-2,5 nopți
tropicale. Temperatura medie înregistrată este de 20-23°C, cu fenomene de secetă
variabile în timp.

Figura 12 - Temperaturi maxime
Sursă: MeteoBlue

Iarna clima se află sub influența circulației de aer est-continentale și arctice, care
generează Crivățul, fiind 110-130 zile cu îngheț, 25-30 zile de iarnă, 11-24 nopți
geroase, temperaturi medii de -2,7 °C și 0,2 °C, temperaturi zilnice cuprinse între
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-10 °C și -20 °C, fiind prezente zăpezi abundente și viscole. Stratul de zăpadă este
instabil și discontinuu, vântul din nord-est, cunoscut sub denumirea populară de crivăț,
având intensități variabile determinând formarea de troiene în zonele locuibile și în
regiunile forestiere. Media temperaturii de iarnă este de -3 °C. Minimele absolute
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variază între -30 °C si -35°C, pentru Voluntari media fiind de -32,5°C.
În ultima perioada se observă un fenomen de încălzire în cea de-a doua jumătate a
iernii (ianuarie-februarie), din diverse cauze, una dintre acestea fiind și efectul de seră.
Precipitaţiile căzute pe acest teritoriu apar sub formă lichidă şi solidă şi au mari variaţii
neperiodice, reflectând continentalismul climatului; în cursul anului, cantitatea medie
de precipitaţii este de 500-550 ml. Maximul de precipitaţii este specific lunii iunie (92
mm), iar minimul lunii februarie (25 mm).

Figura 13 - Cantitatea de precipitații
Sursă: MeteoBlue

O caracteristică importantă definită de tipul climatului, este frecvenţa mare a ploilor
torenţiale, de care sunt legate valori de 30 – 100 mm. Ele se manifestă îndeosebi în
intervalul mai – septembrie şi mai rar în celelalte luni. În sezonul cald, ele sunt însoţite
de căderi de grindină (1 – 4 ploi pe an).
Importanţa deosebită a acestor precipitaţii este vădită în dezvoltarea vegetaţiei
spontane, a plantelor de cultură şi în asigurarea unui climat propice pentru habitatul
uman.
Vânturile sunt dependente de modul în care se face circulaţia generală a maselor de
aer sub comanda principalilor centrii barici. Acestea sunt dirijate pe diagonală,
respectiv pe direcţia nord-est-sud-vest. Direcţiile dominante ale vântului sunt cele din
sectorul NE și N - NE cu frecvenţe de apariţie de 14,4 % si respectiv de 11,5 % urmate
de cele de V - SV cu frecvenţe anuale de apariţie de 9,5 - 10,5 %.
În timpul iernii bate Crivăţul, pe fondul circulaţiei active dinspre NE ce dă viscole. În

Figura 14 - Roza vânturilor
Sursă: MeteoBlue

sezonul cald, pe fondul unor advecţii din estul continentului sau ale unui aer uscat
tropical apare Suhoveiul, care este un vânt uscat şi fierbinte cu viteze mai mari de
5 m/s.

Figura 15 - Harta geologică
Sursă date: geo-spatial.org

2.1.7. VEGETAȚIA
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Comuna Mogoșoaia este situată în zona de câmpie, la limita dintre zona nemorală şi
silvostepă. Climatul regiunii oferă condiţii staţionale destul de diferite, acestea fiind
acentuate și de faptul că teritoriul este străbătut de râuri şi lacuri, oferind posibilitatea
instalării unei vegetaţii variate.
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Vegetația din zona de silvostepă, se caracterizează prin consistență redusă, o stare
vegetativă puțin activă, un număr redus de specii, motiv pentru care acestea oferă un
caracter monoton zonei.
Ca și tip natural dominant, se remarcă pădurile de șleau, constituite dintr-un amestec
de păduri de foioase, instalate pe un subsol de tip brun – roșcat.
În prezent, vegetația a fost afectată de intervenţia antropică, reducându-şi semnificativ
suprafaţa în defavoarea altor folosinţe

2.1.8. FAUNA
Fauna este reprezentată de specii antropofile, ce s-au adaptat noilor condiții de mediu.
Unele păduri, în special acelea unde activitățile de recreere nu sunt foarte intense,

Figura 16 - Harta solurilor
Sursă date: geo-spatial.org

prezintă interes cinegetic, fiind populate periodic cu specii valoroase.
De asemenea, datorită diversității, fauna acvatică este de cele mai multe ori controlată.
De remarcat este faptul că, datorită antropizării (extinderea zonei arabile și a celei
locuite), fauna s-a redus numeric.

2.1.9. SOLURILE
Geologie
Din punct de vedere geologic, relieful s-a format prin retragerea treptată a lacului
cuaternar, ca urmare a mișcării de înălțare a Carpaților și Subcarpaților și a intenselor
aluvionări. În Pleistocenul superior aluviunile au fost acoperite cu loess și depozite
loessoide, iar la începutul Holocenului depresiunea a fost complet exondată. În acest
timp râurile își prelungesc cursurile și își intensifică eroziunea liniară în pătura groasă
de loess, fragmentând astfel Câmpia Vlăsiei.
Ulterior, relieful a fost divizat în interfluvii sau câmpuri, caracterizate prin amplitudine,
fiind orientate NV – SE.
Solurile
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În comuna Mogoșoaia, distribuţia spaţială a tipurilor de sol este legată de fragmentarea
reliefului de câmpie, de condiţiile climatice, tipurile de roci şi depozite, condiţiile
hidrologice/ hidrogeologice şi activităţile antropice.
Solurile s-au dezvoltat în cea mai mare măsură pe loessuri şi depozite loessoide,
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situaţie care a făcut ca influenţa rocii în diferenţierea lor să aibă, pe ansamblu, o
importanţă mai redusă.
Datorită dezvoltării acestora, se disting solurile din clasa cernisoluri, reprezentate de
cernoziomuri, cernoziomuri cambice şi cernoziomuri argiluviale. Acestea s-au format
pe depozite löessoide, pânza freatică aflându-se la peste 8 m adâncime. Luvisolurile
s-au format sub o vegetaţie de pădure de cvercinee, pe depozite löessoide, în
condiţiile unei pânze freatice situate la adăncimi de peste 6 m, predominante fiind
preluvisolurile (brun – roșcate).
Solurile hidromorfe (hidrisoluri) sunt legate de sectoarele joase, plane din luncile unor
râuri; sunt lăcovişti (gleiosol) şi soluri gleice (gleiosol) care au grosime mică, fiind o
rezultantă a proceselor de gleizare. S-au format în condiţiile excesului de umiditate
determinat de existenţa pânzei freatice aproape de suprafaţă şi a proceselor de
hidromorfism pe tot profilul, cu fertilitate redusă, iar folosirea lor necesită măsuri
ameliorative şi în primul rând coborârea nivelului freatic.
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2.2. DEMOGRAFIE ŞI FORŢA DE MUNCĂ
2.2.1. EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI STRUCTURA DEMOGRAFICĂ
Din punct de vedere al evoluției demografice, județul Ilfov prezintă o tendință pozitivă,
fiind județul din România care a înregistrat cea mai mare creștere a populației. Evoluția
pozitivă a populației se datorează în cea mai mare parte migrației interne: două treimi
din această creștere sunt reprezentate de persoane care s-au mutat în județ, iar o
treime se constituie pe baza sporului natural.

400000
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200000
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La nivelul Județului Ilfov se remarcă un fenomen demografic contrar tendinței naționale
și anume creșterea numărului populației stabile din mediul urban și reducerea
persoanelor din mediu rural. Acest fenomen poate fi și o consecință a caracterului
urban recent al județului, având în vedere că 6 din cele 8 orașe existente în județ
și-au schimbat statutul de comună în perioada 2004-2005.
Analiza profilului social al comunei Mogoșoaia constituie un instrument fundamental
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Figura 17 - Evoluția populației din
cadrul Județului Ilfov 2005-2015
Sursă date: Institutul Național de
Statistică – Baza de date TEMPO –
Online

în procesul de dezvoltare teritorială. Fenomene precum creșterea demografică,
suburbanizarea sau excluziunea socială pot genera probleme serioase pentru
bunăstarea socială și calitatea vieții. De asemenea, proximitatea față de capitală este
un beneficiu pentru comună.
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Comuna Mogoșoaia se situează în rândul comunelor de mărime demografică medie
cu o populație de aproximativ 7.601 mii locuitori la nivelul anului 2015 cuprinsă într-un
număr de 2.545 gospodării conform Recensământului Populației și al Locuințelor din
anul 2011. Populația comunei Mogoșoaia reprezintă 2,02% din populația totală a
județului Ilfov (376.607 locuitori la 1 ianuarie 2015), conform Institutului Național de
Statistică – Tempo Online și Recensământului Populației și al Locuințelor.
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Figura 18 - Structura populației pe
medii de rezidență - Județ Ilfov 2012
– 2016
Sursa date: Institutul Național de
Statistică – Baza de date TEMPO Online
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Figura 19 - Evoluția populației Comunei Mogoșoaia 2005 – 2015
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO - Online

Populația comunei Mogoșoaia a fost într-o creștere constantă, înregistrând o evoluție
pozitivă din anul 2005, până în anul 2015, cu o creștere absolută de 2.332 persoane,
tendința de creștere observându-se atât la nivelul comunei, cât și la nivelul localităților
învecinate, cu excepția comunelor Nuci (-17,99%), Dărăști-Ilfov (-10,46%), Gruiu
(-5,19%) și Vidra (-1,77%).
Tabel 1 – Evoluția demografică a comunei Mogoșoaia raportată la nivel local, județean
și național în perioada 2005 - 2015

Denumire UAT

Anul 2005

Anul 2010

Anul 2015

Comuna MOGOȘOAIA

5.278

6.207

7.601

Municipiul BUCUREȘTI

2.152.890

2.161.906

2.110.878

Județul ILFOV

283.509

316.808

376.607

ROMÂNIA

Evoluție

22.648.514 22.516.004 22.298.253

Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO - Online

Conform datelor preluate de la Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO
– Online, comuna Mogoșoaia și județul Ilfov prezintă o evoluție ascendentă a
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numărului de locuitori, iar municpiul București și populația totală a țării înregistrează
un declin al populației.
Conform datelor preluate de la Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO
– Online, la 1 ianuarie 2015, populația Comunei Mogoșoaia înregistra un număr de
7.601 locuitori, din care 49,35% persoane de sex masculin și 50,65% persoane de
sex feminin.

Structura populației pe
sexe
Masculin
49,35%

Piramida populației din anul 2015 ilustrează o pondere ridicată a segmentului
populației în vârstă de muncă (15-64 ani) față de segmentele de vârstă a treia și cele
de copii și tineri ceea ce înseamnă că o mare parte a populației este activă economic,
iar nivelul de dependență economică este scăzut. Grupa de vârstă 0-14 ani, care
reprezintă populația tânără, reprezintă 18,34% din populația totală a comunei, grupa
de vârstă 15-64, populația adultă, reprezintă 70,08% din populația totală, iar grupa
de vârstă 65 ani și peste, populația vârstnică, reprezintă 11,58% din totalul populației.
Feminin
50,65%

85 ani și peste
80-84 ani
75-79 ani

Figura 20 - Structura populației pe
sexe

70-74 ani
65-69 ani

Sursa date: Institutul Național de
Statistică – Baza de date TEMPO Online

60-64 ani
55-59 ani
50-54 ani
45-49 ani
40-44 ani
35-39 ani
30-34 ani
25-29 ani
20-24 ani
15-19 ani
10-14 ani
5-9 ani
0-4 ani
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100

200
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Figura 21 - Piramida vârstelor la nivelul anului 2015
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online
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Din punct de vedere al structurii populației pe religii, la nivelul anului 2011, în comuna
Mogoșoaia sunt 86,28% locuitori de religie ortodoxă și un procent de 2,43% care
aparțin altor religii. Pentru restul populației, respectiv 11,29% din totalul populației,
datele nu au fost disponibile la momentul efectuării Recensământului Populației și al
Locuințelor din 2011.

Figura 22 - Structura populației pe religii
Sursă date: Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011

În cadrul structurii populației pe etnii, în comuna Mogoșoaia sunt 87,21% români,
urmați de alte etnii (1,86% rromi, 0,13% germani, 0,09% evrei). Informațiile nu au fost
disponibile pentru 10,49% din populație, la momentul efectuării Recensământului
Populației și al Locuințelor din 2011.
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Date indisponibile
10,49%
Altele
2,30%

Română
87,21%

Figura 23 - Structura populației pe etnii
Sursă date: Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011

Deși conform recensământului diversitatea etnică nu este foarte pronunțată, trebuie
menționat că printre strategiile de confruntare a stigmatizării etnice a rromilor se
numără şi cele defensive - ascunderea şi contestarea apartenenţei la etnie, pe de o
parte, şi chiar încercarea de asimilare în cultura dominantă, pe de altă parte. Ca
urmare a reticenţei percepute a rromilor de a se autoidentifica etnic ca atare în
contexte oficiale, veridicitatea datelor de recensământ privind structura etnică a
populaţiei României este contestată de marea majoritate a observatorilor, inclusiv de
organizaţiile neguvernamentale ale rromilor. Decalajul dintre estimarea oficială a
populaţiei rrome şi estimările neoficiale ale cercetătorilor sau diverselor organizaţii
civile este un indicator al continuităţii stigmatizării identităţii de rrom.
Structura populației pe grupe de vârstă scoate în evidență o evoluție a grupei de vârstă
între 25 – 54 de ani, având cea mai însemnată pondere, fiind urmată de grupa de
vârstă între 15 – 24 de ani și cea de sub 15 ani. Un raport mai scăzut îl reprezintă
grupa de vârstă între 55 - 64 de ani și cea de peste 65 de ani.
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Anul 2015
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7,70% 6,85%

24,56%

16,72%

13,96%

0%

48,74%
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80%

90%

100%

Peste 65

Figura 24 - Structura populației pe grupe de vârstă în perioada 1995 - 2015
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online

În corelaţie cu structura pe vârste se calculează un indicator deosebit de important, şi
anume raportul de dependenţă demografică. Acestea arată, în linii mari, presiunea
exercitată de populaţia tineră și de populația vârstnică asupra populaţiei în vârstă de
muncă. O valoare mare a acestui raport indică probleme legate de susţinerea
populaţiei dependente.
Raportul de dependenţă demografică se calculează ca raport procentual între suma
dintre numărul persoanelor cu vârstă curprinsă între 0-14 ani și persoanele cu vârstă
de peste 65 ani, pe de o parte, şi populaţia cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani, pe de
altă parte, şi arată câte persoane ,,dependente” (copii şi vârstnici) revin la 100
persoane în vârstă de muncă (având între 15 şi 64 ani) utilizând următoarea formulă:

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃.0−14 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃.65 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ș𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∙ 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃.15−64 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

Unde:
𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 – raportul total (general) de dependență demografică;

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃.0−14 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 – numărul populației cu vârstă cuprinsă între 0 și 14 ani;
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃.65 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ș𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 – numărul populației cu vârstă de 65 ani și peste;
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃.15−64 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 – numărul populației cu vârstă cuprinsă între 15 și 64 ani.

Raportul de dependență demografică al Comunei Mogoșoaia a fost de 43,36%, ceea
ce înseamnă ca unui număr de 100 persoane în vârstă de muncă îî revin 43,36

2

persoane din grupa de vârsta 0-14 ani sau de peste 65 de ani. Putem observa că
raportul general de dependență demografică în Comuna Mogoșoaia este mai mare
decât cel al județului Ilfov cu 2,98% și mai mic decât raportul general de dependență
demografică a României cu 0,09%.
Valoarea indicelui îmbătrânirii demografice în comuna Mogoșoaia a fost de
637,46‰ în anul 2015, ceea ce înseamnă că la 1.000 de tineri între 0-14 ani reveneau
637,46 vârstnici de peste 65 de ani, valoare mai mică cu 183,94 ‰ decât cea întâlnită
la nivel județean și cu -392,54 ‰ mai mică decât valoarea națională.

2.2.2. DENSITATEA POPULAȚIEI
Densitatea populației este definită de numărul de persoane ce se regăsesc pe
unitate de suprafață, măsurându-se în general în persoane pe kilometru pătrat,
obținându-se prin raportarea numărului total de locuitori la suprafața unității
teritoriale administrative în kilometri pătrați.
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.
Figura 25 - Densitatea populației la nivelul UAT-urilor din județului Ilfov în anul 2014
Sursă date: Observatorul Teritorial Național
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La nivelul județului Ilfov, densitatea populației conform datelor statistice din anul 2014
era de 230,10 locuitori/kmp, localitatea cel mai dens populată fiind Voluntari, urmată
de localitățile Chitila, Chiajna, Buftea, Bragadiru, Pantelimon și Popești Leordeni iar la

2

polul opus, densitățile cele mai scăzute fiind înregistrate în localitățile Nuci,
Petrăchioaia, Dascălu.
Prin analiza demografică în profil teritorial la nivelul județului Ilfov se remarcă tendința
de aglomerare a populației în jurul capitalei și de-a lungul principalelor axe de
transport, localitățile din nordul județului concentrează cea mai mare activitate
economică și reprezintă destinația principală pentru persoanele care optează să își
cumpere sau să își construiască o casă în județul Ilfov. De asemenea, orașele sunt și
principalele beneficiare de pe urma afluenței demografice și economice generate de
municipiul București.
La nivelul comunei Mogoșoaia, în perioada 2002-2015 densitatea populației a fost întro continuă creștere, de la o densitate de 194,20 locuitori/kmp în 2002 până la 290,00
locuitori/kmp în 2015. Densitatea populației a crescut în această perioadă cu 47,71%.
Tabel 2 - Evoluția densității populației după domiciliu la 1 iulie în Comuna Mogoșoaia

Ani

Populație

Loc/ kmp

2002

5.090

194,20

2003

5.100

194,58

2004

5.139

196,07

2005

5.278

201,37

2006

5.399

205,99

2007

5.522

210,68

2008

5.658

215,87

2009

5.941

226,67

2010

6.207

236,82

2011

6.575

250,86

2012

6.747

257,42

2013

7.125

271,84

2014

7.388

281,88

2015

7.601

290,00

Sursa date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online

În urma analizării datelor rezultate din ancheta la domiciului efectuată de Consultant,
în anul 2014, au fost determinate densitatea numărului de locuitori, precum și
densitatea numărului de copii/gospodărie.
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Figura 26 - Densitatea numărului de locuitori din Comuna Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014
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Figura 27 - Densitatea numărului de copii pe gospodărie din Comuna Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014
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În ceea ce privește densitatea numărului de locuitori la nivelul comunei, se remarcă
zona de pe malul stâng al lacului Mogoșoaia, în vatra comunei, care înregistrează
zone cu o densitate foarte ridicată. Densitatea cea mai scăzută, se remarcă în cadrul
cartierului Livadă, fiind corelată și cu numărul scăzut de locuitori.

2

Conform datelor rezultate în urma anchetelor la domiciliu din anul 2014, densitatea
numărului de copii este variată în teritoriu, zonele cu cele mai mici densități din acest
punct de vedere fiind reprezentate de partea centrala a vetrei satului, precum și o parte
din cartierul Livadă.

2.2.3. MIŞCAREA NATURALĂ ȘI MIGRATORIE A POPULAŢIEI
Mișcarea populației este de două tipuri:


Mișcarea naturală a populației, care este un fenomen biologic-social aflat sub
influenţa unor evenimente demografice pure (naşterea şi decesul) și care
exprimă procesul de reînnoire al unei populaţii de tip închis, nesupuse fluxurilor
migratorii.



Mișcarea migratorie a populației. Întrucât fluxurile migratorii pot să afecteze
grupe particulare de persoane sub raportul caracteristicilor de vârstă și sex,
migrația modifică nu numai numărul populației, ci și structura acesteia.

Mișcarea naturală a populației
Rata de natalitate reprezintă numărul născuților vii dintr-un an calendaristic, care
revine la 1.000 locuitori, la data de 1 iulie din anul respectiv. Rata natalității a fost de
12,63 născuți vii la 1.000 locuitori în anul 2014, înregistrând o creștere de 64,91% față
de anul de bază 2002. Dinamica ratei natalității a fost caracterizată de o creștere
continuă de-a lungul acestei perioade de timp, Comuna Mogoșoaia având, începând
din anul 2004, o rată de natalitate mai mare decât media națională de 10 născuții vii
care revin la 1.000 locuitori.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
Actualizare 2017

55

2

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
2002

2003 2004 2005 2006 2007
Rata natalității în comuna Mogoșoaia

2008

2009

2010 2011 2012 2013
Rata natalității în județul Ilfov

2014

Rata natalității naționale

Figura 28 - Rata natalității la nivelul comunei Mogoșoaia, în raport cu
nivelul județean și național
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online

Rata de mortalitate reprezintă numărul decedaților dintr-un an calendaristic ce revin
la 1.000 locuitori, la data de 1 iulie din anul respectiv. Rata mortalității are o legătură
puternică cu nivelul de dezvoltare al unei localități, reflectând starea de sănătate a
populației și nivelul de dezvoltare economică al acesteia. Rata mortalității la nivelul
Comunei Mogoșoaia a relevat o tendință generală de scădere, de la 11,58 la nivelul
anului 2002 la 9,57 la nivelul anului 2014.
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Figura 29 - Rata mortalității la nivelul comunei Mogoșoaia, în raport județean și național
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online

Sporul natural, principalul indicatorul care masoară mișcarea naturală a populației,
reprezintă diferența algebrică între rata natalității și rata mortalității generale a
populației. La nivelul Comunei Mogoșoaia sporul natural a avut o valoare pozitivă de
3,06 în anul 2014, evoluția sporului natural fiind ascendentă și pozitivă, în perioada
2004-2014, singura perioadă în care sporul natural a fost negativ a fost între anii 20022003, fenomenul general observat fiind cel de întinerire a populației.
Sporul natural al populației Comunei Mogoșoaia a avut o tendință de creștere în toată
perioada analizată, singurul interval de timp în care acesta nu a avut o valoare mai
ridicată decât sporul natural județean și național fiind în perioada 2002-2003.
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Figura 31 - Sporul natural la nivelul comunei Mogoșoaia, în raport județean și național
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online

Mișcarea migratorie a populației
În cadrul mișcării migratorii a populației distingem migraţia internă, în cadrul aceleiaşi
ţări, între unităţi teritorial-administratrive, între sate şi oraşe şi migraţia internaţională
sau externă. Convenţional, se consideră migraţie numai cea care este însoţită de

610

schimbarea domiciliului legal al persoanei respective. Descrierea statistică a migraţiei

510

interne şi internaţionale se face cu ajutorul ratelor, similar ratelor mişcării naturale a

410

populaţiei. Migraţia este un fenomen demografic sensibil la evoluţiile din domeniul

310

economic, fiind un barometru al oportunităţilor sau lipsei acestora de pe piaţa muncii.

210
110

Sporul migratoriu reprezintă diferenţa dintre numărul de imigranţi şi cel al
emigranţilor unei regiuni, fiind spor migratoriu pozitiv atunci când numărul
imigranților este mai mare decât cel al emigranților și spor migratoriu negativ
atunci când numărul imigranților este mai mic decât cel al emigranților.
O caracteristică generală a localităților din județul Ilfov o reprezintă sporul migrator
pozitiv, numărul persoanelor stabilite în județ fiind mai mare decât al celor care
părăsesc județul în perioada 2005 - 2015. Această situație este rezultatul pe de o

10
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Emigranți

2011

2014

Imigranți

Figura 30 - Sporul migratoriu la
nivelul județului Ilfov între anii 20052015
Sursă date: Institutul Național de
Statistică – Baza de date TEMPO –
Online

parte a atractivității capitalei prin oportunitățile economice, sociale și culturale pe care
aceasta le oferă și pe de altă parte de natură economică (inclusiv „întoarcerea acasă”
a unor persoane disponibilizate din București sau alte județe).
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Conform datelor statistice de la Institutul Național de Statistică - TEMPO - Online,
populația Județului Ilfov a crescut în intervalul 2005-2015 cu 30,26%, pe fondul unui
fenomen accentuat de migrație dinspre capitală, ceea ce indică diversificarea nevoilor
pentru locuire, în special din partea bucureștenilor, precum și pentru arii de amplasare

2

pentru servicii și activități de producție conectate cu economia capitalei.
La nivelul Comunei Mogoșoaia, analiza datelor Institutului Național de Statistică arată
o tendință generală de creștere a soldului schimbărilor de domiciliu în perioada 20052015. Ținând cont că datele furnizate de INS pentru stabiliri și plecări cu domiciliul
includ și migrația externă putem concluziona că această formă de migrație a fost
definitorie pentru fluxul populației migratoare din perioada analizată, luând în
considerare amploarea fenomenului de migraţie temporară a populaţiei apte de muncă
spre Europa Occidentală.
Tabel 3 – Soldul schimbărilor de domiciliu între anii 2005-2015 în Comuna Mogoșoaia

Ani

Stabiliri cu domiciliul

Plecări cu domiciliul

Soldul migrării

2005

168

61

107

2006

199

83

116

2007

231

109

122

2008

346

106

240

2009

306

75

231

2010

426

103

323

2011

250

95

155

2012

473

133

340

2013

318

109

209

2014

373

158

215

2015

308

151

157

Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online

Conform anchetelor la domiciliu realizate de Consultant, principalele zone de
proveniență ale persoanelor care și-au stabilit domiciliul în Comuna Mogoșoaia sunt:
municipiul București și județele Prahova, Constanța, Slobozia, Târgoviște, Vaslui și
Harghita, înregistrând un număr mare de deplasări.
Cele mai puține deplasări s-au efectuat dinspre orașele Timișoara, Reșița, Bucovina,
Craiova, Vâlcea, Argeș și Sălaj.
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Figura 32 - Orașele de proveniență ale populației Comunei Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Referitor la motivele stabilirii, în urma anchetei la domiciliu, respondenții au declarat
că acestea sunt, pe de o parte motive familiale, având cea mai mare pondere în cadrul
răspunsurilor, urmate de achiziționarea unei locuințe, precum și prestarea de activități
remunerate.

001%

004%

Motive familiale (căsătorie,
moștenire, integrare
familială)
La lucru

Achiziție/construcție
095%

locuință

Figura 33 - Motivele stabilirii în comuna Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014
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2.2.4. FORŢA DE MUNCĂ
Scăderea procentului populaţiei active şi a populaţiei ocupate în totalul populației
naționale este o problemă care s-a accentuat dramatic în societatea românească în
ultimii ani. La nivelul anului 1989 aproximativ 82% din populaţia aptă de muncă era
încadrată într-o ocupaţie. Începând cu acest an ponderea populației ocupate cunoaște
o curbă descendentă, atingând un minim în anul 2005 (57,7 %) şi crescând uşor în
anii următori. Ocuparea înregistrează în România un paradox, ca urmare a faptului că
atât rata de ocupare cât şi rata şomajului se situează la niveluri scăzute. O populaţie
numeroasă care, deşi are vârsta de muncă, este în afara sferei de activitate economică
(i.e populaţie inactivă) explică valorile scăzute ale ratei de ocupare (calculata ca raport

300
280
260
240

între populaţia ocupată şi totalitatea indivizilor din aceeaşi categorie de vârstă), în timp

220

ce valorile scăzute ale ratei şomajului (calculată prin raportarea numărului şomerilor la

180

populaţia activă) sunt rezultatul implicării masive a persoanelor active în zone
asimilabile mai degrabă unor forme de şomaj mascat (i.e: ocuparea în agricultură).
În context european, România prezintă o rată scăzută a ocupării şi cu discrepanţe mari
în ceea ce priveşte nivelul de ocupare pe categorii de indivizi. Astfel, rata de ocupare
în rândul bărbaţilor este semnificativ mai crescută decât în rândul femeilor, rata de
ocupare în rândul persoanelor vârstnice (50-64 ani) este mai scazută decât media
înregistrată la nivel european, în timp ce proporţia tinerilor de 18-24 ani care nu sunt
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Figura 34 - Resursele de muncă la
nivelul Județului Ilfov între anii 20052015
Sursă date: Institutul Național de
Statistică – Baza de date TEMPO –
Online

sunt cuprinși în nicio formă de activitate lucrativă sau educaţională este relativ crescută
(variind între 10 şi 30 % la nivelul celor opt regiuni care corespund nivelului NUTS II).
În acelaşi timp, fără să înregistreze valori dintre cele mai crescute la nivel european,
în cazul României, şomajul se particularizează prin valori crescute ale şomajului de
lungă durată, dar şi prin cote crescute ale şomajului în rândul persoanelor de 18-24
ani.
Credit Suisse a analizat impactul contractării populației în vârstă de muncă asupra
PIB-ului, concluzia raportului, având seturi de date din mai multe țări, a evidențiat
legătura puternică dintre populația în vârstă de muncă și PIB. Implicația principală este
faptul că o populație care îmbătrânește fără să crească la fel de mult, va avea o forță
de muncă mai mică, dacă vârsta de pensionare va rămăne aceeași. O forță de muncă
mai mică înseamnă o producție mai mică, un PIB mai mic și o competitivitate regională
redusă.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
Actualizare 2017

61

2.2.5. POPULAŢIA ACTIVĂ
Populaţia activă din punct de vedere economic (sau forţa de muncă) cuprinde
toate persoanele de 15 ani şi peste, care furnizează forţa de muncă disponibilă

2

pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de referinţă,
incluzând populaţia ocupată şi şomerii.
Numărul mediu al salariaților cuprinde persoanele angajate cu contract de muncă /
raport de serviciu pe durata determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii
sezonieri, managerul sau administratorul).
La nivelul anului 2015, conform Institutului Național de Statistică – baza de date Tempo
– Online, numărul mediu al salariaților era de 4.216 persoane.
Numărul salariaților în comuna Mogoșoaia a cunoscut un trend ascendent în perioada
anilor 2005 – 2015, existând însă și perioade de declin, vârful înregistrându-se în anul
2012, cu 4.908 angajați.
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Figura 35 - Numărul mediu al salariaților în Comuna Mogoșoaia
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online
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2.2.6. POPULAŢA OCUPATĂ
Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia totală
în vârstă de 15- 64 ani, exprimat procentual. Populaţia ocupată cuprinde toate
persoanele de 15 ani şi peste, care au desfăşurat o activitate economică
producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în perioada de referinţă
(săptămâna dinaintea înregistrării), în scopul obţinerii unor venituri sub formă

100%
90%

de salarii, plată în natură sau alte beneficii.

80%

Conform Institutului Național de Statistică (INS), resursele de muncă includ

60%

acea categorie de populație care dispune de ansamblul capacităților fizice și

40%

intelectuale care îi permit să desfășoare o muncă utilă în una din activitățile
economice naționale. Resursele de muncă includ: populația în vârsta de
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muncă, aptă de a lucra, precum și persoanele sub și peste vârsta de muncă

Patroni
Lucrători familiali neremunerat
Lucrători pe cont propriu
Salariați

aflate în activitate.
La nivel național, ca urmare a faptului că populaţia ocupată în agricultură a scăzut cu
aproximativ 2 milioane în perioada 2010-2015, structura ocupaţională a suferit
modificări majore în această perioadă. Ponderea salariaţilor în totalul persoanelor
ocupate a crescut constant, ajungând la 65% în anul 2015, de la 50% în 2010. Pe
medii de rezidenţă, salariaţii sunt inegal distribuiţi, reprezentând mai mult de 90%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figura 36 - Persoane ocupate, pe
categorii de activitate la nivel național
Sursă date: Institutul Național de
Statistică – Baza de date TEMPO –
Online

dintre persoanele ocupate din urban, respectiv mai puţin de jumătate dintre persoanele
ocupate din rural (38%). Cu toate acestea, nu este neglijabil faptul că fenomenul
creşterii activităţii salarizate se manifestă inclusiv în agricultură - între anii 2010 şi 2012

055%

categoria salariaţilor din această ramură devine mai numeroasă cu aproximativ 48.000

050%

persoane.

045%

La nivelul comunei Mogoșoaia, conform datelor obținute în urma anchetelor la

040%

domiciliu realizate de consultant, la nivelul anului 2014, salariații reprezintă peste 90%

035%

din populația ocupată, contrastând astfel cu media națională a salariațiilor din mediul

030%

rural. Acest aspect poate fi explicat prin poziția comunei Mogoșoaia în raport cu
municipiul București și cu tendințele de urbanizare a suburbiilor marilor aglomerări
urbane.
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Figura 37 - Ponderea populației
ocupate din populația totală la nivel
județean și național
Sursă date: Institutul Național de
Statistică – Baza de date TEMPO –
Online
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Figura 38 - Statutul ocupațional al populației cu vârstă peste 18 ani în Comuna
Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Din punct de vedere a ocupării forței de muncă în raport cu structura economică,
principalele domenii de activitate care caracterizează forța de muncă a comunei sunt
serviciile și comerțul, urmate de industrie și construcții.
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asigurări sociale din sistemul public
06. Comerț cu ridicata și amănuntul

15. Învățământ

07. Transport și depozitare

16. Sănătate și asistență socială

08. Hoteluri și restaurante

17. Activități de spectacole, culturale și
recreative

09. Informații și comunicații

18. Altele

Figura 39 - Principalele domenii de activitate ale populației ocupate din cadrul Comunei
Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

În urma anchetelor la domiciliu realizate de către Consultant, a fost determinat nivelul
de pregătire educațional al respondenților. Comparativ cu județul Ilfov, comuna
Mogoșoaia are cu 7,83% mai mulți absolvenți de studii superioare, celelalte grupe fiind
aproximativ egale.
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meserii
Figura 40 - Ultima formă de învățământ absolvită de locuitorii comunei Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Ca și procent, o mare parte din populație sunt absolvenți de studii liceale (24,85%),
urmați de absolvenții de studii superioare universitare (circa 24,67%), și de cei care au
absolvit școala generală. Un aspect pozitiv în acest sens îl reprezintă faptul că un
procent foarte redus din populație nu are pregătire educațională.
Acest fapt relevă faptul că, populația comunei Mogoșoaia prezintă un grad înalt de
calificare în ceea ce privește pregătirea în domeniul muncii, adaptându-se ușor la
nevoile pieței.
Distribuția teritorială a locurilor de muncă a populației ocupate din cadrul Comunei
Mogoșoaia, doar 30% din persoanele ocupate având locul de muncă în cadrul
comunei, iar 59% în cadrul Municipiului București, evidențiază caracterul predonderent
rezidențial al comunei și activitatea economică scăzută.
Altele
11,34%

Comuna Mogoșoaia
29,90%

Municipiul București
58,76%
Figura 41 - Distribuția teritorială a locurilor de muncă a populației
ocupate din cadrul Comunei Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014
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2.2.7. ŞOMAJUL
Conform definiției internaționale (BIM*), șomerii sunt persoanele în vârstă de 15
- 74 ani care în cursul perioadei de referință îndeplinesc simultan următoarele
condiții:
- nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor
venituri;

Peste 55 ani
4.350
18,74%

Sub 25 ani
2.334
10,05% 25 - 29 ani
1.596…

- sunt în căutarea unui loc de munca, utilizând în ultimele 4 săptămâni (inclusiv
săptămâna

de

referință)

diferite

metode

active

pentru

a-l

găsi

- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni (inclusiv
săptămâna în care s-a desfășurat interviul), dacă s-ar găsi imediat un loc de

50 - 55 ani
2.692
11,59%

30 - 39 ani
4.966
21,39%

muncă.
În cadrul comunei Mogoșoaia, numărul șomerilor înregistrați, în perioada 2010 - 2015
a avut o tendință descendentă, reducându-se de la 127 persoane în anul 2010 la 85
persoane în anul 2015. De asemenea, cel mai mic număr al șomerilor înregistrați a
fost în anul 2011, fiind reprezentat de 71 de persoane.

40 - 49 ani
7.279
31,35%

Figura 42 - Numărul șomerilor pe
categorii de vârstă la nivelul
Județului Ilfov, anul 2016
Sursă date: Agenția Județeană pentru
ocuparea forței de muncă Ilfov
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Figura 42 - Numărul șomerilor înregistrați în Comuna Mogoșoaia
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online

La nivelul județului Ilfov, în ceea ce privește numărul de șomeri raportat la 1.000 de
locuitori, comunele Nuci, Ciolpani, Găneasa, au valori foarte ridicate, de până la 50
șomeri/1000 locuitori, spre deosebire de orașele Voluntari, Otopeni, Măgurele,
Bragadiru, ce înregistrează sub 4 șomeri/1000 locuitori.
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Primar, Gimnazial și Profesional
Liceal și postliceal
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Figura 42 - Numărul șomerilor pe
niveluri de instruire pentru Județul
Ilfov, anul 2016
Sursă date: Agenția Județeană pentru
ocuparea forței de muncă Ilfov
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Figura 43 - Numărul șomerilor înregistrați raportați la 1.000 de locuitori
Sursa date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online
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În ceea ce privește ponderea șomerilor înregistrați, se observă un tipar la nivel local,
județean și național, în sensul că, perioadele de creștere sau scădere a ponderii, sunt
în strânsă legătură. De asemenea, din anul 2010 până în anul 2015, se constată o
micșoare a ponderii șomerilor.
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Figura 44 - Ponderea șomerilor înregistrați la nivel național, județean și local
Sursa date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO - Online

Anii 2009 şi 2010 au reprezentat o perioadă dificilă pe fondul crizei economice. Un
indicator ce caracterizează această situaţie este rata şomajului, care a atins pragul de

8

2,8% la nivelul judeţului Ilfov şi de 6,9% la nivel naţional, în luna decembrie 2010.

7
6
5

Rata șomajului măsoară calitatea și performanța pieței regionale de muncă și
reprezintă un indicator contextual important pentru evaluarea flexibilității regionale cât
și a sustenabilității activităților economice locale.

4
3
2
1

Rata șomajului este un indicator important, având atât dimensiuni economice, cât și
sociale. Creșterea șomajului duce la o scădere a veniturilor pentru populație, o
presiune crescută în ce privește cheltuielile autorităților cu ajutoarele sociale și la o
scădere a încasărilor la buget. O rată a șomajului în creștere duce la scăderea nivelului
de trai și a competitivității regionale.
Dintr-o perspectivă economică, șomajul poate fi privit ca un potențial de muncă

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
România

Județul Ilfov

Municipiul București

Figura 43 - Rata șomajului la nivel
național și județean
Sursă date: Institutul Național de
Statistică – Baza de date TEMPO –
Online

neexploatat.
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2.2.8. VENITURILE POPULAȚIEI
Veniturile populaţiei sunt un factor determinant al consumului, acestea
constituind principala sursă a procurării bunurilor economice. Prin volumul şi
dinamica lor, veniturile stau la baza consumului. Impactul veniturilor asupra
consumului are două componente, prima care ţine de nivelul general al
veniturilor, iar a doua care priveşte dinamica puterii de cumpărare a populaţiei.
Venitul mediu lunar furnizează informații despre resursele financiare
disponibile ale gospodăriilor, un nivel mai ridicat al veniturilor fiind asociat cu
niște mijloace mai mari de a achiziționa bunuri și servicii. Veniturile au o
legătură strânsă cu nivelul de ocupare al populației, nivelul de educație și
oportunitățile economice regionale.
Putem spune că cererea de transport creşte pe măsură ce populaţia devine
mai numeroasă şi pe măsură ce standardul de viaţă (venit, timp liber) creşte.
La nivel european, regiunea București-Ilfov este încadrată ca medie în ceea ce
privește puterea de cumpărare, traducându-se printr-un nivel mediu al veniturilor la
nivel U.E, însă aceasta prezintă o competență distinctivă la nivel național, fiind
regiunea cu cele mai mari venituri ale populației rezidente.

3400
3200
3000

Din punct de vedere al salariilor medii lunare brute câștigate în Județul Ilfov, în anul
de referință 2015, salariul mediu brut înregistrat a fost de 3.134 lei, mai mic în
comparație cu Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov de 3.620 lei, fapt datorat în
special nivelului salarial ridicat al Municipiului București, care reprezintă cel mai
dezvoltat ”pol de dezvoltare” economic al țării, dar superior mediei la nivel național, de
2.555 lei (date preluate de la INS – Câștigul salarial în anul 2015).
La nivelul Comunei Mogoșoaia, conform datelor obținute în urma anchetelor la
domiciliu realizate de consultant, la nivelul anului 2014, 30% din populația comunei
are venitul lunar pe gospodărie între 1.200 și 2.000 de lei și 26% din populație între
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Figura 45 - Evoluția salariului mediu
lunar brut în perioada 2010 – 2015 în
cadrul județului Ilfov
Sursă date: Institutul Național de
Statistică – Baza de date TEMPO –
Online

2.000 și 3.000 de lei.
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Figura 47 - Venitul mediu lunar pe gospodărie în Comuna Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Venitul pe gospodărie este elementul principal care sta la baza deținerii unui
autoturism. Pretutindeni în lume există o tendință definită între venitul pe gospodărie
și capacitatea de cumpărare. Pe măsură ce societatea devine înstărită, oamenii aspiră
către o liberate personală mai mare asumată prin achiziționarea de bunuri. Figura de
mai jos prezintă relația dintre venitul gopodăriei și gradul de motorizare.
Datele sondajului se folosesc pentru a modela gradul de motorizare, pentru a estima

% din gospodării pe grad de motorizare

posibilitatea familiilor de a deține un vehicul pe măsură ce crește P.I.B.-ul real.
Figura 46 - Densitatea venitului mediu
lunar pe gospodărie în Comuna
Mogoșoaia
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Sursă date: Anchete la domiciliu
realizate de consultant în anul 2014
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Figura 48 - Gradul de motorizare raportat la venitul mediu lunar pe gospodărie
în Comuna Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014
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2.2.9. ANALIZA S.W.O.T.

EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI
STRUCTURA DEMOGRAFICĂ

 Creșterea constantă a populației din anul 2005 până în anul 2015
 Distribuția echilibrată a populației pe sexe
 Indicele de îmbătrânire demografică prezintă un trend descendent
 Populația tânără (grupele de vârstă până la 24 de ani) prezintă un trend
ascendant
 Diversitate etnică și religioasă
 Creșterea densității numărului de copii pe gospodărie
 Valoarea densității numărului de locuitori nu prezintă tendințe de

EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI
STRUCTURA DEMOGRAFICĂ

FORŢA DE MUNCĂ

MIŞCAREA NATURALĂ ȘI
MIGRATORIE A POPULAŢIEI

supraaglomerare

S

 Rata natalității a înregistrat un trend ascendent din anul 2002 până în anul
2015
 Datorită trendului de dezvoltare al comunei (din punct de vedere al
sănătății), rata mortalității se află în scădere
 Rata sporului natural este pozitivă
 Indicatorul ce reflectă stabilirile cu domiciliul, a cunoscut o creștere din
anul 2005

 Numărul salariaților din comuna Mogoșoaia este în creștere înca din anul
2005
 Ocuparea forței de muncă în domenii economice diversificate
 Rata șomajului este scăzută
 Un procent mare din populație este activă

PUNCTE TARI

 Raportul de dependentă demografică este unul ridicat
 Refuzul persoanelor în vederea declarării etniei
 Discrepanța în ceea ce privește densitatea numărului de locuitori între
vatra satului și cartierul Livadă
 Procentul mai ridicat al persoanelor adulte, în comparație cu cel al
persoanelor tinere
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MIŞCAREA NATURALĂ ȘI
MIGRATORIE A POPULAŢIEI
FORŢA DE MUNCĂ
EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI
STRUCTURA
MIŞCAREA NATURALĂ ȘI
MIGRATORIE A POPULAŢIEI

 Indicatorul ce reflectă plecările cu domiciliul a crescut în perioada anilor
2005 – 2015, dar comuna Mogoșoaia prezintă un spor migratoriu pozitiv

W
 Distribuția locurilor de muncă este scăzută în raport cu vecinătățile
(Municipiul București)
 Valoare scăzută a ratei de înlocuire a forței de muncă
 Scăderea numărului populației apte de muncă
PUNCTE SLABE
 Oferirea unui cadru oportun în vederea stimulării creșterii numărului de
locuitori
 Încurajarea minorităților în vederea declarării etnice a acestora, prin
oferirea unor programe de susținere

 Susţinerea natalităţii la nivel naţional prin stimulente guvernamentale
(ajutoare pentru copii, alocații)
 Dezvoltarea economică sustenabilă a comunei, pentru favorizarea
creșterii natalității

O

FORŢA DE MUNCĂ

 Calificarea şi recalificarea forţei de muncă şi a somerilor pentru o mai
mare adaptabilitate la nevoile pieţei muncii.
 Încurajarea tinerilor prin accesarea de fonduri europene pentru crearea
de afaceri.
 Creșterea interesului investitorilor români și străini pentru crearea de noi
locuri de muncă
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EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI
STRUCTURA DEMOGRAFICĂ
MIŞCAREA NATURALĂ ȘI
MIGRATORIE A POPULAŢIEI
FORŢA DE MUNCĂ

 Supraaglomerarea populației într-o anumită zonă a comunei, accentuând
astfel discrepanța dintre cartierele acesteia.
 Imposibilitatea menținerii unei evidențe a populației, în special din punct
de vedere etnic, datorită lipsei de colaborare a acestora cu autoritățile
locale

 Reducerea cuantumului indemnizaţiei de maternitate poate determina
reducerea ratei natalităţii;
 Îmbătrânirea populaţiei pe fondul scăderii numărului de nou născuţi.

T

 Reducerea numărului de locuri de muncă favorizând migraţia externă
 Migrația forței de muncă înalt calificate
 Rata relativ scăzută de înlocuire a forței de muncă, ce va conduce la un
deficit de forță de muncă.
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2.3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Așa cum s-a întâmplat în multe alte state central și est-europene, capitala
României a cunoscut un ritm de creștere economică mult mai alert decât

2

celelalte regiuni ale țării, s-a adaptat cel mai rapid la schimbările economice și
sociale produse de tranziție și a atras cele mai multe investiții străine directe.
În cadrul Regiunii de Dezvoltare București - Ilfov sunt prezente toate ramurile
industriale, aceasta reprezentând principala aglomerare industriala din țară. Cu
toate acestea forța de muncă s-a reorientat masiv, pe parcursul ultimilor ani,
spre servicii, care în prezent reprezintă sectorul economic care contribuie cel
mai mult la economia regiunii.
Economia județului a cunoscut fluctuații, înregistrând un regres mai redus, în
perioada de criză (2008-2009), față de alte județe ale țării. În același timp,
economia ilfoveană a înregistrat o rată de creștere mai scăzută decât cea a
Municipiului București, tendință care se remarcă și în evoluția post-criză. Acest
fapt indică o potențială creștere a decalajului de dezvoltare economică dintre
județul Ilfov și Municipiul București în următoarea perioadă.
Județul Ilfov contribuie cu 10% la PIB-ul regional și 2% la cel național, valoarea
PIB-ului în termeni absoluți fiind situată la 12,862 mil lei. Astfel, din punct de
vedere a contribuției la PIB-ul național, județul se situează pe locul 11 în topul
județelor. Această poziție însă trebuie analizată luând în considerare faptul că
județul Ilfov este cel mai mic județ din România, atât ca suprafață cât și ca
populație. Din punct de vedere al PIB-ului pe locuitor, județul se situează pe
locul 2 în țară, după Municipiul București.
Context teritorial
Mediul de afaceri din Județul Ilfov este dominat de întreprinderile active în domeniul
serviciilor, 80% din întreprinderile din județul Ilfov activând în acest domeniu, față de
17% în sectorul de industrie și construcții. Această situație nu este cu mult diferită de
contextul național, unde ponderea pentru aceleași sectoare este 78%, respectiv 20%,
restul fiind reprezentat de întreprinderi active în sectorul primar (agricultură,
silvicultură, pescuit).
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Cea mai mare densitate a firmelor este localizată în imediata apropiere a capitalei. O
dinamică antreprenorială semnificativă este înregistrată în Voluntari (ilustrată prin
numărul de IMM-uri/1.000 de locuitori), urmat de orașele Otopeni, Popești Leordeni,
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Afumați, Corbeanca, Chiajna și Bragadiru.
Cea mai mare parte a cifrei de afaceri este generată de asemenea de localitățile din
jurul Bucureștiului, în special în orașele Voluntari și Otopeni. Este interesant de
observat cum accesibilitatea rutieră (spre exemplu la drumurile naționale), se
corelează cu dezvoltarea sectorului de IMM-uri. Pe de altă parte, ca masă economică,
toții marii agenți economici din Ilfov sunt dispuși în imediata apropiere a capitalei.
La fel ca în cazul teritoriului județean, Comuna Mogoșoaia este caracterizată de o
activitate preponderentă în sectorul terțiar, ținând cont că această comună se
învecinează direct cu Municipiul București.
Mai mult, Comuna Mogoșoaia face parte din localitățile care beneficiază de avantajele
economice generate atât de proximitatea față de capitală, de existența unor
infrastructuri majore, precum și de resurse importante (de teren liber sau bun pentru
agricultură, ape termale, radiație solară mare, resurse naturale – păduri, ape, parcuri,
resurse culturale, etc.), care reprezintă competențe distinctive și avantaje competitive
în vederea dezvoltării economice

Figura 49 - Volumul cifrei de afaceri /
U.A.T.
Sursă date: ”Strategia de Dezvoltare a
Județului Ilfov Orizont 2020”

Sector primar
Județul Ilfov este cunoscut pentru valorile ridicate ale producției agricole, atât vegetală
cât și animală. Producția de legume și fructe înregistrează valori mult peste media
națională. În anii recenți sunt înregistrate scăderi în activitățile agricole pentru
categoriile porcine și păsări, deși aceste subsectoare au încă o contribuție importantă
în sectorul primar din județ.
Ocuparea populației în agricultură s-a menținut constantă la procentul de 21%. Primul
element reprezentativ, cu valori în județul Ilfov situate peste media națională, este
constituit de producția de legume și fructe, realizată în proporție de 90% pe exploatații
agricole de mari dimensiuni, în scop comercial. Cel de-al doilea element este producția
animală de porcine și păsări, situată între cele mai performante subdomenii ale
sectorului. De asemenea, comparativ cu restul țării, județul Ilfov are o agricultură relativ
performantă, cu productivitate ridicată pentru majoritatea culturilor principale, precum
grâu, legume și fructe.
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În ceea ce privește producția agricolă animală, toate categoriile înregistrează scăderi
constante în ultimii ani, tendință confirmată și la nivel național, deși nu cu aceeași
intensitate.
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Sector secundar
Sectorul industriei și construcțiilor este mai puțin dezvoltat în județul Ilfov, comparativ
cu nivelul național, atât din punct de vedere al cifrei de afaceri a întreprinderilor din
domeniu, cât și al salariaților angajați de acestea. Per total, cea mai mare parte a
întreprinderilor ilfovene din industrie și construcții activează în domenii de tehnologie
joasă sau medie joasă (94%), această proporție fiind similară celei înregistrate și la
nivel național.
Aproape două treimi (66,4%) din cifra de afaceri generată în acest sector provine din
industria alimentară, a băuturilor și tutunului și din construcții. Aceste două subsectoare economice sunt, totodată, în topul celor mai mari angajatori din județ, deși
din punct de vedere al numărului de firme, domeniul construcțiilor îl depășește cu mult
pe cel al industriei alimentare, fiind astfel caracterizat de întreprinderi de dimensiuni
mai mici.
Sector terțiar
Din punct de vedere economic, Județul Ilfov este caracterizat de un sector terțiar
dezvoltat, foarte bine reprezentat în cadrul teritoriului datorită raportului de învecinare
directă cu Municipiul București, care reprezintă cea mai mare piață de desfacere la
nivel național, stabilind astfel premisele pentru activitățiile comerciale.
Mediul de afaceri caracteristic Județului Ilfov este dominat de întreprinderile active în
domeniul serviciilor, care reprezintă 80% din totalul întreprinderilor din cadrul
teritoriului județean.
Activitățile predominante ale sectorului terțial din Județul Ilfov sunt comerțul cu ridicata
și amănuntul, întreprinderile active în acest sub-sector generând 80% din totalul cifrei
de afaceri generată în sectorul terțiar la nivelul județului și cumulând aproape jumătate
din întreprinderile axate pe servicii. Comparativ cu nivelul național, ponderea acestor

Figura 50 - Utilizarea terenului
agricol (ponderea suprafeței arabile /
livezi și vii)
Sursă date: Strategia de Dezvoltare a
Județului Ilfov ”Orizont 2020”

activități depășește cu mult media națională, de doar 56%.

Subsectorul serviciilor de transporturi terestre și depozitare este dominat de
întreprinderile active în domeniul logistic. Dezvoltarea zonelor logistice a fost rezultatul
mediului investițional privat, fiind bazată pe caracteristici de accesibilitate și
conectivitate cu principalele axe de transport, iar aceasta poate fi în continuare
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valorificată. Astfel, a fost generată o dezvoltare spontană, fără o planificare urbanistică
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corespunzătoare, cu impact negativ asupra parcelării agricole și exercitând presiune
asupra infrastructurii de transport și de utilități publice. În profil teritorial se evidențiază,
pentru acest tip servicii, o atractivitate sporită pentru zonele din proximitatea
Bucureștiului, cu precădere în proximitatea Șoselei de Centură a Municipiului
București, de-a lungul autostrăzii A1 București - Pitești și în zona Orașului Otopeni
datorită prezenței aeroportului internațional Henri Coandă.
Zonele în care este reprezentat sectorul terțiar sunt zone stimulatoare de dezvoltare,
motrice în contextul așezărilor atât urbane, cât și rurale. Dinamismul acestora din
punct de vedere teritorial, social și economic va fi întotdeauna influențat de orașul
polarizator, Municipiul București.
Însă această caracteristică este și de natură să condiționeze dezvoltarea spațială prin
riscul creării unui mediu economic axat doar pe servicii, în detrimentul sectorului primar
și secundar, lăsând ciclul de producție deschis, generând o funcționare deficitară a
motorului economic (care își va pierde din eficiență importând produse atât brute cât
și procesate, nevalorificând eficient potențialul economic al teritoriului prin negarea
resurselor locale). De astfel, prin îmbinarea tuturor activităților - primare, secundare,
terțiare, la care le-am putea adăuga și pe cele cuaternare, constituie un mare avantaj
din punct de vedere al eficienței economice și constituie un punct forte, o oportunitate
din punct de vedere a creșterii economice la nivelul Județului Ilfov.
Sector cuaternar
Sectorul cuaternar al Județul Ilfov se remarcă printr-o prezență extinsă a agenților
economici având cercetarea-dezvoltarea ca domeniu principal de activitate. Este
important de precizat faptul că activități de cercetare-dezvoltare se pot regăsi în mult
mai multe întreprinderi, sub formă de departamente specializate, însă această analiză
îi relevă pe acei agenți economici care au domeniul de cercetare și dezvoltare drept
activitate economică principală.
În ceea ce privește numărul firmelor care activează în domeniul de cercetaredezvoltare, județul Ilfov ocupă locul 6 la nivel național după București, Cluj, Iași, Timiș
și Brașov, acestea cumulând peste 80% din acest sector. Raportat la numărul de
angajați ai acestui domeniu, județul Ilfov se clasează pe locul 2 cu 1.986 de salariați,
după Municipiul București, unde există 7.123 persoane care activează în cercetaredezvoltare, cele două adunând peste 73% din forța de muncă angajată de acest
segment de agenți economici. De asemenea, județul Ilfov ocupă locul 2 la nivel
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Figura 51 - Densitatea firmelor la
1000 de locuitori
Sursă date: ONRC/INSSE/MFP
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național după București și în ceea ce privește cifra de afaceri a acestui sector,
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împreună cumulând peste 75% din totalul cifrei de afaceri din România.
În comuna Mogoșoaia nu este prezent acest sector de activitate.

2.3.1. DIAGNOZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE ÎN COMUNA MOGOȘOAIA

Durata de funcționare a firmei în locația din Mogoșoaia
21%

Aspecte metodologice
Analiza profilului economic al comunei Mogoșoaia este realizată prin prelucrarea
datelor bilanțiere ale societăților comerciale active (care au depus situațiile financiare
anuale la Oficiul Registrului Comerțului și Ministerul Finanțelor Publice, în perioada
2010-2016). Numărul societăților comerciale înregistrate la Oficiul Registrului
Comerțului este mai mare, dar în analiza numai cele active pot fi luate în considerare
pentru calculul indicatorilor.
De asemenea, în perioada 2014-2015 s-a derulat o anchetă de tip cercetare totală
(recensământ) la sediul operatorilor economici, chestionarul utilizat fiind prezentat

45%

34%
1-5 ani

6-10 ani

peste 10 ani

Figura 52 - Durata de când
funcționează firmele în locația din
Mogoșoaia
Sursă date: Procesare chestionare
recensământ firme
Tipul de societate
5% 1,5%

0,4%

anexat. Scopul acestei anchete a fost de a identifica aspecte calitative legate de
mediul de afaceri și perspectiva evoluției acestuia, din punctul de vedere al operatorilor
economici.

93%
SC privată, cu capital integral autohton
Sc privată, cu capital integral străin

2.3.1.1. Dinamica întreprinderilor în comuna Mogoșoaia
Conform datelor de la Oficiul Registrului Comerțului, există un număr de 1.076 agenți
economici înregistrați, din care 567 sunt activi (au depus raportările financiare aferente
anului 2015).
Pentru a crește gradul de comparabilitate și a estompa influența factorului demografic,
se utilizează indicatorul de „densitate a firmelor” sau „număr de firme la 1000 locuitori”

SC privată, cu capital mixt străin și autohton
SC comercială de stat

Figura 53 - Clasificarea
întreprinderilor în funcție de tipul
capitalului
Sursă date: Procesare chestionare
recensământ firme
Statutul firmei în locația din Mogoșoaia
8%

1%

ca măsură a intensității antreprenoriale. Densitatea firmelor poate fi considerată și ca
o expresie a mediului de afaceri, mai mult sau mai puțin favorabil manifestării spiritului
antreprenorial al populației.
În cazul acestui indicator, comuna Mogoșoaia, cu 72,7 firme la 1000 de locuitori, se
situează cu mult peste media națională (30,9), peste media regiunii (69,7) și cu puțin
sub media pe București, unde se înregistrează cea mai mare intensitate
antreprenorială, de 88,2 firme la 1000 de locuitori.
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91%

Punct de lucru al unei firme cu sediul central în Mogoșoaia
Sucursală sau filială

Figura 54 - Statut firmă în locația din
Mogoșoaia
Sursă date: Procesare chestionare
recensământ firme
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Figura 55 - Evoluția numărului de firme nou înființate la 10.000 de locuitori
Sursă date: ONRC/INSSE

Din Figura 55 se observă o creștere a dinamicii localizării operatorilor economici în
Mogoșoia, după perioada de criză, numărul firmelor nou înființate în Mogoșoaia
crescând în 2015 cu 28,5% față de anul 2014, atingând valoarea de 176 (spre
comparație, în București numărul de firme nou înființate se situează în jurul valorii de
600).
45% din firmele active funcționează de peste 10 ani, 34% au durata de funcționare
între 6 și 10 ani și 21% funcționează de mai puțin de 5 ani.
În funcție de tipul capitalului, majoritatea (93%) sunt societăți comerciale private, cu
capital autohton, 5% sunt societăți comerciale private cu capital integral străin și doar
0,4% sunt societăți comerciale private cu capital mixt. 91% din firmele care
funcționează au capitalul social (sediul central) în comuna Mogoșoaia.
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Figura 56 - Domeniile de activitate în care sunt active firmele nou înființate în
Mogoșoaia
Sursă date: ONRC/MFP

Majoritatea firmelor nou înființate în Mogoșoaia activează în domeniul serviciilor
profesionale (fiind incluse aici grupele de activitate economică Activități profesionale,
științifice și tehnice, Activități de servicii administrative și activități de servicii suport,
Alte activități de servicii) și al comerțului.
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2.3.1.2. Repartiția teritorială a operatorilor economici în comuna Mogoșoaia
În Figura 57 sunt reprezentate locațiile societăților comerciale din Mogoșoaia, înființate
începând cu anul 2010 și active.

2

Figura 57 - Repartiția teritorială a firmelor, în funcție de anul înființării
Sursă date: procesare date ONRC/MFP
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În Figura 58 sunt reprezentate locațiile societăților comerciale din Mogoșoaia, active
în 2015, pe domenii de activitate.

Agenții economice activi pe sectoare de activitate,
Mogoșoaia 2015
5%
18%

77%

Primar

Secundar

Tertiar

Figura 59 - Repartizarea agenților
economici activi pe sectoare de
activitate în Mogoșoaia
Sursă date: ONRC/MFP

Figura 58 - Repartiția teritorială a firmelor, în funcție de anul înființării
Sursă date: procesare date ONRC/MFP

2.3.1.3. Profilul economic al comunei Mogoșoaia
În comuna Mogoșoaia activează un număr de 441 agenți economici, care au
înregistrat venituri în anul 2015. Majoritatea societăților comerciale (aproximativ 77%
dintre acestea) sunt prezente în sectorul terțiar, restul de 18% făcând parte din sectorul
secundar și doar 5% din sectorul primar.
Analizând intensitatea antreprenorială prin prisma numărului de operatori economici
pe domenii de activitate, remarcăm faptul că cele mai multe firme au ca domeniu de
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activitate comerțul (32% din total), fiind urmate de firmele care activează în domeniul
serviciilor profesionale (24,5% din total). Împreună, aceste două grupe de firme
reprezintă 71% din numărul întreprinderilor din sectorul terțiar din Mogoșoaia (Figura
60). Din numărul total de societăți comerciale funcționale în comuna Mogoșoaia, 2,9%

2

activează în agricultură, 9,3% în industrie, 7,9% în construcții, 3,9% în transport și
depozitare, 2% în hoteluri și restaurante, 5,9% în informații și comunicații, 3,4% în
tranzacții imobiliare și 8,2% în sănătate, cultură și învățământ; domeniul intermedierilor
financiare nu este reprezentat în comună (Figura 61).
Numărul agenților economici activi a crescut cu 61,5% între anul 2010 și anul 2015,
de la 273 la 441. Acestă creștere nu a fost însă liniară, în anul 2014 înregistrându-se
maximul istoric de agenți economici care au desfășurat activitate (au înregistrat
venituri din activitatea principală), respectiv 500.
Se conturează prin urmare concluzia că activitatea preponderentă a agenților
economici din Mogoșoaia este comerțul, beneficiind de avantajele proximității față
de București, unei bune accesibilități și existenței unor terenuri disponibilie a fi utilizate
pentru dezvoltarea unor funcționalități logistice.
În ceea ce privește activitățile profesionale și tehnice, acestea s-au dezvoltat în
principal de către antreprenorii care și-au stabilit domiciliul în comună în ultimele
decade.

Figura 60 - Repartiția pe domenii de activitate a întreprinderilor active din Mogoșoaia
Sursă date: ONRC/MFP
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Figura 61 - Sectorul terțiar din Mogoșoaia după numărul de agenți economici
Sursă date: ONRC/MFP

Structura economică pe domenii de activitate
Structura economică va fi analizată pe următoarele domenii mari de activitate:
 Agricultură, silvicultură și pescuit
 Industrie
 Construcții
 Comerț, reparații
 Transport și depozitare
 Hoteluri și restaurante
 Informații și comunicații
 Tranzacții imobiliare
 Servicii profesionale și alte servicii
 Administrație publică, învățământ, sănătate, cultură
Împărțirea pe domenii și pe grupe de activitate se realizează în baza codului CAEN
Rev. 2 (Codul activităților din economia națională), declarat de către firme în situațiile
financiare publicate. Pentru analiză, vor fi luați în calcul câțiva indicatori relevanți, după
cum urmează:
 Număr de societăți comerciale
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 Număr de salariați
 Cifra de afaceri
 Rezultatul brut (profit/pierdere)
 Active nete
 Datorii totale
 Capitaluri proprii
Datele utilizate sunt extrase prin consolidarea situațiilor financiare anuale depuse de
societățile comerciale la Oficiul Registrului comerțului și Ministerul Finanțelor publice,
în perioada 2010-2015.
În Tabel 4 de mai jos sunt prezentați centralizat acești indicatori principali, ce vor fi
detaliați ulterior, prin analiza cu privire la evoluția lor în timp, pe domenii de activitate.

Tabel 4 – Structura economică pe domenii de activitate în Mogoșoaia

Domeniu de activitate
Agricultură, silvicultură și
pescuit
Industrie
Construcții
Comerț, reparații
Transport și depozitare
Hoteluri și restaurante
Informații și comunicații
Tranzacții imobiliare
Servicii profesionale și alte
servicii
Administrație publică,
învățământ, sănătate, cultură
Total

Număr de
societăți
comerciale

Număr de
salariați

13

287

34,5

-15,4

68,3

105,7

7,8

41

778

136,3

1,6

89,4

101,4

103,1

35

206

37,8

-94,4

43,9

807,5

534,9

141

4.607

6.016,5

170,8

735,9

3051,3

428,6

17

162

52,1

-0,2

19,9

31,1

12,2

9

143

28,7

3,5

15,1

20,8

16,4

26

72

20,5

2,6

12,1

15,5

17,7

15

11

12,3

3,8

104,4

56,5

63,9

108

327

31,7

49,4

1.114,8

67,5

1.178,3

36

188

66,6

-12,5

22,2

14,2

48,7

441

6.781

6.437,0

109,1

2.225,9

4.271,5

2.411,6
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afaceri
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Rezultat
brut
(mil. lei)

Active
nete
(mil. lei)

Datorii
totale
(mil. lei)

Capitaluri
proprii
(mil. lei)
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Volumul activității economice
Din analiza tabelului, remarcăm importanța sectorului comerț în economia comunei,
ce a generat o cifră de afaceri totală de 6.016,5 mil lei în anul 2015 (93,5% din volumul
total de afaceri). Situația este explicabilă, întrucât în acest domeniu activează câțiva

2

operatori mari și foarte mari de importanță regională și națională, îndeosebi în
domeniul produselor farmaceutice.
Astfel, cifra de afaceri generată de comerțul cu ridicata în 2015 este de 4.763,1 mil.
lei, din care comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice reprezintă 3.660,3 mil. lei,
iar comerțul cu ridicata al altor produse contribuie cu 1.102,8 mil. lei. Comerțul cu
amănuntul a determinat o cifră de afaceri în 2015 de 1.253,5 mil. lei, din care comerțul
cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 1.215,9 mil. lei și
comerțul cu amănuntul al altor produse 37,5 mil. lei.
Figura 62 - Densitatea salariaților în
Mogoșoaia
Sursa: procesare date ONRC/MFP

Figura 63 - Cifra de afaceri pe sectoare de activitate în Mogoșoaia (2015)
Sursă date: ONRC/MFP

Distribuția salariaților
Analizând numărul de salariați din comuna Mogoșoaia pe domenii de activitate (vezi
Figura 66 de mai jos), constatăm că cele mai multe locuri de munca sunt asigurate tot
în comerț, de societățile din acest sector dispunând de un număr de 4.607 salariați
(67,9% din totalul de salariați). Angajatori mai importanți sunt în sectorul industrie
(11,5% din totalul de salariați), urmați de servicii profesionale (4,8% din totalul de
salariați) și agricultură (4,2% din totalul de salariați).
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Marii angajatori sunt localizați în zonele cu funcțiune industrială și logistică din nordul,
estul și sud-estul intravilanului comunei (vezi Figura 65).
Un indicator important pentru evaluarea potențialului economic al localității reprezintă
număr de salariați în firme (în valoare absolută și valoare la 1.000 de locuitori).
Numărul de salariați la 1000 de locuitori în Mogoșoaia prezintă valori superioare
nivelului național și regional și se situează chiar peste media pe București, expresie a
densității ridicate a activității economice în comună, care atrage salariați din zonele
înconjurătoare, în principal din București.

Figura 64 - Densitatea cifrei de
afaceri generată în Mogoșoaia
Sursa: procesare date ONRC/MFP

Numărul de salariați la 1000 de locuitori
1000

Figura 66 - Numărul de salariați pe sectoare de activitate în Mogoșoaia (2015)

900

Sursă date: procesare date ONRC/MFP/ITM

800
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Densitatea activității economice este un indicator al puterii economiei locale. Mai multe
firme înseamnă mai multe oportunități. Competitivitatea generată de un număr mai
mare de firme atrage o mărire a productivității. Cercetările au demonstrat că densitatea
activității economice este asociată cu niveluri mai ridicate de creștere economică.
Majoritatea întreprinderilor active sunt microîntreprinderi, cu până la (87% din total –
Figura 67), dar acestea angajează doar 8% din numărul de salariați (Figura 68).
Întreprinderile mari, deși reprezintă doar 1% din numărul total de firme, angajează 56%
din numărul de salariați.
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Figura 65 - Densitatea salariaților la
1000 de locuitori
Sursa: ONRC/INSSE/MFP
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Numărul de întreprinderi active pe clase de mărime (2015)
1%
9%

3%

87%

Microîntreprinderi

Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

Întreprinderi mari

Figura 67 - Întreprinderi pe clase de
mărime în Mogoșoaia
Sursa: Procesare date ONRC/MFP

Repartiția numărului de salariați în funcție de mărimea
întreprinderii (2015)

8%
12%

56%
24%

Figura 69 - Distribuția spațială a numărului de salariați în Mogoșoaia (2015)
Sursă date: procesare date ONRC/MFP

Microîntreprinderi

Întreprinderi mici

Întreprinderi mijlocii

Întreprinderi mari

În Figura 70 de mai jos a fost inclusă o analiză necesară pentru a înțelege mai bine

Figura 68 - Număr de salariați pe
clase de mărime a întreprinderii în
Mogoșoaia (2015)

economia locală și mai ales, care sunt punctele tari și punctele slabe, prin agregarea

Sursa: Procesare date ONRC/MFP

datelor privind numărul de salariați și numărul de întreprinderi în fiecare sector,
raportate la media localității. Axa orizontală reprezintă numărul de salariați în fiecare
domeniu, raportat la medie, axa verticală reprezintă numărul de întreprinderi în fiecare
domeniu, raportat la medie, iar mărimea “cercurilor” este proporțională cu numărul de
salariați.
Interpretarea graficului indică o specializare în comerț, precum și o concentrare mare
de întreprinderi în sectorul serviciilor profesionale, care însă angajează un număr mic
de salariați (multe firme de liber profesioniști sau utilizate ca vehicul fiscal).
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Figura 70 -Distribuția relativă a sectoarelor de activitate în economia comunei
Mogoșoaia (2015)
Sursă date: ONRC/MFP

Conform datelor raportate la Registrul Comerțului, cei mai mulți salariați se înregistrau
în 2015 domeniul comerț (67%), în domeniul industrie (aproximativ 11%), în domeniul
servicii profesionale și alte servicii (aproximativ 5%) și în domeniul agricultură
(aproximativ 4%).
Compararea cu cifrele corespunzătoare la nivelul regiunii și la nivel național permite
identificarea acelor sectoare care au importanță locală (au o concentrare a angajării,
sau au potențial de creștere). În acest sens, se calculeză un indice de specializare, ca
raport între procentul reprezentat de numărul de angajați într-un anumit domeniu față
de totalul de angajați, pentru Mogoșoaia, și procentul calculat în același mod pentru
regiune și la nivel național. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul nr. 5 de mai jos.
Se observă că indicele depășește valoarea unitară pentru agricultură (12,9/3,0) comerț
(2,9/3,4), hoteluri și restaurante (1,3/1,4), ceea ce evidențiază o specializare în cadrul
acestor sectoare a zonei de acțiune urbană. De altfel, se constată că salariații din
aceste domenii reprezintă o pondere semnificativă în totalul salariaților la nivelul
întregii comune. Chiar dacă indicele de specializare calculat pentru sectorul agricultură
este foarte ridicat, se consideră că acest domeniu va avea o tendință descrescătoare
în viitor, datorită expansiunii intravilanului localității în detrimentul agriculturii.
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Tabel 5 – Concentrarea forței de muncă în Mogoșoaia
Indicele de specializare

Agricultură, silvicultură și pescuit
Industrie
Construcții
Comerț, reparații
Transport și depozitare
Hoteluri și restaurante
Informații și comunicații
Intermedieri financiare
Tranzacții imobiliare
Servicii profesionale și alte servicii
Administrație publică, învățământ, sănătate, cultură

Specializare față
de regiune

Indice calculat în
raport de regiune

DA
NU
NU
DA
NU
DA
NU

12,9
0,8
0,9
2,9
0,2
1,3
0,1
0,0
0,3
0,3
0,2

-

NU
NU
NU

Indice calculat în
raport de nivel
național

3,0
0,4
1,1
3,4
0,2
1,4
0,3
0,0
0,5
0,5
0,2

Din punctul de vedere al unei strategii de dezvoltare economică, coeficientul locațional
poate indica natura, diversitatea și concentrarea activității economice dintr-o anumită
arie. Acolo unde diversificarea este unul dintre obiectivele strategice, coeficientul
locațional poate indica în care sectoare ale economiei locale pot fi realizate eforturi
pentru expensiunea acestora - există posibilitatea ca unele sectorare economice să
fie subreprezentate ori să existe o supraspecializare într-o anumita industrie, ceea ce
pot reprezenta pericole la adresa economiei locale.
2.3.1.4. Evaluarea eficienței economiei locale
Această secțiune prezintă rezultatul activității economice a întreprinderilor înregistrate
în zona de acțiune urbană. Indicatorul statistic utilizat de cele mai multe ori pentru
evaluarea rezultatului activității economice este valoarea adăugată brută. Întrucât
I.N.S.. utilizează pentru conturile regionale în principal metoda descendentă (care
presupune “repartizarea cifrei naționale a valorii adăugate brute pe regiuni, folosind
diverse chei de distribuție, reflectând pe cât posibil caracteristicile estimate”), există
rezerve serioase cu privire la comparabilitatea datelor. De aceea, s-a preferat
utilizarea indicatorilor de bilanț cumulați ai unităților economice înregistrate în
Mogoșoaia, pentru evidențierea tendințelor.
Volumul activelor deținute de societățile comerciale reflectă gradul de înzestrare,
constituind un indicator important al potențialului productiv într-un anumit domeniu de
activitate. Volumul total de active deținute de societățile comerciale din Mogoșoaia
reprezintă în valoare absolută 6,68 miliarde lei în anul 2015. La nivelul comunei, prin
prisma acestui indicator (Figura 73), constatăm ca cea mai bună situare se regăsește
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în cazul sectorului de servicii, care deține un procent al activelor de 50%. Ponderi
importante ale volumului activelor se înregistrează și în domeniul comerțului (33 % din
total). Pentru eliminarea influenței factorului demografic, se calculează indicatorul
Total active la 1000 locuitori, care pentru anul 2015 se ridică la valoarea de 857 mil.
Total active (mil. lei)
8000,0

6921,4

7000,0
6000,0

6316,6

6313,4

6113,5

6683,1

5433,2

5000,0
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0,0
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Figura 71 - Evoluție total active ale
societăților comerciale din
Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date
ONRC/MFP

Figura 73 - Active imobilizate nete pe sectoare de activitate în Mogoșoaia (2015)
Sursă date: procesare date ONRC/MFP
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(valoarea adăugată brută pe angajat). Productivitatea tuturor factorilor de producție
înglobează și variabile cum ar fi investițiile de capital, utilizarea terenului,
disponibilitatea infrastructurii, inovația, calificarea forței de muncă. Creșterea
productivității totale poate fi realizată prin îmbunătățirea modului în care intrările din
procesul de producție sunt utilizate, în mod special a eficienței în care acestea sunt

Figura 72 -Evoluție indicator total
active / 1000 locuitori
Sursă date: Procesare date
ONRC/MFP

combinate. Deoarece productivitatea totală este mai dificil de calculat datorită lipsei
datelor disponibile, de obicei se utilizează ca indicator statistic productivitatea muncii.
Întrucât există rezervele prezentate deja cu privire la acuratețea indicatorului valoare
brută adăugată furnizat de I.N.S., în scopul analizei au fost utilizate datele, consolidate
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prin metoda ascendentă, cu privire la cifra de afaceri, profitul și numărul de angajați
din localitate.
Productivitatea muncii (cifra de afaceri/salariat) este un indicator al calității activității
desfășurate, ce măsoară eficiența cu care este cheltuită munca, valoarea mare
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obținută la acest indicator constituind un avantaj major al unei firme viabile.
Prin prisma productivității muncii (cifra de afaceri anuala/salariat), constatăm că la
nivelul comunei Mogoșoaia, cel mai bine se situează sectorul de comerț, cu 1.306 mii
lei/salariat. În acest sector, activează câțiva operatori economici care dețin o pondere
însemnată din cifra de afaceri globală, remarcându-se și prin eficiența cu care este
utilizată munca. Un alt sector cu productivitate crescută este Tranzacții imobliare, cu
o medie de 1.122 mii lei/salariat. Și în sectoarele Învățământ, sănătate, cultură, și
Transport și depozitare se înregistrează valori peste medie (354, respectiv 322 mii
lei/salariat).

Figura 74 - Cifra de afaceri / salariat, pe sectoare de activitate în Mogoșoaia (2015)
Sursă date: ONRC/MFP

O altă măsură a productivității este rata de utilizare a activelor, calcutată prin raportul
dintre cifra de afaceri și total active. Sub acest aspect, cele mai ridicate valori se
înregistrează în sectoarele comerț, transport și învățământ, sănătate și cultură (Figura
75).
Analiza eficienței economice presupune interpretarea rezultatelor financiare cu care
se finalizează exercițiul financiar. Situația economica la încheierea unui exercițiu
financiar este reflectata îndeosebi în rezultatul înregistrat în contul “Profit și pierderi”,
care poate fi pozitiv (profit, în cazul firmelor care înregistrează venituri mai mari decât
cheltuielile aferente obținerii acestor venituri) sau negativ (pierdere, în cazul firmelor
care înregistrează venituri mai mici decât cheltuielile aferente obținerii acestor
venituri).
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Figura 75 - Rata de utilizare a activelor pe sectoare de activitate în Mogoșoaia (2015)
Sursă date: ONRC/MFP

Profitul brut este un indicator important al eficienței economice a firmei, deoarece
reflectă capacitatea firmei de a desfășura o activitate viabilă, care să fie recunoscută
de piață și care să-i asigure firmei respective continuitatea afacerii. După acest rezultat
se poate aprecia și mersul economiei în general, întrucât masa profitului constituie
sursa pentru viitoarele investiții.
Un indicator al lipsei de eficiență a firmelor îl reprezintă valoarea pierderilor înregistrate
în decursul unei perioade. Cu cât sunt mai mari, pierderile denotă o activitate al cărei
rezultat nu este recunoscut de piață și care poate determina, în final, dispariția firmei
respective, în măsura în care pierderile nu pot fi acoperite din activitatea anterioară,
sau firma nu se redresează în timp. Datele utilizate pentru evaluarea indicatorilor:
volumul pierderilor și numărul de firme care au înregistrat pierderi, pe sectoare de
activitate.
Din profitul brut total înregistrat de societățile comerciale din Mogoșoaia, în valoare de
109 milioane lei la nivelul anului 2015, cea mai mare parte a fost înregistrat de
operatorii economici din comerț (171 milioane lei, reprezentând 73% din total profit),
urmați de cei din sectorul servicii (49 milioane lei, reprezentând 21% din total profit).
În acest context, remarcăm valorile pe ansamblu negative ale rezultatului generat de
anumite sectoare de activitate (agricultură - 15 milioane lei, 13% din total pierderi,
construcții -94 milioane lei, 77% din total pierderi).
Profitabilitatea (profit brut/salariat) oferă o imagine a intensității productivității
întreprinderilor. Prin prisma acestui indicator, prezentat în Figura 76, înregistrăm cea
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mai buna situare a operatorilor din Tranzacții imobiliare (346 mii lei/salariat) și servicii
(151 mii lei/salariat).
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Figura 76 - Profit pe salariat pe domenii de activitate, Mogoșoaia (2015)
Sursă date: ONRC/MFP

În analiza indicatorilor de rezultat se impune un comentariu legat de numărul firmelor
profitabile, comparativ cu cele care au înregistrat pierderi. La nivelul întregii economii
locale, ponderea firmelor profitabile este de 61 % (287 de firme profitabile din 472 care
au depus bilanțuri și au înregistrat activitate). Remarcam contraperformanța
operatorilor economici din sectoarele agricultură, comerț și tranzacții imobiliare.

Figura 77 - Procentul întreprinderilor care au înregistrat pierderi, pe domenii de
activitate în Mogoșoaia (2015)
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 78 exprimă performanța economiei locale în perioada 2010-2015, în funcție
de numărul angajaților (dimensiunea “cercurilor”), indicii de creștere a numărului de
angajați (axa orizontală) și cifra de afaceri (axa verticală). Activitățile de comerț,
transport, industrie și informații și comunicații au avut cea mai mare creștere, atât ca

2

număr de angajați, cât și după cifra de afaceri (ponderea lor este însă redusă în
totalul activității economice), acestea fiind domenii care reflectă specializarea locală
(situate în același cadran, delimitat de creștere supraunitară atât pentru cifra de
afaceri, cât și pentru numărul de angajați).

Figura 78 - Schimbări în cifra de afaceri și numărul de salariați în perioada 2010-2015, Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Agricultura
Agricultura nu mai ocupă un loc important în economia comunei Mogoșoaia, suprafața
destinată exploatării agricole scăzând în detrimentul extinderii intravilanului comunei,
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pe fondul accenturării caracterului periurban al localității.
O mare parte a terenurilor cultivate sunt concentrate în exploatații agricole individuale
de mici dimensiuni, cu caracter de subzistență, asigurând doar autoconsumul.
Analiza următoare se referă numai la operatorii economici organizați ca societăți
comerciale, care au depus situații financiare anuale la Oficiul Registrului Comerțului
(în total, 13 firme).
Atât cifra de afaceri, cât și numărul de salariați înregistrați în acest domeniu au
înregistrat o scădere a ponderii relative în economia comunei, în perioada 2010-2015,
de la 1,2% la 0,5% din totalul cifrei de afaceri și de la 6,5% la 4,2% din numărul total

Figura 79 - Distribuția spațială a firmelor din
domeniul Agricultură în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

de salariați (vezi Figura 82).
Un procent de 71% din totalul societăților din acest domeniu au raportat pierderi în
anul 2015, iar în ultimii ani a crescut numărul de întreprinderi care au înregistrat
pierderi și a scăzut numărul de întreprinderi care au înregistrat profit (vezi Figura 83).
Analizând structura sectorului prin prisma cifrei de afaceri generată, predomină
sectorul de cultivare a legumelor (51% din cifra de afaceri) și creșterea porcinelor (35%
din cifra de afaceri).
Cifra de afaceri totală a cunoscut o evoluție descendentă în ultimii ani, scăzând cu
36% în perioada 2010-2015. Numărul de salariați angajați în domeniul agricultură a

Figura 80 - Concentrare spațială salariați din
Agricultură în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

scăzut de asemenea cu 28% în această perioadă. Per total, domeniul a trecut de la
un profit în perioada 2010-2011, la înregistrarea de pierderi după anul 2012 (vezi
Figura 84). Această evoluție a fost însoțită de o scădere a productivității (vezi Figura
86), cifra de afaceri pe salariat diminuându-se cu 11%, de la 135 mii lei/salariat în 2010
la 120 mii lei/salariat în 2015.
Scăderea productivității în agricultură este reflectată și de evoluția ratei de utilizare a
activelor, care a scăzut de la 41% în 2010 la 30% în 2015 (vezi Figura 87), pe fondul
scăderii totalului active cu 14% și a capitalurilor proprii cu 73%, în perioada 2010-2015.
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Figura 81 - Concentrare spațială a cifrei de
afaceri din Agricultură în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 82 - Evoluția ponderii în cifra de afaceri totală și în numărul total de

Figura 83 -Evoluția firmelor pe pierdere / profit în domeniul Agricultură în

salariați a domeniului Agricultură

Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 84 -Evoluția cifrei de afaceri, profitului și a numărului de angajați în

Figura 85 -Evoluția total active, total datorii și total capitaluri proprii în

domeniul Agricultură în Mogoșoaia

domeniul Agricultură în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 86 -Evoluția cifrei de afaceri pe salariat în domeniul Agricultură în

Figura 87 -Evoluția ratei de utilizare a activelor în domeniul Agricultură în

Mogoșoaia

Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare ONRC/MFP
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Industrie
În acest domeniu s-au agregat activitățile din industria extractivă, industria
prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă
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și aer condiționat, distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și
decontaminare. Conform datelor din situațiile financiare pentru anul 2015, in industrie
își desfășoară activitatea 41 de operatori economici (reprezentând aproximativ 9% din
totalul firmelor active), care dețin circa 3% din totalul activelor, asigură aproape 12%
din totalul locurilor de muncă, realizează 2,1% din cifra de afaceri și 1% din masa
profitului brut înregistrat de operatorii economici din comuna Mogoșoaia.
Operatorii principali, care concentrează cifra de afaceri și salariații din domeniu sunt
localizați în zona de nord și zona de est a intravilanului localității (vezi Figura 89 și
Figura 90). Este de preferat ca în viitor toate activitățile industriale să fie relocalizate
și să fie concentrate în zonele cu funcțiune industrială/logistică, stabilite de către

Figura 88 - Distribuția spațială a firmelor din
Industrie în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Consiliul Local.
Deși cifra de afaceri în domeniul industriei a înregistrat o creștere în valori absolute de
32% în perioada 2010-2015 (de la 103 la 136 mil. lei), numărul de salariați angajați în
industrie a scăzut în aceeași perioadă cu 10% (de la 860 la 778) – vezi Figura 91. În
același timp, chiar dacă ponderea numărului de salariați din Industrie în totalul
salariaților care lucrează în Mogoșoaia s-a menținut relativ constantă (în jur de 2%),
importanța relativă a domeniului în economia Mogoșoaiei a scăzut (ponderea în totalul
cifrei de afaceri, generată de industrie, a scăzut de la 14% în 2010 la 11,5% în 2015).
Procentul de firme care înregistrează pierderi din acest domeniu este de 50%, cu o
tendință de menținere relativ constantă a numărului de firme care au înregistrat profit
în ultimii ani (Figura 92). Productivitatea muncii a înregistrat o evoluție pozitivă, cifra

Figura 89 - Concentrare salariați din Industrie
în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

de afaceri crescând de la 119 la 175 mii lei/salariat și profitul crescând de la 0,4 la 2
mii/salariat (Figura 95). Tendința pozitivă este reflectată și de evoluția indicatorului
Cifra de afaceri / Total Active, care a crescut de la 51% la 67% în perioada 2010-2015
(Figura 96).
Structura industrială a comunei este dominată de sectoarele: Fabricarea de mobilă
(28% din totalul cifrei de afaceri și 32% din numărul de angajați din ramură), Fabricarea
de conserve (27% din cifra de afaceri și 9% din numărul de salariați din industrie),
Fabricarea de echipamente și utilaje (19% din cifra de afaceri și 23% din numărul de
salariați din industrie).
Parcurile industriale sau logistice pot constitui un motor de dezvoltare economică
importantă a localității Mogoșoaia.
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Figura 90 - Concentrare spațială a cifrei de
afaceri din Industrie în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 91 – Evoluția ponderii în cifra de afaceri totală și în numărul total de

Figura 92 – Evoluția firmelor pe pierdere / profit în domeniul Industrie în

salariați a domeniului Industrie

Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 93 – Evoluția cifrei de afaceri, profitului și a numărului de angajați în

Figura 94 – Evoluția total active, total datorii și total capitaluri proprii în

domeniul Industrie în Mogoșoaia

domeniul Industrie în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 95 – Evoluția cifrei de afaceri pe salariat în domeniul Industrie în

Figura 96 – Evoluția ratei de utilizare a activelor în domeniul Industrie în

Mogoșoaia

Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare ONRC/MFP
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Construcții
Sectorul Construcțiilor a înregistrat înainte de criză cea mai mare creștere în ultimul
deceniu. După anul 2005, a existat un adevărat boom în domeniul construcțiilor
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rezidențiale. Această dinamică a fost însă întreruptă în 2008, o dată cu instalarea crizei
globale, care a afectat în primul rând piața imobiliară.
În sectorul de construcții își desfășoară activitatea un număr de 35 societăți comerciale
reprezentând aproximativ 8% din totalul operatorilor economici din comuna
Mogoșoaia. Aceștia dețin aproximativ 20% din totalul activelor, asigură 3% din totalul
locurilor de munca, realizează 0,6% din cifra de afaceri și 77% din volumul pierderilor
înregistrat de operatorii economici din Mogoșoaia.
Primii 7 jucători din această piață cumulează 88% din cifra de afaceri și 78% din
numărul de angajați din sectorul construcții, restul operatorilor economici fiind firme de
mici dimensiuni.

Figura 97 – Distribuția spațială a firmelor din
Construcții în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sectorul construcțiilor este în declin, atât în valori absolute (cifra de afaceri în
construcții a scăzut cu 89% în perioada 2010-2015, iar numărul de salariați a scăzut
cu 64%, în aceeași perioadă – vezi Figura 100), cât și în mod relativ (ponderea
sectorului construcții în totalul cifrei de afaceri a scăzut de la 9% în 2010 la 3% în 2015,
iar ponderea salariaților din construcții în total număr de angajați care lucrează în
Mogoșoaia a scăzut de la 7,2% în 2010 la 0,6% în 2015). Acestă evoluție este
explicabilă prin faptul că acest sector a fost și cel mai lovit de criza financiară, urmată
de recesiunea economică severă, care a determinat această contracție.
Indicatorii de productivitate au înregistrat o înrăutățire, cifra de afaceri pe salariat
scăzând cu 68% în perioada 2010 – 2015 (de la 578 mii la 175 mii – vezi Figura 104),
iar rata de utilizare a activelor (cifra de afaceri/total active) s-a prăbușit de la 77% în

Figura 98 – Concentrare spațială salariați din
Construcții în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

2010 la 35% în 2015 (Figura 105).
Deși totalul activelor și totalul capitalurilor proprii înregistrează o creștere constantă în
ultimii ani, acest lucru este generat însă de creșterea creanțelor de încasat de către
operatorii economici din construcții.
O redresare in sectorul construcțiilor s-ar putea produce, stimulată de reluarea
proiectelor de investiții in infrastructură și a dezvoltărilor imobiliare în București și zona
periurbană.

Figura 99 – Concentrare spațială a cifrei de
afaceri din Construcții în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 100 – Evoluția ponderii în cifra de afaceri totală și în numărul total de

Figura 101 – Evoluția firmelor pe pierdere / profit în domeniul Construcții în

salariați a domeniului Cosntrucții

Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 102 – Evoluția cifrei de afaceri, profitului și a numărului de angajați în

Figura 103 – Evoluția total active, total datorii și total capitaluri proprii în

domeniul Construcții în Mogoșoaia

domeniul Construcții în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 104 – Evoluția cifrei de afaceri pe salariat în domeniul Construcții în

Figura 105 – Evoluția ratei de utilizare a activelor în domeniul Construcții în

Mogoșoaia

Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare ONRC/MFP
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Comerț
Comerțul este un domeniu reprezentat de un număr mare de societăți comerciale (141,
reprezentând circa 32% din totalul firmelor active din Mogoșoaia). Sectorul deține
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aproximativ 52% din totalul activelor, asigură 68% din totalul locurilor de muncă,
realizează 94% din cifra de afaceri și 74% din masa profitului brut înregistrat de
operatorii economici din comună.
Din totalul de 141 operatori economici activi în comerț, 77 au ca domeniu de activitate
comerțul cu ridicata, iar 64 au ca domeniu de activitate comerțul cu amănuntul.
O dezvoltare din zona comerțului, ce merita atenție, o constituie segmentul de retail și
comerț en-gros cu produse farmaceutice, care s-a dezvoltat mult in ultimii ani, prin
locarea în comună a unor mari operatori specializați în distribuția produselor
farmaceutice. Astfel, 8 societăți realizează comerț cu ridicata de produse
farmaceutice, realizând 57% din cifra de afaceri de la nivelul comunei și angajând 21%
din totalul de salariați din Mogoșoaia, iar 8 firme se ocupă de comerțul cu amănuntul

Figura 106 – Distribuția spațială a firmelor din
Comerț în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

de produse farmaceutice, în magazine specializate, generând 19% din cifra de afaceri
totală și angajând 34% din numărul total de salariați. Împreună, operatorii economici
care activează în comerțul cu produse farmaceutice generează 80% din totalul cifrei
de afaceri în comerț și angajează 68% din numărul total de salariați înregistrați.
Al doilea segment semnificativ este reprezentat de comerțul cu mașini și utilaje
specializate, ce reprezintă 12% din totalul cifrei de afaceri din comerț și 10% din
numărul de salariați din comerț.
Comerțul este sectorul de activitate care înregistrează cea mai bună evoluție a
indicatorilor: în perioada 2010-2015 cifra de afaceri totală a crescut cu 50%, numărul
de salariați a crescut cu 31%, profitul a crescut cu 60% (vezi Figura 109), pe fondul

Figura 107 – Concentrare spațială salariați din
Comerț în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

unei creșteri a productivității muncii (cifra de afaceri pe salariat a crescut cu 14% - vezi
Figura 113) și a ratei utilizării activelor (cifra de afaceri/active a crescut cu 36% - vezi
Figura 114).
Datele prezentate cu referire la sectorul comercial al comunei Mogoșoaia nu includ
însă un segment deosebit de important, care câștigă tot mai mult teren, și anume acela
al comerțului modern practicat in cadrul unor structuri de vânzare cu amănuntul de tip
supermarket. Aceste structuri nu sunt incluse în analiză întrucât ele aparțin de regulă
unor mari companii naționale sau multinaționale și au situațiile financiare consolidate
în bilanțurile firmelor mamă cu sediul în capitală.
Figura 108 – Concentrare spațială a cifrei de
afaceri din comerț în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 109 – Evoluția ponderii în cifra de afaceri totală și în numărul total de

Figura 110 – Evoluția firmelor pe pierdere / profit în domeniul Comerț în

salariați a domeniului Comerț

Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 111 – Evoluția cifrei de afaceri, profitului și a numărului de angajați în

Figura 112 – Evoluția total active, total datorii și total capitaluri proprii în

domeniul Comerț în Mogoșoaia

domeniul Comerț în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 113 – Evoluția cifrei de afaceri pe salariat în domeniul Comerț în

Figura 114 – Evoluția ratei de utilizare a activelor în domeniul Comerț în

Mogoșoaia

Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare ONRC/MFP
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Transport și depozitare
Grupa de activitate Transporturi și depozitare cuprinde transporturi de călători și de
mărfuri, nici un agent economic nederulând activități de depozitare și manipulare a
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mărfurilor și alte activități anexe transporturilor.
În grupa de activitate Transport și depozitare regăsim un număr de 17 societăți
comerciale (reprezentând aproximativ 3,9% din totalul firmelor active din Mogoșoaia).
Sectorul deține sub 1% din totalul activelor, asigură 2,4% din totalul locurilor de muncă,
realizează sub 1% din cifra de afaceri.
Operatorii semnificativi sunt localizați în zona logistică și industrială din partea de est
a comunei.
Primii trei operatori cumulează 92% din cifra de afaceri a sectorului (48 mil. lei din

Figura 115 –Distribuția spațială a firmelor din
Transport și depozitare în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

totalul de 52 mil. lei în 2015) și angajează 88% din numărul de angajați din sector (142
de salariați din totalul de 162 în 2015).
Analizând evoluția domeniului în timp, se observă că este sectorul care a cunoscut
cea mai ridicată dinamică, cifra de afaceri crescând cu 195% în perioada 2010-2015,
iar ponderea acestuia în economia comunei s-a dublat. Numărul de angajați a crescut
de asemenea cu 142% în perioada 2010-2015, ponderea salariaților din transporturi
în totalul salariaților in comună dublându-se în această perioadă (vezi Figura 118).
Productivitatea în domeniu s-a menținut relativ constantă (vezi Figura 122), dar rata
de utilizare a activelor (cifra de afaceri pe active) a cunoscut o dinamică descendentă

Figura 116 –Concentrare spațială salariați din
Transport și depozitare în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

(vezi Figura 123), pe fondul descreșterii volumului activelor din transport (vezi Figura
121).

Figura 117 –Concentrare spațială a cifrei de
afaceri din Transport și depozitare
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 118 –Evoluția ponderii în cifra de afaceri totală și în numărul total de

Figura 119 – Evoluția firmelor pe pierdere / profit în domeniul Transport și

salariați a domeniului Transport și depozitare

depozitare în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 120 –Evoluția cifrei de afaceri, profitului și a numărului de angajați în

Figura 121 – Evoluția total active, total datorii și total capitaluri proprii în

domeniul Transport și depozitare în Mogoșoaia

domeniul Transport și depozitare în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 122 –Evoluția cifrei de afaceri pe salariat în domeniul Transport și

Figura 123 –Evoluția ratei de utilizare a activelor în domeniul Transport și

depozitare în Mogoșoaia

depozitare în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare ONRC/MFP
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Hoteluri și restaurante
În comună există două facilități de cazare și șase restaurante/baruri.
Operatorul economic cu sediul în Mogoșoia care realizează peste 80% din cifra de
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afaceri a domeniului și angajează jumătate din salariații din domeniu operează un hotel
situat pe Centura București, în apropierea localității.
Alți operatori semnificativi activează în domeniul alimentației (catering) pentru
evenimente.
Productivitatea și rentabilitatea au cunoscut un trend descendent în ultimii ani, reflectat
de descreșterea cifrei de afaceri pe salariat și a ratei de utilizare a activelor (Figura
131 și Figura 132).

Figura 124 –Distribuția spațială a firmelor din
Hoteluri și restaurante în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Piața de profil hoteluri-restaurante este slab dezvoltată și se consideră că există
potențial de creștere în acest domeniu. Autoritatea publică locală trebuie să adopte o
politică de încurajare a investițiilor în pensiuni și hoteluri, prin implicarea în atragerea
unor festivaluri ce se pot desfășura în comună, înființarea uniu centru de conferință,
programe de promovare a locurilor de cazare (lansarea unor aplicații mobile,
încurajarea reconversiei unor camere neutilizate ale proprietarilor din Mogoșoaia etc).

Figura 125 –Concentrare spațială salariați din
Hoteluri și restaurante în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 126 – Concentrare spațială a cifrei de
afaceri din Hoteluri și restaurante
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 127 – Evoluția ponderii în cifra de afaceri totală și în numărul total de

Figura 128 – Evoluția firmelor pe pierdere / profit în domeniul Hoteluri și

salariați a domeniului Hoteluri și restaurante

restaurante în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 129 – Evoluția cifrei de afaceri, profitului și a numărului de angajați în

Figura 130 – Evoluția total active, total datorii și total capitaluri proprii în

domeniul Hoteluri și restaurante în Mogoșoaia

domeniul

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Hoteluri și restaurante în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 131 – Evoluția cifrei de afaceri pe salariat în domeniul Hoteluri și
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Figura 132 – Evoluția ratei de utilizare a activelor în domeniul Hoteluri și

restaurante în Mogoșoaia

restaurante în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare ONRC/MFP

Informații și comunicații
Sectorul Informații și comunicații este reprezentat de o societate comercială cu
activități de editare și de 25 de operatori economici ce prestează servicii de realizare
software orientat client, prelucrare de date, realizare și administrare pagini web,
consultanță în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, telecomunicații.
Cifra de afaceri în acest domeniu aproape s-a dublat în perioada 2010-2015 (vezi
Figura 136), iar numărul de angajați a cunoscut cea mai mare dinamică dintre toate
sectoarele economice, crescând cu 157% în această perioadă.

Figura 133 – Distribuția spațială a firmelor din
Informații și comunicații în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Cu toate acestea, o singură companie de consultanță în tehnologia informației
concentrează 42% din cifra de afaceri și 26% din numărul de angajați, restul firmelor
active fiind microîntreprinderi de 1-3 angajați, cu cifre de afaceri reduse, de maxim 200
mii euro.
Este segmentul care înregistrează unul dintre cele mai reduse procente de firme care
înregistrează pierderi (27% la nivelul anului 2015), sectorul fiind profitabil per
ansamblu, cu toate acestea cifra de afaceri/salariat înregistrează o valoare medie, prin
comparație cu celelalte sectoare de activitate.
În ciuda faptului că localitatea beneficiază de o buna accesibilitate, absența unor

Figura 134 – Concentrare spațială salariați din
Informații și comunicații în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

parcuri tehnologice/de afaceri, care reprezintă locațiile preferate de firmele de IT,
frânează dezvoltarea acestui sector de activitate.
Se consideră că domeniul va păstra trendul pozitiv în viitor, dar potențialul mare de
creștere va putea fi valorificat în condițiile dezvoltării unor spații adecvate pentru
găzduire acestui tip de activitate.

Figura 135 – Concentrare spațială a cifrei de
afaceri din Informații și comunicații
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 136 – Evoluția ponderii în cifra de afaceri totală și în numărul total de

Figura 137 – Evoluția firmelor pe pierdere / profit în domeniul Informații și

salariați a domeniului Informații și comunicații

comunicații în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 138 – Evoluția cifrei de afaceri, profitului și a numărului de angajați în

Figura 139 – Evoluția total active, total datorii și total capitaluri proprii în

domeniul Informații și comunicații în Mogoșoaia

domeniul Informații și comunicații în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 140 – Evoluția cifrei de afaceri pe salariat în domeniul Informații și

2

Figura 141 – Evoluția ratei de utilizare a activelor în domeniul Informații și

comunicații în Mogoșoaia

comunicații în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare ONRC/MFP

Tranzacții imobiliare
Acest domeniu cuprinde atât activitățile de intermediere și cumpărare-vânzare de
imobile (care în 2015 au generat un volum de activitate de 7,6 milioane lei, cu 5
salariați), cât și serviciile de închiriere de imobile (cu o cifră de afaceri de 4,8 milioane
lei și un număr de 6 angajați în 2015). După o evoluție oscilantă în perioada 20102013, sectorul este în creștere, începând cu 2014, în ceea ce privește cifra de afaceri
și profitul (vezi Figura 145), productivitatea (cifra de afaceri/salariat – vezi Figura 149)
și rata de utilizare a activelor (vezi Figura 150).
De altfel, domeniul înregistrează a doua cea mai mare valoare a cifrei de

Figura 142 – Distribuția spațială a firmelor din
Tranzacții imobiliare în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

afaceri/salariat, după sectorul construcțiilor (1,12 mil. în 2015) și cea mai ridicată
valoare a profitului pe salariat (0,35 mil. lei în 2015).

Figura 143 – Concentrare spațială salariați din
Tranzacții imobiliare în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 144 – Concentrare spațială a cifrei de
afaceri din Tranzacții imobiliare în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 145 – Evoluția ponderii în cifra de afaceri totală și în numărul total de

Figura 146 – Evoluția firmelor pe pierdere / profit în domeniul Tranzacții

salariați a domeniului Tranzacții imobiliare

imobiliare în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 147 – Evoluția cifrei de afaceri, profitului și a numărului de angajați în

Figura 148 – Evoluția total active, total datorii și total capitaluri proprii în

domeniul Tranzacții imobiliare în Mogoșoaia

domeniul Tranzacții imobiliare în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 149 – Evoluția cifrei de afaceri pe salariat în domeniul Tranzacții

Figura 150 – Evoluția ratei de utilizare a activelor în domeniul Tranzacții

imobiliare în Mogoșoaia

imobiliare în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare ONRC/MFP
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Servicii profesionale și alte servicii
Au fost incluse în acest domeniu grupele M, N, S și T din nomenclatorul activităților
clasificate în economia națională (serviciile profesionale - juridice, contabilitate,

2

arhitectură, inginerie, publicitate, științifice, tehnice, servicii legate de forța de muncă,
activitățile agențiilor de turism, diverse servicii prestate întreprinderilor și populației,
alte servicii).
Sectorul este reprezentat de un număr mare de societăți comerciale (108,
reprezentând circa 25% din totalul firmelor active din Mogoșoaia), dar deține doar 2%
din totalul activelor, asigură doar 3% din totalul locurilor de muncă, realizează doar
0,5% din cifra de afaceri și 21% din masa profitului brut înregistrat de operatorii
economici din comună.
Domeniul a avut o evoluție oscilantă în ultimii ani, înregistrând fluctuații în indicatorii
de productivitate a muncii și a utilizării activelor (Figura 158 și Figura 159).

Figura 151 – Distribuția spațială a firmelor din
Servicii profesionale în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Numărul de întreprinderi care prestează servicii a crescut cu 40% în perioada 20102015, dar cifra de afaceri totală a scăzut cu 25% (Figura 154). Doar 17% dintre firme
înregistrează pierderi la nivelul anului 2015, fiind sectorul cu cel mai mic procent din
toate grupele de activitate. În servicii se înregistrează de asemenea a doua valoare a
profitul/salariat, după sectorul Tranzacțiilor imobiliare (151 mii lei/salariat).
Majoritatea firmelor de prestări servicii sunt microîntreprinderi. Cu excepția unei agenții
de protecție și pază și a unei agenții de plasare forță de muncă, restul firmelor de
prestări servicii au între 1 și 4 angajați.
În cadrul sectorului, majoritatea cifrei de afaceri (68%) este realizată din activități
profesionale și tehnice. Sunt servicii cu valoare adaugată mare, care necesită personal
cu studii superioare și cu pregatire de specialitate tehnică, economică sau juridică.

Figura 152 – Concentrare spațială salariați din
Servicii profesionale în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Analizând structura operatorilor din acest domeniu, se poate constata o mai bună
reprezentare a activitatilor de consultanță, precum și a profesiilor liberale, exercitate
fără un angajament permanent, pe cont propriu, de persoane cu pregătire superioară
în domeniile: drept, arhitectură, economie și finanțe, tehnic .
Dezvoltarea serviciilor-suport pentru activitatea economică reflectă o specializare a
economiei, companiile fiind din ce în ce mai dispuse să externalizeze activitățile pe
care le executau anterior prin personal propriu. Fenomenul este pozitiv, întrucât
întreprinderile care furnizează servicii-suport sunt în sine inovative și favorizează
introducerea de practici moderne în activitățile pe care le deservesc.
Figura 153 – Concentrare spațială a cifrei de
afaceri din Servicii profesionale
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 154 – Evoluția ponderii în cifra de afaceri totală și în numărul total de

Figura 155 – Evoluția firmelor pe pierdere / profit în domeniul Servicii

salariați a domeniului Servicii

profesionale și alte servicii în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 156 – Evoluția cifrei de afaceri, profitului și a numărului de angajați în

Figura 157 – Evoluția total active, total datorii și total capitaluri proprii în

domeniul Servicii profesionale și alte servicii în Mogoșoaia

domeniul

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Servicii profesionale și alte servicii în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 158 – Evoluția cifrei de afaceri pe salariat în domeniul Servicii

Figura 159 – Evoluția ratei de utilizare a activelor în domeniul Servicii

profesionale și alte servicii în Mogoșoaia

profesionale și alte servicii în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare ONRC/MFP
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Administrație publică, învățământ, sănătate, cultură
Sectorul cuprinde activitățile economice private din clasele administrație publică și
apărare, asigurări sociale, învățământ, sănătate și asistență socială, activități de
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spectacole, culturale și recreative (nu sunt incluse aici activitățile desfășurate de
instituțiile de stat din aceleași domenii de activitate).
Majoritatea cifrei de afaceri și a salariaților aparțin domeniului de activități de
spectacole, culturale și recreative (96% din cifra de afaceri și 75% din numărul total de
salariați din această grupă de activitate).
Există 11 operatori economici activi în domeniul învățământ și 10 în domeniul sănătate
și asistență socială. Sunt cuprinse aici doar serviciile de învățământ prestate în regim
privat, organizarea de cursuri de formare profesională continuă, învățământ în
domeniul cultural, precum și serviciile de asistență medicală, stomatologică și

Figura 160 – Distribuția spațială a firmelor din
învățământ, sănătate, cultură în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

asistență socială prestate în regim privat, inclusiv activitățile de medicină veterinară.
Volumul de activitate în acest sector este în descreștere, aspect subliniat de scăderea
cifrei de afaceri (vezi Figura 163) și a totalului activelor (vezi Figura 166).
Din punctul de vedere al rentabilității, firmele care înregistrează pierderi reprezintă sub
o treime din numărul total de agenți economici activi din acest domeniu.

Figura 161 – Concentrare spațială salariați din
învățământ, sănătate, cultură în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 162 – Concentrare spațială a cifrei de
afaceri din învățământ, sănătate, cultură
Sursă date: Procesare date ONRC/MFP
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Figura 163 – Evoluția ponderii în cifra de afaceri totală și în numărul total de

Figura 164 – Evoluția firmelor pe pierdere / profit în domeniul Administrație

salariați a domeniului învățământ, sănătate, cultură

publică, învățământ, sănătate, cultură în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 165 – Evoluția cifrei de afaceri, profitului și a numărului de angajați în

Figura 166 – Evoluția total active, total datorii și total capitaluri proprii în

domeniul Administrație publică, învățământ, sănătate, cultură în Mogoșoaia

domeniul Administrație publică, învățământ, sănătate, cultură în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Figura 167 – Evoluția cifrei de afaceri pe salariat în domeniul Administrație

Figura 168 – Evoluția ratei de utilizare a activelor în domeniul Administrație

publică, învățământ, sănătate, cultură în Mogoșoaia

publică, învățământ, sănătate, cultură în Mogoșoaia

Sursă date: Procesare date ONRC/MFP

Sursă date: Procesare ONRC/MFP
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2.3.1.5. Potențialul de dezvoltare a economiei locale
În cadrul acestui capitol, pe baza diagnosticului formulat anterior, se vor identifica
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oportunitățile și potențialul de dezvoltare în viitor al comunei Mogoșoaia.
Se vor analiza și percepțiile mediului de afaceri local privind situația actuală și
perspectivele de dezvoltare economică în Mogoșoaia, respectiv răspunsurile
operatorilor economici furnizate în cadrul cercetării totale de tip recensământ realizată
în comuna Mogoșoaia în perioada 2014-2015.
La chestionar au răspuns 272 operatori economici. 71% dintre persoanele care au
răspuns la chestionar sunt fie proprietari (36%), fie administratori (26%), fie personal
din conducerea societăților comerciale (10%).

Figura 169 – Poziția în cadrul companiei a persoanei care a răspuns la chestionare
Sursă date: Procesare chestionare recensământ firme din Mogoșoaia

Avantaje competitive
Mogoșoaia nu este o comunitate cu un mediu de afaceri diversificat, fiind o localitate
dominată de sectorul comerț, beneficiind de avantajele situării în proximitatea
Bucureștiului, cu acces la centura București.
Ancheta realizată în rândul operatorilor economici din comună a scos în evidență
principalele motive pentru care aceștia au ales ca loc de desfășurare a afacerilor
comuna Mogoșoaia. Astfel, 18% dintre respondenți au indicat disponibilitatea terenului
și 29% au precizat disponibilitatea spațiilor ca principale motive ale alegerii localizării
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afacerii în Mogoșoaia. Un procent de 19% au precizat accesibilitatea locației ca factor
de influențare a deciziei de stabilire în Mogoșoaia. 30% dintre antreprenori au înființat
societăți comerciale la domiciliu sau în proximitatea acestuia (Figura 173).

În perioada următoare, vă așteptați ca cifra de
afaceri a firmei Dvs să ...
3%

Crească (54%)
Scadă (2%)

40%
54%

Rămână la fel (40%)
Nu știu/nu răspund (3%)

2%

Figura 170 – Așteptările mediului de afaceri cu
privire la evoluția cifrei de afaceri în viitor
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia

În următoarea perioadă vă așteptați ca numărul
de salariați ai firmei Dvs. să
3%

10%

1%

Figura 173 – Motivele pentru care companiile aleg să își desfășoare activitatea în

Crească (10%)
Scadă (1%)

Mogoșoaia

Rămână la fel (86%)

Sursă date: Procesare chestionare recensământ firme din Mogoșoaia

Nu știu/nu răspund (3%)

86%

În momentul de față, sectoarele economice aflate în dezvoltare în Mogoșoaia (care
prezintă trend de creștere atât a cifrei de afaceri cât și a numărului de salariați în
perioada 2010-2015) sunt următoarele:

Figura 171 – Așteptările mediului de afaceri cu
privire la evoluția salariaților în viitor
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia

 Comerț
 Transport și depozitare

În perioada următoare, vă așteptați ca investițiile
făcute de firma Dvs să ...

 Hoteluri și restaurante

6%

 Informații și comunicații

12%

Rămână la fel (71%)
Nu știu/nu răspund (6%)

În industrie și învățământ, sănătate, cultură se înregistrează creșteri ale cifrei de
Un procent de 54% dintre antreprenori estimează creșterea în viitor a cifrei de afaceri
a companiei, iar 40% dintre oamenii de afaceri apreciază că aceasta se va menține
constantă. Doar 2% dintre respondenți au aștepări negative cu privire la evoluția cifrei

Crească (11%)
Scadă (12%)

 Servicii profesionale și alte servicii
afaceri, pe fondul scăderii numărului de salariați.

11%

71%

Figura 172 – Așteptările mediului de afaceri cu
privire la evoluția investițiilor în viitor
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia

de afaceri în viitor (Figura 173).
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Doar 10% dintre companii anticipează nevoia unor angajați suplimentari în viitor, 86%
considerând că numărul de angajați va rămâne același (Figura 171).
Nevoia de investiții va rămâne la fel (71% dintre respondenți) sau va crește în viitor
(11% dintre respondenți) – vezi Figura 172.
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La întrebarea ”Intenționați să schimbați locația firmei din comuna Mogoșoaia?”, 99%
din antreprenori au răspuns ”nu”. Acest răspuns trebuie corelat cu aprecierea cu privire
la Mogoșoaia ca loc de a face afaceri. Astfel, 56% dintre reprezentanții societăților
comerciale consideră Mogoșoaia un mediu de afaceri bun, în timp ce 41% îl apreciază
ca foarte bun. În total, peste 97% dintre firme sunt mulțumite în general de mediul de
afaceri din Mogoșoaia (vezi Figura 174).

Figura 174 – Aprecierea antreprenorilor cu privire la Mogoșoaia ca loc
de a face afaceri
Sursă date: Procesare chestionare recensământ firme din Mogoșoaia

Reprezentanții companiilor au fost solicitați să enumere principalele avantaje ale
localizării firmei în comuna Mogoșoaia. Din totalul răspunsurilor, 40% au indicat
accesibilitatea (cu diverse variante: acces facil, nu este aglomerat traficul, acces la
centură, etc), 16% au considerat un avantaj situarea în proximitatea Bucureștiului, iar
20% au considerat că disponibilitatea unui spațiu corespunzător (cu variante: suficient
de mare, chirie mică, accesibil etc) este reprezintă un atu pentru desfășurarea
activității în Mogoșoaia – vezi Figura 175. Doar 9% dintre companiile din Mogoșoaia
iau în considerare comuna ca potențială piață de desfacere. Acest fapt se explică prin
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orientarea firmelor din Mogoșoaia către piețe de comercializare regionale, naționale și
internaționale în procent de peste 77% (vezi Figura 176). Doar 23% dintre respondenți
au indicat că au ca piață exclusivă comuna Mogoșoiaia. Dintre aceștia, 56% reprezintă
firme care au ca activitate comerțul cu amănuntul, restul prestând diverse servicii

2

pentru populație (reparații, activități recreative, alimentație, asistență socială, servicii
medicale, învățământ etc).

Figura 175 – Principalele avantaje ale comunei Mogoșoaia pentru firmă
Sursă date: Procesare chestionare recensământ firme din Mogoșoaia

Figura 176 – Piețele de desfacere ale firmelor din Mogoșoaia
Sursa date: Procesare chestionare recensământ firme din Mogoșoaia
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Oportunități de dezvoltare
Profilul economic al comunei Mogoșoaia s-a conturat în procesul de periurbanizare a
localității. Beneficiind de proximitatea Bucureștiului și accesul la centură, dezvoltarea
economică locală a fost determinată de resursele de terenuri disponibile, care au
generat o migrare a afacerilor din București, care nu dispuneau în oraș de locațiile
necesare unor proiecte investiționale de anvergură mai mare.
Ancheta realizată în rândul operatorilor din comună a surprins domeniile în care
reprezentanții acestora consideră că sunt oportunități de dezvoltare în viitor în
domeniul afacerilor (vezi Figura 178).
Majoritatea (47%) consideră comerțul ca fiind un segment în care există potențial de
dezvoltare. Un procent ridicat (20%) privesc agricultura ca un domeniu de creștere în
viitor a afacerilor. Serviciile profesionale și serviciile pentru populație prezintă de
asemenea oportunitate de investiții (15% dintre respondenți), un segment semnificativ
(7%) precizând că ar fi posibilă dezvoltarea de afaceri în turism și agrement.

Localitatea în care domiciliază angajații companiilor din Mogoșoaia

11%

Exclusiv în Mogoșoaia (46%)

46%

În Mogoșoiaia și în vecinătate (fără București) (1%)
În Mogoșoaia și în vecinătate, inclusiv București (42%)

42%

Exclusiv în București (11%)

1%

Figura 178 – Oportunități de a dezvolta afaceri
Sursă date: Procesare chestionare recensământ firme din Mogoșoaia

Figura 177 – Localitățile de domiciliu ale
angajaților din Mogoșoaia
Sursă date: Procesare date recensământ firme

În ceea ce privește potențialul uman, în prezent majoritatea salariaților sunt furnizați
de Mogoșoaia (46%) și de Mogoșoaia și București (42%) – vezi Figura 177.
Aparent, majoritatea antreprenorilor sunt mulțumiți de nivelul de calificare al forței de
muncă. La întrebarea ”Există competențe de care firma Dvs. are nevoie dar sunt dificil
de găsit în Mogoșoaia?”, răspunsul a fost în unanimitate ”nu”. La întrebarea ”Ați fi
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interesat de programe de calificare profesională pentru angajații Dvs.?”, 99% dintre
antreprenori au răspuns ”nu”.
Pentru dezvoltarea economiei locale, comuna Mogoșoaia trebui să își identifice atuuri,
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puncte tari pe care să le poată folosi ca instrumente de marketing teritorial. Acele atuuri
vor sta la baza imaginii localității și vor avea posibilitatea să o transforme într-un brand
puternic.
Dezvoltarea economică locală trebui să fie un proces coordonat, în congruență cu
viziunea și direcțiile strategice de dezvoltare generală ale localității. Mogoșoaia ar
trebui să se dezvolte într-un mod cât mai armonios, variat și echilibrat cu putință, întrun mod care să nu creeze disparități grave între oameni și domenii ale vieții sociale.
Altfel spus, să se dezvolte într-un mod în care fiecare segment al comunității să
crească proporțional cu ritmul de creștere al comunității. Managementul integrat al
orașului ar trebui să țină cont de toate aceste lucruri dar să fie centrat pe o serie de
componente clare care pot fi utilizate ca avantaj competitiv în dezvoltarea comunității
Până acum, Mogoșoaia a fost percepută ca o localitate cu potențial de dezvoltare pe
un număr limitat de sectoare: comerț, transport și logistică.
Pentru anii ce urmează și care vor fi cuprinși în noua strategie de dezvoltare a
localității, ambiția și provocarea pentru viitor este aceea de a transforma comunitatea
într-una puternică și reprezentativă. În vederea atingerii scopului, se vor formula
obiective care țintesc atingerea unui anumit profil al localității în viitor. Formularea
obiectivelor se bazează raționamentul potrivit căruia principalele instrumente pe care
Mogoșoaia le poate folosi în vederea atragerii de resurse constă în imagine (construită
pe acele trăsături caracteristice care diferențiază localitatea), crearea unei viziuni
integrate și echilibrate în ceea ce privește dezvoltarea urbană și planificarea spațială
la nivelul întregii comune.
Diagnoza prezentului a reliefat un coeficient de localizare (de concentrare a numărului
de salariați) apropiat de 1 sau supraunitar în agricultură, comerț, industrie, construcții.
Acest profil este specific unei zone periurbane. Pe baza analizei surprinse în Figura
179, se conturează următoarele tendințe cu privire la evoluția economiei locale:
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Sectoare în transformare

Sectoare în dezvoltare
Industrie
Transport și depozitare
Hoteluri și restaurante
Comerț

Tranzacții imobiliare

Tendințe în
evoluția
economiei locale

Sectoare în declin

Sectoare de perspectivă

Agricultură
Construcții

Servicii
Învățământ, sănătate, cultură

Figura 179 – Tendințe în evoluția sectoarelor de activitate în Mogoșoaia
Sursa: Procesare chestionare recensământ firme din Mogoșoaia

Repoziționarea localității ca o comunitate urbană puternică presupune însă o
dezvoltare în toate sectoarele economice, iar unele dintre aceste sectoare pot constitui
o oportunitate pentru viitor. Un rol primordial în orientarea acestei dezvoltări îl va avea
procesul de planificare spațială. Planificarea spațială este astfel sector important al
strategiei de dezvoltare a localității, asigurând cadrul pentru dezvoltarea mediului
construit, de a corela și reflecta în mod echilibrat și integrat direcțiile strategice ale
diferitelor sectoare ale strategiei. Strategia pentru planificare spațială presupune
acordarea de răspunsuri și soluții pentru atingerea viziunii și obiectivelor fixate de
strategie. Strategia planificării spațiale trebuie să asigure calitatea spațiului planificat,
acoperirea tuturor problematicilor diverse specifice tipurilor de spații existente sau care
trebuie construite structurat, într-o viziune integrată. Administrația publică locală deține
în acest sens instrumentele de control (cadrul de reglementare urbană), dar și de
ghidaj (promovare, inhibare, catalizare, condiționare) a dezvoltării economice.
Avantajul Mogoșoaiei constă în existența unei rezerve mari de teren compact. În acest
sens, se estimează următoarele suprafețe de teren disponibile pentru a primi funcțiuni
noi: pentru insituții publice și servicii – 30 ha, pentru zone de servicii, comerț și activități
productive mici nepoluante – 75 ha, zone mixte de locuire colectivă, servicii și comerț
– 130 ha, zone de locuire și funcțiuni conexe – 150 ha.
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Obiectivul prinicipal al dezvoltării locale va fi evoluția către o economie bazată
pe servicii, cu o componentă de înaltă specializare, cu accente spre activități de
IT&C, învățământ, sănătate, cultură și cercetare-dezvoltare.
În acest sens, se propune crearea unui cluster de inovație, care să includă companii
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având ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea și IT&C, organizații publice și
centre ale universităților. Principalele scopuri ale creării acestui cluster ar fi obținerea
unei capacități ridicate de lobby, crearea unor centre de competență în business și în
domeniul academic, realizarea unor proiecte de mare anvergură, bazate pe o reducere
a costurilor de training și diseminarea de bune practici între firmele componente.
Mogoșoaia trebuie să valorifice în continuare avantajul pentru sectorul comerț,
reprezentat de proximitatea față de București, Centura București și preconizata
conexiune cu autostrada, reglementând posibilitatea de construire a unor facilități
logistice, în partea de est a localității.
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Figura 180 – Exemplu de parc de
afaceri cu specializare preponderent
IT&C în București
Sursă date: Google Images
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Figura 181 – Planificare teritorială pentru dezvoltarea viitoare a comunei Mogoșoaia
Sursă date: Propunere actualizare P.U.G. Mogoșoaia
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Măsuri necesare pentru a fi luate de către autoritatea locală
Mediul de afaceri pune în mișcare comunitatea locală, asigură locuri de muncă și
susține bugetul local. Planificarea strategică trebuie să prevadă măsuri concrete de
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susținere a economiei locale, în concordanță cu nevoile exprimate ale mediului de
afaceri, în ordinea priorităților de dezvoltare validate de autoritate și reprezentanți ai
mediului de afaceri.
Întreprinzătorii locali așteaptă din partea administrației nu doar un document formal de
planificare, ci un proces instituționalizat de consultare periodică a mediului de afaceri
pe probleme de dezvoltare economică. Astfel, administrația își va putea fundamenta
acțiunile pe informații actuale, în timp ce implementarea strategiei va putea fi urmărită
și îmbunătățită în interesul comunității.
Sondarea percepției mediului de afaceri a scos în evidență principalele dezavantaje
ale comunei Mogoșoaia legate de activitatea economică. Astfel, 33% dintre
respondenți precizează ca problemă transportul în comun, 28% se plâng de calitatea
infrastructurii rutiere (iar 5% sunt nemulțumiți de traficul și accesibilitatea în comună),
7% sunt afectați de calitatea (uneori lipsa) rețelelor electrice/de canalizare/apă, 6% au
probleme cu câinii comunitari – vezi Figura 182.

Figura 182 – Principalele dezavantaje pentru firmă ale localizării în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare chestionare recensământ firme din Mogoșoaia

Studiul cu privire la mediul de afaceri a surprins și gradul de satisfacție cu privire la
aspectele din localitate care sunt gestionate de către autoritățile publice.
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Astfel, 91% dintre respondenți sunt foarte mulțumiți și mulțumiți de modul de obținere
a avizelor și autorizațiilor (Figura 183). Mai mult, 96% dintre antreprenori nu au nici o
nemulțumire în relația cu autoritățile locale (Figura 193).
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86% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de aspectele legate de
fenomenul de corupție din comună (Figura 184).
Gradul de mulțumire legat de modul de gestionare a criminalității în localitate este de
asemenea foarte ridicat, 85% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de
aceste aspecte (Figura 185).
Aspectele de trafic și accesibilitate generează un grad mare de satisfacție din partea
mediului de afaceri, 79% dintre antreprenori fiind mulțumiți și foarte mulțumiți de
acestea și doar 17% sunt foarte nemulțumiți (Figura 186).
Cu privire la nivelul impozitelor și taxelor, percepția este majoritar pozitivă, 71% dintre
reprezentanții mediului de afaceri sunt foarte mulțumiți și mulțumiți de nivelul de taxare
(Figura 187).
Întrebați de serviciile de urgență (poliția, salvare, pompieri), 97% dintre antreprenori sau declarat mulțumiți și foarte mulțumiți (Figura 188).
Serviciile publice (iluminat, salubrizare, asistență socială etc) generează un de
asemenea ridicat de mulțumire, 82% declarându-se mulțumiți și foarte mulțumiți de
modul de gestionare a acestora de autoritățile locale (Figura 189).
Administrarea parcurilor și spațiilor verzi este în mod special apreciată de către mediul
de afaceri, 97% dintre respondenți fiind mulțumiți și foarte mulțumiți sub acest aspect
(Figura 190).
Un anumit grad de nemulțumire se manifestă cu privire la starea infrastructurii și
utilităților (21% dintre respondenți s-au arătat nemulțumiți), explicația fiind faptul că
există zone care nu sunt încă acoperite de rețeaua publică de canalizare și apă
curentă (Figura 191).
Transportul în comun generează cea mai mare nemulțumire, putându-se considera că
reprezintă principala disparitate de dezvoltare, aproape o treime dintre respondenți
fiind nemulțumiți de gradul de acoperire și calitatea transportului în comun, precum și
de lipsa unor line comune de transport în comun cu București (Figura 192).
Majoritatea covârșitoare a reprezentanților mediului de afaceri (94% din total)
consideră că lucrurile în comună evoluează într-o direcție bună (Figura 194).
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Figura 183 – Gradul de mulțumire legat de
obținerea avizelor și autorizațiilor
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia

Figura 184 – Gradul de mulțumire privind
aspectele legate de corupție
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia

Figura 185 – Gradul de mulțumire legat de
criminalitate
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia

Figura 186 – Gradul de mulțumire legat de trafic
și accesibilitate
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia

Figura 187 – Gradul de mulțumire legat de
nivelul impozitelor și taxelor
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia

Figura 188 – Gradul de mulțumire legat de
serviciile de urgență
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia
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Figura 189 – Gradul de mulțumire legat de serviciile publice
Sursă date: procesare chestionare recensământ firme din
Mogoșoaia

Figura 190 – Gradul de mulțumire legat de spațiile verzi
Sursă date: procesare chestionare recensământ firme din
Mogoșoaia

Figura 191 – Gradul de mulțumire legat de
starea infrastructurii și a utilităților
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia

Figura 192 – Gradul de mulțumire legat de
transportul în comun
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia

Figura 193 – Principala nemulțumire în relația
cu autoritățile locale
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia

Figura 194 – Percepția cu privire la evoluția
lucrurilor în Mogoșoaia
Sursă date: Procesare chestionare recensământ
firme din Mogoșoaia
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2.3.1.6. Direcții strategice ale dezvoltării economice locale
Planificarea strategică la nivel local implică previziuni pe termen lung, iar investițiile
planificate de către administrația locală trebuie realizate cu responsabilitate față de
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generațiile viitoare. Procesul de planificare strategică trebuie să fie coerent bazat pe o
viziune durabilă a comunității și care să nu sufere de pe urma perspectivei operaționale
determinată de ciclul electoral.
Pilonii unei dezvoltări economice de succes și orientată spre viitor sunt: o infrastructură
urbană dezvoltată, acces a capital și tehnologii, forță de muncă bine pregătită prin
educație și training, parteneriate cercetare – mediul de afaceri care să genereze
cunoaștere.
Mogoșoaia – o localitate funcțională și prietenoasă cu mediul de afaceri
Administrația locală este și în prezent percepută ca o administrație proactivă, eficientă
care răspunde la nevoile mediului de afaceri. Prin îmbunătățirea procesului de
planificare urbană, programe comune de dezvoltare a afacerilor, networking și
evenimente, inițiative de atragere a investițiilor, administrația locală poate facilita
dezvoltarea economică a localității.
Autoritatea locală trebuie să adopte și să își asume o strategie de marketing și crearea
unei identități a localității – aceasta ar trebui să includă acele elemente care disting,
atrag și pot reprezenta un avantaj competitiv pentru comunitate.
O atenție specială trebuie acordată eficientizării proceselor de utilizare a resurselor
financiare. Îndeosebi în contextul crizei, resursele limitate ale comunității locale trebuie
orientate prioritar către investiții pragmatice, cu valoare adăugată ridicată, care să
ofere întreprinzătorilor locali un avantaj competitiv și să atragă noi investiții în localitate.
Propunerile mediului de afaceri cu privire la utilizarea fondurilor din bugetul local
privesc în prinicipal reabilitarea drumurilor și extinderea rețelei de drumuri (92% dintre
respondenți), îmbunătățirea sistemului de sănătate, construcția de noi cartiere,
conținând locuințele și facilitățile necesare și reabilitarea și construirea de unități de
învățământ (vezi Figura 195).
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Figura 195 – Domeniile în care se dorește folosirea cu precăderea a bugetului local
Sursă date: Procesare chestionare recensământ firme din Mogoșoaia

În ceea ce privește măsurile concrete care trebuie luate de către administrația locală
pentru a sprijini mediul de afaceri local (Figura 196), solicitate de reprezentanții
societăților comerciale chestionate, acestea privesc în principal infrastructura rutieră
(extindere și reabilitare drumuri), îmbunătățirea transportului în comun, extinderea
infrastructurii pentru afaceri, sprijinirea creării unor noi locuri de muncă.
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Figura 196 – Domeniile în care se dorește folosirea cu precăderea a bugetului local
Sursă date: Procesare chestionare recensământ firme din Mogoșoaia

Mogoșoaia – o localitate care investește în locuitorii săi
Și în prezent, Mogoșoaia este un pol de atracție pentru forța de muncă din București.
Prin asigurarea unor condiții de muncă și de viață superioare, se poate valorifica mai
bine mobilitatea forței de muncă, atrăgându-se în continuare expertiză și competență
care să suțină creșterea economică viitoare.
Măsurile adoptate în acest sens trebuie să permită extinderea spațiilor verzi și de
promenadă, diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber, reducerea
nivelului de poluare, creșterea nivelului de cultură al populației, stimularea și
promovarea comportamentului civilizat în societate.
Mogoșoaia – destinație atractivă pentru investiții
O strategie de succes pentru viitor nu poate fi decât cea a dezvoltării de capacități de
cercetare, inovare și transfer tehnologic. Autoritatea locală poate acționa ca și
facilitator pentru a stimula inovații în știință și tehnologie.
În acest sens, sunt recomandate măsuri care privesc facilitarea unui parteneriat
strategic, pe termen lung între autoritate, mediul de afaceri și organizații cu capacitate
de cercetare-dezvoltare (inclusiv mediul universitar), facilitarea creării unor
centre/parcuri/clustere de inovare, extinderea infrastructurii de afaceri, identificarea și
aplicarea unor forme de facilități directe/indirecte pentru creșterea/extinderea
investițiilor, dezvoltarea infrastructurii de transport și în special a transportului în
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comun, asigurarea unei infrastructuri publice și a unor servicii publice moderne și
eficiente, crearea unui birou de promovare a localității.
Mogoșoaia – smart city
Termenul de smart se atribuie unui oraș care, prin angajarea participativă a cetățenilor,
reușește să gospodărească resursele (atât materiale, cât și imateriale) într-un mod
eficient, asigurând o dezvoltare economică și socială sustenabilă, printr-o
infrastructură de comunicare și transport performantă, investind și dezvoltându-și
totodată capitalul social și uman. Orașele smart, dincolo de a fi o modă sau o opțiune
în dezvoltarea orașelor, apar ca o posibilitate sau ca o necesitate în cazul acelor tipuri
de orașe care își găsesc energia necesară dezvoltării în capitalul uman, educație, o
economie bazată pe cunoaștere și TIC.
Smart reprezintă performanță, eficiență și sustenabilitate – dar toate acestea sub un
nou gir, cel comunitar – în toate dimensiunile unui oraș smart (economie smart,
mobilitate smart, mediu smart, locuire smart, guvernanță smart). În abordarea smart,
toate aceste dimensiuni ale urbanității sunt generate într-un mod participativ cu, prin
și de către cetățeni.
Pentru a evolua către un oraș smart, este nevoie atât de atragerea unei densități mari
de industrii creative, în special din sectorul IT&C, cât și participarea activă a cetățenilor
la generarea cunoașterii despre localitate, și la urma urmei, co-crearea și co-asumarea
orașului de către cetățeni.
Măsurile adoptate în acest sens de autoritatea locală privesc reorganizarea și
optimizarea organigramei administrației locale, dotarea cu tehnologie IT&C de ultimă
oră și reorganizarea document-flow-ului administrației locale în regim exclusiv
electronic, crearea unor structuri de consultare / luare a deciziilor împreună cu ceilalți
actori sociali, crearea unui sistem de public date, implementarea unui sistem de eguvernanță complet.
Pentru stimularea sectorului industriilor creative, măsurile care pot fi promovate
constau în includerea industriilor creative în branding-ul / marketingul orașului,
sprijinirea creării unei rețele de acces internet WIFI gratuit, atragerea investitorilor din
domeniul industriilor creative prin punerea la dispoziție a terenului și infrastructurii
urbane necesare.
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2.3.2. ANALIZA S.W.O.T.


Un brand puternic, localitatea are o imagine pozitivă



Existența unui număr semnificat de agenți economici înregistrați, care își
au sediul sau punctele de lucru pe teritorilul comunei;



Spirit antreprenorial ridicat, mulți dintre locuitorii care și-au stabilit
domiciliul în ultimele decenii în comună și-au deschis propria afacere
(aproximativ o treime din antreprenorii din Mogoșoaia au domiciliul în
localitate)



Tendință constantă de creștere a volumului activității economice (cifra
de afaceri, număr de salariați, active totale)



Specializarea economiei Mogoșoaiei în domeniul comerț și logistică (în
special comerț cu produse farmaceutice), în care se înregistrează o
productivitate ridicată



Amplasare teritorială favorabilă în ceea ce privește accesibilitatea pe

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

cale rutieră și ferată, localizare în proximitatea Bucureștiului


Teren disponibil pentru proiecte de investiții de mai mare anvergură, cu
condiția planificării urbane.



Infrastructură și servicii publice relativ dezvoltate



Autoritatea locală se bucură de încrederea mediului de afaceri, fiind
transparentă, progresistă, performantă și dispusă să sprijine o
dezvoltare integrată coerentă a localității, bazată pe principiile incluziunii

S

și coeziunii socio-teritoriale


Șomaj redus



Prezența unui patrimoniu cultural-istoric competitiv în comună (Palatul
Brâncovenesc)



Resurse pentru activități turistice și de agrement (lacul ce poate fi
amenajat, parcul Mogoșoaia ce reprezintă al doilea parc preferat de
locuitorii Bucureștiului, pădurea ce poate fi integrată într-un concept de
parc de distracții)



Forța de muncă ce prezintă și în prezent o mare mobilitate (localitatea
atrage de forță de muncă, în general înalt calificată și cu experiență, din
București)



Dezvoltarea urbană controlată, autoritatea locală este determinată să
asigure o coordonare între actorii locali în ceea ce privește planificarea
spațială, influențînd astfel redefinirea profilului economic
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Dominarea economiei locale de sectorul comerț (câțiva operatori mari
din domeniul comerțului cu produse farmaceutice; aceștia concentrează
două treimi din numărul de salariați); diversitatea redusă a domeniilor
economice reprezentate de către agenții economici activi pe teritoriul
comunei



Profilul economic specific mai degrabă zonei periurbane, slaba
dezvoltare a sectoarelor de servicii (inclusiv servicii profesionale și IT&C,
servicii medicale, învățământ, cultură)



Infrastructura intersecției dintre drumul național și centrua București
creează ambuteiaje în trafic



Transport în comun deficitar, lipsa unor linii de transport în comun

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

comune cu București


Interes scăzut al agenților economici locali pentru formarea profesională
a angajaților



Număr relativ scăzut al investitorilor străini din localitate



Proprietatea este fărâmițată, puține terenuri cu suprafețe mai mari

W

disponibile pentru investiții


Insuficienta utilizare a noilor tehnologii pentru dezvoltarea infrastructurii
și a serviciilor pentru cetățeni și firme și absența încă a uniu sistem
modern de e-guvernare



Discrepanțe semnificative existente între cartierele localității



Lipsă parcări, spații verzi insuficiente, trafic crescut pe drumul național



Piață locală încă slab dezvoltată, din punctul de vedere al desfacerii
produselor



Dificultăți întâmpinate în inițiativele de asociere ale proprietarilor din
localitate



Lipsa unor dotări spefice mediului urban (stație de epurare a apelor
uzate, depozit controlat de deşeuri cu acces asigurat, piață/complexe
comerciale, săli de spectacol, licee, spital, hoteluri etc)



Buget local redus pentru susținerea proiectelor de investiții
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Potențial economic crescut al regiunii București-Ilfov, extinderea nevoii
de infrastructură de afaceri la nivel regional (spaţii comerciale, hale
industriale etc.)



Migrarea afacerilor din București către zona periurbană, în absența unor
terenuri disponibile în București



Creșterea investițiilor greenfield în regiune



Posibilitatea atragerii de fonduri europene pentru dezvoltarea mediului
de afaceri; surse de finanțare disponibile pentru sprijinirea cercetării și
inovării, a transferului tehnologic și a dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii, generând astfel oportunităţi pentru creșterea competitivităţii
economiei locale



Legislație favorabilă și climat pozitiv pentru dezvoltarea de parteneriate
public-private



Potențial regional ridicat de clusterizare, ce ar putea facilita dezvoltarea

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

unor parcuri industriale/tehnologice/centre de inovație prin asumarea
unui parteneriat strategic între autoritățile locale, comunitate, mediul de
afaceri și mediul academic, ca sursă esențială de avantaj competitiv


Oportunități în înființarea de structuri de consultanță/informare privind
sistemele/mecanismele de finanțare și creditare a sectorului economic



Oportunitatea de a asigura o creștere economică inteligentă, utilizând
instrumente moderne de planificare spațială a localității și tehnologii

O

performante


Forță de muncă bine calificată, la nivel regional



Dinamism demografic regional; localitatea este percepută drept o locație
dezirabilă pentru stabilirea domiciliului de către persoanele cu o
calificare înaltă și cu venituri ridicate din București



Valorificarea potențialului de clusterizare al economiei regionale, bazat
pe modelul de bună practică implementat în sectorul IT, și în alte domenii
– de exemplu în sănătate, prin constuirea unui spital regional sau care
să se adreseze chiar pieței internaționale, în jurul căruia să se dezvolte
toate activitățile conexe necesare



Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber, nevoia de
extindere a spaţiilor verzi şi de promenadă



Rezerve de teren, amplasate în extravilan, care pot fi achiziționate și
dezvoltate pentru a primi noi funcțiuni care pot deveni motoare ale
economiei locale: parcuri industriale / tehnologice, centre de afaceri, etc.
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Criza economică globală a afectat și mediul investițional românesc;
fonduri străine pentru investiții relativ scăzute



Migrarea forţei de muncă calificate şi mai ales înalt calificate către ţările
membre ale Uniunii Europene



Percepția avantajelor competitive într-o paradigmă învechită, ignorarea
factorilor non-tradiționali de dezvoltare și regenerare comunitară,
precum și efectul multiplicator de resurse și valoarea economică a
acestora (cultură, educație, sănătate, industrii creative, etc)



Presiunea generată de procesul de suburbanizare rapidă din ultimii ani,
cu toate efectele sale negative, în principal prin menținerea actualului
profil economic al localității (dominat de comerț-logistică)



Pe termen mediu și lung, dezvoltarea localității poate conduce la
fenomene de risc specifice: creșterea criminalității, infracționalității,

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

delicvenței juvenile etc


Provocările din domeniul planificării spațiale pot conduce la
nerespectarea reglementărilor urbanistice și a disciplinei în construcții,
cu impact asupra dezvoltării unei viziuni integrate



Activitățile de protejare a mediului nu pot fi gestionate la nivel local din
cauza unor impedimente de natură legislativă și organizațională

T

(gestionarea deșeurilor este coordonată de către Consiliul Județean)


Instabilitate legislativă, politici fiscale și administrative nefavorabile
dezvoltării afacerilor (taxe și impozite numeroase)



Adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenților economici și a forței de
muncă din regiune, lipsa resurselor pentru noi investiții



Insuficienta direcționare a fondurilor europene către nevoile reale ale
comunității; proceduri birocratice complexe și de durată mare pentru
obținerea finanțărilor; direcționarea politică a fondurilor guvernamentale
și europene



Delocalizarea firmelor și migrația investitorilor locali



Concentrarea activității economice în puține sectoare implică riscul unei
volatilități ridicate a valorii adăugate și al unei scăderi bruște a
PIB/locuitor, în special în perioadele de criză economică



Evaziunea fiscală, forța de muncă nefiscalizată și competiția neloială



Dezvoltarea urbanistică neplanificată
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2.4. TERENURI ŞI LOCUINŢE
Expansiunea teritorială necontrolată este un fenomen care conduce la
schimbarea tendinţelor de creștere şi implicit la costuri mai mari de administrare

2

și întreținere pentru obiectivele de utilitate publică necesare unei bune
funcționări a sistemelor urbane sau rurale (circulații publice, acces la utilităţi și
dotări publice, etc.).
Dezvoltarea Județului Ilfov și a Municipiului București, din punct de vedere
social, economic și teritorial, a cunoscut o dinamică accentuată care a avut
consecințe majore asupra tuturor componentelor, care s-au reflectat în plan spațial
asupra evoluției teritoriale a capitalei dar în mod special asupra zonelor sale de
influență care se resimt pe întregul teritoriu al județului Ilfov. Lipsa unei viziuni unitare
a teritoriului celor două entități este elementul principal care a condus la perpetuarea
unui proces de dezvoltare incoerent şi inechitabil. Această situație a fost potențată și
de slaba cooperare dintre teritoriului Municipiului București și cel al Județului Ilfov, care
a generat dezechilibre asupra dezvoltării teritoriale, a mediului socio-economic, având
un impact negativ major asupra calității vieții, prin nevalorificarea sau utilizarea
ineficientă a resurselor și a competențelor distinctive.

2.4.1. TERENURI. ZONIFICAREA TERITORIULUI.
Caracteristici ale teritoriului administrativ
Dezvoltarea teritoriilor intravilane ale unităților administrative din cadrul județului
Ilfov este puternic influențată de fenomene precum suburbanizarea și expansiunea
teritorială, existând o perpetuă presiune asupra schimbării destinației terenurilor
agricole extravilane (cu preponderență în destinații precum locuirea în zonele
proxime capitalei sau în zone destinate serviciilor, industriei sau depozitării în
vecinătatea arterelor majore de circulație), astfel, trebuie evidențiată necesitatea interrelaționării dezvoltării teritoriilor administrative ale localităților componente ale județului
Ilfov cu cea a municipiului București, precum și a trasării unor direcții de dezvoltare.
Din punct de vedere al creșterii suprafețelor teritoriilor din intravilan ale localităților
județului Ilfov putem menționa ca U.A.T.- uri care s-au extins considerabil comuna
Mogoșoaia, comuna Berceni, comuna Corbeanca, orașul Măgurele, precum și orașul
Pantelimon.
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Tabel 6 - Extinderea suprafeței de intravilan în județul Ilfov, în principalele localități și în
comuna Mogoșoaia, ha

Localitate

2003

2014

Diferență procentuală între
anul 2004 și anul 2014

620

950

53,22 %

Oraș Bragadiru

1.431

1.866

30,40 %

Oraș Buftea

1.400

3.196

128,29 %

Oraș Chitila

600

980

63,33 %

Oraș Măgurele

915

4.017

331,01 %

Oraș Pantelimon

1.270

2.915

129,53 %

Județul Ilfov

7.933

19.508

145,91 %

Comuna Mogoșoaia

2

Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online și Primăria
Comunei Mogoșoaia

Teritoriul județean este astfel caracterizat de dezvoltarea locuirii și dezvoltarea
sectorului terțiar, prin apariția de zone de comerț, servicii, depozitare, centre logistice,
etc., amplasate cu predilecție în zonele proxime capitalei sau în vecinătatea arterelor
majore de circulație care constituie beneficii importante pentru o funcționare eficientă
a acestora.
Teritoriul județului Ilfov s-a confruntat și încă se confruntă cu fenomenul de
suburbanizare care reprezintă densificarea zonelor construite de la marginea marilor
oraşe, care alături de majorarea numărului localităţilor „urbanizate” din teritoriul
județean, creșterea nivelului de complexitate a profilului acestora, lărgirea paletei lor
de funcţii și adoptarea a unui mod de viaţă „urbanizat” al populației, constituie una din
cauzele majore ale amplificării fenomenului de expansiune teritorială. Însă localitățile
din cadrul județului sunt departe de a răspunde tuturor nevoilor populației, fiind
deficitare mai ales din punct de vedere al diversității ofertei de servicii care prezintă un
decalaj foarte mare față de Municipiul București, noii rezidenți preferând să-și păstreze
avantajele economice oferite de capitală, fenomen care generează creșterea ratei
navetismului și implicit probleme de mobilitate, având în vedere presiunea exercitată
asupra infrastructurii existente (oricum deja deficitară), precum și dependența de
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autovehiculul personal din cauza lipsei alternativelor (slabei deserviri sau lipsei
transportului public între teritoriul județean și capitală).

2

Figura 197 - Gradul de creștere al numărului de locuințe din U.A.T.-urilor județului Ilfov

La nivelul comunei Mogoșoaia, suprafața teritoriului intravilan a cunoscut o creștere
majoră la nivelul aniilor 2004 – 2005, ca urmare a introducerii în intravilan a unei
suprafețe de aproximativ 260 ha prin documentații de urbanism de tip P.U.Z..
Astfel, comparativ cu anul 2003, la nivelul anului 2005, suprafață teritoriului intravilan
al comunei era mai mare cu aproximativ 42%. În perioada 2005-2014 suprafața
teritoriului intravilan a rămas aproape neschimbată, singurele documentații de
urbanism care aduc modificări limitei de intravilan sunt P.U.Z. Cartierul Latin 1 și
P.U.Z. Cartierul Latin 2.
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Figura 198 - Expansiunea teritoriului intravilan al comunei Mogoșoaia
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Cele mai intense extinderi ale fondului construit se evidențiază în zona de est a
comunei, pe malul drept al lacului Mogoșoaia. În cazul acestor extinderi vorbim despre
un caracter rezidenţial dispersat în teritoriu, cu o slabă intensitate de utilizare a
terenurilor, monofuncţionale, cu densităţi foarte scăzute de sub 30 loc./ha. Prin

2

urmare, această zonă este caracterizată de dependenţa faţă de un mijloc de transport
motorizat personal, care să asigure legătura funcţională cu comuna și cu orașele din
proximitate, dar și accesul la dotări şi servicii de interes cotidian, dat fiind faptul că
procentul de deservire cu dotări de proximitate este foarte scăzut.
Totodată, deși depind de conexiunea rapidă cu municipiul București și au apărut ca o
consecinţă a disponibilităţii rezervelor de teren și a oportunităților de dezvoltare oferite
de elemente favorabile unui mediu mai bun de locuire, dezvoltările spontane,
punctuale, în ansambluri rezidenţiale mici (maxim 10-15 locuinţe) sunt deservite de
circulaţii subdimensionate și neasfaltate (îmbrăcăminte de pământ, pietriș). Astfel,
este necesară modernizarea infrastructurii de transport pentru a facilita mobilitatea
locuitorilor şi accesul la dotările de interes cotidian – educaţie, comerţ, cultură etc.
În ceea ce privește accesul la infrastructura tehnico-edilitară, zonele de expansiune
nu sunt deservite de un sitem centralizat de apă şi canalizare, tocmai din cauza
dispersiei țesutului construit, fapt care a dus la echiparea locuinţelor individuale cu
puţuri și fose septice.
Zonificarea teritoriului
Comuna Mogoșoaia este amplasată în proximitatea Municipiul București, fiind
caracterizată de tendinţe intense de urbanizare funcţională. Aceste procese atrag
după ele și necesitatea creării unui sistem coerent de infrastructuri de transport,
implicând atât extinderea rețelelor de circulații, dar și crearea de facilități conexe
acestora precum puncte de transfer pentru schimbarea modurilor de transport,
extinderea infrastructurii de transport public, crearea de noi conexiuni, de noduri de
circulație, etc.
Suprafeţele libere aflate atât în intravilan, cât și în extravilan, reprezintă rezerve
importante de teren necesare în vederea unei dezvoltări echilibrate a teritoriului pe
termen lung, vizând implementarea unor proiecte de importanță majoră la nivel
teritorial, cu un rol polarizator.
În cadrul teritoriului comunei, în condiţiile suprafeței extinse a teritoriului intravilan,
apare riscul unei evoluţii necontrolate a formei urbane, cu implicaţii negative majore
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pe termen lung (peisaj fragmentat, sistem incoerent de circulații, accesibilitate redusă,
reţele ineficiente, imagine incoerentă). Astfel, rezervele de teren sunt necesare în
vederea slăbirii tensiunilor existente sau viitoare pe care dezvoltarea şi creşterea
teritorială le generează în propriul său mediu construit şi natural.

2

Planificarea rezervelor de teren reprezintă o modalitate relevantă de satisfacere a
nevoilor de dezvoltare a teritoriului în contextul dezvoltării existente, cât și
previzionată, astfel putându-se crea premisele pentru delimitarea unor zone sau
culoare în vederea rezervării acestora pentru implementarea unor investiții majore.

Figura 199 - Rezervele de teren ale Comunei Mogoșoaia
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Utilizarea și valorificarea într-un mod durabil a rezervelor semnificative de teren
neutilizat poate avea efecte considerabile și beneficii importante pe termen lung
asupra coerenței teritoriale, asupra mediului social, economic sau a mediului natural.
Teritoriul administrativ al comunei Mogoșoaia reprezintă 1,45 % din suprafatața totală
a județului Ilfov, având o suprafață de 2.621 hectare, din care 470 hectare reprezintă
teren neagricol și 2.151 hectare teren agricol. Din totalitatea suprafeței U.A.T.- ului
Mogoșoaia, 950 hectare reprezintă terenul intravilan, ceea ce însemna un procent de
36 % din suprafața totală.
Conform bazei de date a Institutului Național de Statistică, TEMPO Online, evoluția
fondului funciar în perioada 1990 – 2014, pe categorii de folosință, este reprezentată
în figura de mai jos.

2014
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Figura 200 - Fondul agricol pe categorii de folosință în Comuna Mogoșoaia 1990 - 2014
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online

În ciuda potenţialului impresionant al agriculturii la nivelul județului, specificul şi
structura acesteia reprezintă o problemă atât la nivel local, cât și la nivel județean.
„Fărâmiţarea” (localizarea dispersată a proprietăţilor agricole și suprapunerile
cadastrale) reprezintă o amenințare și o barieră în procesul de dezvoltare și
intensificare a producției agricole intensive, de mare performanţă. La nivelul comunei
majoritatea terenurilor pentru exploatații agricole sunt utilizate în regim de subzistență.
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Fondul funciar cu destinație agricolă a avut cel mai mare număr de hectare în 2004,
2.240 ha, din care suprafața arabilă reprezenta aproximativ 90%, adică 1.989 ha. În
anul 2010 suprafața agricolă a scăzut pâna la valoarea de 1.555 ha, acest lucru fiind
generat de procesul masiv de urbanizare. Livezile și pepinierele pomicole beneficiau
de 247 ha în 1990, suprafața acestora a scăzut brusc în anul 2004 de la 234 ha la 30
ha, anul 2011 fiind ultimul an pentru care I.N.S. indica valoarea de 30 ha. Pășunile au
cunoscut și ele o scădere considerabilă față de nivelul anului 1990, de la 40 ha la 6 ha
în anul 2014. Viile și pepinierele viticole ocupau o suprafață de 5 ha în 1990, au atins
maximul în anul 2003, 35 ha, apoi au scăzut până au ajuns la o suprafață mai mică
decât cea din 1990, 3 ha.
Astel, în perioada 1990 – 2009 suprafața fondului locativ de tip agricol s-a menținut
între procentele de 65 – 75% din suprafața totală a teritoriului administrativ, urmând
ca în anul 2010 aceasta să scadă până la 55%.
De asemenea, cele mai semnificative schimbări ale fondului agricol au rezultat ca
urmare a aprobării a unor documentații de urbanism de tip P.U.Z. care au avut ca
obiect extinderea suprafeței teritoriului intravilan pentru dezvoltarea unor noi zone
rezidențiale. Astfel, fondul agricol de tip livadă a scăzut de la 234 ha (în anul 2004) la
34 ha (în anul 2005), iar suprafața de teren arabil a scăzut de la 1.828 ha (în anul
2009) la 1.507 (în anul 2010).
Pentru terenurile neagricole, I.N.S. - baza de date TEMPO – Online furnizează date
doar pentru perioada 2010 – 2014, interval de timp în care schimbările sunt aproape
imperceptibile, variind între ± 1%. În anul 2014 terenurile neagricole ocupau 1.094 ha,
construcțiile 613 ha, pădurile și alte vegetații forestiere 231 ha, apele și bălțile 114 ha,
căile de comunicații și căile 113 ha în timp ce terenurile degradate și neproductive

Agricol
Păduri și altă vegetație forestieră
Terenuri ocupate cu ape, bălți
Terenuri ocupate cu construcții

ocupau 23 ha. Fânețele au folosit doar un hectar în anul 2003.

Căi de comunicații și căi ferate

Astfel, se poate remarca existența unor suprafețe de teren (terenurile degradate și

Terenuri degradate și neproductive

neproductive) care necesită intervenții pentru a putea fi valorificate din punct de vedere

Figura 201 - Fondul funciar pe
categorii de folosință în Comuna
Mogoșoaia 2014

economic.
La nivelul comunei Mogoșoaia se disting la nivelul fondului construit următoarele zone
funcționale majore: 1. Zone rezidențiale de locuire individuală, 2. Zone rezidențiale de

Sursă date: Institutul Național de
Statistică – Baza de date TEMPO Online

locuire colectivă, 3. Zone mixte – locuire, servicii și comerț și 4. Zone industriale, de
transport și de depozitare.
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1.

Zonele rezidențale de locuire individuală reprezintă un procent de

aproximativ 21% din totalul teritoriului intravilanul. Se disting două tipologii principale
ale zonelor rezidențiale de locuire individuală, zona din vatra veche a comunei și zona
de expansiune, concentrată preponderent pe maul drept al lacului Mogoșoaia.
2.

2

Zone rezidențiale de locuire colectivă sunt prezente punctual în cadrul

comunei, fiind amplasate în proximitatea intersecției drumului național DN1A cu
drumul județean DJ100A și în proximitatea pădurilor din partea de nord - vest a
comunei. Locuirea colectivă reprezintă doar 0,23% din suprafață totală a teritoriului
intravilanul.
3.

Zonele mixte – locuire, servicii și comerț sunt concentrate de-a lungul

drumului național, dezvoltarea acestor zone fiind o consecință a bunei accesibilități
date de drumul național, precum și de vadul comercial generat de acesta.
4.

Figura 202 - Zona de locuire
colectivă și individuală

Zonele industriale, de transport și de depozitare sunt concentrate în în zona

de intersecție a drumului național cu Șoseaua de Centură a municipiului București,
precum și în zona de nord-vest a comunei. Structura industrială a comunei este
dominată de sectoarele: fabricarea de mobilă, fabricarea de conserve și fabricarea de
echipamente și utilaje. Conform analizei profilului economic al comunei Mpogoșoaia,
transportul și depozitarea este sectorul care a cunoscut cea mai ridicată dinamică,
cifra de afaceri crescând cu 195% în perioada 2010-2015, iar ponderea acestuia în
economia comunei s-a dublat.
Bilanțul teritorial existent la nivelul anului 2014 pentru comuna Mogoșoaia este

Figura 203 - Zona funcțiunilor mixte
de servicii și comerț

prezentat în tabelul de mai jos:
Tabel 7 - Bilanț teritorial – situație existentă

Suprafață
[ha]

Procent din total
[%]

205,74

21,66

Zonă locuințe colective și funcțiuni
conexe

2,24

0,24

Zonă mixtă - locuire, servicii și comerț

18,91

1,99

Funcțiune
Zonă locuințe individuale și funcțiuni
conexe
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Suprafață
[ha]

Procent din total
[%]

Zonă instituții publice și servicii

14,40

1,52

Zonă mixtă - servicii, depozitare și
activități productive mici nepoluante

46,62

4,91

Zonă cu destinație specială

2,39

0,25

Zonă industrie și depozitare

17,19

1,81

Zonă unități agro-zootehnice

19,99

0,40

Zonă gospodărie comunală

3,76

4,37

Spații plantate, agrement, sport

41,53

2,10

Păduri

4,80

0,61

Teren agricol aflat în intravilan

429,22

45,19

Zonă căi de comunicație rutieră și
amenajări aferente

76,43

8,05

Zonă căi de comunicație feroviară și
amenajări aferente

4,80

0,51

Teren neproductiv

2,24

0,24

Ape

58,39

6,15

Total

949,65

100,00

Funcțiune

2

Trebuie menționat că teritoriul comunei Mogoșoaia este străbătut de zonele de
servituții aeronautice generate de Aeroportul Internațional Henri Coandă București și
Aeroportul Internațional București – Băneasa Aurel Vlaicu, zone care reglementează
restricții, obligații, precum și condiții și posibilități de utilizare a terenurilor. Mai mult, pe
teritoriul administrativ al comunei Mogoșoaia este amplasat mijlocul CNS – SUR de tip
SSR, echipament care este proprietatea Autorității Aeronautică Civilă Română și care
generează zone de siguranță și protecție specifice.
Având în vedere restricțiile, obligațiile, precum și condițiile și posibilitățile de utilizare a
terenurilor impuse de zonele de servituții aeronautice, în special de către mijlocul CNS
– SUR de tip SSR, se recomandă reglementarea unei zone de protecție predominant
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zonă verde, cu un regim special de construire, pe o rază de 1,50 km față de baza
antenei.

2.4.2. FONDUL LOCATIV
Expansiunea și densificarea fondului destinat locuirii din cadrul teritoriului Județului

FONDUL LOCATIV

Ilfov este influențată direct de factori precum proximitatea față de Municipiul București,
gradul de accesibilitate la infrastructura rutieră și la transportul public, precum și de
gradul de dotare edilitară a unităților administrativ teritoriale. Densitatea spaţiului
rezidenţial determină consecinţe atât asupra caracteristicilor naturale ale mediului, cât
şi asupra calităţii vieţii locuitorilor.

Figura 205 - Densitatea locuințelor (număr locuințe/ha intravilan)

Începând cu anul 2005, s-a înregistrat o dezvoltarea în mod special a zonelor destinate
locuirii individuale, cu regim scăzut de înălțime, iar într-un procent scăzut și a locuirii
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colective, creștere generată de situația economică favorabilă, rezervele de teren
disponibile, accesibilitatea sporită, prețurile atractive și calitatea superioară a fondului
locativ (suprafețe mai generoase, calitatea mediului, mediu mai sănătos și sigur pentru
locuit, etc.).

2

Pe de o parte, acestea sunt de natură să fundamenteze dezvoltarea spațială, aceste
zone constituite putând funcționa ca un motor de dezvoltare al unor zone rezidențiale
de calitate, care ar putea constitui o competență în vederea atragerii unor potențiali
locuitori precum și a unor investitori în cadrul U.A.T.-urilor. Dar, există și riscul
transformării acestora în localități “dormitor” în lipsa unei viziuni de ansamblu, a unei
strategii care să vizeze o dezvoltare integrată a tuturor componentelor necesare unei
creșteri eficiente și durabile a sistemelor de localități.
Putem spune de asemenea, că formele de locuire rezidenţială în expresia lor modernă
sunt considerate nesustenabile, implicând un consum excesiv de spaţiu, fragmentarea
habitatelor şi distrugerea ecosistemelor, sau creşterea costurilor infrastructurilor şi
serviciilor publice necesare, etc. În contextul zonelor rezidențiale de slabă calitate
(generate de specula imobiliară) având condiții precare referitoare la accesibilitate,
rețeaua de circulații, deservirea cu utilități necesare unei bune funcționări, dezvoltarea
excesivă a zonelor destinate locuirii, pot crea un context nefavorabil unor viitoare
dezvoltări, condiționând dezvoltarea spațială.
Comuna Mogoșoaia s-a dezvoltat în primă etapă pe malul stâng al râului Colentina,
reprezentat de salba de lacuri al acestuia prin lacul Mogoșoaia, în vecinătatea
Palatului Brâncovenesc Mogoșoaia. După anul 2003, ca urmare a aprobării a unor
documentații de urbanism de tip P.U.Z. care au avut ca obiect extinderea suprafeței
teritoriului intravilan pentru dezvoltarea unor noi zone rezidențiale, zona construită a
comunei s-a dezvoltat dispersat pe malul drept la lacului Mogoșoaia, zonă care astăzi
formează cartierul Livadă.
Conform fișei localităților furnizată de I.N.S., la nivelul anului 2014, fondul construit din
cadrul comunei Mogoșoaia ocupa circa 613 ha, adică aproximativ 23% din suprafața
teritoriului administrativ, fiind organizat în aprozimativ 2.545 de gospodări.
Datorită vecinătății directe cu municipiul București, ca urmare a fenomenului de
suburbanizare și expansiune teritorială, așa cum a fost explicat anterior, fondul
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construit din cadrul comunei Mogoșoaia, în special fondul consruit cu funcțiunea de

2

locuire, este relativ nou.
Prin analiza datelor preluate de la I.N.S. - R.P.L 2011 se poate observa faptul că în
perioada 2006 -2011 fondul construit cu funcțiunea de locuință a cunoscut o creștere
semnificativă față de anii precedenți. Comparativ cu perioada 1961 – 1970, a doua ca
suscesiune a numărului de locuințe construite (364 clădiri rezidențiale), în perioada
2006 – 2011, s-au finalizat de două ori mai multe locuințe (777 clădiri rezidențiale).
Raportându-ne la totalitatea clădirilor rezidențiale, construcțiile mai noi de anul 2005
reprezintă 38% din fondul construit rezidențial.

Notă:
Locuinţa conventională este o unitate
distinctă din punct de vedere funcţional,
independentă de alte locuinţe sau
spaţii, indiferent dacă este ocupată
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Figura 206 - Clasificarea clădirilor după perioada de construire
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)

În perioada 2006-2008, perioada de boom imobiliar, fondul construit rezidențial a avut
o creștere semnificativă în cadrul comunei Mogoșoaia. Datorită competențelor
distinctive ale comunei date de proximitatea municipiul București, a prezenței
elementelor de cadru natural, dar și a prețurilor terenurilor, localitatea a fost în
perioada respectivă un punct de atracție pentru construcțiile rezidențiale. Criza
economică globală a afectat în special sectorul construcțiilor, determinând creșterea
procentului de locuințe neocupate.
Astfel, la nivelul anului 2011, în cadrul comunei Mogoșoaia, un procent de 13,1 %
dintre locuințele convenționale existente erau neocupate. Raportat la vecinătăți,
raportul locuințelor neocupate este semnificativ mai mare decât în cadrul municipiului
București, dar este mai redus compartiv cu județul Ilfov.
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Locuințe convenționale
neocupate
16,13%

Locuințe convenționale
ocupate
83,87%
Figura 207 - Procentul locuințelor convenționale neocupate, în totalul locuințelor, la
nivelul comunei Mogoșoaia, anul 2011
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)

25%
19,11%

20%

16,36%

16,13%
15%
10,88%
10%
5%
0%

Comuna
Mogoșoaia

Județul Ilfov

Municipiul București

România

Figura 208 – Procentul locuințelor convenționale neocupate, în totalul locuințelor, la
nivel local, județean, național și comparativ cu Municipiul București, anul 2011
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)

Unul dintre aspectele fundamentale luate în considerare la evaluarea calității
locuințelor este disponibilitatea unui spațiu suficient.
În 2014, rata de supraaglomerare a României din punct de vedere al locuinței a fost
de 52,3%, cea mai mare dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, depășind
de trei ori media U.E., de 17,1%.
Alături de indicatorul supraaglomerării, suprafața locuinței poate oferi o imagine asupra
calității locuințelor, în ceea ce privește existența unui spațiu util suficient la nivelul
acestora. La nivelul anului 2014, suprafața locuibilă pe locuință în statele U.E. a fost
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de peste 100 mp, la nivel național de 47,15 mp, la nivelul municipiului București de
46,99 mp, iar la nivelul județului Ilfov de 66,05 mp.
Comuna Mogoșoaia se situează atât peste media națională, cât și peste media
municipiului București și a județului Ilfov, dar totodată sub media europeană din punct

Note:

de vedere a indicatorului suprafața medie a camerelor de locuit, cu o suprafață medie

Rata de supraaglomerare descrie

de 73,83 mp/locuință.

proporția populației care locuiește în
locuințe supraaglomerate, definite prin

Conform datelor preluate din R.PL. 2011, numărul locuințelor cu suprafața de peste
96 mp era de aproximativ 700, reprezentând

25,55 % din totalul locuințelor

convenționale la nivelul anului 2011.

numărul de camere de care dispune
o gospodărie, prin mărimea
gospodăriei, precum și prin vârstele și
situația familială a membrilor acesteia.
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600

într-o locuință supraaglomerată dacă
locuința nu dispune de un număr de
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Figura 209 - Suprafața unităților de locuit
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)

ani;
 O cameră pentru fiecare persoană
cu vârsta cuprinsă între 12 și 17

Din punct de vedere al suprafeței locuibile pe locuitor, comparativ cu suprafața medie

ani, care nu face parte din

locuibilă de 34 mp pe locuitor din Europa, România are o medie relativ scăzută de

categoria anterioară;

18,69 mp/locuitor.
În cazul comunei Mogoșoaia se poate observa aceeași poziționare a acestora în raport
cu nivelul național, nivelul municipiului București și nivelul județului Ilfov, ca și în cazul

 O cameră pentru fiecare pereche
de copii cu vârsta mai mică de 12
ani.

indicatorului suprafața medie a camerelor de locuit. Astfel, comuna Mogoșoaia are o
suprafața locuibilă pe locuitor la nivelul anului 2014 de 29,65 mp, peste media județului
(29,40 mp/locuitor), a municipiului București (18,94 mp/locuitor) și media națională
(18,69 mp/locuitor).
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Numărul mediu de camere pe locuință în România este de 2-3, mult sub numărul
mediu de camere pe locuință din alte țări europene. La nivelul comunei Mogoșoaia
numărul camerelor de locuit pe o locuință convențională este de 3,44, iar numărul
persoanelor pe o cameră de locuit este de 0,80.
Este de menționat că indicatorul numărul persoanelor pe o cameră de locuit este la un
nivel atât de scăzut deoarece, așa cum a fost prezentat mai sus, un procent de peste
15% dintre locuințele din cadrul comunei, nu sunt ocupate.
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Figura 210 - Distribuția gospodăriilor în funcție de numărul de ocupanți
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)

Analizând distribuția gospodăriilor în funcție de numărul de ocupanți, se poate observa
că aproximativ 10% dintre gospodării au 6 sau mai mulți ocupanți, iar la nivelul
comunei un procent de aproximativ 1,5% dintre gospodării au mai mult de 9 ocupanți.
Acest fenomen poate fi explicat pe de o parte de existența gospodăriilor care sunt
alcătuite din mai multe generații, iar pe de altă parte de existența locuitorilor care sunt
înregistrați doar cu domiciliul în cadrul comunei.
Astfel, reglementarea la nivel local a suprafeței minime locuibile pe cap de locuitor este
de natură să îmbunătățească atât rata de supraaglomerare a locuințelor, cât și să
stopeze fenomenul de declarare a domiciliului în comuna Mogoșoaia a persoanelor
care nu locuiesc în localitate.
La nivelul comunei Mogoșoaia, din punct de vedere al numărului de autorizații de
construire eliberate pentru clădiri rezidențiale, exclusiv cele pentru colectivități a oscilat
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în jurul a 50 – 200 autorizații pe an în perioada 2002 – 2014, media fiind de 102
autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale pe an. În cazul clădirilor
rezidențiale pentru colectivități s-a înregistrat o singură autorizație de construire în anul
2007, pentru clădiri administrative 3 autorizații în 2004 și 2 autorizații în 2007, o

2

autorizație în 2014 atât pentru hoteluri și alte clădiri similare cât și pentru clădiri cu
comerț cu ridicata și cu amănuntul, iar în ce privește numărul de autorizații de
construire pentru alte clădiri acestea au avut o medie de 6,5 autorizații pe an în
perioada 2009 – 2014.
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Figura 211 - Autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale în comuna
Mogoșoaia (exclusiv cele pentru colectivități)
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online

Conform datelor preluate de la Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO
– Online, din punct de vedere al evoluției numărului de locuințe pe forme de
proprietate, Comuna Mogoșoaia a cunoscut o perioadă continuă de creștere a
locuințelor proprietate privată în perioada analizată. Astfel, în perioada 1994 – 2015,
fondului de locuințele proprietate privată a crescut cu 1.937 unități, adică cu 170,66%
comparativ cu anul 1994. Nu aceeași tendință poate fi observată în cazul locuințelor
cu formă de proprietate publică. Dacă la nivelul anului 1994 existau 114 locuințe
proprietate publică, în perioada 2000 - 2001 majoritatea au fost transferate în
proprietate privată. Astfel, la nivelul anului 2001 numărul locuințelor proprietate publică
era de 11. În perioada 2009 – 2011, locuințele cu formă de proprietate publică au
cunoscut o ușoară creștere, ajungând la 26, iar din anul 2012 numărul acestora a
stagnat.
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Locuințe existente la sfârșitul anului pe forme de proprietate
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Figura 212 - Locuințe existente la sfârșitul anului, pe forme de proprietate
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online

Din punct de vedere al locuințelor terminate în cursul anului, perioada 2007 – 2009
este perioada de creștere semnificativă a fondului locativ, urmată de o perioadă de
declin generată de criza economică mondială.
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Figura 213 - Locuințe terminate în cursul anului pe surse de finanțare
Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online

Suprafața locuibilă existentă pe forma de proprietate privată în Comuna Mogoșoaia a
înregistrat o creștere masivă de 133,30 %, în perioada 2005 - 2015, de la 97.615 mp
în anul 2005 la 227.741 mp în anul 2015. Nu același fenomen se poate observa în
cazul suprafeței locuibile existente pe forma de proprietate publică. Aceasta a
cunoscut o ușoară creștere în perioada 2010 – 2012, perioadă în care au fost finalizate
14 locuințe din fonduri publice.
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Figura 214 - Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul anului pe forme de proprietate
(metri pătrați arie desfășurată)
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Fișa localității))
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Tabel 8 - Indicatori ai calității locuințelor

Număr locuințe
existente la sfârșitul
anului

Creșterea
procentuală a
fondului de
locuințe [%]

Suprafața locuibilă pe
locuință [mp]

Suprafața locuibilă pe
locuitor [mp]

2009

2014

2009 – 2014

2009

2014

2009

2014

2.446

3.025

23,67%

71,72

73,83

28,87

29,65

Județul Ilfov

122.656

165.168

34,65%

57,17

66,05

22,47

29,40

Municipiul București

792.931

850.909

7,31%

39,15

46,99

14,37

18,94

Regiunea București Ilfov

915.587

1.016.077

10,97%

41,56

50,09

15,39

20,51

8.384.972

8.840.595

5,43%

38,93

47,15

14,49

18,69

Comuna Mogoșoaia

România

Sursă date: Institutul Național de Statistică – Baza de date TEMPO – Online
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2.4.3. CONDIȚII DE LOCUIRE
La momentul efectuării Recensământului Populației și al Locuințelor din 2011 (R.P.L.),
conform datelor definitive, din punct de vedere al dotării cu instalații a locuințelor,
comuna Mogoșoaia avea un procent de 93,92% din locuințe racordare la instalația de
alimentare cu apă curentă, 90,79% racordate la instalația de canalizare, 97,60%
racordate la instalația electrică și 71,02% aveau încălzire centrală.
Din punctul de vedere al dependințelor, 79,43% dintre locuințele comunei Mogoșoaia,
dispuneau bucătărie în locuință și 67,13% dispuneau de baie în locuință.

CONDIȚII DE LOCUIRE

Locuinţe cu baie
în locuință

62,36%
95,20%
72,78%
67,13%

Locuinţe cu
bucătărie
în locuință

84,87%
96,20%
93,02%

Încălzire centrală

45,71%

Instalaţie electrică

79,43%

98,85%

91,34%
56,90%
71,02%

98,11%
97,04%
97,60%

Instalaţie de
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Figura 215 - Dotarea cu instalații și dependințe în Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov și la nivel național
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)
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Comparativ cu nivelul național de dotare a locuințelor convenționale cu instalații și
dependințe, comuna Mogoșoaia depășește aproape toți indicatorii studiați,
amplasându-se aproape de nivelul municipiului București din punct de vedere al
procentului de locuințe racordate la principalele rețele tehnico-edilitare și al procentului

2

de locuințe care dispun de dotările de bază.
Alimentarea cu apă curentă. Din totalul locuințelor racordate la alimentarea cu apă,
97% din locuințe au racordul efectuat direct în locuință, iar restul de 3% sunt racordate
în afara locuinței. După cum putem observa în figura de mai jos, majoritatea locuințelor
sunt racordate la rețeaua publică de alimentare cu apă curentă. Aproximativ 33% din
locuințe și-au creat un sistem propriu de alimentare cu apă curentă.

Tipul de instalație de alimentare cu apă curentă, la nivelul
anului 2011
Cu sistem propriu
862
33%

Din rețea publică
1.718
67%
Figura 216 - Tipul de alimentare cu apă curentă a locuințelor
Surssă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)

În ceea ce privește alimentarea cu apă caldă, situația este puțin diferită, doar 200
(10%) de locuințe sunt racordate la rețeaua publică. Majoritatea locuințelor și-au
dezvoltat propriul sistem de încălzire a apei, aproximativ 1.851 de locuințe (90%)
Comuna Mogoșoaia este amplasată între Orașul Buftea și Municipiul București, acest
lucru aduce un plus valoare condițiilor de locuire prin prezența unor legături ale
utilităților între cele două localități cum este și sistemul de canalizare, comuna
Mogoșoaia fiind traversată de canal colector Buftea – București.
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Din punct de vedere al rețelei de canalizare, 90,79% din locuințe au instalație de
canalizare, din care 67% sunt racordate la rețeaua pulică de canalizare, iar 31% dețin
sistem propriu de canalizare.

2

Tipul de instalație de canalizare, la nivelul anului 2011

Alte situaţii
53
2%

Din rețea
publică
1.680
67%

Cu sistem
propriu
761
31%
Figura 217 - Tipul racordare la sistem de canalizare
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)

În ceea ce privește dotarea locuințelor cu combustibil pentru gătit, un procent de
94% dintre locuințe folosesc drept combustibil gazul.

Tipul de combustibil folosit pentru gătit, la nivelul anului 2011

Energie electrică
29
1%

Altul
49
2%

Combustibil solid
86
3%
Gaze
2.583
94%

Figura 218 - Tipul de combustibil folosit pentru gătit
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)
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Din punct de vedere a încălzirii locuințelor, în cadrul comunei Mogoșoaia 73%
dintre locuințe dispun de încălzire centrală, printr-o centrală proprie.
Din totalul locuințelor cu încălzirea prin centrală proprie 94% dintre acestea sunt
alimentate cu gaze din rețeaua publică.

2

Modul de încălzire a locuinței, la nivelul anului 2011

Încălzire centrală
1951
73%
Fără încălzire
centrală
712
27%

Figura 219 - Modul de încălzire a locuinței
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)
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Combustibil solid

Alt tip de energie

Figura 220 – Combustibilul utilizat de locuințele care utilizează centrala termică
pentru încălzire
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
Actualizare 2017

161

În cazul locuințelor care nu dispun de încălzire centrală, acestea au abordat ale soluții:
încălzire de la aragaz, 3,5%, încălzire cu sobă, 85,4%, încălzire pe sistem electric,
2,9%, sau alte metode, 8,2%.
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Încălzirea se face
cu aragaz

Încălzirea se face
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Energie electrică

Alt mod de încălzire

Figura 221 - Modul de încălzire a locuinței, pentru locuințele fără încălzire centrală
Sursă date: Institutul Național de Statistică (Recensământul Populației și al Locuințelor 2011)

Analizând combustibilul utilizat pentru încălzirea locuințelor care sunt dotate cu sobă /
șemineu, combustibilul solid este folosit de 78,9% dintre locuințe, gazele din rețeaua
publică de 20,2%, iar gazele lichefiate și combustibilul lichid de 0,9%.
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TERENURI. ZONIFICICAREA
TERITORIULUI

2.4.4. ANALIZA S.W.O.T.
 Resurse de teren de mari dimensiuni care pot fi utilizate pentru noi
dezvoltări sau dotări;
 Pe teritoriul Mogoșoaiei există suprafețe mari de teren agricol viabil,
predominând folosința arabilă, aproximativ 88% din totalul terenurilor
agricole în 2004 și peste 95% în 2014;
 Dezvoltarea accelerată a zonelor rezidenţiale.

FONDUL
LOCATIV

 Fond locativ nou și în stare bună, construit prin tehnici moderne;
 Suprafața medie locuibilă este de aproximativ 26 m², peste media
națională, iar numărul de persoane per camere pentru o locuința

S

CONDIȚII DE
LOCUIRE

convențională este de 0,80;
 Peste 80% din locuințe sunt racordate la utilitățile publice de tipul:
alimentarea cu apă curentă, canalizare și energie electrică;
 În proporție de 80 – 90% locuințele sunt dotate cu dependințe (baie și
bucătărie)

PUNCTE TARI

TERENURI. ZONIFICICAREA
TERITORIULUI

 Disparitățile de dezvoltare între diferitele subzone ale comunei;
 Segmentarea în parcele caracteristice terenurilor agricole a rezervelor de
teren, ceea ce îngreunează procesul de dezvoltare structurată a
acestora, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile.
 Dezvoltarea urbană accelerată a diminuat semnificvativ suprafața
agricolă, prin urmare suprafața terenurilor arabile au cunoscut o scădere
de 18% iar cele de tip livadă cu 85%.

FONDUL LOCATIV

 Dezvoltarea de tip „sprawl” a Cartierului „Livadă”;

W

 Dezvoltare lentă a infrastructurii tehnico-edilitare în zonele rezidenţiale
noi;
 Existența unui număr redus de locuințe proprietate publică;
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CONDIȚII DE
LOCUIRE

 Lipsa unui agent public ce furnizează apă caldă și căldură se observă din
faptul că majoritatea locuințelor au un sistem propriu de încălzire a apei
și pentru încălzirea locuințelor;
 Peste 30 % din locuințe își gestionează în regim propriu evacuarea

TERENURI. ZONIFICICAREA
TERITORIULUI

CONDIȚII DE
LOCUIRE

FONDUL
LOCATIV

TERENURI. ZONIFICICAREA
TERITORIULUI

apelor uzate.
 Necesitatea de extindere a municipiului Bucureşti;
 Comuna Mogoșoaia – oraș satelit al muncipiului București;
 Valori crescute ale terenurilor din intravilan datorită proximității față de
municipiul București;
 Valori mici și medii pentru terenurile din extravilan, terenuri ce pot fi
achiziționate de comuna Mogoșoaia pentru a primi noi funcțiuni care pot
deveni motoare ale economiei locale: parcuri industriale / tehnologice,
centre de afaceri, etc.
 Dezvoltarea sectorului imobiliar în afara Bucureştiului;
 Programe Operaționale Regionale care sprijină reabilitarea locuințelor

O

colective;
 Extinderea rețelelor tehnico-edilitare din municipiul București;

OPORTUNITĂȚI
 Accentuarea tendinţei de expansiune necontrolată;
 Dezvoltarea urbanistică neplanificată la nivelul localităților din
proximitatea municipiului București.
 Nu există personal suficient pentru a controla respectarea
reglementărilor urbanistice în vigoare și pentru a lua măsuri adecvate în
cazul în care acestea nu sunt respectate.
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2.5. INFRASTRUCTURA ŞI ECHIPAREA TERITORIULUI
2.4.1. INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ȘI FEROVIARĂ
Transportul este unul dintre aspectele esențiale ale unei dezvoltări durabile.

2

Cererea simultană pentru reducerea impactului asupra mediului și asigurarea
unui nivel ridicat de accesibilitate pentru rezidenți evidențiază necesitatea unor
măsuri coordonate. Planificarea transportului ar trebui integrată cu planificarea
spațială a teritoriului, având la bază principiile dezvoltării durabile. Principalele
probleme generate de transport sunt congestiile de trafic, poluarea aerului și
poluarea fonică, consumul de energie, numărul de accidente și necesarul
resursei de teren. Poluanții din aer, care determină în general cele mai mari
probleme în orașele europene, sunt pulberile în suspensie și dioxidul de azot.
Astfel, planificarea transportului și modul de utilizare a terenurilor trebuie
studiate integrat, în raport cu interacțiunea dintre ele. Impactul determinat de
interacțiunea dintre cele două poate fi diferit de impactul așteptat prin tratarea
celor două subiecte individual. Rezultatele obținute depind de dimensiunea,
densitatea și de structura teritoriului, precum și de caracteristicile sistemului de
transport. Reglementarea utilizării terenurilor, prin prisma potențialului de a
influența lungimea medie a călătoriilor, poate fi văzută ca un factor care
determină nivelul de consum de energie al unui teritoriu. Lungimea medie a
deplasărilor crește mai mult decât liniar odată cu dimensiunea fizică a
teritoriului dezvoltat.
În cadrul procesului de elaborare a Strategiei Comunei Mogoșoaia au fost analizate și
evaluate documentațiile strategice de dezvoltare și planificare care pot influența nivelul
și structura mobilității din cadrul teritoriului studiat, precum și necesitățile în ceea ce
privește infrastructura și serviciile de transport.
Astfel, în cadrul Strategiei de circulații au fost luat în considerare următoarele
documentații:


PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL (P.A.T.N.)



STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI – ROMÂNIA
POLICENTRICĂ 2035



MASTER PLANUL GENERAL DE TRANSPORT AL ROMÂNIEI (M.P.G.T.)



PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN ILFOV



PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 2016-2030, REGIUNEA
BUCUREȘTI – ILFOV
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI ILFOV "Orizont 2020"

Conectivitatea la principalele coridoare de transport
Rețeaua trans-europeană de transport (TEN-T) este un proiect al Uniunii Europene ce

2

prevede crearea unei rețele complete de transport auto, feroviar și naval. Rețeaua
urmează să conecteze pe teritoriul Uniunii Europene infrastructura de transport,
telecomunicații și energie a statelor membre. Crearea acestor rețele are ca obiectiv,
alături de interconectarea rețelelor naționale, și stabilirea de legături între punctele
periferice ale Uniunii Europene și zona sa centrală.

Figura 222 - Rețeaua TEN-T de bază și extinsă la nivelul României
Sursă: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html

Realizarea rețelei TEN-T reprezintă un factor major pentru stimularea competitivității
economice și dezvoltării durabile a Uniunii Europene care contribuie la implementarea
și dezvoltarea Pieței Interne, precum și la creșterea coeziunii economice și sociale.
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Conform studiilor elaborate de Comisia Europeană cu privire la dezvoltarea și
finanțarea rețelei TEN-T până în anul 2030, prioritățiile pentru teritoriul României
privesc coridoarele Rin - Dunăre și Orient - Mediterana de est. Proiectele identificate
eligibile pentru finanțare au ca obiect infrastructura feroviară (tronsonul Arad -

2

Constanța, inclusiv podurile peste Dunăre de la Cernavodă și Fetești;
tronsonul Timișoara - Drobeta Turnu Severin - Craiova / Calafat - București),
infrastructura fluvială (segmentul românesc al Dunării, inclusiv canalul Dunăre Marea Neagră) și conexiunile dintre rețele (conectarea aeroporturilor Otopeni și
Traian Vuia și a porturilor Drobeta Turnu Severin, Calafat, Giurgiu, Cernavodă, Galați
și Constanța) cu infrastructura feroviară și rutieră.

Figura 223 - Coridoarele TEN-T Rin – Dunăre și Orient - Mediterana de est, prioritare pentru perioada 2014-2020, la nivelul României
Sursă: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
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Județul Ilfov este traversat de rețeaua TEN-T de bază și extinsă asigurându-se astfel
o bună conectivitate cu teritoriul național, dar și cu principalele capitale europene.
TEN-T presupune o reţea de transport europeană unică, multimodală, care cuprinde
toate modurile de transport: terestru, maritim şi aerian, asigură conexiuni

2

internaţionale şi permite circulaţia rapidă a bunurilor şi persoanelor în Piaţa Internă şi
cu ţările vecine.

Figura 224 - Rețeaua TEN-T de bază și extinsă la nivelul județului Ilfov
Sursă: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html

Pentru a putea fi finanțate și implementate, proiectele aferente programului TEN-T
trebuie să fie testate în cadrul Master Planului General de Transport al României
(M.P.G.T.), iar proiectele care sunt sustenabile au stat la baza aprobării M.P.G.T..
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Figura 225 - Coridoarele TEN-T Rin – Dunare și Orient - Mediterana de est, prioritare
pentru perioada 2014-2020, la nivelul județului Ilfov
Sursă: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html

La nivel național principalele investiții în infrastructura de transport sunt cuprinse în
cadrul Master Planului General de Transport al României.
Master Planul General de Transport este conceput pentru a oferi o strategie clară de
dezvoltare a sectorului de transport din România pentru următorii 20 de ani. Pentru a
putea fi valorificat, acesta trebuie să ofere soluții implementabile pentru problemele și
cerințele sectorului de transport din România.
Principale proiecte din cadrul Master Planul General de Transport care influențează
sistemul de transport, precum și cererea de mobilitate aferentă ariei de studiu sunt
următoarele: -

Autostrada de centură a Municipiului București;
Terminal intermodal în vecinătatea Aeroportul Internațional Henri
Coandă, județul Ilfov;

-

Modernizare a liniei de cale ferată în nord - București - Aeroportul
Henri Coandă.
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Din punct de vedere al rețelei feroviare, la nivelul regiunii București-Ilfov, o treime din
unitățile administrativ teritoriale sunt conectate prin stații C.F.R. la rețeaua de căi ferate
naționale (din care 7 U.A.T.-uri la rețeaua TEN-T de bază). Orașele Chitila, Buftea,
Pantelimon și comunele Chiajna, Periș, Domnești, Brănești prezintă o conectivitate

2

primară la rețeaua feroviară TEN-T centrală și extinsă.
Conectivitatea secundară este asigurată de Magistrala C.F.R. 700 care traversează
localitățile Mogoșoaia, Otopeni, Balotești, Moara Vlăsiei și Grădiștea și care se leagă
de rețeaua TEN-T de bază în stațiile Basarab și Gara de Nord din Municipiul București.
Conectivitatea la nivelul regional, județean și local
La nivel regional, pentru a putea fi finanțate utilizând fonduri europene, proiectele de
investiție în infrastructură trebuie să fie cuprinse în cadrul Planul De Mobilitate Urbană
Durabilă 2016-2030, Regiunea București-Ilfov.
Principale proiecte din cadrul P.M.U.D. București – Ilfov care influențează sistemul de
transport, precum și cererea de mobilitate aferentă Comunei Mogoșoaia sunt
următoarele:
a)

Realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe ruta BufteaStrăulești

Se urmărește asigurarea unei legături directe, de calitate înaltă și eficientă între zonele
aflate în curs de dezvoltare din Buftea și Mogoșoaia, către sistemul de transport public
din București. Bunele practici internaționale recomandă crearea de benzi dedicate și

Figura 226 - Componenta autobuz
rapid

infrastructuri pentru sistemele de autobuze rapide, pentru a maximiza atractivitatea,
fiabilitatea și viteza acestora. Sistemele moderne de Autobuz rapid oferă multe dintre
avantajele tramvaielor, dar cu beneficii mai mari concretizate prin număr de călători
mai mare, calitatea mediului rezultată din utilizarea unor vehicule noi și de înaltă
calitate, operațiuni eficiente și rentabile.
Scenariul optim propune două linii de Autobuz rapid, care vor deservi locații din Județul
Ilfov care se preconizează că se vor dezvolta pe durata perioadei de referință.
Furnizarea unui transport public de calitate în prezent va reduce dependența de
autoturism în viitor.
Linia 1 Autobuz rapid - Măgurele
Linia 2 Autobuz rapid – Buftea
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Figura 227 - Componenta de cale
ferată
Sursă: Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă 2016-2030, Regiunea
București-Ilfov
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Ținând cont de limitările actuale ale carosabilului și de direcțiile viitoare de dezvoltare,
noua rută de Transport Rapid cu Autobuzul ar trebui dezvoltată în lungul noilor drumuri
planificate, pentru a asigura servicii viitoarelor dezvoltări imobiliare din Ilfov, mai ales
cele din Buftea și Mogoșoaia.
b)

2

Modernizarea centurii feroviare a Bucureștiului

Scopul acestui proiect este de a oferi o conectivitate îmbunătățită către Rețeaua
Națională de Căi Ferate la nivel național și regional. În prezent, traficul feroviar intercity se termină într-una dintre gările naționale a Bucureștiului, din care pasagerii sunt
forțați să se transfere. Într-un efort de îmbunătățire a folosirii a serviciilor de transport
feroviar și de a crește nivelul serviciilor, proiectul Centura feroviară a Bucureștiului a
fost destinat să permită traficul feroviar neîntrerupt prin București fără o stație
terminală.
Proiectul Centurii feroviare oferă beneficii în principal la nivel național și regional, în
vreme ce P.M.U.D. București-Ilfov se concentrează pe zona urbană și împrejurimile
sale imediate. Astfel, P.M.U.D. recomandă efectuarea unui studiu de fezabilitate
dedicat, ce poate evalua costurile și beneficiile Centurii feroviare la o scală adecvată.
c)

Înființarea rețelei de agrement pentru biciclete: piste de biciclete și locuri

Figura 228 - Terminale de metrou cu
condiţii de transfer modal
Sursă: Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă 2016-2030, Regiunea
București-Ilfov

de parcare
Principalul concept pentru implementarea acestui proiect este încurajarea utilizării
bicicletei, ca activitate sportivă și de agrement, împreună cu promovarea unei părți din
obiectivele turistice din Regiunea București-Ilfov. Dat fiind faptul că Județul Ilfov are
anumite caracteristici geografice, potențialul său ciclist trebuie promovat și dezvoltat.
Pe baza analizei situației curente a potențialului turistic al zonei, există 4 trasee
propuse: Lacul Cernica, Lacul Chitila și Mogoșoaia, Pădurea Băneasa-Căldărușani,
Pădurea Băneasa-Snagov.
d)

Pasaj denivelat Centura Municipiului București – Drumul Național DN1A

Acest proiect este considerat proiect de rezervă în cadrul Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă al Regiunii București-Ilfov.

Figura 229 - Traseu piste de biciclete
Lacul Chitila și Mogoșoaia
Sursă: Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă 2016-2030, Regiunea
București-Ilfov

Se urmărește fluidizarea traficului în principalele puncte de intersecție între drumurile
județene, naționale, Centura București, precum și intersecția cu calea ferată.
e)

Stații de metrou conform Strategiei de dezvoltare a rețelei de metrou

Staţiile de metrou care vor fi dezvoltate în prima coroană de localităţi periurbane
(Mogoşoaia, Voluntari, Bragadiru), în conformitate cu Strategia de dezvoltare a rețelei
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de metrou, este recomandabil să fie organizate ca puncte intermodale cu condiţii de
transfer (park&ride, bike&ride).
f)

Modernizarea Drumurilor Județene

Strategia curentă de dezvoltare a Județului Ilfov pentru 2020 include măsuri de

REȚEA RUTIERĂ PRINCIPALĂ

2

îmbunătățire a infrastructurii rutiere (reabilitare și modernizare – inclusiv poduri și
podețe), inclusiv realizarea conexiunii Șoseaua de centură – Corbeanca – DJ 101
(Periș) și realizarea legăturii DN1A – DJ101 – DN1 (Aeroport Henri Coandă).
Infrastructura de transport la nivel local
Infrastructura rutieră
Comuna Mogoșoaia are o bună accesibilitate atât dinspre Municipiul București, cât și
dinspre Municipiul Ploiești, asigurată prin drumul național DN 1A (cu ruta București –
Mogoșoaia – Buftea – Ploiești) care traversează comuna pe direcția nord – sud. Pe
direcția est-vest, legătura cu vecinătățiile este asigurată în principal de Șoseaua de
Centură a Municipiului București.

Figura 230 - Rețea rutieră principală

Conform recensământului general al circulației rutiere elaborat de Compania Națională

Sursă: Studiu de fundamentare Strategie de circulații (actualizată 2017)

de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) din 2010 lungimea drumului
național DN 1A este de 163,79 km, cu un traficul mediu zilnic anual de 7.424 vehicule,
din care 4.738 autoturisme, iar Șoseaua de Centură a Municipiului București are o

REȚEA RUTIERĂ SECUNDARĂ

lungime totală de 71,323 km și un trafic mediu zilnic anual de 15.471 vehicule, din care
5.943 autoturisme.
Rețeaua rutieră principală existentă este alcătuită din:


Șoseaua București-Târgoviște (DN 1A km 12+260 - 16+600) - arteră principală
de circulație ce traversează teritoriul administrativ al comunei pe direcția nordsud, și care asigură legătura comunei cu muncipiul București în sud și cu orașul
Buftea în nord;



Șoseaua Chitila-Mogoșoaia, care leagă Șoseaua București-Târgoviște (DN 1A)
și Șoseaua Banatului (DN 7), adică comuna Mogoșoaia și orașul Chitila;



Șoseaua de Centură a Municipiului București (CB km 65+900 - 68+950), care
este singura legătură rutieră a comunei cu orașul Otopeni.

Aceasta are următoarele roluri:


De a asigura continuitatea pe teritoriul localității a rețelei est-vest (zona nouă –
zona veche a comunei);
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Figura 231 - Zone rețea rutieră
secundară
Sursă: Studiu de fundamentare Strategie de circulații (actualizată 2017)
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De a prelua traficul de tranzit pe direcția municipiul București – orașul Buftea și
pe direcția orașul Otopeni – orașul Chitila;



De a prelua traficul greu generat de zonele de producție și de depozitare.

Rețeaua rutieră principală are o lungime de 7,6 km pe teritoriul administrativ al comunei

2

Mogoșoaia, fiind în totalitate modernizată cu asfalt.
Rețeaua rutieră secundară este alcătuită din arterele de circulații de categoria a III-a
și a IV-a care deservesc local zonele componente ale comunei. Șoseaua BucureștiTârgoviște (DN1A), calea ferată C.F. București – Urziceni și oglinda de apă a salbei
lacului Mogoșoaia segregă intravilanul comunei în 3 zone distincte din punct de vedere
al rețelei stradale existente:
Legăturile rutiere în cele 3 zone sunt asigurate doar de rețeaua rutieră principală ceea
ce determină creșterea traficului pe arterele componente ale acesteia.
Zona 1 reprezintă zona veche a comunei și este caracterizată de o tramă stradală
neregulată, dezvoltată spontan, cu ampriza străzii preponderent cuprinsă între 10,00 m
și 12,00 m.
Zona 2 este caracterizată de circulații înguste și subdimensionate, majoritatea fără

Figura 232 - Conectivitatea regiunii la
rețeaua feroviară TEN-T și națională
Sursă: Planul de Dezvoltare Regională
a Regiunii București-Ilfov 2014-2020

îmbrăcăminte asfaltică. Sistemul de circulații nu a fost dezvoltat pe baza unui plan
prestabilit, ci este rezultatul dezvoltării micilor zone industriale și de depozitare, precum
și a locuințelor individuale prin parcelarea terenurilor agricole (parcele lungi cu
deschidere mică la stradă). Astfel, sistemul nu poate asigura un trafic fluent din cauza
numărului mare de artere de categoria IV (fundături), circulații caracteristice zonei.
Zona 3 reprezintă zona nouă a comunei, dezvoltată în anii 2000, pe baza P.U.Z. aprobat
cu H.C.L. Comuna Mogoșoaia nr. 11 din 5.05.2004. Deși rețeaua de transport a avut la
baza o documentație de urbanism, zona nouă a comunei s-a dezvoltat exploziv și este
caracterizată de străzi subdimensionate, neasfaltate, care nu au fost realizate în
conformitate cu profilul transversal tip reglementat prin P.U.Z..

Figura 233 - Plecări și sosiri de
trenuri în localitățile Regiunii de
Dezvoltare București - Ilfov, pe
categorii de trenuri și tipuri de
operatori feroviari
Sursă: Planul de Dezvoltare Regională
a Regiunii București-Ilfov 2014-2020

Infrastructura feroviară
Din punct de vedere al rețelei de cale ferată, comuna este deservită de magistrala de
cale ferată C.F. București – Urziceni, având pe teritoriul administrativ al comunei stația
C.F. călători Mogoșoaia, și magistrala de cale ferată C.F. București – Ploiești care
tranzitează comuna.
Magistrala VII CF București – Urziceni are traseu comun cu calea ferată de centură a
municipiului București. Stația CF de călători Mogoșoaia este slab utilizată datorită
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amplasării sale nefavorabile față de intravilanul comunei. Aceasta poate accesată din
drumul național DN 1A printr-un drum de exploatare ce duce direct la stația CF.
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Figura 234 - Rețeaua de căi ferate

Infrastructura pentru deplasări lente (biciclete și pietonal)
Infrastructura aferentă deplasărilor pietonale este deficitară, fiind caracterizată de
discontinuitatea traseelor, calitatea slabă și gradul de uzură a infrastructurii, precum și
neasigurarea condițiilor de siguranță, mai ales în cazul traseului pietonal desfășurat
de-a lungul drumului național DN1A, care reprezintă traseul cu cel mai ridicat flux
pietonal.
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O barieră importantă în calea deplasărilor pietonale este reprezentată de calitatea
sistemelor de circulații generată de starea acestora de funcționare, iluminarea slabă,
lipsa sau dimensiunile mici ale aleilor pietonale, semnalizarea incorectă, mobilarea
defectuasă a acestora cu corpuri de iluminat, cu reclame, cu mobilier urban, precum

2

și supra-aglomerarea, etc., toate acestea ducând la un mediu pietonal nesigur și
neîncăpător, încurajând astfel utilizarea benzilor dedicate autoturismelor. În plus,
nivelul scăzut al sancțiunilor care vizează viteza excesivă a autovehiculelor contribuie
prea puțin la încurajarea calmării traficului în vederea creșterii calității și siguranței
pietonilor.
Din punct de vedere al infrastructurii velo, în comuna Mogoșoaia, nu sunt amenajate
piste de bicicliști.
Datorită atractivității comunei din punct de vedere turistic, atractivitate generată în
special de activitățiile culturale (Palatul Brâncovenesc) și de agrement (Parcul
Mogoșoaia, WakePark, Club de echitație Academia Ecvestră, Centrul de Fotbal
F.R.F.), dezvoltarea infrastructurii velo este o necesitate.
De asemenea, trebuie menționat evenimentul anual Mogoșoaia Triathlon care se
desfășoară în comună, și care vizează și un traseu pentru biciclete de 13 km, în jurul
lacului Mogoșoaia.
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2.4.2. UTILITĂȚI PUBLICE ȘI INFRASTRUCTURA AFERENTĂ ACESTORA
Rețele tehnico-edilitare majore
Infrastructurile majore sunt reţele de transport de interes naţional şi strategic care au

2

rolul de a transporta capacități mari de resurse în vederea aprovizionării unor teritorii,
având ca obiectiv final distribuirea acestora în sistemele de rețele tehnico-edilitare la
nivel local.
Comuna Mogoșoaia este traversată de următoarele infrastructuri tehnico-edilitare
majore:


Reţea de transport a gazelor naturale, DN700 Inel București;



Canalul colector Buftea – București 80.

Reţea de transport a gazelor naturale, DN700 Inel București
Rețeaua de transport a gazelor naturale, DN700 Inel București face parte din culoarul
de transport Nord-Sud (Medieșu Aurit – Sărmașu – Coroi – Șinca – Moșu).
În prezent, prin intermediul conductelor aferente acestui culoar se asigură:


importul de gaze naturale prin punctul de interconectare Medieşu Aurit cu
Ucraina la o capacitate de 4,0 mld.mc/an;



preluarea producţiei interne de gaze naturale din sursele din Ardeal;



înmagazinarea gazelor în depozitele interne;



alimentarea cu gaze naturale a consumurilor zonelor de Nord, Central şi de
Sud-Est Bucureşti.

În conformitate cu art. 109-113 din Legea Energiei electrice și a Gazelor naturale nr.
123/2012, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, în calitate de concesionar al SNT,
beneficiază de dreptul de uz și de servitute legală asupra terenurilor pe care sunt
amplasate conductele, în vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare
și întreținerea a acestora pe toată durata lor de existență.
Canalul colector Buftea – București 80
Sistemul de canalizare Buftea și cel din Mogoșoaia colectează apele uzate din
localități și le evacuează gravitațional în canalul colector ape uzate Buftea-București
(aflat în proprietatea Consiliului Județean Ilfov) care transportă apa uzată în
canalizarea Municipiului București, fără o epurare prealabilă.
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Figura 235 - Rețele tehnico-edilitare majore
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Alimentarea cu apă
Captarea apei
Alimentarea cu apă potabilă a Comunei Mogoșoaia este realizată în sistem centralizat
în zonele construite. Aceasta se realizează din surse proprii, și anume, prin 7 puțuri
forate de mare adâncime și 2 gospodării de apă.
De menționat, încă mai există punctual construcții care au ca sursă de apă potabilă,
pânza feratică, prin puțuri săpate de tip rural, amplasate în curțile gospodăriilor sau pe
marginea drumurilor. Adâncimea apei în puțuri este de 8-12 m și calitatea apei nu
corespunde condițiilor cerute de STAS 1342-91.
Construcțiile dezvoltate pe malul drept al Lacului Mogoșoaia, din cartierul Livadă, au
surse proprii de apă, realizate din puțuri forate la adâncimi variabile din stratele de
Mostiștea (35-65 m) și respectiv stratele de Frățești (150-320 m).
Calitatea apei subterane este în general cu conținutul de calciu sau fier peste limitele
admise în STAS 1342-91 ”Apa potabilă. Calitatea apei”.

Evoluția capacității de producere a apei potabile distribuită [metri cubi/zi]
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Figura 236 - Evoluția capacității de producere a apei potabile distribuite
Sursă date: INS – Baza de date TEMPO Online

Prin capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile se înțelege cantitatea
maximă de apă potabilă ce poate fi debitată de instalația de alimentare cu apă într-o
unitate de timp, pentru fiecare instalație de captare - tratare în parte, atât pentru apa
industrială cât și pentru apa potabilă.
În capacitatea totală a instalațiilor de captare se vor include numai acelea care
deservesc instalațiile centralizate de alimentare cu apă și nu cele ale unităților pentru
nevoile industriale proprii.
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La nivelul comunei Mogoșoaia, conform datelor preluate de la INS - Baza de date
TEMPO Online, se remarcă o scădere majoră a capacității de producere a apei
potabile în anul 2009, comparativ cu anul 2008, urmată apoi de o creștere treptată.
Rețele de distribuție
Din punct de vedere al deservirii cu rețele de distribuție, zona veche a comunei (malul

200 mii mc
34%

stâng al Lacului Mogoșoaia) este acoperită aproape integral de acestea, însă în zona
noua există rețelele de distribuție în special pe arterele principale de circulație, Str.
Martha Bibescu, Str. Vânătorilor și Str. Astronomului.
Prin Master Planul pentru sectorul de apă și apă uzată – Județul Ilfov, este propusă
extinderea rețelei de distribuție cu apă potabilă astfel încât toate zonele construite să

Uz casnic
384 mii mc
66%

fie deservite.

Figura 237 - Ponderea cantității de uz
casnic din total apă potabilă
distribuită, la nivelul anului 2015
Sursă date: INS – Baza de date
TEMPO Online

Evoluția lungimii totale a rețelei simple de distribuție a apei potabile, Comuna Mogoșoaia
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Figura 238 - Evoluția lungimii totale a rețelei simple de distribuție a apei potabile
Sursă date: INS – Baza de date TEMPO Online

Conform datelor preluate de la INS - Baza de date TEMPO Online, la nivelul anului
2015, lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile era de 45,0 km, cu
80% mai mare, comparativ cu anul 2006.
La nivelul anului 2015, aproximativ 85% din terenurile construite în intravilan sunt
racordate la rețeaua de alimentare cu apă.
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Din punct de vedere al evoluției cantității de apă potabilă distribuite, aceasta prezintă
un trend ascendent, datorat creșterii cererii pentru apa potabilă de uz casnic. Dacă la
nivelul anilor 2009 – 2011 procentul apei potabile de uz casnic reprezenta aproximativ
20% din totalul de apă potabilă distribuită, acest raport s-a inversat, iar la nivelul anului
2015, apa potabilă distribuită pentru uz casnic reprezenta 66% din total.

Evoluția cantității de apă potabilă distribuită [mii metri cubi]
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Figura 239 - Evoluția cantității de apă potabilă distribuită
Sursă date: INS – Baza de date TEMPO Online
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Figura 240 - Deservirea intravilanului Comunei Mogoșoaia cu sistem centralizat de alimentare cu apă
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Canalizarea apelor uzate
La nivelul sistemului de canalizare, comuna este traversată de canalul colector Buftea
- București la care aceasta este branșată. Cartierul Livadă reprezintă o excepție
datorită factorilor fizici (lacul), astfel în această zonă evacuarea apelor uzate menajere

2

din gospodărie se realizează în sistem propriu, prin fose septice, bazine, ș.a.
Rețele de colectare
Din punct de vedere al deservirii cu rețele de colectare, zona veche a comunei (malul
stâng al Lacului Mogoșoaia) este acoperită în proporție de aproximativ 80%, iar în
zona nouă nu există deloc rețelele de colectare.
În cartierul Livadă, în toată partea de vest a comunei evacuarea apelor uzate menajere
din gospodării se realizează în regim propriu, prin fose septice, latrine uscate, puţuri
absorbante sau bazine.
Prin Master Planul pentru sectorul de apă și apă uzată – Județul Ilfov, este propusă
extinderea rețelei de colectare a apelor uzate astfel încât toate zonele construite să fie
racordate la sistemul centralizat de canalizare.
De asemenea, în cadrul aceluiași proiect este propusă o stație de epurare în sudul
comunei, pe terenul unei unități militare.
Canalizarea apelor pluviale
Sistemul de captare a apelor pluviale este parțial dezvoltat, acesta este bine conturat
în zona centrală a comunei în jurul drumului național DN 1A și pe principalele străzi
din comună. În zonele neconstruite, apele pluviale sunt direcționate către canale
deschise, ce preiau apele și sunt deversate în lac. În cazul canalelor colmatate, apele
pluviale se scurg liber pe suprafața terenului. Conform studiului hidrologic realizat în
2007, pe suprafața comunei Mogoșoaia se regăsesc o serie de zone inundabile.
În zonele construite, unele canalele deschise sunt amenajate dar au malurile
degradate, cu ape care stagnează, reprezentând un factor de poluare a zonei.
În afara zonelor construite, apele de ploaie sunt parțial direcționate către canale
deschise (în stare medie sau rea de funcționare) care preiau apele de ploaie din cadrul
terenurilor și le descarcă în lac iar în cazul canalelor de desecare colmatate sau în
cazul lipsei acestora, apele de ploaie se scurg liber la suprafața terenurilor, neexistând
canalizare pluvială.
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Evoluția lungimii totale simple a conductelor de canalizare, Comuna Mogoșoaia
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Figura 241 - Evoluția lungimii totale simple a conductelor de canalizare
Sursă date: INS – Baza de date TEMPO Online

Conform datelor preluate de la INS - Baza de date TEMPO Online, la nivelul anului
2015, lungimea totală a rețelei simple a conductelor de canalizare era de 32,0 km, cu
50% mai mare, comparativ cu anul 2008.
În conformitate cu Studiul Hidrogeologic, lucrări și măsuri privind posibilitatea de
scădere a nivelului apei freatice în zona localității Mogoșoaia, Județul Ilfov: S.C.
IPTANA S.A. a fost realizat canalul colector principal care traversează comuna
Mogoșoaia paralel cu linia CF, canal care are rolul de colectare a apelor pluviale de
pe suprafețele de teren, precum și decantorul de materiale fine și separatorul de uleiuri
pentru curățirea apelor și evacuarea acestora în bune condiții.
Astfel, la nivelul anului 2015, aproximativ 60% din terenurile construite în intravilan
sunt racordate la rețeaua de alimentare cu apă.
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Figura 242 - Deservirea intravilanului Comunei Mogoșoaia cu sistem centralizat de canalizare
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Alimentarea cu gaze naturale

2

Comuna Mogoșoaia beneficiază în prezent de reţea de distribuţie de gaze naturale.
Aceasta are o configuraţie telescopică, este poziţionată subteran şi urmareşte în
general trama stradală.
Alimentarea cu gaze naturale a localităţii se realizează dintr-o S.R.M.S. (staţie de
reglare – măsurare de sector), racordată la conducta de repartiţie extinsă din staţia de

1.099 mii mc
19%

reglare-măsurare.
Din punct de vedere al deservirii cu rețele de distribuție, zona construită din cadrul
comunei este deservită în totalitate.
Din punct de vedere al evoluției cantității de gaze naturale distribuite, aceasta prezintă
un trend acsendent, datorat, în special, creșterii cererii pentru gaze naturale de uz
casnic. După cum se poate concluziona din analiza figurii - Evoluția cantității de gaze

Uz casnic
4.803 mii mc
81%

naturale distribuite, în perioada 2008 – 2015 cererea pentru gaze naturale s-a dublat.
Acestă creștere a cererii a fost determinată pe de o parte de creșterea nivelului de
consum și creșterea numărului de locuințe care folosc ca agent termic gazele din
rețeaua publică, și pe de altă parte de expansiunea teritorială a comunei.

Figura 243 - Ponderea cantității de uz
casnic din total gaze naturale
distribuite, la nivelul anului 2015
Sursă date: INS – Baza de date
TEMPO Online

Evoluția lungimii totale a conductelor de distribuție a gazelor, Comuna Mogoșoaia
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Figura 244 - Evoluția lungimii totale a conductelor de distribuție a gazelor, Comuna Mogoșoaia
Sursă date: INS – Baza de date TEMPO Online
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Evoluția cantității de gaze naturale distribuite [mii metri cubi]
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Figura 245 - Evoluția cantității de gaze naturale distribuite
Sursă date: INS – Baza de date TEMPO Online

Alimentarea cu energie termică
În prezent, încălzirea locuinţelor şi instituţiilor publice din comuna Mogoșoaia se
realizează în mod individual, cu centrale termice individuale alimentate cu gaze naturale
sau cu combustibil solid, precum şi cu sobe alimentate cu combustibil solid.
Alimentarea cu energie electrică și iluminat public
Comuna Mogoșoaia este alimentată cu energie electrică din stațiile de transformare
(110/20 Kv) Chitila și Buftea prin intermediul unei rețele de distribuție directă prin
L.E.A. 20 Kv cu rezervă pe stații diferite.
Rețeaua de distribuție de joasă tensiune, de tip aerian (L.E.A. 0,4 Kv) este alimentată
din posturile de transformare de tip aerian P.T.A. (puteri 100-250 KVA) sau din
posturile în construcție de zidărie P.C.Z. (puteri 400-630 KVA). Alimentarea acestora
se face radial din posturile de transformare (conductoare de secțiune 35-95 mp).
Atât rețeaua de medie tensiune (L.E.A. 20 Kv) , cât și cea de joasă tensiune utilizează
pentru pozare stâlpi de beton.
Stâlpii destinați rețelei de joasă tensiune sunt utilizați și pentru instalațiile de iluminat
public comunal. Aceștia urmăresc trama stradală a localității. Pe porțiunile comune
(DN 1A) rețeaua de joasă tensiune utilizează aceiași stâlpi cu rețeaua de medie
tensiune.
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Iluminatul public se face din rețeaua de joasă tensiune și se utilizează conductoare
separate de cele destinate consumatorilor casnici. Pozarea se realizează pe aceiași
stâlpi destinați alimentării consumatorilor din localitate. Iluminatul public acoperă
aproximativ toată zona construită din comună.
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Nivelul de dotare cu instalații electrice a gospodăriilor (locuințelor) este de 98-99%.
Starea tehnică a rețelelor electrice este satisfăcătoare.
Se recomandă trecerea în subteran a rețelelor de alimentare cu energie electrică și
iluminat public existente pozate suprateran, precum și proiectarea și executarea la
subteran a noilor rețele.
Telefonie și fibră optică
Pe teritoriul Comunei Mogoșoaia, există instalaţii de telecomunicaţii fixe și mobile,
proprietatea Telekom (Romtelecom), Orange, Vodafone, RCS&RDS, UPS astfel:


canalizaţie telefonică, principală şi secundară;



cabluri de telecomunicaţii aeriene, instalate ancorat pe stâlpii de electricitate.

Se recomandă trecerea în subteran a rețelelor de telefonie și fibră optică existente
pozate suprateran, precum și proiectarea și executarea la subteran a noilor rețele.
Transportul public de călători
Transportul public este un serviciu de utilitate publică disponibil pentru întreaga
populație, distinct față de sistemul de taximetru, sau de serviciul de închiriere
de autobuze și autocare fără contract de prestări servicii cu o companie de
transport.
Transportul urban de persoane constituie o activitate cu un pronunțat caracter
social. Acesta nu produce bunuri materiale sau produse noi, ci efecte utile
pentru societate, cu profunde implicații asupra mediului socio-economic.
Integrarea dezvoltării infrastructurii de transport în dezvoltarea teritorială, este
esențială pentru o ”creștere sănătoasă”. Excluzând avantajul aprecierii valorii
terenurilor, crearea unui sistem de transport public integrat care să
deservească eficient tot teritoriul administrativ include și alte beneficii socioeconomice, culturale, de accesibilitate și conectivitate, de mediu atât pentru
teritoriu cât și pentru populația acestuia.

Figura 246 - Transportul public și
privat de pasageri din cadrul
Județului Ilfov
Sursă: Strategia de Dezvoltare a
Județului Ilfov - Orizont 2020

În prezent, din punct de vedere al transportului public, se constată lipsa unei
abordări integrate la nivelul teritoriului judeţean, fiecare U.A.T. având o proprie
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soluționare a acestei probleme, fie că este vorba de o colaborare cu operatorul
bucureștean R.A.T.B. (în localități precum Chitila, Mogoşoaia, Afumaţi,
Popeşti-Leordeni, Jilava, 1 Decembrie, Bragadiru şi Otopeni), au în
administrare propriile autobuze interne și externe, au o relație de cooperare cu
alte instituții (cum este cazul orașului Voluntari și Buftea), sau sunt deservite
de operatori privați.
Comuna Mogoșoaia este deservită de 2 tipuri de mijloace de transport în comun: rutier
și pe șine (cale ferată).
Din punct de vedere al transportului public de călători pe cale ferată, comuna este
deservită de magistrala de cale ferată C.F. București – Urziceni, având pe teritoriul
administrativ al comunei stația C.F. călători Mogoșoaia, și magistrala de cale ferată
C.F. București – Ploiești care tranzitează comuna.
După cum se poate concluziona din analiza figurii de mai jos, Gara Mogoșoaia, are o
accesibilitate foarte scăzută; accesul către gara este asigurat de o singură arteră de
circulație, de pământ. Mai mult de atât, nu există rute de transport public care să
asigure conectivitatea dintre gară și zona construită a comunei, ceea ce are impact
negativ asupra gradului de utilizare al acesteia.
Gara Mogoșoaia este deservită de trenuri Regio CFR, mersul trenurilor care opresc în
gară fiind prezentat în tabelul următor:
Tabel 9 – Mersul trenurilor, gara Mogoșoaia

Nr.
Crt.

Direcția București - Urziceni
Ora

Tren
Regio

1

06:10

R-7031

2

08:15

R-7033

3

11:09

R-8121

Stații
București Nord – Depoul Buc. Triaj h. –
Chitila – Mogoșoaia – Odăile h. – P.O.
Aeroport H – Balotești – Căciulați – Moara
Vlăsiei – Greci Hm. – Fierbinți – Dridu H. –
Moldoveni – Armărești – Bărbulești hc –
Urziceni
București Nord – Carpați h. – Depoul Buc.
Triaj h. – Chitila – Mogoșoaia – Odăile h. –
P.O. Aeroport H – Balotești – Căciulați –
Moara Vlăsiei – Greci Hm. – Fierbinți –
Dridu H. – Moldoveni – Armărești –
Bărbulești hc – Urziceni
București Nord – Chitila – Mogoșoaia –
Odăile h. – P.O. Aeroport H – Balotești –
Căciulați – Moara Vlăsiei – Greci Hm. –
Fierbinți – Dridu H. – Moldoveni – Armărești
– Bărbulești hc – Urziceni
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Direcția Urziceni - București
Ora

Tren
Regio

05:30

R-7032

09:02

R-8122

09:27

IR-1772

Stații
Urziceni – Bărbulești hc – Armărești –
Moldoveni – Dridu H. – Fierbinți – Greci Hm.
– Moara Vlăsiei – Căciulați – Balotești –
P.O. Aeroport H – Odăile h. – Mogoșoaia –
Chitila – Pajura Hm. – Carpați h. – București
Nord
Urziceni – Bărbulești hc – Armărești –
Moldoveni – Dridu H. – Fierbinți – Greci Hm.
– Moara Vlăsiei – Căciulați – Balotești –
P.O. Aeroport H – Odăile h. – Mogoșoaia –
Chitila – Pajura Hm. – Carpați h. – București
Nord
Urziceni – P.O. Aeroport H – Mogoșoaia –
București Nord
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Nr.
Crt.

4

Direcția București - Urziceni
Ora
13:29

Tren
Regio
IR-1773

5

15:04

R-7035

6

17:17

R-8123

7

18:04

IR-1775

8

9

19:49

20:24

R-7037

R-7039

Stații
București Nord – Mogoșoaia – P.O.
Aeroport H – Urziceni
București Nord – Carpați h. – Depoul Buc.
Triaj h. – Chitila – Mogoșoaia – Odăile h. –
P.O. Aeroport H – Balotești – Căciulați –
Moara Vlăsiei – Greci Hm. – Fierbinți –
Dridu H. – Moldoveni – Armărești –
Bărbulești hc – Urziceni
București Nord – Carpați h. – Depoul Buc.
Triaj h. – Chitila – Mogoșoaia – Odăile h. –
P.O. Aeroport H – Balotești – Căciulați –
Moara Vlăsiei – Greci Hm. – Fierbinți –
Dridu H. – Moldoveni – Armărești –
Bărbulești hc – Urziceni
București Nord – Mogoșoaia – P.O.
Aeroport H – Urziceni
București Nord – Carpați h. – Depoul Buc.
Triaj h. – Chitila – Mogoșoaia – Odăile h. –
P.O. Aeroport H – Balotești – Căciulați –
Moara Vlăsiei – Greci Hm. – Fierbinți –
Dridu H. – Moldoveni – Armărești –
Bărbulești hc – Urziceni
București Nord – Carpați h. – Depoul Buc.
Triaj h. – Chitila – Mogoșoaia – Odăile h. –
P.O. Aeroport H – Balotești – Căciulați –
Moara Vlăsiei – Greci Hm. – Fierbinți –
Dridu H. – Moldoveni – Armărești –
Bărbulești hc – Urziceni

Direcția Urziceni - București
Ora

Tren
Regio

Stații
Urziceni – Bărbulești hc – Armărești –
Moldoveni – Dridu H. – Fierbinți – Greci Hm.
– Moara Vlăsiei – Căciulați – Balotești –
P.O. Aeroport H – Odăile h. – Mogoșoaia –
București Nord
Urziceni – Bărbulești hc – Armărești –
Moldoveni – Dridu H. – Fierbinți – Greci Hm.
– Moara Vlăsiei – Căciulați – Balotești –
P.O. Aeroport H – Odăile h. – Mogoșoaia –
Chitila – Pajura Hm. – Carpați h. – București
Nord
Urziceni – Bărbulești hc – Armărești –
Moldoveni – Dridu H. – Fierbinți – Greci Hm.
– Moara Vlăsiei – Căciulați – Balotești –
P.O. Aeroport H – Odăile h. – Mogoșoaia –
Chitila – Pajura Hm. – Carpați h. – București
Nord
Urziceni – Bărbulești hc – Armărești –
Moldoveni – Dridu H. – Fierbinți – Greci Hm.
– Moara Vlăsiei – Căciulați – Balotești –
P.O. Aeroport H – Odăile h. – Mogoșoaia –
Chitila – Pajura Hm. – Carpați h. – București
Nord

13:28

R-7034

16:02

R-7036

18:03

R-7038

19:50

R-8124

22:41

IR-1776

Urziceni – P.O. Aeroport H – Mogoșoaia –
București Nord

R-7040

Urziceni – Armărești – Moldoveni – Dridu
H. – Fierbinți – Moara Vlăsiei – Căciulați –
Balotești – P.O. Aeroport H – Mogoșoaia –
Chitila – Pajura Hm. – Carpați h. – București
Nord

22:58

Sursă date: http://www.cfrcalatori.ro/

Conform mersului trenurilor, în gara Mogoșoaia opresc 18 trenuri/zi, dintre care 9
trenuri merg spre gara Urziceni și 9 spre gara București Nord. Durata călătoriei între
gara Mogoșoaia și gara București Nord este cuprinsă în 30 și 40 minute, iar între gara
Mogoșoaia și gara Urziceni între 45 și 50 minute.
Cu toate acestea, în primul rând din cauza accesibilități foarte dificile, gara Mogoșoaia
nu este utilizată la potențialul maxim al acesteia. Având în vedere frecvența trenurilor
și durata călătoriei din gara Mogoșoaia până în gara București Nord, utilizarea căii
ferate pentru deplasările între comuna Mogoșoaia și zona centrală a municipiului
București ar putea fi o variantă pentru satisfacerea cererii de transport pe această
relație origine - destinație.
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Figura 247 - Aria de deservire a stației C.F. Mogoșoaia, raportat la teritoriul comunei Mogoșoaia
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Transportul public rutier în cadrul Comunei Mogoșoaia este asigurat atât de
R.A.T.B. (Regia Autonomă de Transport București) cât și de firme private de tipul maxitaxi. Acestea asigură transportul călătorilor în ambele sensuri, pe traseul drumului
național DN 1A.

2

R.A.T.B.-ul deservește comuna Mogoșoaia prin linia preorășenească 460, între
terminalele ”Cartier Dămăroaia” și ”Preventoriul Mogoșoaia” pe traseul: Str. Piatra
Morii, Bd. Gloriei, Bd. Bucureștii Noi, Str. Mitropolit Varlaam, Str. Ardealului,
Str. Episcopul Vulcan, Bd. Bucureștii Noi, Str. Mânăstirea Dealul, Str. Romeo
Popescu, Str. Constantin Godeanu, Bd. Bucureștii Noi, Șos. București-Târgoviște, cu
întoarcere pe Șos. București-Târgoviște, Bd. Bucureștii Noi, Str. Constantin Godeanu,
Str. Vârful Înalt, Str. Nazarcea, Bd. Bucureștii Noi, Str. Cricovului, Str. Floare de Crâng,
Bd. Laminorului, Str. Ocna Mureș, Str. Mitropolit Varlaam, Bd. Bucureștii Noi, Bd.
Gloriei, Str. Piatra Morii.
Pe traseul liniei preorășenești sunt prevăzute un număr de 24 de stații, dintre care 9
stații sunt prevazute în teritoriul administrativ al Comunei Mogoșoaia. Intervalul orar
de funcționare al R.A.T.B.-ului este 05:00 - 23:00.
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Figura 248 - Rețeaua de transport public din cadrul comunei Mogoșoaia și din proximitate
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Stațiile aferente liniei preorășenești 460, precum și legăturile acestora cu traseul altor
linii de transport public de călători sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Tabel 10 – Traseul liniei preorășenești 460

Nr.
stație
0–
capăt
linie

Nume stație

Stații comune
/ Legături

Teritoriul
Administrativ

Arteră de circulație

Distanța față de
stația precedentă

Cartier Dămăroaia

331, 460B / 24

Municipiul București Str. Piatra Morii

1

Izbiceni

460B

Municipiul București Bd. Gloriei

400 m

2

Neatârnării

460B

Municipiul București Bd. Gloriei

300 m

3

Bd. Gloriei

112, 460B, 697

Municipiul București Bd. Bucureștii Noi

300 m

4

Teatrul Masca

112, 460B, 697

Municipiul București Bd. Bucureștii Noi

400 m

5

Parcul Bazilescu

112, 460B, 697

Municipiul București Bd. Bucureștii Noi

300 m

6

Jimbolia

112, 460B, 697

Municipiul București Bd. Bucureștii Noi

500 m

7

Laromet

Municipiul București Bd. Bucureștii Noi

500 m

8

Precizia

Municipiul București Bd. Bucureștii Noi

300 m

9

Cimitirul Străulești

Municipiul București Bd. Bucureștii Noi

450 m

10

Ștrand Străulești

Municipiul București Bd. Bucureștii Noi

250 m

11

Doi cocoși

304, 697

Municipiul București Șos. București-Târgoviște

400 m

12

Buziaș

304, 697

Municipiul București Șos. București-Târgoviște

450 m

13

Bd. Pietrilă

304, 697

Municipiul București Șos. București-Târgoviște

400 m

14

C.F.R. Centură

304, 406B, 697

Municipiul București Șos. București-Târgoviște

350 m

15

Fortului

-

Comuna Mogoșoaia Șos. București-Târgoviște

200 m

16

Parc industrial

-

Comuna Mogoșoaia Șos. București-Târgoviște

250 m

17

Parcul Brâncovenesc

-

Comuna Mogoșoaia Șos. București-Târgoviște

850 m

18

Palatul Mogoșoaia

-

Comuna Mogoșoaia Șos. București-Târgoviște

650 m

19

Primăria Mogoșoaia

-

Comuna Mogoșoaia Șos. București-Târgoviște

300 m

20

Avicola

-

Comuna Mogoșoaia Șos. București-Târgoviște

350 m

21

S.M.A. Mogoșoaia

-

Comuna Mogoșoaia Șos. București-Târgoviște

450 m

22

Stadion F.R.F.

-

Comuna Mogoșoaia Șos. București-Târgoviște

500 m

23

Preventoriu

-

Comuna Mogoșoaia Șos. București-Târgoviște

700 m

205, 304, 460B,
697
205, 304, 460B,
697
205, 304, 460B,
697
205, 304, 460B,
697
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Lungimea traseului liniei preorășenești 460 este de aproximativ 9,55 km dintre care 5,30
km sunt parcurși în teritoriul administrativ al municipiului București și 4,25 km sunt
parcurși pe teritoriul administrativ al județului Ilfov, comuna Mogoșoaia. Intervalul de
urmărire al mijloacelor de transport este mare, de o oră jumătate în intervalele orare

2

05:00 – 12:00 și 16:00 – 23:00. Astfel, într-o zi de lucru, în oricare stație aferentă liniei
preorășenești 460, opresc doar 10 autobuze.
Astfel, având în vedere frecvența redusă a mijloacelor de transport aferente liniei 460, a
fost imperios necesară suplimentarea rețelei de transport public de călători cu trasee de
maxi-taxi.
Sistemul de transport public de călători de tipul maxi-taxi asigură, prin traseul liniei 508,
legătura dintre comuna studiată atât cu municipiul București, dar și cu orașul Buftea, pe
ruta București - Mogoșoaia - Buftea - Crevedia - Bujoreanca - Cojasca - Cornesti Bilciurești - Pastârnacu - Gheboaia.
În ceea ce privește aria de acoperire a serviciilor de transport public, se remarcă că
traseele mijloacelor de transport se desfășoară exclusiv pe Șos. București-Târgoviște
(DN1A), comuna fiind deficitar deservită de transport public de călători.
Ca urmare a proximității orașului Chitila și a morfologiei urbane a comunei Mogoșoaia,
cartierul „Livadă” prezintă o accesibilitate mai bună la linia preorășenească 422, care
are traseul prin orașul Chitila, pe Șoseaua Banatului (DN7).
Având în vedere deficiențele majore de deservire a comunei Mogoșoaia cu transport
public de călători organizat la nivelul regiunii de dezvoltare București – Ilfov și
întârzierea organizării unui sistem coerent de transport public prin A.M.T.B. (Agenția
Metropolitană de Transport București), se recomandă constituirea unui serviciu propriu
de transport public de persoane care să poată satisface cererea de mobilitate
identificată la nivelul localității.
De asemenea, pentru identificarea soluțiilor optime de dezvoltare a sistemului de
transport public de călători, în raport cu direcțiile de dezvolatare ale localității și cu
prognoza cererii de mobilitate, se recomandă realizarea unui studiu și a unei strategii
de dezvoltare a sistemului de circulații și a sistemului de transport public de călători
prin care să evidențieze impactul sistemului de transport public asupra modului de
dezvoltare și de organizare a teritoriului.
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Figura 249 - Aria de deservire a stațiilor de transport public de călători, raportat la teritoriul comunei Mogoșoaia
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UTILITĂȚI PUBLICE ȘI
INFRASTRUCTURA AFERENTĂ

INFRASTRUCTURA
RUTIERĂ ȘI FEROVIARĂ

2.4.3. ANALIZA S.W.O.T.
 Traversarea comunei de Șos. București-Târgoviște (DN 1A) care oferă o
bună accesibilitate acesteia și o legătură directă cu municipiul București;
 Trendul ascendent înregistrat în ultimii ani cu privire la lungimea străzilor
modernizate.

 Deservirea în procent ridicat a comunei Mogoșoaia cu rețele de
alimentare cu apă (aproximativ 85% din terenurile construite în intravilan
sunt racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apă);

S

 Deservirea foarte bună (peste 95%), în sistem centralizat, a construcțiilor
din intravilan cu gaze naturale;
 Deservirea foarte bună (peste 95%) a comunei cu sistem de energie
electrică.
PUNCTE TARI
 Transportul rutier intraregional înregistrează valori de trafic peste media
națională a traficului pe fiecare categorie de drum în special pe drumurile

INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ȘI FEROVIARĂ

județene, care, coroborat cu capacitatea redusă a acestor artere, precum
și starea de fiabilitate precară, generează întârzieri în trafic și timpi de
deplasare foarte mari. Astfel, îmbunătățirea infrastructurii de transport
rutier este considerată o prioritate strategică și se recomandă realizarea
legăturii DN1A - DJ101 - DN1 (Aeroport Henri Coandă), precum și
dezvoltarea sistemului de transport public de călători.
 Lipsa unei rute ocolitoare pentru traficul de tranzit, care generează
volume mari de trafic pe Șos. București-Târgoviște (DN 1A), are impact
negativ asupra nivelului de poluare, asupra congestiilor de trafic și,
implicit, asupra calității vieții locuitorilor;

W

 Rețeaua secundară de circulații este subdimensionată și în stare
degradată, în special în Cartierul „Livadă”;
 Ponderea străzilor fără îmbrăcăminte asfaltică este foarte ridicată pe
rețeaua secundară de circulații, pentru străzile care nu au rețea
centralizată de canalizare.
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 Stația C.F. de călători Mogoșoaia este slab utilizată datorită amplasării
sale nefavorabile față de intravilanul comunei;
 Din punct de vedere al infrastructurii pietonale, este deficitară, fiind
caracterizată de discontinuitatea traseelor, calitatea slabă și gradul de
uzură a infrastructurii, precum și neasigurarea condițiilor de siguranță;
 Nu există infrastructură dedicată pentru circulația bicicletelor.

UTILITĂȚI PUBLICE ȘI INFRASTRUCTURA AFERENTĂ

 Sistemul centralizat de canalizare al comunei nu deservește zona din
intravilan de pe malul drept al lacului Mogoșoaia;
 În cadrul teritoriului administrativ al comunei nu există stație de epurare,
comuna fiind branșată la canalul colector Buftea – București care
traversează comuna;
 Construcțiile de locuințe colective care produc pierderi de apă și căldură
din cauza instalațiilor vechi și a lipsei termoizolației construcțiilor;
 În cadrul comunei nu există un sistem centralizat de termoficare; agentul
termic fiind asigurat în sistem propriu, prin centrale termice;
 Sistemul de iluminatul public nu deservește integral comuna, fiind o
problemă în special pe arterele locale, ceea ce poate genera probleme
din punct de vedere al siguranței publice;
 Transportul în comun este insuficient dezvoltat; liniile de R.A.T.B. și maxitaxi care deservesc comuna au traseul doar pe Șos. București-Târgoviște
(DN1A);

INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ȘI
FEROVIARĂ

 Fonduri europene cu axe dedicate mobilităţii urbane durabile (ex. P.O.R.,
Civitas, Urbact).
 Proximitatea față de muncipiul București și față de coridoarele TEN-T
asigură o bună accesibilitate teritoriului;
 Existența proiectului de construire a pasajului suprateran la intersecția
dintre Șos. București-Târgoviște (DN 1A) și Șoseaua de Centură a
municipiului București;

O

 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă cuprinde o serie de proiecte care au
impact direct asupra comunei Mogoșoaia.
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UTILITĂȚI PUBLICE ȘI INFRASTRUCTURA AFERENTĂ

 Realizarea Master Planului pentru sectorul de apă și apă uzată – Județul
Ilfov;
 Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 – Axa Prioritară 3:
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al
resurselor; 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate
urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a
populaţiei;
 Strategia de dezvoltarea a rețelei de metrou la nivelul municipiului
București prevede extinderea magistralei de metrou M4 până în comuna
Mogoșoaia;
 Având în vedere frecvența trenurilor și durata călătoriei din gara
Mogoșoaia până în gara București Nord, utilizarea căii ferate pentru
deplasările între comuna Mogoșoaia și zona centrală a municipiului
București ar putea fi o variantă pentru satisfacerea cererii de transport pe

UTILITĂȚI PUBLICE ȘI
INFRASTRUCTURA AFERENTĂ

INFRASTRUCTURA
RUTIERĂ ȘI FEROVIARĂ

această relație origine – destinație.
 Dezvoltarea imobiliară haotică poate genera probleme în realizarea unor
căi de acces modernizate, din cauza exproprierilor care sunt necesare
pentru realizarea acestora;
 Lipsa fondurilor necesare pentru modernizarea și extinderea
infrastructurilor de transport.

 Schimbările climatice la nivel mondial care au produs efecte și la nivel
local, în mod special prin creșterea temperaturilor, au produs și vor

T

produce modificări mari la nivelul precipitaţiilor. Constituie o ameninţare
întrucât au generat inundaţii urbane din cauza depășirii capacităţii
sistemelor centralizate de canalizare de a prelua apele pluviale în timpul
precipitaţiilor cu o intensitate ridicată;
 Lipsa fondurilor necesare pentru modernizarea și extinderea
infrastructurilor tehnico-edilitare.
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2.6. SERVICII PUBLICE
Comuna Mogoșoaia s-a format și dezvoltat în jurul Palatului Brâncovenesc
Mogoșoaia. La sfarșitul secolului al XIX- lea, satul avea o populație de 647 locuitori și
era dotat cu o școala mixtă și o biserică ortodoxă (biserica Sf. Gheorghe de lângă

2

palat). În prezent comuna este dotată cu o serie de funcțiuni publice de interes local și
municipal. Astfel în comună sunt prezente următoatarele obiective publice și private:

Tabel 11 – Obiective de utilitate publică

Obiective publice

Obiective private



Ansamblul Brâncovenesc



Hotelul Martha Bibescu



Școala generală 1



Colegiul Nautic Român



Grădinița 1



Academia Ecvestră



Primăria Comunei Mogoșoaia



Federația Română de Fotbal



Biserica Sf. Gheorghe



Grădinița Mogoșoaia



Biserica adventistă



Grădinița David



Oficiu Poștal



Grădinița Zori de Zi



Postul de poliție locală



Grădinița și
Explore 100



Postul de poliție comunitară



Puncte farmaceutice



Dispensar comunal



Cabinet veterinar



Servicii comunitare ale Primăriei





Canton Silvic





Cimitir



Școala

Primară

2.6.1. SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Una din prioritățile județui Ilfov îl constituie seviciile de asistență socială acordate
persoanelor din diferitele grupuri vulnerabile (ex.: persoane cu venituri mici, persoane
cu dizabilităţi, vârstnici, persoane fără adăpost, etc.) În ceea ce priveşte numărul de
persoane vârstnice aflate în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială ale
localităţilor de pe raza judeţului, în anul 2013 acesta era de 909 persoane. Oferta de
servicii de îngrijire privată pentru persoanele vârstnice s-a dezvoltat în ultimii ani, prin
apariţia căminelor pentru bătrâni (Voluntari, Pipera, Popești Leordeni).
În acest context în comuna Mogoșoaia s-au dezvoltat în regim privat 3 cămine pentru
îngrijirea bătrânilor, acetea sunt:
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 Căminul de bătrâni Sf. Toma;
 Căminul Patru Generații (în cartierul ”Livadă„);
 Căminul pentru bătrâni ”Casa Hedviga„ (înființat în anul 2009, cu capacitatea de
35 paturi).

2

În ceea ce privește îngrijirea copiilor aflați în situații dificile, în 1999 s-a dat în folosință
centrul ”The Door„ ce găzduiește în prezent un număr de 17 copii, băieți și fete de
diferite vârste cuprinde între 8 și 20 ani. Acesta este amplat pe drumul juțean DJ100A
în apropierea lacului Chitila vis – a – vis de ”Colegiul Nautic Român„.

2.6.2. SIGURANȚA ȘI ORDINEA PUBLICĂ
Siguranța publică este definită ca prevenirea și reducerea factorilor sociali, de mediu
și de intimidare, care afectează dreptul oamenilor de a trăi fără frica de infracțiuni.
Aceasta are efecte considerabile asupra calității vieții. Siguranța populației include
măsuri preventive care contribuie la scăderea ratei infracționalității și criminalității și
combaterea comportamenului anti-social.

SIGURANȚĂ ȘI ORDINEA PUBLICĂ

Infracționalitatea și frica de infracțiuni sunt factori importanți care influențează
bunăstarea indivizilor și a comunității. Rata creascută de infracționalitate și frica de
infracțiuni într-o zonă pot produce o serie de probleme dincolo de a fi victima unei
infracțiuni și contribuie la sentimentul de izolare și la scăderea coeziunii comunității.
Anumite tipuri de infracțiuni, precum vandalismul și graffiti-ul au un impact direct și
eroziv asupra mediului natural și construit. Deși de multe ori sunt considerate ca
infracțiuni ”minore”, pot face o zonă să pară nesigură și dincolo de lege. De asemenea
pot submina spiritul comunității și pot descuraja populația să investească timp și bani
în îmbunătățirea mediului local.
Pe raza comunei Moogoșoaia există două posturi de poliție, unul în subordinea
M.Ap.N., iar cel de al doilea post este destinat Poliției Locale (Poliția Comunitară) aflat
în subordinea primăriei în prezent.
Prin hotărârea H.C.L. 6/28.02.2005 s-a înființat Serviciul Poliția Comunitară
Mogoșoaia cu un număr de 5 posturi (șef de post, reprezentant al unității de jandarmi,

Figura 250 - Tipuri de infracțiuni
înregistrate în Județul Ilfov
Sursă date: Strategia de dezvoltare a
județului Ilfov, Orizont 2020

șeful poliției comunitare, consilieri, reprezentant al comunității). Completări la această
hotărâre o aducea H.C.L. 34/15.09.2005, ce a stabilit următoarele: crearea insituției
cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia și
stabilirea numărului de anjagați la 30 de posturi.
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În anul 2010 apariția O.U.G. 23/2010, se prevede restructurarea serviciului comunitar,
astfel apare o nouă hotărâre, H.C.L. 142/12.08.2010 se stabiliește ca acest serviciu
să fie fără personalitate juridică în subordinea primăriei comunei Mogoșoaia.
Totodată O.U.G. 23/2010 prevede și reorganizarea numărului de angajați. Astăzi

2

comuna Mogoșoaia are un ofițer la 1.000 locuitori și un șef de post.
Poliția Comunitară reprezintă acea structură specializată compusă din funcţionari
publici şi personal contractual, care desfăşoară o activitate profesională în folosul
comunităţii locale, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, pazei şi protecţiei
obiectivelor de interes public, local şi privat de pe raza sa de competenţă, acţionând
în sprijinul instituţiilor statului, conform legii.
Principalele intervenții ale Poliției Locale pe raza Comunei Mogoșoaia au ca subiect
următoarele:
 În 2006 Comuna Mogoșoaia se afla pe primele locuri la infracțiuni (aprox. 2 - 3/ zi);
 Intervenții în pricipalele zone cu probleme acestea sunt concentrate în vatra veche
a satului (Str. Puțul cu Brad), în zona cartierului ”Livadă„ (zona Marta Bibescu),
zona industrială și zona Chitila – Mogoșoaia;
 Supraveghează și dirijează în perioada estivală, pe perioada weekendului ajung
aproximativ 10.000 de turiști în zona Parcului Mogoșoaia și în zona Palatului
Brâncovenesc;
 Eliberarea de sancțiuni, aproximativ 10.000 ron/lună (subiectele contravențiilor
sunt: perturbarea liniștii publice, deversarea de deșeuri în zone neamenajate);
Principalele cauze ale infracționalității sunt legate de:
 Efectivul redus de cadre de poliţie comparativ cu întinderea razei de competenţă
teritorială şi numărul persoanelor care locuiesc legal în aceasta zonă, rezidenţi,
persoane aflate în tranzit, muncitori sezonieri şi comunităţile de cetăţeni străini
(chinezi, arabi, turci);
 Deprecierea calităţii vieţii populaţiei pe fondul acutizării recesiunii economicofinanciare şi a numărului mare de disponibilizări, prin reducerea activităţii unor
societăţi comerciale;
 Lipsa unui iluminat stradal adecvat şi a monitorizării traficului prin sisteme de
supraveghere pe principalele artere rutiere;
 Manifestarea unor lipsuri de ordin tehnic cu privire la dotarea poliţiei
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Figura 251 - Zona de deservire a postului de poliție și a poliției locale Mogoșoaia

De menționat că, la nivelul comunei Mogoșoaia, s-a observat o scădere substanțială
a nivelului de infracționalitate după deschiderea poliției comunitare în anul 2005.
Odată cu restructurarea serviciului comunitar în anul 2010 ca urmare a implementării
reglementărilor din O.U.G. 23/2010, ordonață prin care efectivul de cadre de poliție a
fost redus drastic, nivelul de infracționalitate a crescut simțitor. Astfel, s-a evidențiat
necesitatea angajării unui serviciu de pază privat care să completeze efectivele poliției
comunitare pentru a restabili ordinea și siguranța populației.

2.6.3. SERVICIUL DE SALUBRIZARE
Conform Legii nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților,
republicată, serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:
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a)

colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al
deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii,
inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de
echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;

b)

2

colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi
de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;

c)

organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a
deşeurilor;

d)

operarea/administrarea staţiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi
deşeurile similare;

e)

sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în staţiile de sortare;

f)

măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

g)

curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a
acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

h)

colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora
către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare;

i)

organizarea tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor
similare;

j)

administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalaţiilor de eliminare a
deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare;

k)

dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor
publice locale, care, în mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare de
către un operator economic autorizat, trebuie să asigure colectarea / colectarea
selectivă, transportul, valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri.
Comuna Mogoșoaia are serviciu propriu de salubrizare, înființat în anul 2010.
Societatea este structurată în 6 departamente, având un total de 123 de posturi.
Organigrama serviciului, precum și numărul de posturi pe departamente, conform
H.C.L. Mogoșoaia nr. 102/16.12.2015, este prezentată mai jos.
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CONSILIUL LOCAL
MOGOȘOAIA
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(1 post)
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(20 posturi)

DEPARTAMENT
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(22 posturi)

DEPARTAMENT
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(23 posturi)

DEPARTAMENT
COLECTARE,
TRANSPORT ȘI
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DEȘEURI
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Figura 252 - Organigrama serviciului de salubrizare
Sursă date: H.C.L. Mogoșoaia nr. 102/16.12.2015

S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L. are ca obiect principal de activitate operarea
de servicii de colectare, transport, selectare și depozitare a deșeurilor nepericuloase
a cărui gestiune i-a fost delegată în condițiile legii, prin H.C.L. Mogoșoaia nr.
151/24.08.2010. Ca prestator ce acționează sub conducerea, coordonarea și controlul
Consiliului local, societatea urmărește să contribuie la creșterea nivelului calitativ și
cantitativ al serviciilor de utilități publice și, implicit, al îmbunătățirii condițiilor de viață,
de muncă și de locuire ale populației, în conformitate cu cerințele fundamentale pe
care serviciile publice trebuie să le îndeplinească.
Conform contractului de delegare a gestiunii pentru unele servicii comunitare de utilități
publice ale comunei Mogoșoaia, societate desfășoară:




Activitățe specifice Serviciului Public de Salubrizare:


Colectare deșeuri municipale;



Transport, sortare și eliminare deșeuri municipale.

Activități specifice Serviciului Public pentru Administrare Domeniului Public și
Privat al comunei Mogoșoaia:
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Întreținerea străzilor, drumurilor, pasajelor rutiere și pietonale;



Amenajarea și întreținerea zonelor verzi a parcurilor și grădinilor
publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement, a locurilor de
picnic și a terenurilor de joacă pentru copii;



Amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor;



Amenajarea, organizarea și exploatarea mobilierului urban și ambiental.

2

Conform Raportului de monitorizare P.R.G.D. Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov pentru anul
2011, serviciul de salubrizare avea o capacitate de transport de 40 mc/transport și o
capacitate de colectoare de 340 mc în 2050 pubele și 83 containere.
Conform datelor statistice preluate de la S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.,
cantitatea de deșeuri menajere colectate la nivelul anului 2015 a fost de 3.787,44 tone.
Cantitatea de deșeuri menajere colectate de serviciul de
salubrizare în cursul anului 2015
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Figura 253 - Cantitatea de deșeuri menajere colectate de serviciul de salubrizare
Mogoșoaia, în cursul anului 2015, în tone
Sursă date: Evidența gestiunii deșeurilor, S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.

În cadrul comunei funcționează stația de sortare a deșeurilor Comuna Mogoșoaia.
Conform proiectului de investiție, facilitățile asigurate sunt de colectarea, sortarea
manuală a deşeurilor nemetalice și balotarea, stația fiind dotată cu instalaţie de
balotare cu capacitate de 0,86 mc/h.
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Cantitatea de deșeuri menajere intrate în stația de sortare
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Figura 254 - Cantitatea de deșeuri menajere intrate în stația de sortare, în kg, 2015 2016
Sursă date: Rezultate stație sortare, S.C. Rom Waste Solutions S.A.

Conform datelor statistice preluate de la S.C. Rom Waste Solutions S.R.L., la nivelul
anului 2016, cantitatea de deșeuri menajere colectate în Mogoșoaia a fost de 3.367
tone, dintre care un procent de 58,50% au reprezentat deșeurile valorificabile. Dintre
acestea doar 9,15 % au fost valorificate prin reciclare.
Ponderea deșeurilor valorificabile din totalul deșeurilor intrate în stația de sortare
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Figura 255 - Ponderea deșeurilor valorificabile din totalul deșeurilor intrate în stația de sortare comuna Mogoșoaia, 2015 - 2016
Sursă date: Rezultate stație sortare, S.C. Rom Waste Solutions S.A.
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2.6.4. SPAȚII VERZI, SPAȚII PUBLICE AMENAJATE, SPORT
Infrastructura verde descrie toate elementele unei reţele de spaţii verzi conectate între
ele, care conservă valorile şi funcţiile ecosistemului natural şi aduc beneficii

2

comunităţilor umane locale.
Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie pentru încurajarea utilizării
infrastructurilor ecologice (verzi) și pentru a garanta că valorificarea proceselor
naturale va deveni, în mod sistematic, o componentă a amenajării teritoriului. Parcurile

SPAȚII VERZI ȘI SPAȚII PUBLICE
AMENAJATE

cu o bogată diversitate biologică, spațiile verzi și coridoarele de aer proaspăt pot, de
exemplu, să atenueze efectele negative ale valurilor de căldură din timpul verii. În afară
de efectele benefice pentru sănătate și pentru mediu, infrastructurile ecologice aduc,
de asemenea, multiple beneficii sociale: ele pot determina crearea de locuri de muncă
și pot duce la sporirea atractivității teritoriului pentru viață și pentru muncă, iar speciile
de floră și faună sălbatică pot prospera atât în mediile rurale, cât și în cele urbane.
La nivel național în perioada 2005-2011, suprafața spațiilor verzi a crescut cu 2.353
hectare, reprezentând cca 11%. La nivelul Județului Ilfov în perioada 2005-2011, se
constată o tendință de reducere a suprafeței spațiilor verzi, înregistrându-se în anul
2011 o suprafață de spații verzi cu 50 % mai mică comparativ cu anul 2005, singurele
orașe în care suprafața de spații verzi amenajate a crescut au fost Măgurele și PopeștiLeordeni (înregistrând o creștere de cca. 10 ori).
La nivelul Comunei Mogoșoaia se remarcă suprafața mare de spații verzi, prin
prezența unei suprafețe mari de păduri, 214 ha, care reprezintă aproximativ 8% din
teritoriul administrativ al comunei și 36 ha de spații verzi amenajate.
În ceea ce privește infrastructura verde, în Comuna Mogoșoaia sunt amenajate două
parcuri subordonate primăriei, unul este amplasat în zona rezidențială din zona
centrală, iar cel de-al doilea în vecinătatea Domeniului Mogoșoaia. În ceea ce privește
Ansamblul Brâncovenesc acesta este în subordinea Primăriei Municipiului București.
Totodată pe teritoriul comunei se regăsesc patru păduri de stejar (Pădurea Costească,
Pădurea Mogoșoaia – Chitila, Pădurea Moțoc și Pădurea Tămășanca) în
administrarea Ocolului Silvic și Romsilva acestea ocupă un procent de 8 % din
suprafața totală a comunei.
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Figura 256 - Zone de deservire a zonelor de agrement și sport

În urma analizei, de identificare a razelor de deservire, realizată cu ajutorul tramei
stradale, pe distanțe de 500 m și 1.000 m, se poate contura zona cu cea mai bună
deservire a zonelor de agrement (parcuri, baze sportive). Zona centrală (vatra veche)
are cea mai bună accesibilitate la aceste dotări, pe de altă parte cartierul ”Livadă„ este
foarte puțin deservit de parcul Mogoșoaia. Lipsa legăturilor pietonale face ca această
zonă să nu poată accesa ușor malul stâng a lacului Mogoșoaia, pe marginea căruia
sunt amplasate aceste dotări.
Din punct de vedere al sportului și agrementului, în comuna Mogoșoaia sunt prezente
două activități majore reprezentate de: Academia Ecvestră și baza sportivă a
Federației Române de Fotbal, de asemenea sunt organizate diverse evenimente
sportive pe perioada estivală (întreceri de cros sau triatlon).
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2.6.5. SERVICII POȘTALE
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În comuna Mogoșoaia există un oficiu poștal furnizat de Poșta Română. Acest oficiu
este amplasat în centrul comunei, adiacent de sediul Poliției Comunitare la adresa
Șos. București – Târgoviște nr. 48.
Serviciile oferite sunt divizate pe următorele categorii: poștă și scrisori, colet poștal,
serviciul schimbare destinație, serviciul ramburs, serviciul confirmare de primire,

SERVICII POȘTALE

serviciul de curier electronic, servicii financiare și servicii bancare.

Figura 257 - Zona de deservire a serviciului poștal
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2.6.6. SERVICII DE SĂNĂTATE
Conform evidenţelor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Ilfov, în comuna
Mogoșoaia funcţionează un număr de 6 farmacii și un număr de 3 medici de familie,
care își desfășoară activitatea într-un dispensar. Pentru situați de urgență locuitori

SERVICII DE SĂNĂTATE

2

comunei pot apela la serviciile medicale complexe din orașele vecine Buftea, Chitila,
Otopeni și București.
Conform datelor preluate de la INS - Baza de date TEMPO Online, numărul de medicii
din comuna Mogoșoaia, în perioada 2003 - 2015 a oscilat continuu între 3 și 5 medici.
În aceeași perioadă, numărul stomatologiilor a rămas constant, exceptând perioada
2009-2011, iar numărul farmaciștilor și a personalului sanitar mediu a avut un trend
ascendent.
La nivelul anului 2015, situația personalului medico-sanitar din comuna Mogoșoaia era
următoarea:


5 medici, din care 3 medici de familie;



1 medic stomatolog;



11 farmaciști;



6 persoane corespunzătoare personalului sanitar mediu.

Figura 258 – Dispunerea în teritoriu a
infrastructurii sociale, educaționale
și de sănătate în județul Ilfov
Sursă date: Strategia de dezvoltare a
județului Ilfov, Orizont 2020

Personal medico-sanitar în comuna Mogoșoaia
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Figura 259 – Personal medico-sanitar în Comuna Mogoșoaia 2003 – 2015
Sursă date: INS – Baza de date TEMPO Online
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Figura 260 – Zona de deservire a dispensarului în comună

Figura 261 – Zona de deservire a farmaciilor în comună

În urma analizei, de identificare a razelor de deservire, realizată cu ajutorul tramei
stradale, pe dintanțe de 500 m și 1.000 m, se poate contura zona cea mai deservită
de dispensarul comunei, amplastă în centru. Astfel cartierul „Livadă”, zona cuprinsă
între calea ferată și Șos. de Centură București, cât și zona nordică (vecinătate cu
Buftea) sunt punctele cele îndepăratate, în ceea ce privește cartierul ”Livadă„ acesta
este mai puțin acesibil datorită lipsei de legături pietonale și rutiere.
În ceea ce privește deservirea farmaciilor acestea au o arie de acoperire mai mare, un
plus îi aduce farmacia din zona Colegiului Nautic, deoarece acoperă aproape jumătate
din cartierul „Livadă”.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
Actualizare 2017

211

2

2.6.7. ÎNVĂȚĂMÂNT
Formele de învățământ prezente pe teritoriul comunei sunt de nivel preșcolar, primar
și gimnazial reprezentate de Școala nr. 1 (cu clasele I –VIII), Școala Explore 100 (cu
clasă pregătitoare), Grădinița Mogoșoaia, Grădinița Zori de Zi, Grădinița David și
Grădinița Explore 100. Aceste unități de învățământ nu deservesc comuna pe toată
suprafața sa. Zona cea mai bine deservită este zona centrală unde sunt concentrate

ÎNVĂȚĂMÂNT

principalele școli și grădinițe, în ceea ce privește Cartierul Livadă acesta este deservit
doar de grădinițele private care au apărut ulterior.

Figura 262 – Zonele deservire ale grădinițelor din Comuna
Mogoșoaia

Figura 263 – Zonele deservire a Școlii primare și gimnaziale nr.
1 Comuna Mogoșoaia

Școala gimanzială nr. 1 Mogoșoaia are în anul 2014 conform raportului C.E.A.C. 64
de copii înscriși în învățământul preșcolar divizați în două grupe, 209 elevi în clasele I
– IV repartizați în 9 clase și 159 elevi în clasele V- VIII repartizați în 8 clase, totalul
copiilor înscriși pentru anul școlar 2013 – 2014 este de 432 elevi.
Media copiiilor înscriși la grădinițe în comuna Mogoșoaia în perioada 1992-2012 a fost
de 55,8 copii, după această perioadă se poate observa o creștere considerabilă, în
anul 2013 fiind înscriși la grădinițe 94 de copii, iar în anul 2014 192 de copii, ducând
media pe toată perioada la 63,3 copii. Anul 2014 a avut cu 76% mai mulți copii înscriși
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față de anul 2004. În cazul elevilor înscriși în învățământul primar și gimnazial, tendința

2

generală observată în perioada 1992-2014 a fost de scădere, valorile extreme putând
fi observate în perioada 1998-1999, numărul elevilor înscriși în învățământul primar în
anul 1998 fiind mai mare cu 64,7% față de anul 1997 și cu 63,8% mai mare în 1999
față de același an.
Conform datelor preluate de la INS - Baza de date TEMPO Online, în perioada 2000
– 2015, personalul didactic din învățământul preșcolar al comunei Mogoșoaia a fost
aproape constant în perioada 2000-2013, oscilând între 2 și 3 cadre didactice, iar în
anul 2014 s-a observant o sporire de la 3 cadre didactice la 16 cadre didactice,
crescând cu 81,2% într-un singur an. Această evoluție este justificată de înființarea
unor noi grădinițe private în cadrul comunei.
Numărul mediu al personalului didactic din învățământul primar și gimnazial a fost
constantă, exceptând valorile extreme din perioada 1998-1999 care au fost efectul
numărului masiv de elevi înscriși în aceeași perioadă.
Personal didactic în comuna Mogoșoaia
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Figura 264 – Personal didactic în comuna Mogoșoaia
Sursă date: INS – Baza de date TEMPO Online

În ce privește raportul numărului de elevi la cadre didactice am ilustrat, pentru
comparație, atât evoluția raportului în cazul comunei Mogoșoaia cât și în cazul
județului Ilfov. Graficul de mai jos ne arată că numărul elevilor care reveneau unui
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cadru didactic în învățământul preșcolar a fost mai crescut în comuna Mogoșoaia față

2

de nivelul județean în perioada 1992-2013, din anul 2014, însă, raportul numărului de
elevi la numărul de cadre didactice în comuna Mogoșoaia a scăzut de la 31,33 elevi
la 12 elevi, în timp ce la nivelul județului Ilfov raportul a scăzut de la 18,13 elevi la
17,59 elevi. Dacă acest raport se va menține la nivelul anului 2014, calitatea
învățământului preșcolar în comuna Mogoșoaia se va îmbunătăți, din moment ce unui
cadru didactic îi vor reveni mai puțini elevi.
Raportul numărului de elevi la numărul de cadre didactice la nivelul învățământului
primar și gimnazial a comunei Mogoșoaia în perioada analizată a urmat tendința
județeană, înregistrând mici variații care nu l-au distanțat semnificativ de raportul
județului Ilfov, în anul 2014 numărul de elevi care reveneau unui cadru didactic în
comuna Mogoșoaia a fost de 18,45 elevi față de 18 elevi în cazul județului Ilfov.

Raport număr elevi la cadre didactice
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Figura 265 – Numărul de elevi raportat la totalul cadrelor didactice

Acest indicator ne ajută să înțelegem dacă actul educațional este de calitate sau dacă
are de suferit, în urma suprasolicitării. Putem concluziona că actul educațional din
învățământul preșcolar în comuna Mogoșoaia este foarte bun având un raport de 12
elevi la un profesor în anul 2014, iar în privința actului educațional din învățământul
primar și gimnazial, comuna Mogoșoaia are un raport de 18 elevi la un cadru didactic,
suprasolicitarea nefiind prezentă în cadrul acestui segment.
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2.6.8. CULTURĂ
În Comuna Mogoșoaia se află Centrul Cultural “Palatele Brancovenești”, o instituție
Publică de Cultură aflată sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București.
Complexul monumental istoric cultural, turistic și de agrement Mogoșoaia reprezintă
unul dintre locurile cele mai căutate și atractive datorită valorosului patrimoniu
arhitectural situat într-un cadru natural pitoresc în imediata apropiere a Municipiului
București. Centrul administrează Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia. Curtea
Domnească de la Mogoșoaia a fost atestată la sfârșitul secolului XVII, construcția
finalizându-se la începutul secolului XVIII. În prezent palatul adăpostește Muzeul
Tradiției Aulice (înființat în anul 2000), o colecție de artă comparată însumând circa
300 de piese, în sălile parterului și în anexe fiind prezentate anual aproximativ 10
expoziții temporare, eseu sau arta contemporană.
Centrul Cultural “Palatele Brancovenești” a avut o medie de 30.188,7 vizitatori pe an
în perioada analizată, numărul vizitatorilor crescând cu 7,50% vizitatori pe an din 2005
până în 2014.

Vizitatori în muzee și colecții publice în comuna Mogoșoaia
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Figura 266 – Numărul de vizitatori pentrul obiectivul “Palatele Brancovenești„

Ansamblul Brâncovenesc este cel mai reprezentativ complex arhitectural al artei
brâncovenești. Acesta îmbină elemente arhitecturale tradițional românești cu cele
orientale, baroce și renascentiste. Palatul Mogoșoaia este declarat monument de
clasa ”A” de importanță națională. Acesta, pe lângă obiectivul cultural, oferă facilități
foarte diversificate de petrecere a timpului liber (sport, loisir și receere, evenimente
culturale și artistice, etc.), ceea ce plasează comuna ca un centrul cultural – turistic la
nivelul județului Ilfov.
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Un alt obiect arhitectural valoros îl reprezintă biserica „Sfântul Gheorghe” care se află
în afara zidurilor palatului, lângă turnul porții. Aceasta a fost ctitorită de Constantin
Brâncoveanu și terminată în 1688, cu puțin timp înainte ca ctitorul ei să devină
domnitor, ea adăpostește mormântul lui George-Valentin Bibescu, precum și tabloul
votiv ce-i reprezintă pe Constantin Brâncoveanu și pe cei patru fii ai săi.
Unul din principalele festivaluri culturale desfășurate în comună este Kulturestock.
Acest festival este axat pe teatru, muzică și film și se desfășoară în parcul de
Mogoșoaia. Festivalul Kulturestock a fost înființat în anul 2013 finanțat prin Fondul

MONUMENTE ISTORICE

Cultural Național, în prezent acesta proiect este exclusiv finanțat și gestionat de
primaria comunei. Scopul acestui festival este de a îmbina cultura cu educația prin
prisma relaxării, jocuri interactive destinate tinerilor și copiilor.
Tabel 12 – Lista monumentelor evenimentelor culturale în 2016

Agenda Kulturestock 2016
14 Februarie

Dragobete Sărută Fetele

27 Februarie

Fuga lui Dragobete, cros în parteneriat

5 Martie

Fuga lui Mărțișor, cros în parteneriat

5 Martie

Teo Magic Show

2 Mai

Deschiderea oficială Kulturestock

21 -22 Mai

Zilele Comunei Mogoșoaia

28 Mai

No Stress Triathlon

30 Octombrie

Poteca Dovlecilor Fermecați

1 Decembrie

Ziua Națională a României

3 Decembrie - 24 Decembrie

Ambasada Moșului
Sursă date: www.kulturestock.ro
Figura 267 – Ansamblul Brâncovenesc

2.6.9. MONUMENTE ISTORICE
La nivel județean, comuna Mogoșoaia este privită ca una din principalele atracții

Sursă date: Sutudiul de fundamentare
istoric aferent P.U.G. Mogoșoaia

turistice din județ, datorită valorilor istorice prezente pe teritoriul comunei.
Pe teritorul comunei se găsesc 19 obiective de natură arheologică și 10 obiective de
arhitectură. Cel mai important obiectiv îl constituie Ansamblul Palatului Brâncovenesc.
Din 1993, Monumentele ansamblului Palatului Brâncovenesc Mogoşoaia
aparţin Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti care le administrează. Acesta este o

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
Actualizare 2017

216

instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului General al Municipiului
Bucureşti. Este vorba de un complex monumental istoric cultural şi de agrement.
Curtea Domnească de la Mogoşoaia a fost atestată la finalul secolului al XVII-lea,
construcţia fiind finalizată la începutul secolului al XVIII-lea.

2

În prezent zona este compusă din:
 Curtea de onoare ce cuprinde următoarele:
o

Palatul, finalizat în septembrie 1702. A fost ridicat de către Constantin
Brâncoveanu pentru fiul său Ştefan. Din 2002, în palat funcţionează Muzeul
Tradiţiei Aulice, respectiv donaţia Liana şi Dan Nasta (colecţie de artă
cumparată de circa 300 piese). În sălile parterului şi în anexe se organizează
anual expoziţii;

o

Cuhnia, fosta bucătărie domnească este spaţiu expoziţional în prezent;

o

Turnul porţii (dinainte de 1702) şi Poarta Târgoviştei pe care se află
montată o replică a grupului statuar ce o imită pe Zeiţa Minerva.

o

Centrul de conferinţe şi rezidenţe (fosta Vilă d'Elchingen, ridicată în secolul
al XVII-lea şi refăcut în perioada 1927-1936. Găzduieşte actualmente două
săli de conferinţe (50 şi 75 locuri), un restaurant (120 locuri) şi 16 camere de
cazare (25 locuri);

o

Gheţăria, a fost depozitul de gheaţă al palatului.

 Exteriorul curţii de onoare unde se află:
o

Parcul englezesc cu grădini în stil italian, a cărui amenajare peisagistică
s-a realizat între anii 1921-1922, sub îndrumarea Marthei Bibescu;

o

Biserica cu hramul Sf. Gheorghe care a fost ridicată de Constantin
Brâncoveanu la 1688. Acolo se află tabloul votiv al familiei (Brâncoveanu cu
cei 4 fii şi Doamna Maria cu cele 7 fiice). Se mai află înhumat acolo George
Valentin Bibescu, soţul Marthei Bibescu, sub o lespede funerară decorată cu
stema familiei Bibescu.

o

Capela Gh. Bibescu, obiectiv din secolul al XIX-lea care adăposteşte
mormintele ultimilor proprietari ai Mogoşoaiei şi ale rudelor lor: Prinţul Nicolae
G. Bibescu şi soţia sa Helene Louise Ney d'Elchingen, Prinţul George
Bibescu şi soţia sa Valentine de Caraman Chimay, Prinţesa Elisabeth
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Bibescu, Prinţii Mihai Basarab Brâncoveanu şi George Basarab
Brâncoveanu.
o

Serele N. Bibescu executate într-un atelier francez, la 1890. Astăzi se
utilizează pentru culturi floricole şi atelier de educaţie plastică pentru copii.

Figura 268 – Situri arhitecturale

Figura 269 – Monumente

Tabel 13 - Lista monumentelor istorice și a siturilor arheologice

Nr. Crt.

Cod L.M.I. 2010

Cod R.A.N.

Denumire

336

IF-I-s-B-15210

179294.02

Aşezare

337

IF-I-s-B-15211

179472.06

Situl arheologic de
la Mogoşoaia

338

IF-I-m-B-15211.01

179472.06

Aşezare

339

IF-I-m-B-15211.02

179472.06

Aşezare
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Adresă
În punct "Livadă", pe
malul de sud al lacului
Mogoşoaia
În punct "Administraţie
Fermă", pe malul sudic al
lacului, vis-à-vis de
complexul Mogoşoaia
În punct "Administraţie
Fermă", pe malul sudic al
lacului, vis-à-vis de
complexul Mogoşoaia
În punct "Administraţie
Fermă", pe malul sudic al
lacului, vis-à-vis de
complexul Mogoşoaia

Datare
Epoca getodacică
-

Epoca getodacică
Epoca
bronzului
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Nr. Crt.

Cod L.M.I. 2010

Cod R.A.N.

Denumire

Adresă

Datare

La sud de pădurea
"Moţoc", pe malul nordic
al lacului
Mogoşoaia
În punct "Livada cu meri",
pe malul nordic al lacului
Mogoşoaia

Epoca
bronzului

340

IF-I-m-B-15212.01

179472.01

Aşezare

341

IF-I-s-B-15213

179472.02

Situl arheologic de
la Mogoşoaia

342

IF-I-m-B-15213.01

179472.02

Aşezare

În punct "Livada cu meri",
pe malul nordic al lacului
Mogoşoaia

sec. IX - X

343

IF-I-m-B-15213.02

Aşezare

În punct "Livada cu meri",
pe malul nordic al lacului
Mogoşoaia

Epoca getodacică

344

IF-I-s-A-15214

179472.03

Situl arheologic de
la Mogoşoaia, de la
"Chitila Fermă"

345

IF-I-m-A-15214.01

179472.03

Aşezare, necropolă

346

IF-I-m-A-15214.02

179472.03

Aşezare

347

IF-I-m-A-15214.03

179472.03

Aşezare

348

IF-I-m-A-15214.04

179472.03

Aşezare

349

IF-I-m-A-15214.05

179472.03

Aşezare

350

IF-I-m-A-15214.06

179472.03

Aşezare

351

IF-I-m-A-15214.07

179472.03

Aşezare

352

IF-I-m-A-15214.08

179472.03

Tell

În punct "Chitila Fermă",
pe malul sudic al lacului
Mogoşoaia, la est de CFR
Bucureşti-Ploieşti
În punct "Chitila Fermă",
pe malul sudic al lacului
Mogoşoaia, la est de CFR
Bucureşti-Ploieşti
În punct "Chitila Fermă",
pe malul sudic al lacului
Mogoşoaia, la est de CFR
Bucureşti-Ploieşti
În punct "Chitila Fermă",
pe malul sudic al lacului
Mogoşoaia, la est
de CFR Bucureşti-Ploieşti
În punct "Chitila Fermă",
pe malul sudic al lacului
Mogoşoaia, la est de CFR
Bucureşti-Ploieşti
În punct "Chitila Fermă",
pe malul sudic al lacului
Mogoşoaia, la est de CFR
Bucureşti-Ploieşti
În punct "Chitila Fermă",
pe malul sudic al lacului
Mogoşoaia, la est de CFR
Bucureşti-Ploieşti
În punct "Chitila Fermă",
pe malul sudic al lacului
Mogoşoaia, la est de CFR
Bucureşti-Ploieşti
În punct "Chitila Fermă",
pe malul sudic al lacului
Mogoşoaia, la est de CFR
Bucureşti-Ploieşti

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
Actualizare 2017

-

sec. XVII - XIX

sec. IX - XI

sec. V - VI

sec. II - IV p.
Chr.
Epoca getodacică
Epoca
Hallstatt
Epoca
bronzului,
cultura Tei,
fazele III-IV
Epoca
neolitică,
cultura
Gumelniţa
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Nr. Crt.

Cod L.M.I. 2010

Cod R.A.N.

Denumire

353

IF-I-m-A-15214.09

179472.03

Tell

354

IF-I-s-B-15215

179472.04

Aşezare

645

IF-II-a-A-15298

179472.05

646

IF-II-m-A-15298.01

179472.05

Ansamblul Palatului
Brâncovenesc
Palat

647

IF-II-m-A-15298.02

179472.05

648

IF-II-m-A-15298.03

649

Adresă

Datare

În punct "Chitila Fermă",
pe malul sudic al lacului
Mogoşoaia, la est de CFR
Bucureşti-Ploieşti
În punct "Lunca", pe malul
estic al lacului Chitila, la
vest de calea ferată de
centură
Str. Valea Parcului 1

Epoca
neolitică,
cultura Boian
Epoca
medievală

Str. Valea Parcului 1

sf. sec. XVII XX
1702

Str. Valea Parcului 1

1688

179472.05

Biserica
"Sf. Gheorghe"
Turn poartă

Str. Valea Parcului 1

înc. sec. XVIII

IF-II-m-A-15298.04

179472.05

Cuhnie

Str. Valea Parcului 1

înc. sec. XVIII

650

IF-II-a-A-15298.05

179472.05

Vila d'Elchingen

Str. Valea Parcului 1

651

IF-II-m-A-15298.06

179472.05

Sere

Str. Valea Parcului 1

sf. sec. XIX înc. sec. XX
sec. XVII - XX

652

IF-II-m-A-15298.07

179472.05

Zid de incintă

Str. Valea Parcului 1

sec. XVII - XX

653

IF-II-m-A-15298.08

179472.05

Parcul, lacul,
grădină istorică,
livadă (36,4ha)

Str. Valea Parcului 1

sec. XVII, ref.
în sec. XX.

706

IF-III-m-B-15333

Monumentul Eroilor
căzuţi în primul
război
mondial

Şos. Bucureşti Târgovişte, în faţa
Ştrandului Mogoşoaia

2.6.10. ADMINISTAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Administraţia publică locală a Comunei Mogoșoaia este formată din Consiliul Local, ca
autoritate deliberativă şi Primarul Comunei, ca autoritate executivă. Primăria
reprezintă aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local şi aduce la îndeplinire
hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente
ale colectivităţii locale.Consiliul Local al comunei Mogoșoaia este format din 15
consilieri. Primarul și Consiliul Local sunt investiții în funcții prin vot cu un mandat de
4 ani până în anul 2020.
Primăria Comunei Mogoșoaia are o structură organizatorică divizată în servicii și
compartimente.
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Figura 270 – Organigrama Primăriei Comunei Mogoșoaia
Sursă date: Primăria Mogoșoaia
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SPAȚII VERZI, SPAȚII PUBLICE AMENAJATE, SPORT

SERVICIU DE
SALUBRITATE

SIGURANȚĂ ȘI
ORDINEA PUBLICĂ

SERVICII DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

2.6.11. ANALIZA S.W.O.T.


Prezența căminelor de bătrâni.



Centrul ”The Door„ a creeat un mediu plăcut,

copiilor aflați sub

dificultate din 1999 până în prezent.



Înființarea serviciului ”Poliția Locală„ în subordinea primăriei;



Dotarea serviciului cu autovehicule adecvate;



Comuna Mogoșoaia are serviciu propriu de salubrizare;



În cadrul comunei funcționează o stație de sortare a deșeurilor



Existența parcului Mogoșoaia, spațiu public de succes reprezentativ
pentru comună;



Suprafața mare de spații verzi amenajate aproximativ 36 ha;



Suprafețe mari de păduri, 214 ha, care reprezintă aproximativ 8% din

S

teritoriul administrativ al comunei;


Grad mare de acoperire a zonei verzi pe malul stâng al lacului Mogoșoaia;



Organizarea întrecerilor sportive de cros, wakeboard și triatlon pe
perioada estivală aduce un plus valoare comunei;



Numărul mare de păduri în raza de accesibilitate a comunei, cu potenţial
de valorificare pentru recreere și agrement.



Exsitanța rezerverelor de teren, în cartierul Livadă, care pot fi amenajate
ca spațiu verde, piațete, scuarur de cartier.
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Este prezent un serviciu poștal ce deservește zona centrală a comunei;



Există un dispensar funcțional în centrul comunei în care ce își desfășoară

SERVICII DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ

MONUMENTE
ISTORICE

CULTURĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICII DE
SĂNĂTATE

SERVICII
POȘTALE



activitatea 5 medici, din care 3 medici de familie;


Pe teritoriul comunei sunt 3 farmacii, acestea acoperă proximativ 70% din
teritoriu;



Cele cinci grădinițe (una publică și patru private) acoperă necesitatea
populației;



Existența a două școli gimaziale acoperă necesarul pe acest sector.



Sunt organizate diverse evenimente culturale pe perioada estivală prin
proiectul Kulturestock organizat de primărie;



Ansamblul Arhitectural Brânconvenesc este considerat brandul cultural al
comunei Mogoșoaia;



Prezența Ansamblul Arhitectural Brânconvenesc, monument de clasă ”A„,
aduce plus valoare culturală comunei;



Pe maulul lacului sunt prezente aproximativ 10 situri arheologice;



Servicii comunitare insuficient dezvoltate pentru persoanele vârstnice/cu
handicap, pentru victime ale violenţei domestice etc.;
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SIGURANȚĂ ȘI ORDINEA
PUBLICĂ
SERVICIU DE
SALUBRITATE

Personal insuficient al serviciului de Poliție Comunitară, acesta nu poate
acoperi întreaga suprafață a comunei;



PUNCTE SLABE

Rata de infracționalitate ridicată în zona cartierului ”Livadă„, în zona
limitrofă orașului Chitila și în zona veche (Str. Puțul cu Brad, Str. Doamnei,
Str. Monumentul Eroilor, etc.);



Lipsa dotărilor sociale în comună;



Lipsa amenajărilor sportive și a centrelor sportive;



Cartierul Livadă accesează cu greu serviicile sportive și spațiile verzi
amenajate în comună;



Serviciul poștal este greu de accesat din cartierul ”Livadă„



Serviciile medicale complexe sunt oferite de orașele vecine Buftea, Chitila,

ÎNVĂȚĂMÂNT

SERVICII DE
SĂNĂTATE

SERVICII
POȘTALE

SPAȚII VERZI, SPAȚII PUBLICE
AMENAJATE, SPORT



Otopeni și București;


Cartierul Livadă accesează cu greu serviciile medicale (dispensarul și
farmaciile);



Există o singură unitate funcțională de învățământ primar și gimnazial;



Instituția de învățământ primar și gimnazial deservește zona centrală și
zona de intersecție între drumul național DN 1A și drumul județean DJ
100A;
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CULTURĂ



Lipsa dotărilor culturale (bibliotecă, cinematograf, etc.);



Nesatisfacerea cererii de consum cultural a tinerilor datorită ofertei reduse
de activităţi și evenimente;



Număr redus de evenimente sezoniere ce au capacitatea de a atrage un

SERVICII PUBLICE

ADMINISTRAȚIA
PUBLICĂ

număr mare de turiști;


Insuficienta dezvoltare a serviciilor publice;



Zone de expansiune lipsite de dotări, servicii publice sau utilităţi



Programele operaţionale pentru perioada 2014 – 2020 ce oferă finanţare
pentru: sprijinirea învăţământului preșcolar, școlar.



necesare populației.

O
OPORTUNITĂȚI


SERVICII PUBLICE

Proximitatea Municipiului București asigură suplinirea serviciilor publice

Deprecierea calităţii vieţii populaţiei poate duce la creşterea ratei
infracţionalităţii;



Subfinanţarea sistemului de învăţământ românesc;



Accentuarea problemelor economice şi scăderea nivelului de trai;



Creşterea costurilor serviciilor publice pentru cetăţeni şi utilizatori.
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2.7. MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE
Efectul combinat al creșterii populației și al urbanizării determină o presiune
enormă asupra resurselor și a mediului înconjurător. Teritoriile se bazează pe

2

echilibrul dintre intrări, în termeni de resurse fizice (ca de exemplu tone de
materiale de construcții/persoană/an) și abilitatea de a elimina rezultatele, în
termeni de deșeuri produse. Necesitatea de a răspunde nevoilor curente fără
a le compromite pe cele ale generațiilor viitoare, dezvoltarea de noi tehnologii
în construcții, transport, manangementul apei și reciclarea energiei a devenit
un obiectiv principal pentru dezvoltarea sustenabilă a orașelor.
Sistemul de valori al cetățenilor și așteptările în ceea ce privește calitatea vieții
arată creșterea intoleranței pentru condiții precare de mediu; acestea tind să
se manifeste prin creșterea așteptărilor în ceea ce privește acțiunile
administrației locale, mai mult decât prin schimbări ale comportamentului
individual.

2.7.1. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
Calitatea aerului
Poluarea aerului este principalul factor de mediu legat de efectele adverse
asupra sănătății, precum mortalitatea prematură. Cel mai mare efect asupra
sănătății populației îl are în zonele urbane, unde nivelul de poluare a aerului
este cel mai ridicat. Traficul este principala sursă de poluare a aerului în
agromerațiile urbane europene și, ca atare, măsurile de scădere a ratei de
motorizare au un rol important în îmbunătățirea calității aerului și a sănătății
populației.
Aerul este cel mai rapid suport ce favorizează transportul poluanților în atmosferă.
Astfel, monitorizarea calităţii aerului şi urmărirea emisiilor în atmosferă sunt foarte
importante pentru determinarea poluării, adoptarea măsurilor necesare în scopul
limitării până la eliminarea efectelor negative asupra mediului, îmbunătăţirea calităţii
aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta nu se încadrează în
limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate şi menţinerea
calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în
limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate.
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Concentrarea industrial - urbană a regiunii Bucureşti - Ilfov cu larga sa diversitate de
activităţi antropice prezintă şi dezavantajele generate de poluarea habitatului ca efect
secundar al acestor activităţi. Poluarea aerului în regiune are un caracter specific
datorită, în primul rând, poziționării geografice, industriei și traficului din Municipiul
Bucureşti, judeţul Ilfov preluând prin dispersie emisiile din București, iar în al doilea
rând datorită prezenței unor surse multiple de poluare, precum şi a unei repartiţii
neuniforme a acestor surse.
Principalele categorii de surse de poluare la nivelul comunei sunt:


Traficul rutier;



Șantiere de construcții;



Surse difuze de combustie.

POLUAREA AERULUI

Traficul rutier
În cadrul Comunei Mogoșoaia poluarea aerului este cauzată, în primul rând, de traficul
rutier, localitatea putând fi încadrată în zonele cu poluare medie. Sunt emise atât gaze
anorganice (oxizi de azot, dioxid de sulf, oxid de carbon) cât şi compuşi organici volatili
(benzen) sau pulberi PM10, PM2.5 cu conţinut de metale. Impactul traficului rutier
asupra calităţii vieţii locuitorilor din comună este cu atât mai mare cu cât mare parte
din zona de locuit se suprapune peste importante artere rutiere:


Drumul European DN1A ce traversează teritoriul comunei de la Sud la Nord;



Şoseaua de Centură a Municipiului București aflată la limita sudică a comunei;



Drumul Județean 100A ce leagă Mogoșoaia de Orașul Chitila.

Nivelul de poluare a aerului datorate traficului auto este variabilă, aflându-se în relație
directă cu factorii de timp şi spaţiu.
Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un amestec de câteva sute de compuşi
diferiţi. Au fost evidenţiaţi, în urma unor studii recente, peste 150 de compuşi şi grupuri
de compuşi.
Măsurarea tuturor acestor poluanţi este imposibilă şi de aceea evidenţierea se
concentrează numai pe acei poluanţi care au cel mai larg impact asupra sănătăţii
umane sau care sunt consideraţi buni indicatori.
Asocierea directă între poluarea aerului datorată traficului auto şi sănătatea umană
este foarte dificil să se stabilească în termeni absoluţi, datorită numărului mare de
variabile.
Arderea (combustia) benzinei sau a motorinei în motoarele autovehiculelor este
generatoare de emisia a peste 100 compuşi chimici.
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În urma a numeroase studii pe plan internaţional s-a dovedit că peste anumite niveluri
de poluare apar efecte asupra sănătăţii oamenilor expuşi, dar pot fi afectate şi
persoanele de vârstă foarte redusă, cei care suferă de astm sau cu probleme cronice
respiratorii sau cardiovasculare. Se poate aprecia o poluare ce se menţine la nivel

2

respirator, până la realizarea dispersiei.
În localităţile judeţului Ilfov, faţă de zonele locuite ale municipiului Bucureşti, există
avantajul că dispersia poluanţilor în aer este mai rapidă, deoarece nu sunt clădiri cu
multe nivele şi aşezate ca o barieră în calea acestora.
Concentraţiile poluanţilor atmosferici sunt mai crescute în zonele cu artere de trafic
intens, la depărtarea de arterele de trafic intens, poluarea aerului scade rapid şi este
destul de rar semnalată în zonele suburbane sau rurale.
Singura excepţie de la această regulă o constituie ozonul care este diferit faţă de
ceilalţi poluanţi generaţi de traficul auto.
Șantiere de construcții
Şantierele de construcţii au şi ele un impact negativ asupra calităţii aerului, volumul
ridicat de construcţii realizate în ultimii ani determinând creşterea concentraţiei de
noxe în aer.
Surse difuze de combustie
Numeroasele centrale termice pentru încălzirea spaţiilor, locuinţelor, din care, multe
funcţionează pe combustibil lichid sau solid, constituie sursă de poluare a aerului,
lipsită însă, pe lângă instalaţiile de epurare, şi de avantajul relativ al dispersiei prin
coşuri înalte; combustia este de cele mai multe ori incompletă datorită neautomatizării
arderii, randamentului redus şi unei supravegheri precare şi determină degajări de
poluanţi deloc neglijabile.
Monitorizare
La începutul anului 2004 în cadrul unui program PHARE 2000 a fost pusă în funcţiune
reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului în regiunea 8 Bucureşti -Ilfov, care
funcţionează la parametrii proiectaţi, respectând cerinţele Directivelor Uniunii
Europene.
La nivelul județului Ilfov, calitatea aerului este monitorizată la stațiile de măsurare în
timp real, amplasate în comuna Balotești (stație de fond regional) și în orașul Măgurele
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(stație de fond suburban) care sunt administrate de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti.

2

Figura 271 – Amplasarea stațiilor de monitorizare a calității aerului în Județul Ilfov și în
Municipiul București
Sursă date: http://www.calitateaer.ro/
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Tabel 14 – Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului din Judeţul Ilfov

Nr.
Crt.

Nume stație

1

Stație
BALOTEȘTI
B-8

2

Stație
MĂGURELE
B-7

Tip
Stație

Poluanți monitorizați

Fond
Regional

 SO2, NO2,O3 - cu analizoare automate
- date medii orare
 PM 10, PM 2,5, Pb, benzen - cu
prelevatoare automate – analiza în
laborator – date medii zilnice

Fond
Suburban

 SO2, NO2, NOx, NO, O3, CO - cu
analizoare automate - date medii orare
 PM 10, Pb, benzen - cu prelevatoare
automate – analiza în laborator – date
medii zilnice

2

Sursă date: Raportului privind starea mediului, județul Ilfov (2015)

Pentru monitorizarea poluanţilor NO2, SO2, CO, O3 se folosesc analizoare automate
(serverul preia concentraţiile medii orare înregistrate la staţii), iar pentru Pb şi particule
PM10 şi PM 2,5 se recoltează probele pentru a se analiza în laborator, după care
datele sunt introduse manual în baza de date.
Evoluțiile concentrațiilor medii anuale ale anumitor poluanți atmosferici conform
Raportului privind starea mediului pentru județul Ilfov (2015), concentrații măsurate la
stațiile de măsurare din cadrul județului Ilfov, sunt prezentate mai jos.

Evoluția concentrațiilor medii anuale de PM10 (𝝁𝝁𝒈𝒈/𝒎𝒎𝟑𝟑)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2010

2011

2012

2013

Măgurele

Balotești

2014

2015

Figura 272 – Evoluția concentrațiilor medii anuale de PM10 (𝝁𝝁𝝁𝝁/𝒎𝒎𝒎𝒎), înregistrate la
stațiile de monitorizare Măgurele și Balotești, județul Ilfov

Sursă date: Raportului privind starea mediului, județul Ilfov (2015)
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Evoluția emisiilor anuale de NO2 (tone/an)
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Figura 273 – Evoluția emisiilor anuale de NO2 (tone/an), județul Ilfov
Sursă date: Raportului privind starea mediului, județul Ilfov (2013)

Calitatea apei
La nivel mondial, apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi
limitată, de aceea este tratată ca un patrimoniu natural care trebuie protejat şi
apărat. Conservarea, refolosirea şi economisirea apei sunt încurajate prin
aplicarea de stimuli economici şi aplicarea de penalităţi celor care risipesc sau
poluează resursele de apă. Repartizarea cantităţii de apă şi aşa limitată, nu
este în concordanţă cu necesităţile.
Din punct de vedere hidrologic, Comuna Mogoșoaia este încadrată în bazinul
hidrografic al râului Dâmbovița, sub-bazinul râului Colentina. Aceasta s-a
dezvoltat pe malurile lacurilor pe care le formează râul Colentina.
Urmărirea calităţii apelor din bazinele hidrografice aflate în administrarea Sistemului
de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucureşti se face prin efectuarea de analize biologice,
fizico-chimice şi bacteriologice, conform „Manualului de Operare al Sistemului de
Monitoring Integrat pe anul 2016, în secţiunile reţelei de monitoring”.
Apele de suprafață
Evaluarea calităţii apelor de suprafaţă constă în monitorizarea parametrilor biologici şi
fizico-chimici. Conform Ordinului nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind
clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor
de apă, se disting 5 clase de calitate.
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Comuna Mogoșoaia este situată pe malul stâng și drept al lacurilor pe care le formează
râul Colentina. Din punct de vedere hidrologic, comuna se află în bazinul hidrografic
al râului Dâmbovița, sub-bazinul râului Colentina.
Râul Colentina are o suprafață totală de 639 kmp, o lungime de 80 km și un debit la
vărsare de 38 mil.m3/an. În amonte de confluența cu râul Crevedia are un debit de 30
mil.mc/an, o lungime de 31 km și o suprafață de bazin de 104 kmp. Acesta are un
profil longitudinal cu pante foarte mici, formând pe parcursul său numeroase lacuri.
Pe teritoriul administrativ al comunei se află lacurile Mogoșoaia și Chitila, care
traversează şi constituie o parte din limita administrativă cu Chitila. Acestea se află
integral în teritoriul administrativ al Comunei Mogoșoaia.
Caracteristicile lacurilor de acumulare și agrement situate în zona localității Mogoșoaia
sunt prezentate în tabelele următoare:
Tabel 15 – Caracteristicile lacurilor de acumulare și lacurilor de agrement

Nr.
crt.

Denumire
amenajare

NNR
(mdMN)

Coronament
(mdMN)

HNNR
(m)

Lățime
coron (m)

VNNR
(mil.mc.)

SNNR
(m)

VMAX
(mil.mc.)

105,00
(c.104,0)

106,75

5,0
(4,0)

200,0

6,74

307

14,55

1.

Acumularea Buftea

2.

Lac Buciumeni

96,40

97,40

2,4

200,0

0,41

40

2,89

3.

Lac Mogoșoaia

91,85

93,00

2,85

100,0

0,96

72

4,31

Sursă date: Studiu Hidrogeologic, lucrări și măsuri privind posibilitatea de scădere a nivelului apei freatice în
zona localității Mogoșoaia, Județul Ilfov: S.C. IPTANA S.A.
Tabel 16 – Tabel cu cote caracteristice la producerea viiturilor (atenție, alertă, alarmă)

Nr.
crt.

Lac de acumulare

Cotă Atenție
(mdMN)

Cotă Alertă
(mdMN)

Cotă Alarmă
(mdMN)

1.

Acumularea Buftea

105,30

106,00

106,40

2.

Lac Buciumeni

96,70

97,00

97,30

3.

Lac Mogoșoaia

92,30

92,70

93,00

Sursă date: Studiu Hidrogeologic, lucrări și măsuri privind posibilitatea de scădere a nivelului apei freatice în
zona localității Mogoșoaia, Județul Ilfov: S.C. IPTANA S.A.
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În perioada 2005 -2010 râurile Argeș, Colentina, Ialomița și Dâmbovița în secțiunile
care străbat regiunea județul Ilfov au o calitate moderat-bună (clasa II-III), excepție
făcând râul Dâmbovița a cărui calitate scade pe măsură ce traversează municipiul
București, prezentând în secțiunile din avalul capitalei dovezi de alterări majore ale

2

valorilor elementelor biologice de calitate.
Apele subterane
Din punct de vedere al surselor de apă subterană prezintă interes stratele de Frătești
și stratele de Mostiștea. Stratele de Frătești constituie o sursă importantă de apă
subterană cu calități potabile. În zona Municipiului București și a județului Ilfov, stratele
de Frătești care se găsesc la o adâncime de 150-320 m, sunt exploatate intens prin
numeroase captări subterane, în special în scopuri industriale.
Stratele de Mostiștea până în prezent sunt captate în general în mod sporadic, pentru
nevoi locale neexistând captări centralizate.
În zona Mogoșoaia aceste straturi au fost interceptate la adâncimi între 35 și 65 m, iar
capacitatea lor de debitare este mai redusă din cauza granulației fină a nisipurilor.
Factorii care influenţează calitatea apelor subterane sunt în mare parte identici cu cei
care influenţează calitatea apelor de suprafaţă.
Apele meteorice aduc aport de gaze dizolvate atmosferic (oxigen, azot, dioxid de
carbon, hidrogen sulfurat etc.) şi minerale dizolvate (bicarbonaţi şi sulfaţi de calciu şi
magneziu dizolvaţi din roci; azotaţi si cloruri de sodiu, potasiu, calciu şi magneziu
dizolvate din sol şi detrituşuri organice; săruri de fier şi mangan).
Gospodăriile casnice, activitățile industriale și agricole produc ape uzate care pot
determina poluarea apelor de suprafață și a apelor subterane. Toate tipurile de poluare
a apei pot fi dăunătoare pentru sănătatea populației și a animalelor. Apa poluată nu
are efecte imediate asupra sănătății populației ci doar după o perioadă lungă de
expunere la aceasta. Prin costurile ridicate de tratare și decontaminare, poluarea apei
poate avea efecte negative asupra economiei.
Principala problemă cu privire la poluarea apelor din cadrul comunei Mogoșoaia este
reprezentată de situaţia poluării cauzată de fosele septice nefuncţionale. Această
problemă este întâlnită cu preponderență în extremitățile de est și vest ale comunei,
unde majoritatea străzilor nu sunt acoperite de reţeaua publică de canalizare. Efectele
negative întâlnite sunt mirosul neplăcut, revărsările foselor septice, infiltrații la nivelul
solului, deversarea directă a impurităților în lacul Mogoșoaia.
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Calitatea solului
Solul reprezintă stratul subţire de la suprafaţa scoarţei terestre format din
particule minerale, materii organice (humus), apă, aer şi organisme vii.
Solul este un sistem dinamic, care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru
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desfăşurarea activităţilor umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor.
Formarea solului (pedogeneza) este rezultatul acţiunii factorilor fizici, chimici,
biologici şi proceselor antropice asupra rocilor cu formarea orizonturilor de sol
iar compoziţia chimică a solurilor depinde de roca din care acestea au luat
naştere.
Solul are o importanţă deosebită din punct de vedere socio-economic, cât şi
pentru mediul înconjurător deoarece are rol de susţinere pentru activităţile
umane, furnizând produse agricole, biomasă şi materii prime.
Solul este un mediu complex care influenţează şi este influenţat de procesele şi
condiţiile din mediul înconjurător. Astfel solul va fi afectat de calitatea aerului în zonă,
de deversările accidentale de fluide poluante, sau de depozitările necontrolate de
deşeuri. Din momentul poluării lui cu diverşi compuşi, solul afectat de prezenţa acestor
poluanţi devine o sursă de poluare atât pentru apele freatice sau de suprafaţă, cât şi
pentru atmosferă (volatilizarea acelor compuşi).
Solul reprezintă factorul de mediu care integrează toate consecinţele poluării constând
în creşterea concentraţiei ionilor de hidrogen (pH), modificarea compoziţiei, eliberarea
ionilor metalici cu efecte negative asupra vegetaţiei, asupra apei subterane şi chiar a
omului, direct sau indirect prin alimentaţie şi apă.
Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de
manifestare a celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere,
terenurile agricole se grupează în 5 clase de calitate, diferenţiate după nota de
bonitare medie, pe ţară.
În judeţul Ilfov cele mai răspândite soluri din totalul suprafeţei agricole de la nivelul
anului 2015 de 101.563 ha, o reprezintă argilosolurile, după care urmează molisolurile
şi solurile neevoluate. Cele mai răspândite soluri sunt tot argilosolurile, celelalte clase
fiind mai puţin reprezentate. Solurile predominante din judeţul Ilfov prezintă, în general,
o vulnerabilitate scăzută la impactul multor agenţi poluanţi datorită capacităţii de
tamponare bună.
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Tabel 17 – Suprafața, în ha, terenurilor agricole pe clase de calitate, la nivelul județului
Ilfov, în anul 2010

Categorie de
folosință
Arabil
Păşuni şi faneţe
Vii
Livezi

Clasa de calitate
I

II

III

IV

V

4.508

64.360

23.097

3.873

1.994

0

62,06

1.643

281

45

148

1.082

182

0

0

0

733

34

80

0

2

Sursă date: Raportului privind starea mediului, județul Ilfov (2015)

Solul din cadrul teritoriului administrativ al comunei se încadrează în categoria a II-a
de pretabilitate a folosinței arabile (categorii stabilite de Institutul de Cercetare pentru
Pedologie și Agrochimie București în anul 1995).
Terenurile din categoria a II-a au următoarele caracteristici: sunt formate pe depozite
loessoide și depozite fluviatile, având relief variat de stepă ca luncă, câmpie cu
microdepresiuni și crovuri, terasă.
La nivelul Comunei Mogoșoaia calitatea solului este afectată în principal de existenţa
de pulberi şi gaze nocive în aer, depozitarea inadecvată de deşeuri şi reziduuri
menajere şi industriale pe terenuri neamenajate corespunzător şi deversarea apelor
reziduale. De asemenea, poate apărea poluarea cu plumb specifică pentru zonele cu
trafic auto intens.
Cele mai vizate surse de poluare ale solului sunt utilizarea necorespunzătoare a
terenurilor, precum instalațiile de deșeuri periculoase și utilizările cu efecte ecologice
negative. Fostele zone industriale au determinat contaminări care sunt în prezent o
problemă pentru decontaminarea solurilor și reintegrarea terenurilor pentru funcțiuni
rezidențiale și de servicii.
Poluarea fonică
Zgomotul are o serie de efecte asupra sănătății, iar în termeni de frecvență și plângeri
ale populației cifrele arată că poluare fonică este o importantă preocupare socială.
Zgomotul cauzat de trafic și de industrie este o problemă din ce în ce mai mare. În
județul Ilfov, în zonele urbane și în zonele din proximitatea infrastructurilor majore de
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circulație (autostrăzi, căi ferate, etc), traficul este una dintre principalele surse de
poluare fonică.
Zgomotul persistent, peste limitele admisibile 50dB (A) pe timp de zi şi 40 dB(A) pe
timp de noapte la care este expusă populaţia din zonele urbane aglomerate şi din
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apropierea unor activităţi industriale – economice, afectează starea de sănătate
biologică şi psihică.
Sursele potențiale sunt reprezentate de transporturi terestre, şantiere de construcţii
civile şi industriale, transportul aerian, căi ferate, activităţi de petrecere a timpului liber
- discoteci, jocuri mecanice etc.
În cadrul comunei Mogoșoaia principala sursă de poluare sonoră este traficul rutier și
feroviar. Principalele zone afectate fonic de traficul de tranzit sunt zonele de locuit
amplasate în vecinătatea sau proximitatea drumului Național DN1A și a Șoselei de
Centrură a Municipiului București, dar și din proximitatea căilor ferate.
Pentru a se evalua nivelul de zgomot generat de Drumul Național DN1A în cadrul
comunei Mogoșoaia s-a fost elaborat studiul ”Harta Strategică de Zgomot” CNADNR
(actualul CNAIR), rezultând un nivel de zgmot este între 55 dB și mai mare de 75 dB
în orele de vârf.
La nivelul comunei Mogoșoaia nu există un plan de acțiune destinat gestionării
zgomotului și a reducerii acestuia și nici hărți strategice de zgomot.

2.7.2. FOND FORESTIER ȘI SPAȚII VERZI
Zone forestiere
În contextul schimbărilor climatice, pădurile joacă un rol important, nu doar pentru
captarea dioxidului de carbon, ci și prin producția de biomasă și prin potențialul pe
care îl au în domeniul energiilor regenerabile. Menţinerea unui mediu sănătos şi stabil
înseamnă menţinerea pădurilor în arealul lor natural, actual şi creșterea suprafeţelor
acestora, aceasta însemnând şi principalul factor de stabilitate în natură. Schimbările
climaterice pot fi stopate şi atenuate prin menţinerea suprafeţelor actuale ale fondului
forestier şi prin extinderea acestora pe terenurile neproductive ce ocupă suprafeţe
destul de mari în prezent.
Toate pădurile din judeţul Ilfov sunt zonate în grupa I funcţională „Păduri cu funcţii
speciale de protecţie”, având ca obiective social economice servicii de recreere și
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crearea şi menţinerea unui aspect peisagistic şi de recreere în jurul Municipiului
Bucureşti.
În contextul dinamicii dezvoltării teritoriilor localităților Județului Ilfov, influențată de
fenomene precum suburbanizarea, există o perpetuă presiune asupra schimbării
destinației terenurilor agricole extravilane, precum și a scoaterii din fondul forestier a
unor terenuri proprietate privată.
Conform datelor din Planul Local de Acțiune pentru Mediu, în perioada 2007-2010
suprafața cu destinație forestieră în județul Ilfov a scăzut constant înregistrându-se în
anul 2010 cu 1.651 ha mai puțin decât în anul 2007 (cca 8 %). Tot arealul cuprins în
raza județului Ilfov se situează sub media pe ţară de 27% privind ponderea pădurilor,
fiind necesară împădurirea tuturor terenurilor degradate care nu mai pot fi date în
producţie, dar şi reînfiinţarea perdelelor silvice de protecţie a câmpurilor agricole,
precum şi mărirea suprafeţei cu vegetaţie forestieră care să îndeplinească rolul de
“plămân verde“ al Municipiului Bucureşti.
Conform datelor de la INS – Baza de date TEMPO Online, în perioada 2010-2014
suprafața totală de fond forestier a rămas aproximativ constantă, pe teritoriul
administrativ al comunei Mogoșoaia existând circa 1% din totalul fondului forestier la

Figura 274 - Fond forestier și spații
verzi

nivelul județului.
Tabel 18 – Evoluția suprafeței pădurilor și a altor vegetații forestiere, pe tip de proprietate, comparativ județul Ilfov și comuna
Mogoșoaia

2010

2011

2012

2013

2014

Proprietate privată

2.150

2.172

2.172

2.503

2.752

Total

25.253

25.253

25.253

25.350

25.217

Mogoșoaia Proprietate privată

29

29

29

188

188

Total

233

233

233

231

231

0,92 %

0,92 %

0,92 %

0,91 %

0,91 %

Ilfov

Procent [%] din fond
forestier județ Ilfov

Sursă date: INS – Baza de date TEMPO Online
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În cadrul Comunei Mogoșoaia sunt amplasate 4 păduri:


Pădurea Mogoșoaia (cea mai mare dintre acestea);



Pădurea Costeasca.



Pădurea Moțoc;



Pădurea Bogdana;

Evoluția suprafeței pădurilor și a altor vegetații forestiere
250
200
150
100
50
0

204

29

2010

204

29

204

2011

Domeniul public

29

43

2012

188

2013

43

188

2014

Proprietate privată

Figura 275 - Evoluția suprafeței pădurilor și a altor vegetații forestiere, pe
tip de proprietate, comuna Mogoșoaia
Sursă date: INS – Baza de date TEMPO Online

Conform datelor de la INS – Baza de date TEMPO Online, suprafața totală a fondului
forestier nu a suferit modificări semnificative în ultimii 5 ani, dar se remarcă schimbarea
tipul de proprietate asupra terenurilor. Astfel, la nivelul anului 2010, terenurile aflate în
categoria de folosință păduri și altă vegetație forestieră, în proprietate privată
reprezentau aproximativ 13% din total, iar la nivelul anului 2014, acestea reprezentau
peste 80%. Acest fapt poate fi explicat de retrocedările de teren efectuate conform
legislației în vigoare.
Din punct de vedere al suprafeței ocupate de păduri, fondul forestier al comunei
reprezintă aproximativ 9% din suprafața totală a localității.
Pentru îmbunătățirea calității climatului urban se recomandă sprijinirea împădurii
terenurilor agricole degradate și neutilizate, dar și dobândirea de teren pentru
creșterea suprafeței fondului forestier, în special în proximitatea intravilanului
localității.
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De asemenea, având în vedere politicile locale și județene de îmbunătățire a climatului
urban și de creștere a suprafețelor de spațiu verde, măsuri care au imparct pozitiv
asupra calității aerului și mediului de viață atât în cadrul județului Ilfov, dar și în cadrul
municipiului București, precum și, având în vedere rolul de “plămân verde“ al
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municipiului Bucureşti pe care îl au perdele silvice din cadrul județului Ilfov, se
recomandă crearea unor parteneriate între capitală și administrațiile publice
locale/Consiliul Județean Ilfov în vederea gestionării integrate la nivel regional a
serviciilor publice.
Spații verzi
Spațiile verzi publice au un rol important în structura orașelor atât din punct de vedere
al impactului asupra mediului cât și din perspectivă socială, funcțională și a sănătății
populației. Spațiile verzi îmbunătățesc climatul urban, diminuează concentrația de
gaze cu efect de seră din atmosferă și reduc degradarea mediului.
Din perspectivă socială spațiile verzi și spațiile publice amenajate încurajează
interacțiunea socială și stimulează un stil de viață sănătos, iar din perspectivă estetică
acestea pot îmbunătăți imaginea urbană.
La nivelul judeţului Ilfov, principalele cauze care amplifică problemele în relaţia
urbanism-mediu sunt: creşterea populaţiei, concentrarea acesteia în localităţi mari,
dezvoltarea economică în general şi a industrializarii în mod special, dezvoltarea
transporturilor, creşterea producţiei şi a consumului de energie, diversificarea
activităţilor sociale şi culturale, diversificarea serviciilor, creşterea consumului de
bunuri şi servicii. Pentru ameliorarea impactului dezvoltării teritoriale a județului asupra
mediului sunt necesare politici și măsuri pentru protejarea și conservarea mediului
natural.
La nivelul comunei Mogoșoaia, suprafața spațiilor plantate, de agrement și sport este
de 41,50 ha, reprezentând aproximativ 4,40% din suprafața totală a localității. Raportat
la o populație totală de 7.798 locuitori la nivelul anului 2015, conform datelor de la INS
– Baza de date TEMPO Online, suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor este peste
50 mp/locuitor.

2.7.3. RISCURI NATURALE ȘI TEHNOLOGICE
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Conform prevederilor H.G.R. 642/2005 riscurile care se iau în considerație în vederea
clasării unităților teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de
vedere al protectiei civile sunt:


Riscuri naturale:

2

 cutremurele;
 alunecările și prăbușirile de teren;
 inundațiile;
 fenomenele meteorologice periculoase;
 avalanșele;
 incendiile de pădure.


Riscuri tehnologice:
 accidente chimice;
 accidente nucleare;
 incendii în masă;
 accidente grave pe căi de transport;
 eșecul utilităților publice.



Riscuri biologice:
 epidemii;
 epizootii/zoonoze.

Principalele riscuri la care este expusă comuna Mogoșoaia sunt:


cutremurele;



inundațiile;



incendiile .

Cutremurele
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Figura 276 - Zonarea teritoriului Romîniei în termeni de valori de vârf ale accelerației
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul mediu de
recurență IMR = 100 ani. Codul de proiectare P100-1/2006
Sursă date: http://inforisx.incd.ro/cauzel2.jpg
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Din punct de vedere seismic, comuna Mogoșoaia se situează în zona ”C”, conform NP
100/1992, având valoarea coeficientului KS = 0,20 și perioada de colț Tc = 1,5
secunde, valori ce corespund gradului VIII – M.K.S.
Riscurile la cutremure sunt majorate și din nerespectarea legislației în domeniu în ceea
ce privește elaborarea studiilor geotehnice, respectarea cotelor de fundare necesare,
dimensionarea structurii de rezistență, durata de viață a construcțiilor și consolidarea
acestora, etc.

Inundațiile
În cadrul teritoriului Județului Ilfov vulnerabilitatea la inundații reprezintă un fenomen
frecvent.
Riscurile inundaţiilor a unor obiective din cadrul judeţului Ilfov provin în principal din
viituri și ploi cu debite foarte mari. Principalii factori care au favorizat producerea
inundațiilor sunt ploile locale cu debite foarte mari (ploi extraordinare căzute asupra
judeţului), care duc și la depăşirea cotelor de inundare, eroziunea malurilor, afectarea
lucrărilor hidrotehnice, a podurilor și a căilor de comunicație, a canalelor de desecare,
precum și a terenurilor și producțiilor agricole. Acestea sunt potențate de factori
antropici, care favorizează producerea inundațiilor precum lipsa lucrărilor hidrotehnice
de apărare împotriva inundaţiilor pe unele sectoare de râuri (mai ales în zonele în care
frecvența acestora este mare), întreţinerea deficitară a lucrărilor existente de apărare
după producerea inundaţiilor, neîntreţinerea secţiunii de curgere a albiilor râurilor,
creşterea necontrolată a vegetaţiei în albiile majore a râurilor, depozitarea
necontrolată a diverselor materiale sau deșeuri în albiile râurilor sau canalelor de
desecare, precum și colmatarea celor din urmă din cauza degradării excesive și lipsei
de interes asupra modernizării acesteia.
Pericolul de inundație în comuna Mogoșoaia provine în principal din viiturile produse
de Râul Colentina, cu debite mai mari de 40 mc/s.
Conform „Studiului Hidrogeologic, lucrări și măsuri privind posibilitatea de scădere a
nivelului apei freatice în zona localității Mogoșoaia, Județul Ilfov”, întocmit S.C.
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IPTANA S.A.. comuna a fost afectată în proporție de 14,2% de inundații în anul 2005,
ca urmare a cantităților mari de precipitații căzute.
Ca urmare a acestui hazard, a fost realizat studiul mai sus menționat, care în urma
analizelor realizate a propus lucrări și măsuri privind posibilitatea de scădere a nivelului
apei freatice din zona localității.
Conform studiului, amenajarea râului Colentina, respectiv realizarea salbei de lacuri,
a generat modificarea legăturilor naturale ale acviferelor pe valea Colentinei. Astfel,
nivelul apei freatice a fost modificat în mod substanțial, în sensul creșterii nivelului mult
peste nivelurile medii din perioada anterioară anului 1970. Modificările au fost resimțite
în perioadele de viitură din anul 2005 când nivelul apei freactice s-a situat la nivelul
solului.
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Figura 277 - Zone inundabile Comuna Mogoșoaia
Sursă date:Studiu Hidrogeologic, lucrări și măsuri privind posibilitatea de scădere a nivelului apei freatice în zona localității Mogoșoaia, Județul
Ilfov: S.C. IPTANA S.A. și Adresă Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov – București, nr. 8177/15.07.2015
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Lucrările și măsurile propuse de Studiul de Fezabilitate realizat în anul 2006 urmăresc
atât eliminarea apelor de suprafață, cât și coborârea cotei apei din pânza freatică.
Incendiile
Conform Planului de Dezvoltare Regională a Regiunii București-Ilfov 2014-2020,
Comuna Mogoșoaia se încadrează la risc major de producere a incendiilor.
Din punct de vedere al protecției civile, în cadrul comunei Mogoșoaia există 3 tipuri de
riscuri: risc major de inundații, risc major de incendiu și riscul complex realizat de
operatorii economici.

2.7.4. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
Gestionarea deşeurilor reprezintă una din problemele cu care se confruntă în
prezent România. Abordarea integrată în gestionarea deșeurilor se referă la

Figura 278 - Riscuri tehnologice, pe

activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a deșeurilor

categorii

şi include construcţia instalaţiilor de eliminare a deșeurilor împreună cu măsuri

Sursă: Planul de Dezvoltare Regională

de prevenire a producerii lor şi de reciclare, conforme cu ierarhia principiilor:

a Regiunii București-Ilfov 2

prevenirea producerii de deșeuri și a impactului negativ al acesteia,
recuperarea deșeurilor prin reciclare, refolosire și depozitare finală sigură a
deșeurilor, în cazul în care nu mai există posibilitatea recuperării. Deşeurile
generează un impact negativ asupra mediului, manifestat prin poluarea: solului,
aerului, apelor de suprafaţă şi a celor subterane. Depozitele de deșeuri se
numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact şi risc pentru
mediu şi sănătatea publică.
Prin managementul deșeurilor se înțelege conducerea, administrarea și
controlul sistematic al activităților de precolectare, selectare, colectare propriuzisă, transport, tratare, valorificare, eliminare și depozitare a deșeurilor.
Ca o consecinţă a pericolului epuizării resurselor neregenerabile datorită modelului
existent încă de creştere a producţiei şi implicit a consumului trebuie luată în
considerare problematica gestionării în condiţii durabile a D.M.S..
Începând cu anul 2007, Regiunea de Dezvoltare 8, București-Ilfov, beneficiază de

Figura 279 - Clasificarea localităților
din județul Ilfov din punct de vedere
al protecției civile
Sursă: Planul de Dezvoltare Regională
a Regiunii București-Ilfov 2

Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor (PRGD Reg. 8 București-Ilfov), aprobat
prin OM 1364/ 2007. În PRGD au fost reținute obligațiile de mediu asumate de
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România în perioada de preaderare prin termene de realizare şi ținte de atins, toate
raportate la realitățile Regiunii de Dezvoltare 8.
În perioada 2005-2011 au fost închise spaţiile de depozitare neconforme din 27
localități componente ale Județului Ilfov.
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Începând cu anul 2011, atât toate Consiliile Locale din Județul Ilfov, cât și Municipiul
București colectează și transportă deșeurile municipale solide (DMS) la cele trei
depozite conforme și autorizate din Regiunea de Dezvoltare 8 București-Ilfov:
depozitul IRIDEX din Rudeni, Chitila; depozitul VIDRA-Ecosud și depozitul GLINAEcorec.
Conform Raportului de monitorizare P.R.G.D. Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov pentru anul
2011, depozitul conform Chiajna Rudeni / Iridex SRL deţine în prezent autorizaţie
integrată de mediu, emisă la data de 30.10.2007 şi valabilă până la data de
30.10.2017. Locaţia acestui depozit conform este: Bucureşti, sector 1, Drumul RudeniChitila nr. 10. Activitatea de depozitare se realizează în 5 compartimente care ocupă
cca. 16,5 ha din totalul de 27 ha. Cuprinde: platformă şi concasor pentru mărunţirea
deşeurilor din constructii şi demolări, staţie de producere a compostului (doua celule),
realizate în cursul anului 2011.
Indicele de generare pentru comuna Mogoșoaia este reglementat la 0,4 kg/loc/zi. La
nivelul anului 2010, indicele de generare realizat de localitate a fost de 1,571 kg/loc/zi,
mult peste limita reglementată de PRGD.
Conform datelor preluate de la S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L., care
reprezintă serviciul de salubrizare din comuna Mogoșoaia, la nivelul anilor 2014 și
2015, indicele de generare a fost 1,171 kg/loc/zi, respectiv 1,182 kg/loc/zi.
Deși valoare indicelui de generare pentru Mogoșoaia este mult peste limita
reglementată, se poate remarca diminuarea acestuia comparativ cu anul 2010.
Conform Raportului de monitorizare P.R.G.D. Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov pentru anul
2011, comuna Mogoșoaia beneficiază de proiecte finalizate derulate prin Programul
PHARE prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Bucureşti - IlfovDepartamentul Programe Guvernamentale şi de Pre-Aderare. În cadrul programului
PHARE 2004 „Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor
(Faza extinsă)”, Consiliul Local Mogoșoaia a avut în derulare în perioada 25.11.2006
– 25.05.2009 proiectul „Colectarea selectivă a deşeurilor în comuna Mogoşoaia”.
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Proiectul a cuprins reabilitarea gropii de gunoi şi însămânţarea suprafaţei acesteia cu
vegetaţie, construcţia unui punct de sortare-valorificare a deşeurilor colectate selectiv,
achiziţionarea de europubele, containere şi echipamente necesare pentru transportul
deşeurilor şi angajarea - din rândul locuitorilor comunei - a personalului necesar pentru
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activităţile de colectare selectivă, transport şi tratare a deşeurilor.
Conform datelor statistice preluate de la S.C. Rom Waste Solutions S.R.L., la nivelul
anului 2016, cantitatea de deșeuri menajere colectate în Mogoșoaia a fost de 3.367
tone, dintre care un procent de 58,50% au reprezentat deșeurile valorificabile. Dintre
acestea doar 9,15 % au fost valorificate prin reciclare (16,72 tone).
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Figura 280 - Ponderea deșeurilor reciclate din totalul deșeurilor valorificabile, stația de sortare comuna Mogoșoaia, 2015 - 2016
Sursă date: Rezultate stație sortare, S.C. Rom Waste Solutions S.A.

2.7.5. SCHIMBĂRI CLIMATICE
Schimbările climatice se referă la orice schimbare în caracteristicile climei dea lungul timpului, ca urmare a modificărilor naturale sau a activităților umane.
Schimbările climatice afectează un număr mare de activități (agricultură,
silvicultură, pescuit, turism, sectorul energetic și infrastructură), precum și
ecosistemele, sănătatea organismelor vii și a biodiversității. Cele mai
vulnerabile zone la efectele schimbărilor climatice sunt arealele dens populate.
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Schimbările climatice prezintă o importanţă deosebită pentru bunăstarea generaţiilor
viitoare. Pe termen lung, acestea pot genera creşterea temperaturilor medii anuale,
creşterea cantităţii de ploaie, a nivelului mării, etc. Pe termen scurt şi mediu, pot
apărea modificări care pot conduce la intensificarea unor fenomene precum furtuni,
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ploi masive, secetă, temperaturi foarte ridicate pe timpul verii, etc., care pot produce
daune în cadrul unor areale.
Este cunoscut că, principala cauză a schimbărilor climatice este consumul de energie,
reprezentând 4/5 din totalul emisiilor cu efect de seră.
În cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare, care a avut loc la Rio
de Janeiro pe data de 5 iunie 1992, a fost semnată Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite
pentru Schimbări Climatice. Principalul obiectiv al acestei convenţii este stabilizarea
concentraţiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă, astfel încât să se prevină orice
dereglare antropogenică a sistemului climatic. Din anul 1992, România este
semnatară a acestei convenţii ce a fost ratificată de Parlamentul României prin Legea
nr. 24/1994.
Gazele cu efect de seră sunt:


gaze cu efect direct de seră: CO2, CH4, N2O, hidrofluorocarburi (HFC-uri),
perfluorocarburi (PFC-uri), SF6 şi NF3;



gaze cu efect indirect de seră: CO, NOx, Compuşi Organici Volatili Non-Metan
(NMVOC) şi SO2.

Activităţile umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor, etc.)
contribuie semnificativ la creşterea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de seră
în atmosferă (dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, hidrofluorocarburi,
perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), determinând schimbarea compoziţiei acesteia
şi încălzirea climei. Impactul schimbărilor climatice se reflectă în: creşterea
temperaturii medii cu variații semnificative la nivel regional, diminuarea resurselor de
apă pentru populaţie, modificarea ciclului hidrologic, modificări în desfăşurarea
anotimpurilor, creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor climatice extreme,
reducerea biodiversităţii.
În prezent, Organizatia Mondialǎ a Meteorologiei recomandǎ calcularea normelor
climatice pe intervalul de referinţǎ 1961-1990. Stabilirea perioadei de 30 de ani ca
perioadă climatică de referinţǎ este în mare măsură convenţională, dar adoptarea ei a
ţinut cont de faptul că mediile lunare, calculate pentru variabilele meteorologice pe
aceasta perioadă, au o stabilitate suficientă, inclusiv în cazul zonelor temperate.
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Figura 281 - Evoluţia temperaturii medii anuale (în °C) şi tendinţa la staţia
meteorologică Bucuresti-Filaret, în intervalul 1961-2015
Sursă date: Raportului privind starea mediului în județul Ilfov, anul 2015

Conform Raportului privind starea mediului în județul Ilfov, anul 2015, schimbarea
climatică se evidenţiază în datele de observaţie obţinute de la staţia Bucureşti-Filaret,
prin tendinţe crescătoare ale valorilor temperaturii lunare, sezoniere şi anuale. Aceste
tendinţe ale temperaturilor medii sunt însoţite de tendinţe de creştere a temperaturilor
extreme, mai ales în anotimpurile de vară şi iarnă.
Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia Bucureşti-Filaret, pe
intervalul 1961-2014 este de creştere (aproximativ 0,02°C pe an).
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Figura 282 - Evoluţia sumei anuale a precipitaţiilor (în mm) şi tendinţa la staţia
meteorologică Bucuresti-Filaret, în intervalul 1961-2015
Sursă date: Raportului privind starea mediului în județul Ilfov, anul 2015

În ceea ce priveşte tendinţele viitoare, experimente numerice realizate cu un ansamblu
de 6 modele climatice regionale din cadrul Programului EuroCORDEX sugerează că
în orizontul temporal 2021 – 2050, creşterea temperaturii medii anuale în zona în care
este situat municipiul Bucuresti ar putea fi în jur de 1,5°C, comparativ cu media
multianuală a intervalului de referinţă 1971 – 2000, în condițiile scenariului moderat de
creștere a concentrației globale a gazelor cu efect de seră.
Astfel, conform experimentelor mai sus menționate, creșterea temperaturii medii
anuale ar putea fi de aproximativ trei ori mai mare în perioada 2021-2050, comparativ
cu perioada 1961-2014.
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RISCURI NATURAL ȘI
TEHNOLOGICE

FOND FORESTIER ȘI
SPAȚII VERZI

CALITATEA FACTORILOR
DE MEDIU

2.7.6. ANALIZA S.W.O.T.

 Pe teritoriul administrativ al comunei se află lacurile Mogoșoaia și Chitila;
 Existența stațiilor de monitorizare a calității aerului în proximitatea
comunei;
 La nivel anului 2015, la stațiile de monitorizare a calității aerului din cadrul
județului, nu s-au înregistrat depășiri a valorilor limită pentru poluanții
măsurați.
 Suprafața ocupată de păduri reprezintă aproximativ 9% din suprafața
totală a localității;
 Suprafața de spații verzi publice reprezintă aproximativ 5 % din teritoriul
intravilan al comunei și respectă legislația în vigoare în ceea ce privește
spațiu verde pe cap de locuitor;
 Existența Studiului Hidrogeologic, lucrări și măsuri privind posibilitatea de
scădere a nivelului apei freatice în zona localității Mogoșoaia, Județul
Ilfov, înotcmit S.C. IPTANA S.A.;
 Implementarea unor măsuri pentru scăderea nivelului apei freatice

S

conform studiului mai sus menționat;

MANAGEMENTUL
DEȘEURILOR

 Ecologizarea fostei gropi de gunoi a comunei (în anul 2009) printr-un
proiect implementat cu fonduri europene;
 În cadrul comunei funcționează stația de sortare a deșeurilor Comuna
Mogoșoaia;
 În cadrul comunei există platforme destinate colectării selective a
deșeurilor;

SCHIMBĂRI
CLIMATICE

 Suprafețele mari ocupate de păduri, ape și spații verzi, contribuie la
combaterea schimbărilor climatice.

PUNCTE TARI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
Actualizare 2017

250

 Grad ridicat de poluare fonică și cu noxe generat de volumele ridicate de
CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

trafic, în special de traficul greu, și de traficul aerian (comuna Mogoșoaia
este amplasată pe culoarul de zbor al Aeroportului Internațional Henri
Coandă);
 Stația de sortare a deșeurilor Comuna Mogoșoaia generează poluarea
solului și a aerului, nefiind administrată corespunzător (nu este integrată
într-un ansamblu integrat de gestionare a deșeurilor);
 Stațiile de monitorizare a calității aerului nu colectează date suficiente (din
motive tehnice) pentru respectarea criteriilor privind captarea datelor
conform Legii 104/2011 pentru unii poluanți. Astfel, calitatea aerului nu
poate fi analizată integral;
 Calitatea aerului în unele zone rezidențiale este afectată de emisii

FOND FORESTIER ȘI SPAȚII
VERZI

generate de deșeurile menajere abandonate de localnici;
 Un procent mare din suprafața pădurilor se află în proprietate privată;
 Suprafața de spații verzi, deși corespunde normelor în vigoare în ceea ce
privește suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor, este concentrată în
zona veche a orașului; în cartierul „Livadă” nu există spații verzi
amenajate;
 În special pe perioada iernii au loc tăieri necontrolate ale fondului
forestier;
 Existența zonelor construite în cadrul zonelor inundabile determinate
RISCURI NATURAL ȘI
TEHNOLOGICE

conform Studiului Hidrogeologic, lucrări și măsuri privind posibilitatea de

W

scădere a nivelului apei freatice în zona localității Mogoșoaia, Județul
Ilfov: S.C. IPTANA S.A. și Adresă Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov
– București, nr. 8177/15.07.2015;
 Conform Planului de Dezvoltare Regională a Regiunii București-Ilfov
2014-2020, Comuna Mogoșoaia se încadrează la risc major de producere
a incendiilor;

MANAGEMENTUL
DEȘEURILOR

 Lipsa lucrărilor de apărare de mal cresc riscul de inundabilitate;
 Insuficiența europubelelor și a platformelor pentru colectarea selectivă a
deșeurilor;
 Depozitare neautorizată a deșeurilor menajere solide și a deșeurilor
provenite de la construcții, în special la periferia localității;
 Depozitarea deșeurilor menajere pe platformele de europubele;
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SCHIMBĂRI
CLIMATICE

 Interesul autorităților locale de a investi în dezvoltarea stației de colectare

FOND FORESTIER ȘI
SPAȚII VERZI

 Eficiență energetică scăzută la nivelul clădirilor, din cauza lipsei izolării

CALITATEA FACTORILOR
DE MEDIU

 Nu există un plan local de acțiune pentru mediu;
termice corespunzătoare ceea ce duce la consum ridicat de energie
termică și la emisii cu efect de seră.

și sortare deșeuri Mogoșoaia;
 Interesul autorităților locale de a investi în sortarea materialelor de
construcții;

 Interesul autorităților locale de a amenaja și dezvolta noi spații publice
verzi;
 Interesul autorităților locale de a investi în curățarea spațiilor verzi și a
spațiilor publice;

O

 Experiența autorităților locale în realizarea proiectelor finanțate din
MANAGEMENTUL
DEȘEURILOR

fonduri europene (PHARE): „Colectarea selectivă a deşeurilor în comuna
Mogoşoaia” desfășurat în perioada 2006 – 2009 care a cuprins
ecologizarea fostei gropi de gunoi din cadrul comunei, construcția stației
de sortare – valorificare a deșeurilor colectate selectiv, achiziţionarea de
europubele, containere şi echipamente necesare pentru transportul
deşeurilor.

SCHIMBĂRI
CLIMATICE

 Existența în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a axei
prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon;
OPORTUNITĂȚI
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CALITATEA FACTORILOR
DE MEDIU
FOND FORESTIER ȘI
SPAȚII VERZI
RISCURI NATURAL ȘI
TEHNOLOGICE
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

 Resurse umane, financiare şi materiale insuficiente pentru protecţia
mediului;
 Intensificarea traficului și creșterea gradului de motorizare în cadrul
comunei generează creșterea nivelului de poluare a aerului cu noxe, dar
și a nivelului de poluare fonică;
 Reglementările legislative care nu permit mărirea organigramei localității
pentru a răspunde necesităților unei comune dinamice;
 Defrișările ilegale au un impact major asupra cantității și calității fondului
forestier;

 Schimbările climatice la nivel mondial care au produs efecte și la nivel
local, în mod special prin creșterea temperaturilor, au produs și vor
produce modificări mari la nivelul precipitaţiilor;

T

 Expirarea autorizației de funcționare a depozitului IRIDEX din Rudeni,
Chitila la data de 30.10.2017 conform raportului de monitorizare P.R.G.D.
Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov pentru anul 2011. Procesul de reautorizare
poate presupune costuri suplimentare pentru societatea care
administrează depozitul, cheltuieli care se pot resimți în valoarea
contractelor de prestări servicii dintre societate și autoritățile locale.
 Insuficiența și ineficiența campaniilor de informare și conștientizare a
populației cu privire la importanța, din punct de vedere a mediului, a
colectării selective a deșeurilor și a reciclării;
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 Principala cauză a schimbărilor climatice este consumul de energie,
reprezentând 4/5 din totalul emisiilor cu efect de seră, iar ținând cont de
SCHIMBĂRI CLIMATICE

populația atrasă de regiunea București-Ilfov, rezultă că aceasta este cea
mai mare consumatoare de energie a țării (energie atât pentru folos
casnic cât și pentru servicii, producție, etc), cea mai dens construită zonă,
cu un număr în scădere a spațiilor vegetale, zonă cu cea mai mare rată a
motorizării, fiind zonă de tranzit și trafic intens, deci și cea mai afectată
regiune din punct de vedere al schimbărilor climatice.

AMENINȚĂRI

 Tendinţa liniară a temperaturii medii anuale pentru staţia BucureştiFilaret, pe intervalul 1961-2014 este de creştere (aproximativ 0,02°C pe
an).
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2.8. OPINIA POPULAȚIEI
Ancheta la domiciliu efectuată de consultant a fost efectuată pe un eșantion de 725

2

de gospodării și 2255 respondenți, aproximativ 29,97% din populația comunei
Mogoșoaia în anul 2014 de 7523 locuitori. Sondajul la domiciliu a fost împărțit în două
categorii pe care respondenții le puteau alege la încă de la prima întrebare: chestionar
complet, destinat în principal adulților activi economic din gospodărie care a inclus
date despre gospodărie, date socio-economice, date demografice, date despre
infrastructură, date despre comunitate, date despre mobilitate și un chestionar care
viza datele personale ale respondenților, în cazul în care respondenții doriți nu erau
prezenți.
Din cele 2.255 sondaje efectuate, 1.238 chestionare (54,9%) au fost de tip
chestionar complet și 1.017 chestionare (45,1%) au fost de tip date personale.

Locuitorii comunei Mogoșoaia, în special cei care au participat la ancheta efectuată la
domiciliu, au reliefat cele mai importante trei probleme ale comunei.
În urma analizării răspunsurilor acestora, s-au determinat următoarele probleme, ca
fiind cele principale: intrastructura de transport în comun, infrastructura stradală și
infrastructura edilitară. Acestea sunt urmate de salubritate, problema câinilor
comunitari și lipsa locurilor de muncă.
Locuitorii sunt nemulțumiți în primul rând de faptul că, rețeaua de transport în comun
este accesibilă doar pe rețeaua principală de drumuri, cartierul Livadă spre exemplu,
având o deservire redusă, și de faptul că infrastructura stradală în anumite zone este
precară.
Totodată, aceștia sunt nemulțumiți de existența în număr însemnat a câinilor
comunitari, ce reprezintă un pericol, precum și de faptul că, din punct de vedere al
locurilor de muncă în cadrul comunei, nu au multe posibilități.
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Figura 283 - Opinia populației în legătură cu principalele trei probleme din cadrul
comunei Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Corelată cu întrebarea de mai sus, respondenții au fost rugați să precizeze principalele
trei măsuri pe care le-ar include în strategia de dezvoltare. Aceștia au declarat faptul
că infrastructura de transport în comun, infrastructura stradală și lipsa locurilor de
muncă, ar fi principalele probleme asupra cărora ar aplica măsuri de îmbunătățire.
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Acestea sunt urmate de infrastructura edilitară, problema câinilor comunitari,
salubritatea și calitatea serviciilor medicale.
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17. Reabilitarea locuințelor
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agrement
07. Dialogul cu cetățenii

20. Servicii sociale

08. Economia locală

21. Siguranța pietonilor
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12. Infrastructura în general

25. Altele

13. Infrastructura stradală

26. Problema terenurilor libere

Figura 284 - Opinia populației în legătură cu principalele măsuri pe care le-ar include în
strategia de dezvoltare a comunei Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014
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Întrebați cu privire la cele mai importante trei domenii în care ar dori să fie folosiți banii
colectați la bugetul local, locuitorii comunei Mogoșoaia, în urma anchetei de la
domiciliu, au afirmat că ar dori ca aceștia să fie investiți cu precădere în sistemul de
sănătate, reabilitarea drumurilor și construcția de noi locuințe. Următoarele domenii

2

importante au fost reabilitarea/construcția de școli și grădinițe, realizarea rețelelor
edilitare, iar într-un procent mai scăzut, crearea de locuri publice și spații verzi, și
amenajarea de locuri de joacă pentru copii.

Figura 285 - Opinia populației în legătură principalele domenii în care ar dori să fie
folosiți banii colectați la bugetul local
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

În cadrul anchetei la domiciliu, locuitorii comunei Mogoșoaia au fost întrebați cu privire
la gradul lor de mulțumire în legătură cu unele aspecte din comună. În ceea ce privește
starea trotuarelor, un procent de peste 70 % s-au declarat mulțumiți și foarte muțumiți.
Similar cu aceasta, un grad de mulțumire favorabil s-a înregistrat și cu privire la traficul
din comună, precum și la accesibilitatea rutieră.
Locuitorii și-au manifestat nemulțumirea, într-un procent de aproximativ 60 %, în
legătură cu transportul în comun și accesibilitatea pietonală.
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Figura 286 - Opinia populației în legătură cu unele aspecte din cadrul comunei Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Chestionați cu privire la oportunitățile pe care le oferă comuna Mogoșoaia din punct
de vedere economic, locuitorii acesteia sunt foarte nemulțumiți datorită faptului că
șansele de a-și găsi un loc de muncă, în cadrul comunei sunt foarte mici. De
asemenea, în ceea ce privește posibilitatea de a investi (în agricultură, în afacerile
existente sau în afacerea proprie), părerile au fost împărțite, în sensul că circa 28 %
s-au declarat foarte nemulțumiți, iar circa 23 %, foarte mulțumiți.
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Figura 287 - Opinia populației în legătură cu unele aspecte privind cadrul economic din comuna Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Respondenții au fost rugați, de asemenea,

să aprecieze aspectele legate de

infrastructura și echiparea edilitară a comunei Mogoșoaia. Starea tehnică și gradul de
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2

acoperire al rețelei de gaze precum și starea tehnică și gradul de acoperire al rețelei
de canalizare, au fost considerate bune și chiar foarte bune, de un procent de 43% din
respondenți.
În ceea ce privește starea drumurilor din comună, locuitorii au răspuns pozitiv,
considerând că acestea sunt într-o stare bună și foarte bună, doar 11% dintre aceștia,
afirmând faptul că sunt nemulțumiți de calitatea acestora.
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06. Gradul de acoperire al rețelei de gaze
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Figura 288 - Opinia populației în legătură cu aprecierea calității pentru infrastructură și echiparea edilitară din comuna
Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

În cadrul recensământului, respondenții au fost rugați să aprecieze calitatea anumitor
aspecte legate de calitatea mediului din cadrul comunei Mogoșoaia. Aceștia se declară
mulțumiți de calitatea apei potabile, a aerului, solului, spațiilor verzi. De asemenea,
sunt mulțumiți de modul în care sunt gestionate gunoaiele. Din punct de vedere al
fondului construit, oamenii susțin faptul că, edificiile se află într-o stare bună și foarte
bună.
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07. Gestionarea gunoaielor

Figura 289 - Opinia populației în legătură cu aprecierea calității mediului din comuna Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Mai mult decât atât, locuitorii comunei Mogoșoaia sunt foarte mulțumiți de confortul
locuințelor acestora, datorită mai multor factori: pe de o parte, starea foarte bună a
fondului locativ, și pe de altă parte, racordarea la utilități, fapt ce contribuie la o calitate
a vieții mult mai ridicată.
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Foarte mulțumit

Figura 290 - Opinia populației în legătură cu aprecierea confortului locuinței
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Respondenții consideră că din punct de vedere cultural, comuna Mogoșoaia nu este
dezvoltată, un procent însemnat susținând că edificii precum teatrele, librăriile,
bibliotecile, cinematografele, nu există deloc. De asemenea, aceștia afirmă că centrele
expoziționale și spațiile pentru organizarea evenimentelor nu sunt suficiente pentru a
satisface nevoia populației.
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01. Biblioteci
02. Librării
03. Cinematografe
04. Teatre
05. Centre expoziționale
06. Spații pentru organizare evenimente
07. Parcuri
08. Locuri de joacă pentru copii
09. Localuri
10. Spații pentru sport în aer liber
11. Săli de sport

Figura 291 - Opinia populației în legătură cu aprecierea cantității anumitor edificii culturale din comuna Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Locuitorii comunei Mogoșoaia se declară mulțumiți de posibilitățile de petrecere a
timpului liber, datorită existenței spațiilor pentru sport în aer liber, a locurilor de joacă
pentru copii, a parcului ce oferă numeroase activități de recreere și relaxare, precum
și a localurilor, în care își pot petrece timpul alături de familie și prieteni.
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Figura 292 - Opinia populației în legătură gradul de mulțumire privind posibilitățile de
petrecere a timpului liber în comuna Mogoșoaia
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014
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Conform recensământului, majoritatea populației respondente din cadrul comunei
Mogoșoaia, s-a declarat mulțumită de activitatea autorităților locale, apreciind în mod
special faptul că își îndeplinesc atribuțiile. (Figura 290)
De asemenea, locuitorii au apreciat devotamentul și implicarea de care dau dovadă

2

autoritățile locale, în rezolvarea problemelor.
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Figura 293 - Opinia populației în legătură gradul de apreciere al activității autorităților
locale
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Aceste păreri sunt susținute și de răspunsul oamenilor la întrebarea “Care sunt
nemulțumirile dumneavoastră în legătură cu autoritățile locale”, aceștia afirmând faptul
că nu au nicio nemulțumire cu privire la activitatea autorităților. Un procent de 6% din
respondenți doresc să se pună accent pe dezvoltarea comunei. (Figura 291)
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Figura 294 - Opinia populației în legătură gradul de nemulțumire în ceea ce privește
activitatea autorităților locale
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei Mogoșoaia, dezvoltarea acesteia
reprezintă unul din proiectele prioritare pe care autoritățile ar trebui să îl aibă în vedere.
Mai mult decât atât, conform recensământului, oamenii consideră faptul că un proiect
finanțat pe fonduri europene, ar contribui într-un mod pozitiv la schimbarea modului de
viață, prin îmbunătățirea acestuia, așa cum reiese și din graficul de mai jos.
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Figura 295 - Opinia populației în legătură schimbarea modului de viață datorită unui
proiect cu finanțare europeană
Sursă date: Anchete la domiciliu realizate de consultant în anul 2014
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3. STRATEGIA DE
DEZVOLTARE A COMUNEI
MOGOȘOAIA

3.1. CONTEXTUL

ELABORĂRII

STRATEGIEI

3

DE

DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
3.1.1. CONTEXT STRATEGIC NAȚIONAL, REGIONAL ȘI JUDEȚEAN
Strategia de dezvoltare a Comunei Mogoșoaia este un demers recurent, care ține cont
de mutațiile intervenite în permanență în orizontul local și la scara ariilor regionale în
care se încadrează, spațial și funcțional, la nivel național și european.
Strategia este elaborată în corelație cu documentele de bază care stabilesc liniile
directoare ale dezvoltării social-economice sectoriale și regionale, decurgând din
Strategia Europa 2020 ("Smart, Sustainable, Inclusive Growth"). Strategia Europa
2020 a fost propusă de Consiliul European în anul 2010, cu ambiția de a constitui axa
majoră de politică economică și de dezvoltare a UE pentru perioada 2010-2020.
STRATEGIA EUROPA 2020

OBIECTIVE PRINCIPALE

1

PROTECȚIA MEDIULUI

2

ECHITATE ȘI COEZIUNE
SOCIALĂ

3

PROSPERITATE
ECONOMICĂ

4

RESPECTAREA
ANGAJAMENTELOR
INTERNAȚIONALE

Strategia Europa 2020 are o viziune de dezvoltare a Uniunii Europene pe o perioadă
programată de 10 ani, prin care s-a lansat o nouă viziune pentru sistemul economic
european, bazată pe o coordonare a politicilor economice şi fiscal-bugetare, având ca
principal scop crearea unor condiţii prielnice creşterii economice inteligente, durabile
şi favorabile incluziunii.
Astfel, U.E. a fixat 5 obiective esenţiale spre care toate statele membre trebuie să se
îndrepte în următorul deceniu.


ocuparea forţei de muncă prin care se vizează asigurarea unei rate de
ocupare a forței de muncă de 75% a persoanelor aflate între 20 și 64 de ani;



cercetare şi dezvoltare prin care se propune alocarea unei rate de 3% din
PIB-ul U.E. în cercetare și dezvoltare;



schimbări climatice și utilizarea energiei numit și obiectivul 20/20/20 prin
care se dorește limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20-30% față de
1990, atingerea unui procent de 20% de energie provenită din surse
regenerabile, și de asemenea îmbunătățirea cu 20% a eficienței energetice;



educaţie prin care să se reducă rata aboandonului școlar timpuriu sub 10% și,
de asemenea, să crească ponderea populației cu studii superioare cu vârste
cuprinse între 30-34 de ani la cel puțin 40%;



lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale care are dezideratul de
reducere al numărului de cetățeni europeni afectați sau care riscă să fie afectați
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de sărăcie sau excluziune socială cu 20 de milioane (reducerea cu 25% a
numărului de persoane aflate în risc de sărăcie).
Astfel, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat propriile lor obiective naționale

3

în aceste domenii. Diverse acțiuni la nivel european și național vin în sprijinul
Strategiei. Până în anul 2020, România ar trebui să atingă următorii indicatori:
Tabel 19 – Comparație între țintele vizate prin obiectivele la nivel european și național

Nr.

Obiectice Europa 2020

U.E.

România

1.

Rata de ocupare a populației cu vârsta
de 20-64 de ani

75%

70%

2.

Investiții în cercetare și dezvoltare

3% din PIB

2% din PIB

3.

Energie și schimbări climatice

3.1.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră (comparativ cu anul 1990)

20%

20%

3.2.

Ponderea energiei din surse
regenerabile în consumul final brut

20%

24%

3.3.

Creșterea eficienței energetice

20%

19%

4.

Educație

4.1.

Rata părăsirii timpurii a școlii

10%

11,3%

4.2.

Rata populației cu vârsta de 30-34 ani
absolventă a unei forme de educație
terțiară

40%

26,7%

Scădere cu
cel puțin 20
milioane

Scădere cu
cel puțin
580.000
persoane

5.

Promovarea incluziunii sociale, în mod
special prin reducerea sărăciei,
reducerea numărului de persoane aflate
în risc de sărăcie și excluziune socială

PROGRAMUL
OPERAȚIONAL REGIONAL
(P.O.R.) 2014-2020

Sursă date: Agenția pentru Dezvoltare Regională

PLANUL NAȚIONAL DE REFORMĂ (P.N.R.)
Strategia Europa 2020 este implementată la nivelul statelor membre ale Uniunii
Europene prin intermediul Programelor Naţionale de Reformă (P.N.R.). Astfel,
Programul Naţional de Reformă (P.N.R.) constituie platforma-cadru utilizată în
vederea definirii reformelor structurale şi a priorităţilor de dezvoltare care ghidează
evoluţia României până în anul 2020, în concordanţă cu traiectoria de atingere a

OBIECTIV GENERAL AL P.O.R.

obiectivelor formulate prin cadrul Strategiei Europa 2020.
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P.N.R. 2015 continuă reformele pe termen lung asumate în P.N.R. 2011-2013, şi pe
cele pe termen scurt şi mediu din P.N.R. 2014, dar propune şi reforme noi, ţinând cont
de specificul României şi de documentele Comisiei care marchează jaloanele
Semestrului European: A.A.C. 2015, recomandările specifice de ţară 2014, Raportul

3

de ţară al României pentru 2015.
În acest context, P.N.R. 2015 include, pe lângă acţiunile nou identificate, şi o parte
dintre acţiunile aflate deja în curs de implementare în scopul atingerii ţintelor
naţionale Europa 2020 şi punerii în aplicare a recomandărilor formulate de Comisia
Europeană în 2014.
Acordul de parteneriat 2014 - 2020 are ca şi obiectiv global reducerea disparităţilor

11 AXE PRIORITARE P.O.R. +
ASISTENȚĂ TEHNICĂ

de dezvoltare economică şi socială între România şi celelalte state membre ale
Uniunii Europene.
Pentru atingerea nivelului dorit de creştere economică şi pentru a avea o economie
modernă şi competitivă, România ar trebui să răspundă provocărilor care vizează
următoarele domenii cheie: competitivitatea şi dezvoltarea locală, populația și
aspectele sociale, infrastructura, resursele, dar și administraţia şi guvernarea.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
Programul Operațional Regional (P.O.R.) vizează orizontul de timp 2014-2020 este
succesorul Programului Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre
programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de
investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (F.E.D.R.), în
perioada actuală de programare.
Programul Operațional Regional 2014-2020 are la bază prioritățile comune de
dezvoltare propuse în Planurile de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020,
elaborate de fiecare din cele opt Agenții pentru Dezvoltare Regională ale României
(printre care și Regiunea de Dezvoltare București - Ilfov), acestea fiind sintetizate în
Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020.
Obiectivul general al P.O.R. este constituit de creșterea competitivității economice și
îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și a serviciilor, care să asigure o
dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele,
să valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (la care se adaufă și o axă de
asistență tehnică), care beneficiază de o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din
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care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul acordat de U.E., prin Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (F.E.D.R.), iar 1,5 miliarde de euro sunt proveniți din
contribuția națională.
Axele prioritare ale P.O.R. pe perioada programatică 2014-2020 sunt următoarele:


Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic (prin crearea,
modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic,
inclusiv dotarea acestora);



Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii (prin construcția, modernizarea și extinderea spațiului de producție și
servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente, utilaje, mașini, inclusiv
noi

tehnologii

crearea/

modernizare/

extinderea

incubatoarelor/

acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente);


Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon (prin creșterea eficienței energetică a clădirilor publice și a celor
rezidențiale inclusiv prin consolidarea acestora, investiții în iluminatul public și
măsuri pentru eficientizarea transportului urban și reduerea emisiilor aferente);



Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile (prin măsuri pentru
eficientizarea transportului urban, revitalizarea zonelor urbane prin reconversie
și refuncționalizare, acțiuni integrate pentru comunități marginalizate vizând în
mod special constituirea de dotări sociale, îmbunătățirea infrastructurii de
educație);



Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea patrimoniului cultural);
Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională (reabilitarea modernizarea și construcția de drumuri județene care
asigură conectivitatea și a șoselelor de centură cu statut de drum județean);



Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă
a turismului (valorificarea economică a potențialului turistic balnear, cu
specific local și a infrastructurii turistice publică de agrement);



Axa prioritară 8 - Dezvoltarea

1

TRANSFER TEHNOLOGIC

2

COMPETITIVITATEA IMM

3

ECONOMIE CU EMISII
SCĂZUTE DE CARBON

4

DEZVOLTARE URBANĂ
DURABILĂ

5

PATRIMONIU CULTURAL

6

INFRASTRUCTURĂ
RUTIERĂ

7

TURISMUL

8

INFRASTRUCTURĂ
SOCIALĂ ȘI SĂNĂTATE

9

COMUNITĂȚI URBANE
DEFAVORIZATE

10

INTRASTRUCTURI
EDUCAȚIONALE

11

CADASTRU ȘI CARTE
FUNCIARĂ

12

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

entități constituite juridic cu rol de transfer
tehnologic

IMM-uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri

autorități publice centrale și locale

autorități publice din mediul urban

autorități ale administrației publice locale și
centrale, unități de cult, ONG-uri, parteneriate
dintre acestea

autorități publice locale (C.J.), U.A.T.-uri,
parteneriate dintre acestea

U.A.T.-uri, parteneriatele dintre acestea

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (restaurare, protecție și


POTENȚIALI BENEFICIARI AI
AXELOR PRIORITATE P.O.R.

3

infrastructurii

sanitare

şi

sociale

(construirea de spitale regionale, reabilitarea, extinderea, modernizarea și
dotarea spitalelor și a unităților de primire urgențe, ambulatorii, a centrelor
comunitare de intervenție integrată, a serviciilor sociale fără componentă

autorități publice locale, furnizori servicii
sociale, parteneriate dintre acestea

G.A.L.-uri între reprezentanți ai autorității
publice locale, instituții, mediul de afaceri,
societăți civile din zonele marginalizate

U.A.T.-uri, instituții de învățământ superior

A.N.C.P.I.

autoritatea de management și organisme
intermediare P.O.R.

rezidențială și a locuințelor de tip familial, a locuințelor protejate, etc.);
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Axa prioritară 9 - Sprijinirea

regenerării

economice

și

sociale

a

comunităților defavorizate din mediul urban (construirea, reabilitarea și
modernizarea locuințelor sociale, investiții în infrastructura de sănătate,
edicație și servicii sociale, stimularea ocupării și dezvoltării comunitare

3

integrată);


Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale (construirea,
reabilitarea,

modernizarea

și

echiparea

infrastructurii

educaționale

antepreșcolare, preșcolare, și a unităților de învățîmânt obligatoriu – școli cu
clase I-VIII, dar și a școlilor profesionale, liceelor tehnologice și a infrastructurii
educaționale universitare (mai puțin construirea de noi centre);


Axa prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a
proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară (integrarea datelor existente și
extinderea înregistrării sistemice în zonele rurale ale tării, servicii îmbunătățite
de înregistrare cadastrală, și îmbunătățiea sistemului de management,
strategie și tactici).

La acestea se adaugă și o axă dedicată asistenței tehnice (sprijinirea Autorității de
Management și a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape
ale P.O.R., realizarea unor activități de publicitate și informare specifice programului).
P.O.R. 2014-2020 este corelat cu celelalte programe operaționale active în România
în perioada de programare 2014-2020:


Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020;



Programul Operaţional Capital Uman (P.O.C.U.) 2014-2020;



Programul Operaţional Infrastructură Mare (P.O.I.M.) 2014-2020;



Programul Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020;



Programul Operațional Capacitate Administrativă (P.O.C.A.) 2014-2020;



Programul Național pentru Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2014-2020.
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STRATEGIEI DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI (S.D.T.R.) -

3

ROMÂNIA POLICENTRICĂ 2035 - COEZIUNE ȘI COMPETIVITATE TERITORIALĂ,
DEZVOLTARE ȘI ȘANSE EGALE PENTRU OAMENI
Strategia de Dezvoltare Teritoriala a României (S.D.T.R.) este un document
României la scară regională, interregională și națională, precum și direcțiile de

STRATEGIEI DE
DEZVOLTARE TERITORIALĂ
A ROMÂNIEI (S.D.T.R.)

implementare pentru o perioadă de peste 20 de ani, având de asemenea în vedere

VIZIUNEA

programatic prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a

integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier și transnațional.
Misiunea acestuia este de a asigura o dezvoltare policentrică și un echilibru între
nevoia de dezvoltare și avantajele competitive ale teritoriului național în context
european și global.
Scopul S.D.T.R. este acela de a asigura un cadru integrat de planificare strategică
menit să orienteze procesele de dezvoltare a teritoriului național.

asumată de Guvernul şi Parlamentul României

”România 2035, o țară cu un
teritoriu funcțional, administrat
eficient, care asigură condiții
atractive de viață și locuire pentru
cetățenii săi, cu un rol important în
dezvoltarea zonei de sud-est a
Europei.”
MISIUNE
DEZVOLTAREA POLICENTRICĂ
SCOP

Prin studiul ”România Policentrică 2035„ se afirmă că la nivel naţional zonele urbane
funcţionale reprezintă porţi de dezvoltare a teritoriului care contribuie la dezvoltarea
unei reţele policentrice bine conectate la marile metropole europene, având
capacitatea de a genera performanţă economică la nivelul întregului teritoriu naţional.

SCENARIU DE DEZVOLTARE
”ROMÂNIA POLICENTRICĂ„

Totodată, zonele rurale reprezintă spaţii atractive de locuit prin promovarea
potenţialului unic natural şi a unor servicii sociale de bază accesibile.
România Policentrică 2035 înglobează principiile cooperării, concentrării si
conectivităţii, structurându-şi eforturile în jurul a patru piloni de acţiune, astfel:


Accesibilitate și mobilitate;



Zone funcţionale urbane;



Resurse naturale și culturale;



Cooperare teritorială.

Fiecare dintre pilonii de acțiune prezentați este construit în armonie cu obiectivele
Strategiei Europa 2020, respectiv creşterea inteligentă, durabilă și incluzivă, cu
obiectivul de coeziunea teritorială.

PRINCIPII
ROMÂNIA POLICENTRICĂ
COOPERARE
CONCENTRARE
CONECTIVITATE

PILONI DE ACȚIUNE
ROMÂNIA POLICENTRICĂ
ACCESIBILITATE ȘI MOBILITATE
ZONE FUNCȚIONALE URBANE
RESURSE NATURALE ȘI CULTURALE

Astfel, scenariul de dezvoltare România Policentrică 2035 urmăreşte promovarea

COOPERARE TERITORIALĂ

zonelor urbane funcţionale medii / mari la nivel naţional, prin elemente legate de
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creşterea conectivităţii şi accesibilităţii între marile oraşe şi consolidarea poziţiei
zonelor puternic urbanizate, odată cu asigurarea unor servicii optime de bază
care să deservească oraşele mici şi localităţile rurale, plecând de la principiile care
guvernează dezvoltarea coerentă și eficientă a unui teritoriu:


existenţa unor reţele de transport eficiente şi diversificate care să
interconecteze oraşele mari şi pieţele economice reprezintă un element
important în dezvoltarea viitoare a teritoriului naţional;



3
PRINCIPIILE DE DEZVOLTARE
EFICIENTĂ A UNUI TERITORIU

dezvoltarea zonelor rurale este dependentă de gradul de accesibilitate şi de
diversitatea legăturilor de transport către marile centre urbane;



oraşele din zonele transfrontaliere au o capacitate crescută de cooperare şi pot
pune bazele unor sisteme urbane funcţionale care să permită gestionarea
eficientă a fluxurilor de oameni, mărfuri;



accesul oamenilor la oportunităţi reprezintă un element de atractivitate în
configurarea spaţiului urban şi rural de calitate;



teritoriile policentrice prezintă un potenţial mai mare de asigurare a unui
echilibru în dezvoltare în detrimentul celor mai puţin policentrice. Acest lucru
poate fi asigurat prin susţinerea dezvoltării unor centre urbane majore la nivelul
teritoriului naţional si conectarea acestora cu oraşele mici si zonele rurale.

S.D.T.R. structurează demersul de planificare în jurul a două perspective
principale:


Perspectiva investiţională - constituită dintr-un ansamblu de măsuri teritoriale
şi proiecte strategice care configurează teritoriul naţional în raport cu traiectoria
economică, demografică şi de planificare a resurselor şi care are drept scop
creşterea capacităţii zonelor de a genera performanţă economică şi creştere

PERSPECTIVE ALE DEMERSULUI
DE PLANIFICARE A S.D.T.R.
PRERSPECTIVA INVESTIȚIONALĂ

demografică pozitivă;


Perspectiva de directivare - constituită dintr-un set de principii şi măsuri
teritoriale care au drept scop fixarea cadrului şi măsurilor de protecţie a
spaţiului natural şi construit în raport cu sistemul de planuri şi documentaţii de
amenajarea teritoriului şi urbanism.

PERSPECTIVA DE DIRECTIVARE

Obiectivul principal al procesului de planificare strategică îl reprezintă crearea
cadrului necesar pentru sprijinirea şi ghidarea procesului de dezvoltare teritorială la
nivel naţional, cu scopul valorificării oportunităţilor şi a nivelului de dezvoltare al fiecărui
teritoriu, respectând prevederile strategiilor europene și naționale:


obiectivele Strategiei Europa 2020;
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prioritățile Agendei Teritoriale revizuite UE 2020;



obiectivele strategiilor politicilor sectoriale din România.

3

Obiectivele generale ale S.D.T.R. privind dezvoltarea teritoriului național vizază:


Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european
prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, transporturi, etc;



Dezvoltarea unei reţele de localităţi complet echipată cu infrastructură tehnico-

OBIECTIVE GENERALE S.D.T.R.

edilitare și eficient interconectată în vederea asigurării unor spaţii urbane şi
rurale de calitate, atractive şi incluzive;


Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi funcţionale prin sprijinirea
specializării teritoriale;



Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de
identitate teritorială;



Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare.

S.D.T.R. se încadrează în Programul Operațional Regional 2014 – 2020 care își
propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea
condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care

CORELARE CU P.O.R.

să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod
eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și să asimileze
progresul tehnologic.
Astfel, S.D.T.R. este documentul care stă la baza intregului sistem de planificare
spațială (amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel național și va fundamenta:
documentele strategice de nivel regional, judetean și local (strategii de

S.D.T.R. VA CONSITUI

dezvoltare teritorială, planuri de A.T., planuri de dezvoltare regională);

FUNDAMENTUL



documentațiile operationale (planuri de urbanism);

DOCUMENTAȚIILOR DE



alte strategii de dezvoltare de la nivel național cu relevanță și impact teritorial.
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STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A ROMÂNIEI -

3

ORIZONTURI 2013 - 2020 - 2030
Prin acest document se recomandă mecanisme specifice la nivelul autorităților
centrale, locale dar și la nivelul societății civile, sub egida Academiei Române, pentru
monitorizarea implementării obiectivelor stabilite.
Prin acest documentul sunt stabilite 3 mari obiective pe termen scurt mediu și lung:
Tabel 20 – Alocarea inițiativelor pentru fiecare prioritate tematică a Strategiei Europa

STRATEGIA NAȚIONALĂ
PENTRU DEZVOLTARE
DURABILĂ A ROMÂNIEI ORIZONTURI 2013-2020-2030

2020

An țintă

Obiectiv strategic

Motto: ”Menține sănătos ceea ce te
menține sănătos”

Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în
2013

ansamblul programelor şi politicilor publice ale României, ca stat
membru al U.E.

2020

Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la
principalii indicatori ai dezvoltării durabile.
Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al

2030

ţărilor membre U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării
durabile.
Sursă date: Agenția pentru Dezvoltare Regională

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României este structurată pe două
mari capitole: provocări cruciale și teme inter-sectoriale și trans-sectoriale.
Provocările cruciale vizează următoarele 6 domenii principale:


Schimbările climatice și energia curată;



Transport durabil;



Producție și consum durabile;



Conservarea și gestionarea resurselor naturale;



Sănătatea publică;



Incluziunea, demografia și migrația;



Sărăcia globală și sfidările dezvoltării durabile.
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Obiective naționale:

3

Orizont 2013 - implementarea instrumentelor legislative și instituționale aferente
statutului României de țară donatoare de asistență pentru dezvoltare, conform
obligațiilor ca stat membru al U.E., stabilirea priorităților și modalităților de acțiune, și
alocarea în acest scop a aproximativ 0,25% din venitul național brut (V.N.B.) în anul
2013 și 0,33% în anul 2015, cu o țintă intermediară de 0,17% din V.N.B. în anul 2010.
Orizont 2020 - conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei și resurselor
disponibile în România în slujba asistenței pentru dezvoltare și alocarea în acest scop
a aproximativ 0,50% din venitul național brut.
Orizont 2030 - alinierea completă a României la politicile Uniunii Europene în
domeniul cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al alocărilor
bugetare ca procent din venitul național brut.
Temele intersectoriale și transectoriale vizează următoarele 2 domenii principale:


Educație și formare profesională;



Cercetarea știintifică și dezvoltarea tehnologică, inovarea.

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (S.N.D.R.)
S.N.D.R. este principalul document strategic menit să ghideze efortul autorităților
centrale în vederea unei dezvoltări armonioasă a teritoriului național și crearea unui

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE
DEZVOLTARE REGIONALĂ

cadru general pentru definirea priorităților de finanțare prin P.O.R..
Obiectivele asumate prin Strategia Națională de Dezvoltare Regională includ:


Creșterea rolului și funcțiilor orașelor și municipiilor în dezvoltarea regiunilor
prin investiții care sprijină creșterea economică, protejarea mediului,

OBIECTIVE

îmbunătățirea infrastructurii edilitare urbane și coeziunea socială;


Creșterea eficienței energetice în sectorul public și/sau rezidențial pentru a
contribui la reducerea cu 20% a emisiilor de CO2, în conformitate cu Strategia



DEZVOLTARE INTEGRATĂ

Europa 2020;

DEZVOLTARE URBANĂ

Creșterea gradului de accesibilitate a regiunilor prin îmbunătățirea mobilității

ACCESIBILITATE

regionale și asigurarea serviciilor esențiale pentru o dezvoltare economică
sustenabilă și inclusivă;


Regenerarea zonelor deprivate și stimularea incluziunii sociale a comunităților
marginalizate, prin crearea premiselor necesare pentru asigurarea acestor
comunități cu servicii esențiale și condiții decente de trai;
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Creșterea economiilor regionale prin dezvoltarea infrastructurii specifice

3

inovării și cercetării și stimularea competitivității IMM-urilor.
S.N.D.R. își asumă o abordare integrată a dezvoltării, punând accent în mod special
pe spațiul urban, acordând o mai mare atenție asupra orașelor ilfovene care
funcționează ca orașe-satelit ale capitalei prin asumarea unei perspective de
ansamblu asupra dezvoltării la nivel metropolitan. Astfel, obiectivele cu privire la
creșterea rolului și funcțiilor urbane și creșterea gradului de accesibilitate sunt cu atât
mai importante în cadrul județului Ilfov, deoarece acest teritoriu reprezintă un fragment
dintr-o arie urbană funcțională extinsă, reprezentată de Z.M.B.
Aceste obiective o relevanță ridicată pentru Județul Ilfov, dat fiind includerea Regiunii
București-Ilfov în categoria regiunilor mai dezvoltate, beneficiind de finanțări pentru
sectorul IMM și inovare și pentru investiții de eficientizare energetică, dar și pentru
proiectele privind aspectele sociale și investițiile în infrastructură de bază.
STRATEGIA PENTRU TRANSPORT DURABIL
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007 - 2013 şi 2020, 2030 are ca

STRATEGIA PENTRU
TRANSPORT DURABIL

misiune „ridicarea standardelor sistemului naţional de transport la nivel european în
vederea integrării de facto în Comunitatea Europeană şi realizarea unui sistem de
transport durabil şi eficient care să conducă la o dezvoltare echilibrată a tuturor
modurilor de transport în concordanţă cu cerinţele economice, sociale şi de mediu.”

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general este reprezentat de dezvoltarea echilibrată a sistemului naţional
de transport menit să asigure o infrastructură şi servicii de transport moderne şi
durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Prin cadrul acesteia se preveăd următoarele cinci obiective strategice principale:


OBIECTIVE STRATEGICE

modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes european şi
naţional, creşterea condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor;



liberalizarea pieţei interne de transport;



stimularea dezvoltării economiei şi a competitivităţii;



întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel regional şi naţional;



compatibilitatea cu mediul înconjurător.

STRATEGIA DE TRANSPORT INTERMODAL ROMÂNIA 2020
Prin această strategie se vizează îndeplinirea obiectivelor U.E. prevăzute în Strategia
2020, cu scopul menţinerii echilibrului între creşterea economică şi protecţia mediului,
prin reducerea costurilor logistice a transportului de marfă în Europa. Astfel, România
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trebuie să se alinieze politicilor de transport durabil, iar promovarea transportului

3

intermodal este una dintre soluţiile cheie. Aceasta abordare se bazează pe 3 elemente
interconectate necesare dezvoltării transportului intermodal: terminale de transport
intermodal, logistica transportului şi centre logistice, precum și platforme industriale.
Obiectivul general este reprezentat de dezvoltarea sistemului naţional de transport
intermodal de mărfuri în scopul eficientizării transportului de marfă şi al îmbunătăţirii

STRATEGIA DE TRANSPORT
INTERMODAL ROMÂNIA 2020

impactului transportului asupra mediului şi a siguranţei traficului în România. Atingerea
acestui obiectiv va contribui în mod direct la creşterea gradului de accesibilitate prin
descongestionarea drumurilor naţionale şi protejarea infrastructurii rutiere,
promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor modurilor de transport şi îmbunătăţirea
calităţii şi a eficienţei serviciilor, reducerea emisiilor de gaze şi minimalizarea efectelor
negative ale acestora asupra mediului.
Această strategie are în vedere următoarele obiective specifice, care sunt menite să

OBIECTIV GENERAL

conlucreze în vederea atingerii obiectivului strategic:


modernizarea şi construirea terminalelor intermodale, a infrastructurii conexe;



realizarea unor servicii intermodale de calitate;



implementarea sistemelor de urmărire, planificare şi management a
transportului intermodal de marfă, utilizând sistemele inteligente de transport
disponibile pe piaţă;



stimularea promovării sistemului naţional de transport intermodal.

MASTER PLANUL PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI NAŢIONAL AL

OBIECTIVE STRATEGICE

ROMÂNIEI 2007 – 2026
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului reprezintă o ”politica de umbrelă„ care
include diferite planuri şi strategii, menite să optimizeze contribuția sectorului
turism în economia națională.
Obiectivul vizat prin acest document este formularea unui cadru general al politicilor
pentru dezvoltarea şi managementul durabil al industriei turismului cu privire la
resursele naturale şi culturale şi prezentarea acestui obiectiv în forma unui Master
Plan al dezvoltării turismului pe termen lung, cuprinzând perioada 2007-2026.
Beneficiile generate prin îndeplinirea obiectivelor acestei strategii sunt reprezentate
de: creşterea încasărilor valutare, alinierea economiei şi societății româneşti la nivelul
țărilor U.E., creşterea calității vieții, creşterea şi încurajarea investițiilor în domenii
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conexe turismului, crearea de locuri de muncă, stimularea dezvoltării, consolidarea,
menținerea și valorificarea patrimoniului cultural, dezvoltarea şi conservarea
resurselor materiale şi naturale, distribuirea beneficiilor turismului în toate regiunile
României.

3.1.2. CORELAREA CU DOCUMENAȚII DE AMENAJAREA TERITORIULUI

MASTER PLANUL PENTRU
DEZVOLTAREA
TURISMULUI NAȚIONAL
VIZIUNEA

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAȚIONAL (P.A.T.N.)
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional reprezintă suportul dezvoltării complexe
și durabile a teritoriului național, dar și a dezvoltării regionale a teritoriului,
reprezentând contribuția specifică a României în vederea dezvoltării spațiului
european și premiza înscrierii acesteia în dinamica dezvoltării socio-economice și

”Transformarea României într-o
destinaţie turistică de calitate, prin
valorificarea

patrimoniului

său

natural şi cultural.”

teritoriale a spațiului european.
Planul de Amenajare a Teritoriului Național se elaboreazã pe secțiuni specializate,
care indică direcţiile de dezvoltare pentru anumite domenii care vizează dezvoltarea
durabilă şi echilibrată a teritoriului naţional, care sunt aprobate prin lege de către
Parlamentul României.
Până în prezent au fost elaborate şi legiferate șase secţiuni pentru Planul de
Amenajare a Teritoriului Naţional:

PLANUL DE AMENAJAREA
A TERITORIULUI
NAȚIONAL
„Scopul de bază al amenajării
teritoriului

îl

constituie

armonizarea la nivelul întregului
teritoriu a politicilor economice,
sociale, ecologice şi culturale



Secţiunea a I-a – Căi de Comunicaţii (Legea nr. 363 din 21.09.2006);



Secţiunea a II-a – Apa (Legea nr. 171 din 24.11.1997);



Secţiunea a III-a – Zone protejate (Legea nr. 5 din 06.03.2000);

dezvoltarea diferitelor zone ale



Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi (Legea nr. 351 din 06.07.2001);

ţării”.



Secţiunea a V-a – Zone de risc natural (Legea nr. 575 din 22.10.2001);



Secţiunea a VI-a – Turismul (Legea nr. 190 din 26.05.2009).

Dintre domeniile care pot deveni subiectul unor noi secţiuni ale Planului de Amenajare
a Teritoriului Naţional din care amintim: spaţiul rural, infrastructura pentru învăţământ
superior, ocrotirea sănătăţii, cultură, etc. Dintre acestea sunt în curs de aprobare
următoarele Secțiuni ale Planului de Amenajare a Teritoriului Național:


Secțiunea a VII-a - Infrastructura pentru educație;



Secțiunea a VIII-a - Zone rurale.
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OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE
AMENAJĂRII TERITORIULUI:
 dezvoltarea economică și socială
echilibrată a regiunilor, zonelor,
respectând specificul acestora;
 îmbunătăţirea
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vieţii
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Prevederile P.A.T.N. sunt obligatorii de preluat în cadrul altor planuri de
amenajarea teritoriului de ordin inferior, precum sunt Planurile de Amenajare a
Teritoriului Zonal – P.A.T.Z., a celor județene – P.A.T.J., precum și în cadrul
documentațiilor de urbanism de tip Planurile Urbanistice Generale – P.U.G., etc.
PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL (P.A.T.Z.) - ZONA
AGLOMERAȚIEI URBANE ȘI ZONA METROPOLITANĂ ALE MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI (în curs de elaborare)
P.A.T.Z. pentru zona de susținere și influență a Municipiului București are rolul de
întărire a relațiilor dintre nevoile sociale și deciziile organismelor politice și
executive care acționeaza la nivelul central, regional și local, în scopul promovării

PLAN DE AMENAJARE A
TERITORIULUI ZONAL
(P.A.T.Z.) - ZONA
AGLOMERAȚIEI URBANE ȘI
ZONA METROPOLITANĂ ALE
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
(în curs de elaborare)

utilizării eficiente a teritoriului și a ariei metropolitane, având în vedere o distribuire
coerentă a activităților, ameliorarea calității vieții și protejarea mediului înconjurător,
în condițiile progresului tehnic și a impactului acestuia asupra teritoriului vizat.

Figura 296 - Aglomerația Urbană și zona Metropolitană ale Municipiului București – Analiza situației existente
Sursă: P.A.T.Z. - Zona Aglomerației Urbane și zona Metropolitană ale Municipiului București,
Actualizare și analiza situație existentă, diagnoză, reglementări, model digital al terenului, plan de acțiune, programe prioritare
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Acesta vizează organizarea modului de dispunere a așezărilor umane în cadrul
teritoriului, un interes special fiind acordat prezervării zonelor naturale de importanță
ecologică, agricolă și peisageră, în scopul creării unui teritoriu mai competitiv prin:


cooperarea dintre regiuni, corelarea politicilor sectoriale,



cooperarea diverselor nivele ale administrației publice.

3

Figura 297 - Relaționarea dintre diferitele niveluri de organizare teritorială a regiunilor
și zonelor de influență a Municipiului București

Creșterea nivelului de performanță la nivelul întregului teritoriu se va baza pe o
gestionare eficientă a resurselor locale, regionale și naționale care pot fi antrenate în
procesele/programele Municipiului București - pe termen scurt, mediu, lung și de
orizont strategic, în vederea dezvoltării locale a mediului urban și rural, dar și a
dezvoltării teritoriale (cuprinzând capitala și zona sa metropolitană), efectele fiind
resimțite și propagate la nivel regional, național și chiar internațional. În acest context,
resursele sunt reprezentate de: rezerve de teren, resursele umane, resurse naturale,
culturale și de prestigiu, mediul instituțional (organisme locale, regionale, naționale și
internationale), resursele financiare (publice sau private), etc.
Obiectivul strategic al P.A.T.Z. Zona Metropolitana a Municipiului București este de
a se asigura condiții de dezvoltare durabilă pentru Zona Aglomerației Urbane și
Zona Metropolitană ale Municipiului București, ca o precondiție esențială a unei
dezvoltări durabile. Astfel, este esențilaă identificarea disfunctionalităților situației
existente, stabilirea măsurilor de eliminare sau diminuare a acestora, promovarea unei
politici de integrare și sinergie între dar și în interiorul tuturor nivelelor de guvernare a
organismelor locale, regionale și centrale pentru o creștere a capacității de realizare a
obiectivelor fixate la nivel local într-un cadru de cooperare.
Zona Z.M.B. va avea rolul suport pentru fundamentarea deciziilor politice pentru
factorii de decizie în activitățile monitorizare și în planificarea dezvoltării durabile a
condițiilor de viață din cadrul teritoriului vizat de aceasta documentație.
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Astfel, această zonă ar trebui să funcționeze ca un tot unitar, în acord cu aria de
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influență a Municipiului București, având principii și obiective strategice comune,
adoptate de către toate autoritățile locale a căror activitate se va putea concretiza în
politici de succes la nivelul întregului teritoriu vizat.
Principiile strategice care ar trebui să ghideze dezvoltarea în teritoriul zonei

PRINCIPII STRATEGICE

metropolitane și a zonei de influență a Municipiului București sunt următoarele:
1. Echilibrarea nevoii de dezvoltare socio-economică cu cea de menținere și

PRINCIPIUL 1

îmbunătățire a calității mediului natural printr-o dezvoltare durabilă și prin
stoparea urbanizării necontrolate
Acesta va răspunde cerinței generale de dezvoltare durabilă și rezultă din

1

experiența generală a metropolelor din teritoriile dezvoltate. U.E. și C.E. care susțin și

ECHILIBRAREA NEVOII DE
DEZVOLTARE SOCIO ECONOMICĂ CU
ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII MEDIULUI

aplică acest principiu în practica de amenajare a teritoriului.
Obiectivele principale ale principiului vizează cooperarea intercomunală la
nivelul zonei metropolitane și reducerea presiunilor antropice asupra mediului și
orientarea urbanistică a dezvoltării.
2. Realizarea unei relații superioare între mediul urban și cel rural prin
dezvoltarea unor rețele de infrastructuri tehnice majore diversificate și racordate
la rețelele naționale și internaționale
Acesta vizează obiective privind îmbunătățirea echipării capitalei și a zonei sale de

PRINCIPIUL 2

2

REALIZAREA UNEI
RELAȚII SUPERIOARE
ÎNTRE MEDIUL URBAN ȘI
CEL RURAL

influență și obiective de interes național și regional cum este contribuția la constituirea
coridoarelor de transport care urmează să tranziteze teritoriul vizat.
3. Îmbunătățirea calității vieții în zonă prin realizarea unui habitat superior în

PRINCIPIUL 3

condiții diversificate

3

Acest principiu vizează necesitatea și prioritatea formulării unor obiective clare și a
unor politici realiste care vor fi urmărite în timp. Acestea se vor referi atât la

ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII VIEȚII ÎN ZONĂ
PRIN REALIZAREA UNUI
HABITAT SUPERIOR

modernizarea teritoriului rural, cât și la noi dezvoltări.
4.1. Îmbunătățirea calității vieții prin reducerea noxelor și a cantității de emisii
per locuitor
Acest principiu se referă la întregirea obiectivelor din cadrul principiilor 2 și 3 cu altele
referitoare la gestionarea rațională a resurselor energetice, depozitarea și centralizare
deșeurilor conform cerințelor și la atingerea dezideratului cu privire la o echiparea

PRINCIPIUL 4

4.1

ÎMBUNĂTĂȚIREA
CALITĂȚII VIEȚII PRIN
REDUCEREA
NOXELOR ȘI A
CANTITĂȚII DE EMISII

modernă a teritoriului, aliniată standardelor U.E.În acet sens un rol foarte important
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este legat de întelegerea necesității respectării acestor principii și a corelării a
eforturilor (din punct de vedere al autorităților). Fără o abordare coerentă și corelată,
dezvoltările nu pot funcționa la parametrii propuși.
4.2. Reducerea presiunilor antropice asupra mediului - ”centura verde galbenă”
Conceptul de ”centură verde” este unul din succesele majore ale planificării spațiale
urbane din perioada postbelică din majoritatea țărilor europene dezvoltate. Acesta a

PRINCIPIUL 4

4.2

3

REDUCEREA
PRESIUNILOR
ANTROPICE ASUPRA
MEDIULUI

pornit din necesitatea eliminării condițiilor insalubre și de supraaglomerare pe care
populația le-a resimțit de-a lungul timpului în marile teritorii urbane. Soluția a vizat
crearearea unei retele de metropole și de „orașe grădină” fiecare dintre acestea fiind
separate printr-o perdea verde de terenuri agricole, păduri și parcuri.
În perioada interbelică în Europa s-au propus și s-au conturat o serie de centuri verzi,
printre acestea și cea a Municipiului București. În prezent acest concept clasic și
experimentat cu mult succes în Europa s-a extins pe toate continentele în cadrul
Comenwelth-ului.
4.3. Definirea politicii de dezvoltare a Z.M.B.
În adoptarea unei strategii coerente, care să conducă la politici cu efecte directe în
armonizarea relațiilor metropolă - zonă metropolitană, trebuie să se aibe în vedere:


valorificarea eficienței cadrului legislativ existent pentru promovarea unor relații

Figura 298 - Centura Verde-Galbenă
a Bucureștiului
Sursă: P.A.T.Z. - Zona Aglomerației
Urbane și zona Metropolitană ale
Municipiului București

de parteneriat între capitală și zona sa metropolitană.


îmbunătățirea cadrului legislativ prin susținerea unor proiecte legislative sau
O.G. care să întregească capacitatea de impact a acestuia.



propunerea de noi legi, printre care s-ar detașa legile privind dezvoltarea locală,

PRINCIPIUL 4

4.3

privind limitele cooperărilor interlocale și interregionale, privind revitalizarea

DEFINIREA POLITICII
DE DEZVOLTARE A
Z.M.B.

sectorului agricol și a IMM-urilor.


organizarea Z.M.B. presupune cooperarea între teritoriul metropolei și spațiul
său de susținere, în vederea creării unui sistem flexibil de relații în beneficiul
ambelor entități, cu scopul de valorificare a oportunităților orașului metropolă,

PRINCIPIUL 4

4.4

DEFINIREA POLITICII
DE DEZVOLTARE A
Z.M.B.

la scara continentală și regională.


elaborarea și implementarea eficientă a politicilor de cooperare în parteneriat
este o condiție esențială, reprezentată de instituirea unui cadru adecvat.

4.4. Elemente de implementare a unei politici de cooperare metropolitană
Înainte de a implementa o politică distinctă în domeniu, aceasta trebuie elaborată.
Sarcina revine Consiliului de Cooperare Metropolitană, stabilind și modalitățile de
implementare. Pentru eficacitatea și coerența pașilor care trebuie urmați în vederea
succesului unei astfel de acțiuni, se poate distinge următoarea succesiune:
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stabilirea încrederii între partenerii de dialog - la inițiativa unui grup de
primari, incluzând Primarul Capitalei, se stabilesc reuniuni în cadrul cărora se
discută necesitatea acestei preocupări, se stabilește o strategie de cooperare
și se exprimă acordul cu privire la viitoarea construcție instituțională.



acceptarea strategiei generale de cooperare și stabilirea politicilor în
acest sens - pentru care se va organiza o întrunire separată dedicată, cu
scopul de a prezenta Carta Cooperării Metropolitane, în prealabil cunoscută de
unii dintre reprezentanții autorităților locale;



stabilirea Consiliului de Cooperare Metropolitană - este o structură
teritorială semioficială. Având în vedere competentele sale, acesta va orienta
întreaga activitate de cooperare la nivelul spațiului metropolitan;



stabilirea Agenției de Cooperare Metropolitană (A.C.M.) - ținând cont de
eterogenitatea spațiului metropolitan, de numărul comunelor constituente și de
discrepanța dintre acestea, sarcina A.C.M. va fi deosebit de dificilă.



constituirea Fondului de Cooperare Metropolitană - resursele limitate și
problemele cu care se confruntă fiecare dintre localități vor constitui elemente
restrictive în asigurarea unui volum corespunzător;



Programul de Cooperare Metropolitană (P.C.M.) realizat de A.C.M. pe
termen scurt, mediu și lung privind organizarea de parcuri regionale;



implementarea P.C.M. - va avea în vedere selectarea proiectelor de interes
pentru cât mai multe localități, încât acestea să constate direct avantajele unei
astfel de abordări noi a relațiilor de parteneriat;



monitorizarea P.C.M. - urmărirea atentă a modului de utilizare a fondurilor
financiare și a resurselor de diferite tipuri, constituie o sarcină importantă care
asigură protecția și încrederea partenerilor.

PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (P.D.R.) A REGIUNII BUCUREȘTI –
ILFOV 2014-2020
După o perioadă de creștere susținută în care Regiunea București-Ilfov ajunsese să
depășească media europeană din punct de vedere al dezvoltării economice, însă criza
a afectat semnificativ regiunea, în 2009 înregistrându-se o scădere drastică a
PIB/locuitor. Deși s-au înregistrat semne de redresare economică, regiunea are nevoie

PLANUL DE DEZVOLTARE
REGIONALĂ (P.D.R.) A
REGIUNII BUCUREȘTI – ILFOV
2014-2020
”Competitivitate, coeziune şi
durabilitate pentru o regiune de
capitală europeană”

de o viziune menită să îi asigure așezarea pe o cale sustenabilă a dezvoltării.

PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE

În acest context, P.D.R. al Regiunii de Dezvoltare București-Ilfov, pentru orizontul de

COMPETITIVITATE
COEZIUNE
DURABILITATE

timp 2014-2020 este menit să răspundă provocărilor specifice și de actualitate, fiind
un instrument eficient de implementare a politicilor de dezvoltare regională, mai ales
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în contextul depășirii unei perioade critice de criză economică care a avut în cadrul
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teritoriului național al doilea nivel de severitate din Europa.
Documentul a fost elaborat având în vedere politicile și reglementările europene şi
naţionale, țintele naționale precum şi necesităţile regionale identificate în urma unui
amplu proces de consultare cu autorităţile publice şi cu actorii cheie la nivel regional.
O atenţie deosebită a fost acordată noului cadru comunitar al politicilor de coeziune
economică şi socială, care plasează regiunea Bucureşti-Ilfov în rândul regiunilor cele
mai dezvoltate. Strategia Europa 2020 a fost principala referinţa strategică în procesul
de stabilire a obiectivelor şi a priorităţilor pentru regiunea București-Ilfov. Elaborarea
documentelor de planificare regională a avut drept bază reglementările europene,
țintele naționale și necesitățile regionale.
P.D.R. București-Ilfov 2014-2020 este principalul document strategic de planificare și
programare elaborat la nivel regional, asumat de factorii de decizie din cadrul regiunii,
prin care se prezintă priorităţile de dezvoltare ale Regiunii de Dezvoltare BucureştiIlfov cu privire la competitivitate, coeziune socială și dezvoltare durabilă. Astfel,
direcțiile de dezvoltare prevăzute prin P.D.R. București-Ilfov 2014-2020 vizează:
creșterea competitivității regionale, reducerea disparităților intra-regionale și
consolidarea dezvoltării durabile.
În temeiul Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, principalele
documente de planificare sunt P.D.R. și Strategia regională de dezvoltare.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII BUCUREȘTI – ILFOV 2014-2020
După cum am precizat, România a trecut în ultimii ani printr-o criza economică severă
care a avut efecte profunde și asupra teritoriului Regiunii București-Ilfov,

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
A REGIUNII BUCUREȘTI –
ILFOV 2014-2020

aprofundându-se fenomenele negative legate de disparitățile intra-regionale,
competitivitate și gradul neuniform al dezvoltării urbane și rurale.

CONTEXT GENERAL

În acest context apărut nevoia apariției unei noi strategii regionale menită să reducă
decalajele din interiorul regiunii, să asigure niveluri mai ridicate de ocupare a forței de
muncă și productivitate, punand un accent pe coeziunea socială și teritorială.
Astfel, această strategie își propune ca Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov să fie
o regiune în cadrul căreia populația se poate bucura de mediile de viața urbane și
rurale, distincte dar conectate, în care își poate valorifica oportunitățile de viața și de
muncă bine plătită, precum și posibilitățile variate de locuire, serviciile publice
performante și facilitățile culturale și de recreere.
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Direcţiile strategice pe care Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ilfov se axează sunt
reprezentate de:


consolidarea competitivităţii în contextul vecinătăţii cu Municipiul București,



creşterea calităţii vieţii pentru rezidenţii Judeţului Ilfov,



asigurarea unui grad de mobilitate şi accesibilitate ridicat pentru rezidenţi şi

DIRECȚII STRATEGICE

mediul de afaceri,


creşterea capacităţii instituţionale în vederea îmbunătăţirii calităţii şi
promptitudinii procesului administrativ.

Pentru atingerea acestui deziderat Strategia Regiunii Bucureşti-Ilfov 2014-2020
vizează trei obiective strategice globale puternic interconectate:


Consolidarea competitivităţii regionale;



Reducerea disparităţilor intra-regionale;



Dezvoltarea (urbană şi rurală) durabilă.

Obiectivele specifice ale Strategiei București- Ilfov vor avea atât efecte interne, cât
și externe, astfel, contribuind substanțial și la indeplinirea obiectivelor Strategiei
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării după cum urmează: îmbunătățirea
mobilității și multimodalității, încurajarea utilizării energiilor durabile, promovarea
culturii, îmbunătățirea și întreținerea calității apelor, conservarea biodiversității și a
calității aerului și solurilor, dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere prin cercetare,
educație și tehnologii ale informației, sprijinirea competitivității întreprinderilor. În
elaborarea documentelor programatice au fost luate iîn considerare și promovarea
egalității de șanse și a nondiscriminării, dezvoltarea durabilă, protecția și
îmbunătățirea mediului și creșterea eficientei energetice.
6 OBIECTIVE SPECIFICE
Aceasta a avut în vedere 6 obiective specifice, respectiv:


Promovarea sistemelor de transport durabile şi reducerea blocajelor din cadrul
reţelelor de transport;



Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;



Îmbunătăţirea calităţii mediului şi sprijinirea dezvoltării durabile în regiune;



Măsuri în vederea creșterii coeziunii sociale și teritoriale în cadrul regiunii;



Creșterea competitivităţii IMM-urilor;



Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării.

OBIECTIVE SPECIFICE
DIRECȚII STRATEGICE
PRIORITĂȚI

Pentru fiecare dintre cele 6 obiective specifice, au fost formulate direcții strategice și
priorități, în urma cărora au fost formulate direcții de acțiune.
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Tabel 21 - Obiective specifice – Direcții strategice – Priorități

Nr.
1.

2.

3.

Obiective
specifice
Promovarea
sistemelor de
transport
durabile şi
reducerea
blocajelor din
cadrul reţelelor
de transport

Direcții strategice
Promovarea transportului cu
emisii scăzute de carbon

Priorități
Dezvoltarea sistemelor de transport public
Promovarea formelor alternative de transport
Modernizarea rețelei C.F.
Măsuri de implementare a P.M.U.D.

Modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii de transport

Îmbunătățirea sistemului de transport rutier.

Infrastructura de transport naval

Dezvoltarea căilor și canalelor navigabile

Sprijinirea
tranziţiei către o
economie cu
emisii scăzute
de dioxid de
carbon

Susținerea de măsuri și
investiții cu privire la eficiența
energetică

Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi locuinţelor;

Îmbunătăţirea
calităţii mediului
şi sprijinirea
dezvoltării
durabile în
Regiunea
Bucureşti-Ilfov

Îmbunătăţirea calităţii mediului.

Dezvoltarea sistemelor de transport intermodal

Creşterea eficienţei energetice a sistemelor de transport şi distribuţie
ale agentului termic;
Reabilitarea/modernizaresistemelor de cogenerare
Creşterea eficienţei energetice a iluminatului public
Creșterea eficienței gestionării apelor
Creșterea eficienței în gestionarea deșeurilor
Îmbunătățirea calității aerului prin investiții în infrastructura verde

Dezvoltarea urbană durabilă

Îmbunătățirea spațiului și a climatului urban
Valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
Amenajarea facilităților pentru recreere

4.

Măsuri în
vederea creșterii
coeziunii sociale
și teritoriale în
cadrul regiunii

Întărirea coeziunii teritoriale

Strategii și măsuri integrate pentru incluziunea socială şi combaterea
sărăciei

Întărirea coeziunii sociale

Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forței de
muncă
Investiţiile cu privire la consolidarea accesului la educație și formare
Oferirea şi garantarea accesului cetăţenilor la servicii de sănătate

5.

6.

Creșterea
competitivităţii
IMM-urilor

Consolidarea
C.D.I.

Îmbunătăţirea competitivităţii
IMM-urilor, inclusiv celor care
activează în agricultură

Sprijinirea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor de suport a IMM-urilor

Sprijinirea inovării în
întreprinderi, a difuzării şi
adoptării de noi tehnologii

Sprijinirea IMM-urilor pentru o orientare către cunoaştere, în vederea
creării de produse, servicii, procese şi canale de comercializare,
bazate pe inovare.

Dezvoltarea activități de
cercetare și dezvoltare

Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de CDI în vederea favorizării
excelenţei în CDI şi a evoluţiei tehnologice.
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Acesta oferă o bază strategică esenţială în vederea includerii măsurilor şi proiectelor
regionale în următoarele programe de finanţare, indiferent de sursele acestora de
finanţare. P.D.R. București-Ilfov 2014-2020 vizează același orizont de timp ca şi
programarea multi-anuală pentru finanţare din F.S. ale U.E., cu scopul de a o oferi un
fundal solid portofoliului regional de proiecte de investiţii care vor putea fi finanţate prin
Programele Operaţionale din fonduri F.E.S.I. și prin alte programe și instrumente de

STRATEGIA DE DEZVOLTARE
A JUDEȚULUI ILFOV
”ORIZONT 2020”

finanțare naționale sau internaționale. De asemenea, P.D.R. ia în considerare și
reflectă direcţiile strategice relevante la nivel regional ale autorităţilor / instituțiilor care
pot finanţa investiţii de dezvoltare din cadrul Regiunii București-Ilfov.

CARACTERISTICI DISTINCTIVE

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 2016-2030, REGIUNEA
BUCUREȘTI – ILFOV
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vizează îndeplinirea viziunii de dezvoltare a
mobilității, prin abordarea următoarelor obiective strategice:


ACCESIBILITATE - Asigură că toți cetățenii au opțiuni de transport, care le

VIZIUNE

permit accesul la destinații și servicii esențiale;


SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE – Îmbunătățirea siguranței și securității în
circulație;



MEDIU - Reducerea poluării aerului și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră
și a consumului de energie;



”Destins pentru familie”
”Efervescent pentru afaceri”

EFICIENȚĂ ECONOMICĂ - Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului
de persoane și mărfuri;



CALITATEA MEDIULUI URBAN - Contribuie la creșterea atractivității și calității
mediului urban și la proiectarea unui mediu urban în beneficiul cetățenilor,
economiei și societății în general.

DOMENII DE INTERVENȚIE
STRATEGICĂ
OBIECTIVE STRATEGICE

Unul din țelurile principale ale planului este definirea clară a unei ierarhii a drumurilor
și străzilor și a diferitelor funcțiuni ale acestora, definind o rețea scheletică, de mare
capacitate pentru traficul de tranzit și călătoriile pe distanțe mari, în timp ce asigură
serviciile potrivite pentru pietoni și bicicliști și infrastructura de transport public pe
străzile din rețeaua locală. Aceasta este o problemă în București și chiar mai critică în
Județul Ilfov unde drumurile actuale nu beneficiază de dotări de bază precum trotuare
și stații de autobuz accesibile în mod rezonabil.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI ILFOV ”ORIZONT 2020”
Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov a fost elaborată într-o perioadă importantă
pentru stabilirea cadrului strategic la nivel național și european. Anul 2013 a fost
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inplicând definirea și asumarea unor obiective generale la nivel european și național,
dar și agrearea unor priorități și alocări financiare specifice.
Județul Ilfov se remarcă ca opțiunea preferată locuirii beneficiind de un fond de
locuințe modern, oferind avantajele proximității față de o piață extinsă de locuri de
muncă și o gamă vastă de servicii culturale, de recreere, etc. Dinamica mediului de
afaceri și conectivitatea Ilfovului îl poziționează ca destinație pentru populație,
întreprinzători și investitori. Aceste caracteristici distinctive ale Județului Ilfov definesc
potențialul de dezvoltare al acestuia și îl diferențiază față de alte județe.
Pornind de la aceste competențele teritoriului județean, viziunea pe care se bazează
Strategia Județului Ilfov poziționează județul în orizontul 2020 un spațiu cu o mare
atractivitate pentru locuit și pentru afaceri.
”Ilfovul va fi un județ tânăr, oferind un stil de viață armonios și prosper pentru
familii, aproape de oportunități și beneficiind de servicii publice competitive.”
”Ilfovul va reprezenta un mediu catalizator pentru investitori și întreprinzători,
oferind o înaltă conectivitate și excelente servicii și infrastructură de sprijin
pentru afaceri.”
Domeniile de intervenție strategică propuse sunt: competitivitatea, calitatea vieții,
mobilitatea și accesibilitatea și creșterea capacității administrative.
Viziunea va fi atinsă prin eforturile comunității orientate spre obiectivele strategice:


Obiectivul Strategic I. Consolidarea competitivității ilfovene în contextul
vecinătății cu Municipiul București;



Obiectivul Strategic II. Creșterea calității vieții rezidenților Județului Ilfov;



Obiectivul Strategic III. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate
ridicat pentru rezidenții și mediul de afaceri din Județul Ilfov;



Obiectivul Strategic IV. Creșterea capacității instituționale în vederea
îmbunătățirii calității și promptitudinii procesului administrativ.

Obiectivul Strategic I. Consolidarea competitivității ilfovene în contextul vecinătății cu
Municipiul București;

OBIECTIVUL STRATEGIC 1

1

CONSOLIDAREA
COMPETITIVITĂȚII

Județul Ilfov este unul dintre cele mai competitive județe din România. Consolidarea
economiei lui reprezintă prioritatea C.J.I., vizând sporirea bunăstării populației.
Atragerea de investitori și de capital, promovarea antreprenoriatului și dezvoltarea
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unui cadru atractiv pentru C.D.I., precum și promovarea principiilor economiei verzi
sunt principalele paliere vizate spre dezvoltare.
Au fost trasate următoarele obiective specifice în vederea valorificării, consolidării
elementelor de competitivitate și preîntâmpinarea provocărilor:


Atragerea de investitori și capital în vederea dezvoltării mediului de afaceri;



Sprijinirea mediului antreprenorial în zonele urbane și rurale ale județului;



Susținerea unui cadru atractiv internațional în C.D.I. localizat în județul Ilfov;



Dezvoltarea ofertei de agrement a județului, în acord cu mediul înconjurător.

Obiectivul Strategic II. Creșterea calității vieții pentru rezidenții județului Ilfov
Dezvoltarea Județului Ilfov va răspunde diverselor provocări cu privire la nevoile

OBIECTIVUL STRATEGIC 2

2

CREȘTEREA CALITĂȚII
VIEȚII

sociale ale populației rezidente, mai ales în contextul creșterii intensității fenomenului
de suburbanizare, resimțit prin afluxul important de noi rezidenți cărora le trebuit
asigurte condiții corespunzătoare de trai, acces la servicii publice și utilități. În același
timp, proiectele pentru dezvoltare trebuie să vizeze comunitățile ilfovene deja existente
și nevoile acestora, în special accesul facil la servicii sociale de bază în localitățile mai
puțin dezvoltate.
Obiectivele specifice privind creșterea calității vieții pentru rezidenții Județului Ilfov
vizează:


Îmbunătățirea accesului la servicii sociale publice și private, specifice nevoilor
locale;



Creșterea calității mediului natural;



Susținerea inițiativelor de dezvoltare comunitară locală în comunitățile
vulnerabile.

Obiectivul Strategic III. Asigurarea unui grad de mobilitate și accesibilitate
ridicat pentru rezidenții și mediul de afaceri din Județul Ilfov

OBIECTIVUL STRATEGIC 3

3

ASIGURAREA UNUI NIVEL
DE MOBILITATE ȘI
ACCESIBILITATE RIDICAT

Mobilitatea reprezintă o funcție urbană principală, cu un rol și impact considerabil
asupra funcționării teritoriului, mediului înconjurător și asupra calității vieții. Mobilitatea
urbană sustenabilă va permite oamenilor și bunurilor să circule liber, în siguranță, va
îmbunătăți calitatea mediului înconjurător, conducând la îmbunătățirea calității vieții și
fiind crucială pentru sănătatea populației și economiei.
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Atractivitatea județului se bazează pe capacitatea de a capta avantajele socioeconomice generate de proximitatea față de Municipiul București și pe facilitarea
accesibilității punctelor de interes din cadrul acestuia. Valorificarea infrastructurii de
transport oferă un avantaj atât locuitorilor, cât și agenților economici din cadrul
județului, reprezentând una dintre premisele pentru dezvoltarea durabilă a județului.
Obiectivele specifice al acestui obiectiv strategic vizează:


Îmbunătățirea sistemului de transport la nivel intra și interjudețean;



Extinderea capacității de gestionare și valorificare a infrastructurii de transport
pentru a stimula economia la nivel local.

Obiectivul Strategic IV. Creșterea capacității instituționale în vederea
îmbunătățirii calității și promptitudinii procesului administrativ

OBIECTIVUL STRATEGIC 4

4

CREȘTEREA CAPACITĂȚII
INSTITUȚIONALĂ

Complexitatea proceselor de management specifice autorităților administrației publice
locale și diversificarea nevoilor cetățenilor, mediului de afaceri, organizațiilor
nonguvernamentale și altor aparate ale administrației publice centrale impun o atenție
deosebită asupra capacității instituționale a primăriilor și a consiliilor. C.J.I. are ca
prioritate oferirea de servicii publice de calitate și îmbunătățirea capacității de
planificare strategică, contribuind la dezvoltarea armonioasă a județului.
Obiectivele specifice vizate pentru creșterea capacității instituționale vizează:


Oferirea de servicii publice de calitate;



Îmbunătățirea capacității de planificare și implementare la nivelul autorităților
administrației publice locale.

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN (P.A.T.J.) ILFOV
P.A.T.J. este o documentaţie cu caracter director, care are scopul de a transpune
spaţial programul de dezvoltare economică şi socială elaborat de către autorităţile
judeţene, pentru teritoriul pe care acestea îl gestionează. Prevederile P.A.T.J. trebuie
preluate în mod obligatoriu în cadrul documentaţiilor ulterioare de amenajarea

PLANUL DE AMENAJARE A
TERITORIULUI JUDEȚEAN
ILFOV
SCOP

teritoriului şi de urbanism, detaliindu-le.
Prin acest tip de documentație se urmărește în principal, valorificarea oportunităţilor
şi stabilirea impactului investițiilor majore asupra dezvoltării economico-sociale şi
urbanistică a teritoriului, în vederea preîntâmpinării efectelor negative. Ca urmare a
dezvoltării, dimanicii și evoluției socio-economice și spațial-morfologică a teritoriului
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resimte necesitatea reactualizării P.A.T.J. (la 5-10 ani).
Astfel, realizarea P.A.T.J. este necesară în contextul dezvoltării accelerate a
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proceselor social-economice și spaţiale care afectează teritoriul judeţean:


urgenţa evaluării implicaţiilor spaţiale şi socio-economice ale obiectivelor și
investițiilor cu un impact deosebit de ridicat asupra teritoriului județean, de
importanţă națională și internaţională;



prezenţa unor trasee majore de transport şi comunicaţie cu acces la reţelele
majore supraregionale;



tendinţa de descentralizare, deconcentrare spaţială a activităţilor economice
comerciale, manufacturiere şi de servicii din Capitală;



tendinţa de expansiune a locuirii urbane;



creşterea şi diversificarea activităţilor economice şi sociale în anumite zone
specifice, în condiţii de dezechilibru spaţial;



necesitatea valorificării avantajelor competitive legate în mod special de
situarea geografică favorabilă a judeţului, în raport cu:


proximitatea unei pieţe majore şi a unei cereri solvabile semnificative de
bunuri şi servicii;



proximitatea unor centre de difuzie în teritoriu a serviciilor de
telecomunicaţii şi transfer de informaţie, a inovaţiei în general, etc.

P.A.T.J. urmărește armonizarea cu practicilor locale privind dezvoltarea spaţială cu
cele europene, fiind elaborat în acord cu următoarele principii şi orientări:


promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socioeconomice echilibrate şi prin creşterea competitivităţii;



promovarea dezvoltării funcţiilor urbane şi dezvoltarea relaţiilor urban-rural;



promovarea unor condiţii de accesibilitate echilibrate;



dezvoltarea accesului la informaţie şi cunoaştere;



reducerea agresiunii asupra mediului;



valorificarea şi protejarea resurselor şi a patrimoniului natural;



valorificarea patrimoniului construit ca factor al dezvoltării;



dezvoltarea resurselor energetice, concomitent cu asigurarea securităţii;



promovarea unui turism durabil și de calitate;



limitarea preventivă a efectelor riscurilor naturale.

Prin configurarea cadrului spaţial de desfăşurare al activităţilor P.A.T.J. va contribui la
atingerea următoarelor obiective:
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reducerea disparităţilor structurale între zonele urbane și rurale ale judeţului;



diversificarea configuraţiei spaţiale şi restructurarea reţelei de localităţi;



utilizarea eficientă a forţei de muncă, multiplicarea şi diversificarea surselor de

3

creare de valoare adăugată;


extinderea accesului la infrastructurile de transport şi la alte servicii;



extinderea accesului la reţelele de transmisie de informaţii;



asigurarea unui mediu curat, reprezentarea şi punerea în valoare a resurselor

OBIECTIVE

naturale.
Această documentație de amenajarea teritoriului vizează adoptarea măsurilor

POLITICI ȘI PRIORITĂȚI

complexe în vederea fundamentării politicilor şi priorităţilor cu privire la deciziile
care concură la valorificarea durabilă, protejarea resurselor naturale, dezvoltarea
armonioasă şi echilibrată a teritoriului şi a localităţilor, realizarea unor infrastructuri
tehnice moderne care să permită integrarea zonei studiate în structurile economice
regionale şi naţionale, reabilitarea, protejarea şi conservarea mediului natural şi
construit, precum şi implementarea unor echipări şi structuri spaţial-funcţionale care
să genereze dezvoltarea unor relaţii de sistem în cadrul reţelei de localităţi.

3.1.3. CONCLUZII
Dezvoltarea policentrică şi creearea legăturilor mediului urban cu cel rural.
Fondurile structurale sprijină atât dezvoltarea rurală, cât şi pe cea urbană. Până în
prezent legăturile dintre zonele urbane şi rurale nu au fost abordate în mod specific de
politica de coeziune. Abordarea M.D.L. bazată pe principiul unei dezvoltări integrate şi
trans-sectoriale, ar putea mobiliza, parteneriate inovatoare între zonele urbane şi
rurale. Însă politica de coeziune ar trebui axată pe zone funcţionale, deși acum se
referă la zonele administrative. Micile unități administrative rurale trebuie să fie
implicate în procesul decizional, împreună cu marile oraşele, în vederea redresării
dezechilibrelor actuale în ceea ce priveşte calitatea vieţii şi mediul social și economic.
Sistemului de aşezări urbane al U.E. înnumără aproximativ 5.000 de oraşe cu o
populaţie între 5.000 şi 50.000 de locuitori şi aproape 1.000 oraşe cu o populaţie de
peste 50.000 de locuitori, acţionând ca puncte focale, numite poli de “creştere”, fiind
active din punct de vedere economic, social şi cultural.
Această reţea urbană conţine un mumăr mic de oraşe foarte mari, care beneficiază de
avantaje economice, ca urmare a concentrării unui număr mare de consumatori şi a
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grupării de activităţi particulare în locaţii cheie, inclusiv concentrara unui număr crescut
de servicii de sănătate, învăţământ şi facilităţi de instruire. Acest lucru se reflectă în
nivelul ridicat al produsului intern brut pe cap de locuitor, productivitatea, ocuparea
forţei de muncă, cercetarea, etc. Există, de asemenea, areale cu deficit generat de
aglomeraţie şi o serie de zone care se confruntă cu declinul urban şi excluziunea
socială.

OBIECTIVE

Provocarea cheie este aceea de a asigura o dezvoltare echilibrată şi durabilă în cadrul
teritoriului, care să se bazeze pe dezvoltarea policentrică, furnizarea accesului la
servicii pentru zonele rurale înconjurătoare, evitându-se depopularea rurală şi

POLITICI ȘI PRIORITĂȚI

asigurându-se de atractivitatea continuă a acestor zone.
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3.2. CONCEPT STRATEGIC 2050
Strategia de dezvoltare pe termen lung a comunei Mogoșoaia necesită o atenție
deosebită în ceea ce privește obiectivele și rezultatele acesteia. Rezultatele pe termen
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lung trebuie evaluate cu rezerva de rigoare având în vedere multitudinea factorilor
neprevăzuți care pot influența obținerea acestora.
Dezvoltarea comunei Mogoșoaia urmărește promovarea unei dezvoltări teritoriale
durabile în conformitate cu direcțiile strategice de dezvoltare europene.
În contextul actual planificarea teritorială se află între trei direcții de dezvoltare:
protejarea mediului, promovarea dezvoltării economice și promovarea justiției sociale.

„Triunghiul urbanistului”

„Triunghiul urbanistului” reprezintă cele trei priorități fundamentale ale planificării
urbane – orașe verzi (Green Cities), creșterea orașelor (Growing Cities) și doar orașe
(Just Cities) – cu cele trei conflicte asociate – vizând resursele, proprietățile și
dezvoltarea – iar abordarea integrată a celor trei dimensiuni reprezintă dezvoltarea
durabilă.
Strategiile sunt construite pe principiul dezvoltare durabile, sprijinind dezvoltarea
sustenabilă printr-o viziune integratoare care abordează atât provocările economice,
climatice, sociale, demografice, precum şi cele de mediu. Acest principiu vizează și
utilizarea eficientă a resurselor care ar trebui concentrate într-un mod integrat și
eficient pentru a ameliora zonele vulnerabile afectate de probleme complexe. Prin
această abordare a dezvoltării comunei se pun în discuţie nevoile specifice comunei
Mogoșoaia și modalitățile optime de a răspunde la aceste provocări.
Astfel, dezvoltare integrată vizează beneficii pe termen lung asupra dezvoltării
economice, ocupării forţei de muncă, educaţiei, incluziunii sociale şi capacității
instituţionale, etc.
Planificarea strategică a localității Mogoșoaia este axată pe următoarele direcții
strategice de acțiune:


Dezvoltarea durabilă a comunei ceea ce presupune schimbări majore de
cultură și concepție referitoare la utilizarea rațională a resurselor de către toate
categoriile implicate (populație, instituții, operatori economici, etc);



Întărirea capacității instituționale și dezvoltarea conceptului de Smart City;



Dezvoltarea parteneriatelor public-private care au ca scop dezvoltarea
economică a comunei și creșterea competitivității acesteia;
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Implementarea unui management coerent și eficient al resurselor (atât
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integrarea fluxurilor de resurse materiale, umane, financiare, energetice cât ți
integrarea fluxurilor de resurse materiale și energetice într-un ciclu natural);


Aplicarea tehnicilor de eco-piata (emiterea de reglementari pentru eco-taxe,
furnizarea utilitatilor publice in sistem de piata, analizarea si evaluarea
investitiilor dupa criterii de mediu, elaborarea bugetului local tinand cont de
problemele de mediu);



Implementarea unui regulament local de urbanism, care să stabilescă reguli

„Oraș de importanță

privind design-ul construcțiilor, materiale de construcții admise, bioclimat, spații

regională, integrat în Zona

verzi, orientarea clădirilor în spațiu, valorificarea terenurilor naturale, utilizarea
resurselor, promovarea eficienței energetice, etc.;


Metropolitană a Muncipiului

Planificarea rezervelor mari de teren. Dezvoltarea teritorială trebuie să asigure

București, care se remarcă

o extinderea controlată, coerentă, în concordanță cu nevoile populației și

printr-o creștere economică

principiile dezvoltării durabile, fiind necesară o etapizare și o limitare spațială a

susținută de industriile de

dezvoltării teritoriului, prin restricţionarea formelor neplanificate de dezvoltare.
Interdicţiile de construire pe suprafeţele libere aflate atât în intravilan, cât și în

CDI și o dezvoltare

extravilan, reprezintă rezerve importante de teren foarte necesare în vederea

teritorială care respectă

unei dezvoltări echilibrate a teritoriului pe termen lung, vizând implementarea

principiile dezvoltării

unor proiecte de importanță majoră la nivel teritorial, cu un rol polarizator;


Mogoșoaia

Identificarea și evaluarea nevoilor comunității și corelarea acestora cu

durabile.”

capacitatea administrației publice de a răspunde nevoilor identificate;


Îmbunătățirea calității factorilor de mediu prin reducerea poluării și eliminarea
surselor majore de poluare.
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3.3. CONCEPT DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 20172050
3.3.1. VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA

2017-2050

Comuna Mogoșoaia își definește dezvoltarea în termenii competitivității

Mogoșoaia
„Economie competitivă la

economice la nivel regional coroborat cu creșterea calității vieții locuitorilor săi.

nivel regional, cu o

Strategia propune o aborbare integrată, echilibrată, ce se axează atât pe

identitate distinctă datorită

creșterea competitivității economice a localității prin raportare la relația cu

tradiției istorice și culturale,

Municipiul București, cât și pe creșterea calității vieții într-un cadru de viață
stimulativ și prosper și echitabil pentru toți cetățenii.

caracterizată de o calitate
ridicată a vieții locuitorilor.”

Viziunea de dezvoltare a Comunei Mogoșoaia se fundamentează pe principiile şi
orientăriile pe care Uniunea Europeană le promovează în cadrul politicilor şi strategiilor
sale, în contextul globalizării economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere. Scopul
viziunii de dezvoltare este acela de a agrega obiectivele socio-economice formulate la
nivelul local cu priorităţile europene, naţionale şi regionale şi cu schimbările care au
loc în prezent în dinamica spaţială, economică şi socială la nivelul judeţului şi a
Regiunii București-Ilfov, în contextul globalizării şi ieșirii din criza economică mondială.
Viziunea de dezvoltare se bazează pe principalele competențe distinctive ale localității
și urmărește valorificarea acestora pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a
comunei prin atragerea de noi activități economice bazate pe inovare, promovarea
serviciilor publice de calitate și îmbunătățirea mobilității.
Dezvoltarea economică a comunei nu trebuie să fie un scop în sine, ci aceasta are ca
obiectiv creșterea calității vieții prin îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor. Scopul
major al viziunii de dezvoltare a comunei este asigurarea prosperității locuitorilor,
crearea unui cadru de viață stimulativ și echitabil pentru toți cetățenii, obiectiv universal
avut în vedere de oricare comunitate locală, în dezvoltarea sa.
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Figura 299 – Pilonii de dezvoltare pentru Comuna Mogoșoaia

Pentru îndeplinirea viziunii de dezvoltare locală, Comuna Mogoșoaia se va concentra
spre atingerea următoarelor obiective strategice:

OS1. COMUNA MOGOȘOAIA –

Economie competitivă la

COMPETITIVITATE PRIN

nivel regional, caracterizată

ANTREPRENORIAT ȘI INOVARE

de activități economice

Economia locală, bazată într-o pondere însemnată pe activitatea de comerț, trebuie

bazate pe inovare.

să fie încurajată în direcții ale căror efect sinergetic aduc bunăstare în principal
rezidenților. Pentru creşterea competitivității pe termen lung a economiei locale este
necesar construirea unei economi puternice prin maximizarea utilizării forței de muncă
şi a potențialului local.
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Conform Comisiei Europene, „Principala provocare pentru România este […]
competitivitatea sa scăzută” . Datele indică şi o capacitate de comercializare foarte
limitată a rezultatelor cercetării şi inovării româneşti. Nivelul antreprenoriatului, în mod
special al antreprenoriatului bazat pe inovare, este redus.
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Pentru a răspunde acestor provocări, Strategia încurajează crearea unui ecosistem de
inovare prin parteneriate de tip public-privat şi public-public. Mecanismele de piaţă vor
stimula antreprenoriatul inovativ şi implicarea firmelor în activităţile de cercetare,
dezvoltare şi inovare. În mod complementar, capitalul privat va fi atras în susţinerea
inovării bazate pe cercetaredezvoltare, prin instrumente de finanțare adecvate.
1.1. Atragerea de investitori și capital în vederea dezvoltării mediului de afaceri
Obiectivul de față își propune definirea profilului localității Mogoșoaia ca destinație de
investiții și identificarea instrumentelor de atragere de investiții în sectoare economice
cheie.
De asemenea, obiectul urmărește atragerea forței de muncă calificate necesară
pentru susținerea dezvoltării economice a comunei, precum și atragerea populației
tinere.
1.2. Crearea unui mediu socio-economic atractiv, competitiv și inovator
Se vizează sprijinirea mediului creativ local prin crearea de comunităţi – organizarea
de evenimente și platfome de comunicare care să încurajeze stabilirea de
parteneriate, prin promovarea produselor culturale și creative locale și prin crearea
infrastructurii de sprijin pentru antreprenorii în industrii creative – în acest sens
existând numai câteva iniţiative private.
1.3. Sprijinirea dezvoltării resurselor umane
Intensificarea competiției la nivel național şi internațional, ca rezultat al amplificării
procesului de globalizare şi progresele înregistrate în ceea ce priveşte administrarea
eficientă a resurselor umane, reprezintă expresia recunoaşterii procesului de
dezvoltare a resurselor umane drept unul dintre cei mai importanți factori ai succesului.
Investițiile în dezvoltarea resurselor umane sunt necesare în vederea îmbunătățirii
sistemului de formare şi perfecționare profesională care să răspundă promt la
schimbările rapide produse în societate şi pe piața muncii.
Dezvoltarea unor programe pentru realizarea fondului locativ pentru forța de muncă
provenită din afara localității urmărește atragerea de specialiști și forță de muncă
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calificată prin oferirea de oportunități de locuire special concepute pentru specialiștii
angajați în administrația publică locală, dar și pentru oferire de oportunități de locuire
în condiții de piață mai avantajoase pentru specialiștii angajați în societățiile
economice din cadrul comunei Mogoșoaia.

OS2. COMUNA MOGOȘOAIA –
IDENTITATE CULTURALĂ

Patrimoniu natural și
construit valorificat care
accentuează identitatea

Patrimoniul cultural reprezintă un grup de resurse moştenite din trecut pe care oamenii

culturală a comunei și care

le identifică, independent de proprietarul lor, ca o reflexie şi expresie a valorilor,

constituie factori de

credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor lor. Include toate aspectele mediului înconjurător
ce rezultă din interacţiunea între oameni şi locuri de-a lungul timpului.
Istoria fiecărui loc este unică și este o calitate de neînlocuit care are o contribuție vitală

dezvoltare și de creştere a
competitivităţii comunei.

pentru calitatea vieții fiecăruia dintre noi. Zonele istorice definesc istoria locală,
generează venituri prin turism, stimulează regenerarea, oferă mii de locuințe atractive
și adaugă un caracter distinctiv local fundamental pentru sentimentul nostru de loc și
de apartenență.
2.1. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă
calitate în Comuna Mogoșoaia (dotări de agrement relaxante, vacanțe
active, activități culturale și educaționale modernizate și reinterpretate)
Turismul se constituie ca o ramură a economiei naţionale integrată în sectorul
serviciilor și se manifestă astăzi ca un domeniu distinct de activitate, cu o prezenţa tot
mai activă în viaţa economică şi socială. Generator al unor transformări profunde în
dinamica socială, turismul s-a afirmat totodată ca factor de progres şi civilizaţie, ca
promotor al relaţiilor internaţionale şi, mai recent, ca argument al globalizării şi
dezvoltării durabile. Turismul este unul din cele mai dinamice sectoare de activitate.
Potențialul turistic al comunei trebuie analizat în raport cu cel al județului. Astfel, la
nivelul județului Ilfov potențialul turistic este legat de aşezarea sa pe locul vechilor
codri ai Vlăsiei şi a zonelor de pădure rămase, precum şi a prezenţei în regiune a
lacurilor şi a vechilor mânăstiri ortodoxe împreună cu muzeele acestora. O atracţie
deosebită o reprezintă posibilitatea pescuitului, sporturile nautice, vânătoarea şi
accesul la valori culturale de patrimoniu. Mogoșoaia, împreună cu Căldăruşani,
Râioasa, Cernica și Snagov, reprezintă principalele puncte de atracție datorită faptului
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că reprezintă complexe alcătuite din păduri, lacuri şi elemente de patrimoniu
cultural,valorificate prin activități culturale.
Activitățile culturale le permit membrilor comunității să se exprime, să spargă barierele
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și să creeze o comunitate mai vibrantă și omogenă. Asigurarea accesului la un spectru
cât mai larg de activități culturale, accesibile pentru toți membrii comunității este un
element important atât pentru creșterea calității vieții rezidenților, cât și pentru
beneficiile experienței de muncă în cadrul industriilor creative care poate crește rata
de ocupare a rezidenților și poate servi ca stimulent pentru întoarcerea la școală și
înscrierea la cursuri de formare profesională.
Pentru ca mediul cultural și creativ să prospere, orașele necesită o infrastructură
adecvată pentru acestea care include o distribuție echilibrată a facilităților culturale în
diferitele zone ale teritoriului. Participarea poate fi încurajată dacă există un fond
suficient de clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și
recreative.
La nivelul comunei Mogoșoaia, evenimentele culturale desfășurate în prezent nu sunt
diversificate, acest fapt ducând la un grad de satisfacţie redus al consumatorilor de
cultură. Obiectivul are ca scop diversificarea activităţilor cultural-recreative, astfel încât
să devină atractivă tuturor categoriilor de public.
De asemenea, se urmărește dezvoltarea activităților de agrement și loisir prin
dezvoltarea în regie proprie sau în parteneriat a unui centru de excelență de echitație,
a unui teren de golf, etc.
2.2. Integrarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu în circuitul comunal
prin spații publice identitare și zone de agrement reprezentative
În cadrul comunei Mogoșoaia se remarcă prezența clădirilor de patrimoniu cu valoare
deosebită, reprezentate de Ansamblul Brâncovenesc, dar și prezența numeroaselor
situri arheologice, localizate în special pe malul drept al lacului Mogoșoaia.
În contextul politicilor de dezvoltare durabilă patrimoniul cultural devine un important
factor de dezvoltare socială și economică. Astfel, valorificarea și conservarea
resurselor culturale, reprezentate de patrimoniu imobil (monumente, situri, ansambluri
arheologice și arhitecturale), patrimoniu mobil (muzee, arhive, colecții), patrimoniu
imaterial (practici, reprezentări, tradiții) și peisajele culturale, va constitui o direcție
strategică importantă de dezvoltare la nivelul județului cu accent pe importanţa utilizării
resurselor culturale într-un mod durabil şi echilibrat vizând moştenirea patrimonială
destinată generaţiilor de mâine. Participarea activă a tuturor actorilor implicaţi, de la
nivel public sau privat, va căuta să asigure integritatea si valorificarea acestor resurse.
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OS3. COMUNA MOGOȘOAIA –
MOBILITATE DURABILĂ ȘI DEZVOLTARE
TERITORIALĂ PLANIFICATĂ
Mobilitatea are un impact major asupra funcționării orașelor, ca de exemplu preferința
cetățenilor de a utiliza ca principal mijloc de transport mașina personală, determinând
astfel rate mari de motorizare și generând congestii în trafic. Traficul motorizat este

Sistem de transport durabil,

asociat cu emisii masive de zgomot și a altor tipuri de poluanți, printre care și gazele

adaptat la nevoile de

cu efecte de seră, precum și costuri ridicate legate de timp, combustibil și degradarea

deplasare ale locuitorilor și

sănătății populației. Pentru a minimiza efectele externe ale performanței sistemului de
transport, influența vehiculelor motorizate în mobilitatea urbană trebuie redusă.

bine conectat cu
vecinătățile.

3.1. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu
emisii reduse de CO2
Sistemele de transport alternative, coerente și bine structurate sunt esențiale pentru
viabilitatea economică și socială a teritoriilor județene. Aceste considerente, împreună
cu o rețea bine structurată și proiectată de piste de bicicliști și trasee pietonale, pot
avea un impact pozitiv asupra calității mediului promovându-se alternative de transport
în detrimentul utilizării mașinii personale, conducând la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră și a noxelor, iar asociate celorlalte forme de transport, ar putea
îmbunătăți mobilitatea rezidenților, siguranța traficului rutier, siguranța bicicliștilor și a
pietonilor.
Asemenea majorităţii localităților din România, Mogoșoaia nu s-a adaptat încă
suficient la noile tendinţe în ceea ce priveşte mobilitatea urbană, şi anume prioritizarea
deplasărilor nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2.
Atfel, obiectivul specific dedicat deplasărilor nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2
cuprinde proiecte şi măsuri menite să încurajeze mersul pe jos şi cu bicicleta.
De asemenea, obiectivul urmărește dezvoltarea unor stații de încărcare, precum și
crearea unui parc auto pentru transportul public de persoane alcătuit integral din
vehicule electrice.
3.2. Sistem de transport public eficient și atractiv care să deservească într-un
mod echilibrat locuitorii și mediul de afaceri Comunei Mogoșoaia
În societatea contemporană deservirea cu transport public trebuie analizată cu toate
aspectele vieții cotidiene și cu mișcările uzuale ale populației, deoarece mobilitatea
populației nu se limitează doar la relația locuință – serviciu – locuință, ci este strâns
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legată de aspectele sociale, econimice și culturale ale teritoriului. Astfel, deservirea cu
transport public ar trebui să constituie o prioritate, acesta având un rol cheie în
facilitarea unor comportamente. Momentan slaba deservire a acestuia condiționează
accesul la infrastructuri necesare precum cele de educație, sănătate, recreere sau
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chiar la interacțiune socială. Neîndeplinirea acestui rol la nivelul sistemelor teritoriale
duce la pierderi economice și probleme manifestate asupra tuturor compomonentelor
sistemelor, condiționând și limitând dezvoltarea spațială.
Integrarea dezvoltării infrastructurii de transport în dezvoltarea teritorială, este
esențială pentru o ”creștere sănătoasă”.

Excluzând avantajul aprecierii valorii

terenurilor, crearea unui sistem de transport public integrat care să deservească
eficient tot teritoriul administrativ include și alte beneficii socio-economice, culturale,
de accesibilitate și conectivitate, de mediu atât pentru teritoriu cât și pentru populația
acestuia.
La nivelul comunei Mogoșoaia problemele legate de transportul public cuprind atât
slaba deservire a teritoriului administrativ, cât și relația cu municipiul București. Din
punct de vedere al relației cu capitala, disfuncționalitățile transportului public sunt
generate în special de frecvenţa scăzută a mijloacelor de transport public, lipsa
intermodalităţii și conectivitatea redusă între comună și capitală (a singură linie de
transport public deservește comuna).
Pentru a răspunde acestor dificultăţi obiectivul se axează în special pe dezvoltarea
sistemului de transport public în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
a Regiunii București-Ilfov, dar și pe modernizarea staţiilor și creșterea frecvenței
mijloacelor de transport public de călători.
3.3. Accesibilitate crescută prin dezvoltarea infrastructurii de transport și
modernizarea infrastructurii existente
Ca urmare a creșterii explozive a gradului de motorizare și implicit a traficului dinamic
și staționar, circulația se desfăsoară cu dificultăți din ce în ce mai mari. Se constată că
reglementările existente ale circulației nu mai sunt adecvate necesităților actuale.
Prin Strategia de dezvoltare a județului Ilfov - Orizont 2020, dar și prin Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă a Regiunii București-Ilfov, pentru asigurarea unui grad de
mobilitate și accesibilitate ridicat pentru rezidenții și mediul de afaceri din județul Ilfov
sunt propuse proiecte de realizare a unor noi legături între circulațiile majore din cadrul
județului, propuneri care au impact direct asupra teritoriului administrativ al comunei.
Deplasările de tranzit și penetrație prin comuna Măgășoaia, precum și cele generate
de necesitățile proprii comunei se desfăsoară cu precădere pe cale rutieră, ceea ce
duce la un trafic intens pe arterele localității.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
Actualizare 2017

304

3

Astfel, obiectivul urmărește îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a traficului,
precum și crearea de noi alternative atât pentru traficul de tranzit, cât și pentru traficul
intern, urmărindu-se fluidizarea circulației în cadrul comunei.
3.4. Dezvoltare teritorială planificată
Dezvoltarea teritorială planifică susține dezvoltarea econimică a localității, fiind unul
dintre principalii piloni care stau la baza unei economii durabile.
Planificarea transportului și modul de utilizare a terenurilor trebuie studiate integrat, în
raport cu interacțiunea dintre ele. Impactul determinat de interacțiunea dintre cele două
poate fi diferit de impactul așteptat prin tratarea celor două subiecte individual.
Rezultatele obținute depind de dimensiunea, densitatea și de structura teritoriului,
precum și de caracteristicile sistemului de transport. Reglementarea utilizării
terenurilor, prin prisma potențialului de a influența lungimea medie a călătoriilor, poate

Dezvoltare teritorială
planificată care susține

și văzută ca un factor care determină nivelul de consum de energie al unui teritoriu.

dezvoltarea economică,

Lungimea medie a deplasărilor crește mai mult decât liniar odată cu dimensiunea fizică

socială și de mediu a

a teritoriului dezvoltat.
Factorii contextuali care influențează modul de funcționare și impactul interacțiunii

comunei Mogoșoaia.

dintre utilizarea terenurilor și transport, sunt:


caractersiticile economiei, cum ar fi nivelul de creștere economică, ocuparea
forței de muncă sau structura sectorială și regională a economiei;



caracteristicile socio-demografice și socio-culturale ale populației, cum ar fi
vârsta și distribuția veniturilor populației;



caracteristici ecologice și de mediu, cum ar fi cantitatea de resurse naturale,
precum combustibilii fosili și calitatea mediului.

Astfel, obiectivul urmărește dezvoltarea coerentă și echilibrată a teritoriilor
nedezvoltate, precum și asigurarea accesibilității și conectivității în cadrul comunei și
în raport cu vecinătățile.
Strategia planificării spațiale trebuie să asigure calitatea spațiului planificat, acoperirea
tuturor problematicilor diverse specifice tipurilor de spații existente sau care trebuie
construite structurat, într-o viziune integrată. Administrația publică locală deține în
acest sens instrumentele de control (cadrul de reglementare urbană), dar și de ghidaj
(promovare, inhibare, catalizare, condiționare) a dezvoltării economice.
Obiectivul de față urmărește exploatarea punctelor tari și competențelor distictive ale
comunei, rezervele mari de teren compact – în special în zona de est a comunei, zonă
care se află în prezent intregral în extravilan, dar pentru care există o presiune majoră
pentru dezvoltare exercitată în special de proximitatea municipiului București – oferind
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premizele pentru o dezvoltare sustenabilă integrată a localității și poziționarea
localității ca o comunitate urbană puternică și dezvoltată economic.
Astfel, se are în vedere reglementarea strictă a condițiilor și direcțiilor de dezvoltare
ale zonelor noi, precum și sprijinirea unei dezvoltări etapizate și echilibrate a teritoriului
prin investițiile administrației publice locale în dobândirea de terenuri pentru
dezvoltarea infrastructurii de transport și tehnico-edilitare, dar și pentru încurajarea
dezvoltării activitățiilor de tip „ancoră”.
Prin activități de tip „ancoră” se înțeleg acele funcțiuni care prin dimensiunea și
specificul lor pot deveni centre polizatoare și care determină apariția altor funcțiuni
complementare, Dezvoltări de tip „ancoră” pot fi mari centre comerciale, centre de
afaceri, de cercetare-dezvoltare și IT&C, precum și altele.
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Figura 300 – Planificare teritorială pentru dezvoltarea viitoare a comunei Mogoșoaia
Sursă date: Propunere actualizare P.U.G. Mogoșoaia
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OS4. COMUNA MOGOȘOAIA –
SERVICII PUBLICE PERFORMANTE
4.1. Servicii de asistență socială diversificate şi performante, care asigură
nevoile tuturor categoriilor de persoane
Politica locală în domeniul asistenţei sociale vizează o serie de măsuri destinate
combaterii excluziunii sociale şi promovării incluziunii sociale, într-o construcție de
sistem coerentă, cu un management eficient, tinzând spre o îmbunătăţire permanentă
a diverselor măsuri de suport financiar destinate familiilor, copiilor, persoanelor aflate
în situaţie de risc, precum şi spre o consolidare şi dezvoltare a reţelei de servicii
sociale.
Prin intermediul acestui obiectiv se urmărește promovarea incluziunii sociale prin
diversificarea dotărilor şi serviciilor sociale, precum și prin programe de integrare a
persoanelor aflate în dificultate pe piaţa muncii.
4.2. Regenerarea zonelor depravate și stimularea incluziunii sociale a grupurilor
vulnerabile
Concentrarea populației cu putere de cumpărare mai mică și nevoi sociale mai mari în
anumite zone este rezultatul direct al procesului de segregare teritorială, acesta fiind,
fenomenul prin care, datorită opțiunilor de pe piața terenurilor și a locuințelor, diferite

Servicii publice

grupuri sociale tine să se izoleze în anumite zone.

performante, adaptate

O serie de grupuri vulnerabile sunt susceptibile să se confrunte cu dificultăți în
generarea unor venituri suficiente pentru a asigura un nivel de trai decent. Aceste

nevoilor locuitorilor și

grupuri sunt predispuse să aibă un nivel scăzut de educație, să nu se integreze în

accesibile tuturor grupurilor

piața forței de muncă și să dețină puține bunuri. Acestea se pot confrunta, de

sociale.

asemenea, cu discriminarea, ceea ce complică abilitatea acestora de a genera venituri
independente.
Astfel, prin intermediul acestui obiectivul se urmărește creșterea gradului de
participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru
copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, implementarea de proiecte de
economie socială pentru reducerea numărului de persoane dezavantajate, precum și
oferirea unei game largi de locuinţe sociale în concordanţă cu numărul de cereri.
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4.3. Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții
Un sistem de educație eficient și performant necesită o combinație corespunzătoare
între un personal de înaltă calitate și bine pregătit, resurse și facilități educaționale
adecvate, precum și elevi și studenți pregăți să învețe.
Obiectivul urmărește realizarea de investiții în educație și formare, inclusiv în formare
profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.
De asemenea, se urmărește sprijinirea înființării de noi unități educaționale fie prin
punerea la dispoziția investitorilor a suprafețelor de teren necesare dezvoltării
infrastructurii de învățământ, fie prin parteneriat public-privat.
4.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional
Pentru desfăsurarea în condiții de succes a actului medical, realizarea, modernizarea
și dotarea corespunzătoare a infrastructurii de sănătate reprezintă elementul prioritar.
Astfel, obiectivul urmărește dezvoltarea serviciilor de sănătate publică din cadrul
comunei și a infrastructurii aferente acestora la standarde europene.
4.5. Servicii de utilități publice performante care răspund nevoilor populației

Eficiență energetică

Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice

crescută și calitate ridicată

locale și se înființează, se organizează și se gestionează potrivit hotărârilor adoptate
de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de

a factorilor de mediu

urbanizare, de importanța economico-socială a localității, de mărimea și de gradul de
dezvoltare al acesteia și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
Gradul de dezvoltarea a sistemul de utilității publice arată nivelul de trai al cetățenilor,
de aceea este absolut necesar accelerarea modernizării acestuia pentru a ajunge la
standardele europene.
Obiectivul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor tehnico-edilitare pentru a
asigura accesul la serviciile de utilității publice de bază de calitate pentru întreaga
localitate.
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5.1. Eficiență energetică ridicată prin măsuri integrate de reducere a consumului
de energie
Strategia integrată a Uniunii Europene pentru energie și schimbări climatice, care
vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 cu 20% faţă de
anul 2005, creșterea ponderii surselor regenerabile de energie în totalul mixului
energetic la 20% până în 2020 și reducerea consumului final de energie prin creșterea
eficienţei energetice cu 20% până în 2020.
Totodată, datorită faptului că efectele schimbărilor climatice s-au resimţit în ultimii ani,
producând modificări la nivelul temperaturilor și la nivelul precipitaţiilor, sunt necesare
măsuri integrate pentru creșterea eficienţei energetice și reducerea emisiilor de CO2:
eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidenţiale, implementarea soluțiilor de
tip „powerpack” pentru clădirile rezidențiale, promovarea cogenerării eficiente, a
termoficării centralizate și a energiei din surse regenerabile, modernizarea
infrastructurii de utilităţi publice etc.
5.2. Prevenţie și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora
Dezastrele naturale prezintă riscuri semnificative pentru viața umană și pentru
proprietăți. De cele mai multe ori nu pot fi luate măsuri pentru a controla efectele
acestor fenomene, însă pot fi luate măsuri în vederea limitării acestora sau evitării
dezvoltării zonelor care sunt expuse unui grad de risc crescut. Astfel, eforturile pentru
prevenirea hazardelor şi atenuare a impactului lor negativ asupra societăţii sunt
imperios necesare şi se constituie ca parte integrantă a politicilor de dezvoltare
durabilă şi de asigurare a securităţii globale, regionale, naţionale, județene,
comunitare şi chiar individuale.
Metodele de apreciere a riscului reprezintã elemente esențiale în cadrul efortului
metodologic de înțelegere a potențialelor efecte ale hazardelor asupra activităților
umane și asupra mediului. Se dezvoltă astfel tehnici care să furnizeze o vedere
integrată în timp și spațiu a analizei riscului pentru a sprijini formularea strategiei de
management al riscului.
De exemplu, evenimentele ploioase se produc în intervale mult mai scurte de timp și
cu intensităţi mult mai crescute faţă de perioada de referinţă 1961-1990, iar reţelele de
canalizare nu pot prelua în timp real și eficient tot debitul cumulat în perioada scurtă a
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evenimentului ploios, motiv pentru care se produc inundaţii. Astfel, sunt necesare
măsuri de captare locală a apelor pluviale, în sisteme descentralizate și infiltrarea
acestora în sol treptat sau reutilizarea apei, după finalizarea evenimentului ploios.

3

5.3. Sistem comunal integrat de colectare și management al deșeurilor
Asigurarea unui sistem sustenabil de gestionare a deșeurilor este o prioritate datorită
beneficiilor majore aduse asupra calității mediului și asupra sănătății populației.
Dacă acesta este bine structurat și eficient implementat, generează o salubritate
eficientă a comunei, precum și o utilizare rațională a deșeurilor menajere și a celor
asimilat menajere. Elemente importante urmărite de managementul deșeurilor în
cadrul comunei Mogoșoaia, sunt separarea la sursă a deșeurilor, reducerea cantităților
de deșeuri neregenerabile și depozitarea corespunzătoare a acestora.
5.4. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării
și a efectelor acesteia
Efectul combinat al creșterii populației și al urbanizării determină o presiune enormă
asupra resurselor și a mediului înconjurător. Teritoriile se bazează pe echilibrul dintre
intrări, în termeni de resurse fizice (ca de exemplu tone de materiale de
construcții/persoană/an) și abilitatea de a elimina rezultatele, în termeni de deșeuri
produse.
Sistemul de valori al cetățenilor și așteptările în ceea ce privește calitatea vieții arată
creșterea intoleranței pentru condiții precare de mediu; acestea tind să se manifeste
prin creșterea așteptărilor în ceea ce privește acțiunile administrației locale, mai mult
decât prin schimbări ale comportamentului individual.
Obiectivul urmărește îmbunătățirea calității factorilor de mediu, prin reducerea poluării
și a surselor de poluare din cadrul teritoriului administrativ. Astfel, sunt propuse seturi
de măsuri cu privire la monitorizarea și evaluarea factorilor de mediu, îmbunătățirea
calității apelor, reducerea poluării aerului, precum și educarea populației cu privire la
măsuri de protecție a mediului.
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OS6. COMUNA MOGOȘOAIA –
PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT COMUNAL
6.1. Capacitate administrativă crescută
Pentru următorii ani, unul dintre principalele elemente de diferenţiere în competiţia
județeană pe care Mogoșoaia va miza va consta în calitatea actului de guvernare

Capacitate administrativă
ridicată

locală și capacitatea de parteneriat și colaborare cu actorii locali, cu cetăţenii și cu
societatea civilă, pentru a asigura o abordare strategică, integrată și coordonată a
dezvoltării.
Eforturile în această direcţie vor viza eficientizarea aparatului executiv, pentru a crește
capacitatea de absorbţie de fonduri europene și pentru a spori calitatea și atractivitatea
serviciilor oferite cetăţenilor și mediului de afaceri, la nivel local, judeţean și regional.
Dezvoltarea localității Mogoșoaia urmărește să se încadreze în tendințele orașului
modern, să adopte treptat tehnologii noi și să dezvolte măsuri inovative în funcționarea
sa. Altfel spus, urmărește să devină ceea ce este definit de termenul ”Smart City”.
Conceptul de Smart City este destul de recent, implicând furnizarea pe baza
tehnologiilor TIC a unor servicii înglobate în funcţionarea oraşului ca ansamblu,
împreună cu participarea activă a comunităţii în rezolvarea problemelor locale.
Abordarea locală vis-a-vis de acest concept este de a-şi asuma intenţia de a
implementa noțiunea la nivel local şi de a adopta treptat în măsurile de dezvoltare
locală principiile şi modelele stabilite de conceptul de Smart City.
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3.4. CONCEPTUL DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ

Figura 301 – Concept de dezvoltare spațială
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3.5. PLAN DE ACȚIUNI ȘI PORTOFOLIU DE PROIECTE
3.5.1. PLANUL DE ACȚIUNI
Obiectivele Strategiei de dezvoltare locală a comunei Mogoșoaia se vor operaționaliza prin următoarele direcții de acțiune:
OBIECTIVE STRATEGICE

OS1. COMUNA MOGOȘOAIA –
COMPETITIVITATE PRIN
ANTREPRENORIAT ȘI INOVARE

OBIECTIVE SPECIFICE

DIRECȚII DE ACȚIUNE

1.1. Atragerea de investitori și capital în vederea dezvoltării Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri
mediului de afaceri

Dezvoltarea performantă a activităților economice şi susținerea
accesului firmelor la sursele de finanțare
Sprijinirea investițiilor prin eliminarea barierelor birocratice
Îmbunătăţirea dialogului şi parteneriatului cu mediul de afaceri

1.2. Crearea unui mediu socio-economic atractiv, competitiv și Stimularea cooperării dintre unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare
(C.D.I.) şi mediul de afaceri, în vederea realizării transferului tehnologic
inovator
Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru antreprenoriat în IT și
industrii creative
1.3. Sprijinirea dezvoltării resurselor umane

Sprijinirea creării/menținerii de locuri de muncă sustenabile, motivante,
care să atragă forță de muncă sau să amelioreze mobilitatea forței de
muncă locală
Dezvoltarea de programe pentru realizarea fondului locativ pentru
atragerea de specialiștii și forță de muncă calificată
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OBIECTIVE STRATEGICE

OS2. COMUNA MOGOȘOAIA –
IDENTITATE CULTURALĂ

OBIECTIVE SPECIFICE

DIRECȚII DE ACȚIUNE

2.1. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și Promovarea Comunei Mogoșoaia ca destinaţie turistică
servicii de înaltă calitate în Comuna Mogoșoaia

Diversificarea ofertei turistice și de agrement
Promovarea festivalurilor culturale
Constituirea unei reţele de informare turistică în scopul promovării,
valorificării și a creșterii vizibilităţii obiectivelor turistice din Comuna
Mogoșoaia și a includerii acestora în reţele/ trasee regionale și naţionale
Crearea, modernizarea, extinderea structurilor turistice de cazare şi
agrement turistic

2.2. Integrarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu într-un Integrarea clădirilor de patrimoniu într-un circuit turistic
circuit prin spații publice identitare și zone de agrement
reprezentative

OS3. COMUNA MOGOȘOAIA –
MOBILITATE DURABILĂ ȘI
DEZVOLTARE TERITORIALĂ
PLANIFICATĂ

3.1. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări Realizarea unei infrastructurii velo și a dotărilor complementare
nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2

Extinderea şi reconfigurarea zonelor pietonale sau cu prioritate pentru
pietoni
Încurajarea utilizării vehiculelor electrice

3.2. Sistem de transport public eficient și atractiv care să Modernizarea circuitelor transportului public (stații, capete de trasee,
sistemul de informare călători)
deservească într-un mod echilibrat locuitorii și mediul de
afaceri Comunei Mogoșoaia

Extinderea şi modernizarea liniilor de transport public
Realizarea coridorului de Tranport Rapid cu Autobuzul pe ruta BufteaStrăulești / Gara de Nord
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OBIECTIVE STRATEGICE

OBIECTIVE SPECIFICE

DIRECȚII DE ACȚIUNE
Modernizarea și creșterea accesibilității gării Mogoșoaia

3.3. Accesibilitate crescută prin dezvoltarea infrastructurii de Extinderea, reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri județene și
naționale, precum şi a străzilor locale, inclusiv pasaje şi poduri
transport și modernizarea infrastructurii existente
Implementarea de sisteme pentru fluidizarea traficului rutier și pentru
creșterea siguranței în trafic
Realizare parcări care să asigure necesarul pentru fondul de
autovehicule existent, atât în zonele turistice cât şi în zonele rezidențiale
şi de interes public
Dezvoltarea intermodalității
3.4. Dezvoltare urbană planificată

Valorificarea potențialului oferit de rezervele de teren existente în cadrul
teritoriului administrativ al comunei pe baza unei strategii de dezvoltare
spațială integrată
Țesut reconectat, diminuând efectul de barieră al lacurilor Mogoșoaia și
Chitila și al căii ferate

OS4. COMUNA MOGOȘOAIA –
SERVICII PUBLICE
PERFORMANTE

4.1. Servicii de asistență socială diversificate şi performante, care Integrarea persoanelor aflate în dificultate pe piaţa muncii
asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane

Dezvoltarea serviciilor de asistență socială
Dezvoltarea de programe pentru realizarea fondului locativ necesar
pentru a răspunde cererii actuale și prognozate

4.2. Regenerarea zonelor depravate și stimularea incluziunii Extinderea, modernizarea şi reabilitarea fondului locativ
sociale a grupurilor vulnerabile
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OBIECTIVE STRATEGICE

OBIECTIVE SPECIFICE

DIRECȚII DE ACȚIUNE

4.3. Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ în
vederea asigurării unui act educațional de calitate
vieții
Dezvoltarea infrastructurii învățământului, învățământului vocațional şi
de formare profesională continuă
4.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional

Asigurarea serviciilor medicale performante la nivel regional
Educaţie pentru sănătate și promovarea unui mod de viaţă sănătos
Calitate şi eficiență în serviciile de sănătate

4.5. Promovarea activităților şi manifestărilor sportive şi Dezvoltarea infrastructurii pentru sport și petrecere a timpului liber
dezvoltarea structurilor de agrement
4.6. Servicii de utilități publice performante care răspund nevoilor Dezvoltarea şi reabilitarea sistemului de utilități publice
populației

OS5. COMUNA MOGOȘOAIA –
INTEGRARE ÎN NATURĂ

5.1. Eficiență energetică ridicată prin măsuri integrate de Înfiinţarea de facilităţi de producere a energiei alternative
reducere a consumului de energie

Modernizarea sistemelor de iluminat public pentru reducerea
consumului de energie electrică
Reabilitare termică a clădirilor pentru reducerea consumului de energie
electrică

5.2. Prevenţie și reducere eficientă a riscurilor naturale și a Prevenţia și combaterea riscurilor naturale
efectelor acestora
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OBIECTIVE STRATEGICE

OBIECTIVE SPECIFICE

DIRECȚII DE ACȚIUNE

5.3. Sistem comunal integrat de colectare și management al Dezvoltarea unui sistem integrat de management al deșeurilor
deșeurilor
5.4. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin Monitorizarea şi evaluarea factorilor de mediu
reducerea poluării și a efectelor acesteia

Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafață
Reducerea poluării datorate traficului rutier
Investiții în dobândirea de teren pentru înființarea de parcuri şi spații
verzi publice
Educaţie pentru mediu

OS6. COMUNA MOGOȘOAIA –

6.1. Capacitate administrativă crescută

PERFORMANȚĂ ÎN
MANAGEMENT COMUNAL

Administraţie publică inteligentă
Formarea personalului din administraţia publică
Creşterea gradului de conştientizare şi participare publică
Elaborarea și implementarea de politici și strategii la nivel local
Asigurarea siguranţei publice prin creșterea capacităţii de răspuns în
situaţii de urgenţă
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3.5.2. PORTOFOLIU DE PROIECTE

Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Surse de finanțare

OS1. COMUNA MOGOȘOAIA - COMPETITIVITATE PRIN INOVARE ȘI ANTREPRENORIAT
1.1. Atragerea de investitori și capital în vederea dezvoltării mediului de afaceri
01.

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin
pentru afaceri

02.
03.

Dezvoltarea în regie proprie sau prin parteneriat public privat a
unui campus universitar

10.000.000

2017-2025

Fonduri europene/ Buget de
Stat/ Buget Local

Dezvoltarea în regie proprie sau prin parteneriat public privat a
unui campus pentru forța de muncă

10.000.000

2017-2025

Fonduri europene/ Buget de
Stat/ Buget Local

200.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget de
Stat/ Buget Local

Dezvoltarea performantă a
activităților economice şi susținerea
accesului firmelor la sursele de
finanțare

Susținerea participării I.M.M.-urilor la târguri şi expoziții
Realizarea de parteneriate public-privat în vederea informării cu
privire la accesarea fondurilor comunitare şi promovării inițiativei
antreprenoriale

-

2017-2030

Fonduri europene/ Buget de
Stat/ Buget Local

Sprijinirea investițiilor prin
eliminarea barierelor birocratice

Instituirea unui sistem eficient de emitere a documentelor de
autoritate locală

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget de
Stat/ Buget Local

06.

Adoptarea în cadrul Consiliului Local a unor hotărâri care să
încurajeze dezvoltarea activității societăților existente şi
înființarea de noi firme

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget de
Stat/ Buget Local

07.

Înființarea unui Centru de informare pentru afaceri

50.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget de
Stat/ Buget Local

04.

05.
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Nr.
Crt.
08.

Direcția de acțiune
Îmbunătăţirea dialogului şi
parteneriatului cu mediul de afaceri

Proiect
Marketing pentru atragerea de investitori

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

100.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget de
Stat/ Buget Local

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Surse de finanțare

1.2. Crearea unui mediu socio-economic atractiv, competitiv și inovator
09.

Stimularea cooperării dintre unitățile
de cercetare – dezvoltare - inovare
(CDI) şi mediul de afaceri, în
vederea realizării transferului
tehnologic

Susținerea de evenimente tematice în colaborare cu alte
organizații de CDI din Regiunea București – Ilfov (Institutul
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie
Nucleară ”Horia Hulubei”, Parcul Agro Științific și Tehnologic
Moara Domnească, etc.)

10.

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin
pentru antreprenoriat în IT și
industrii creative

Dezvoltarea unui Cluster de Cercetare Dezvoltare și Inovare

20.000.000

2017-2025

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Dezvoltarea unui incubator de afaceri

20.000.000

2017-2025

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Dezvoltarea de parteneriate între autoritatea locală şi mediul de
afaceri pentru implementarea de programe de educație şi formare
antreprenorială

500.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Realizarea şi aplicarea unui sistem de facilități pentru retenția
populației tinere active

500.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Creșterea șanselor de ocupare a persoanelor inactive

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat

11.

1.3. Sprijinirea dezvoltării resurselor umane
12.

13.

Sprijinirea creării/menținerii de
locuri de muncă sustenabile,
motivante, care să atragă forță de
muncă sau să amelioreze
mobilitatea forței de muncă locală

14.
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

15.

Creșterea șanselor de educație și de ocupare a persoanelor de
etnie romă

16.

Dezvoltarea de programe pentru Program de dezvoltare și realizare locuințe pentru forța de muncă
realizarea fondului locativ pentru provenită din afara localității, dar care va lucra în comuna
atragerea de specialiștii și forță de Mogoșoaia
muncă calificată

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat

5.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Surse de finanțare

OS2. COMUNA MOGOȘOAIA – IDENTITATE CULTURALĂ
2.1. Turism valorificat și promovat prin activități atractive și servicii de înaltă calitate în Comuna Mogoșoaia
17.

Realizarea şi implementarea unei strategii de marketing privind
promovarea comunei Mogoșoaia ca destinație turistică

100.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

18.

Amplasarea unor centre de informare turistică în locații cu grad
de vizibilitate ridicat

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

19.

Promovarea ofertei turistice în spaţiul public și în mediul online

50.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

20.

Promovarea imaginii comunei Mogoșoaia

50.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

21.

Implementarea programului gazda la sat

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Dezvoltarea unui Parc tematic în Pădurea Costesca / Pădurea
Șoimăneasa

5.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Construirea unui Centru Multifuncțional Cultural

2.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

22.

Promovarea Comunei Mogoșoaia
ca destinaţie turistică

Diversificarea ofertei turistice și de
agrement

23.
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Surse de finanțare

24.

Reabilitarea zonelor istorice de importanță turistică

2.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

25.

Dezvoltarea în parteneriat a unui centru de excelență de echitație

1.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

26.

Sprijinirea dezvoltării unui teren de golf

500.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Organizarea festivalurilor sezoniere (sărbători de iarnă, sărbători
de primăvară, sărbători de toamnă, zile multinaționale/weekend)

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Constituirea unei reţele de
informare turistică în scopul
promovării, valorificării și a creșterii
vizibilităţii obiectivelor turistice din
Comuna Mogoșoaia și a includerii
acestora în reţele/ trasee regionale
și naţionale

Proiect de extindere a reţelei de informare și promovare turistică
prin înfiinţarea unui centru multimedia de informare și promovare
turistică

300.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Includerea obiectivelor culturale existente pe teritoriul comunei
Mogoșoaia în circuitele turistice existente la nivel de judeţ

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Crearea, modernizarea, extinderea
structurilor turistice de cazare şi
agrement turistic

Crearea de noi structuri turistice care să răspundă tuturor
categoriilor de turişti

1.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Sprijinirea inițiativelor pentru amenajarea de noi zone de
agrement

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

27.

Promovarea festivalurilor culturale

28.
29.

30.

31.
32.

Organizarea festivalului Kulturestock
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Surse de finanțare

2.2. Integrarea și valorificarea obiectivelor de patrimoniu într-un circuit prin spații publice identitare și zone de agrement reprezentative
33.

Integrarea clădirilor de patrimoniu
într-un circuit turistic

Inventarierea și documentarea siturilor de patrimoniu natural și
construit cu potențial turistic

50.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

34.

Reabilitarea siturilor de patrimoniu construit și introducerea
acestora în circuitul turistic

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

35.

Amenajarea și dotarea siturilor naturale cu potențial turistic

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

OS3. COMUNA MOGOȘOAIA – MOBILITATE DURABILĂ ȘI DEZVOLTARE URBANĂ PLANIFICATĂ
3.1. Infrastructură de transport adaptată pentru deplasări nemotorizate sau cu emisii reduse de CO2
36.

Amenajarea de căi de circulație pentru bicicliști pe trasee de
cicloturism

1.500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

37.

Facilități și căi de circulație pentru bicicliști dedicate traficului de
tranzit local

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

38.

Implementarea programului „O bicicletă pentru fiecare copil”

100.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Extinderea și modernizarea trotuarelor în special în zonele în care
există străzi de categoriile III şi IV

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Crearea unui areal cu prioritate / favorabil persoanelor care se
deplasează nemotorizat (pietoni şi biciclişti) în proximitatea
parcului Mogoșoaia și a Ansamblului Brâncovenesc

1.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

39.
40.

Realizarea unei infrastructurii velo
și a dotărilor complementare

Extinderea şi reconfigurarea
zonelor pietonale sau cu prioritate
pentru pietoni
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Nr.
Crt.
41.

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Realizarea unui studiu pentru dezvoltarea unei rețele de stații de
încărcare pentru vehiculele electrice

30.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Planificarea și dezvoltarea unei rețele de stații de încărcare
pentru vehiculele electrice

10.000.000

2020-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Direcția de acțiune
Încurajarea utilizării vehiculelor
electrice

42.

Proiect

Surse de finanțare

3.2. Sistem de transport public eficient și atractiv care să deservească într-un mod echilibrat locuitorii și mediul de afaceri Comunei Mogoșoaia
43.

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Creșterea frecvenței mijloacelor de transport public de călători

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Extinderea liniilor de transport public de călători pentru a asigura
deservirea întregii zone construite

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

46.

Planificarea și dezvoltarea traseelor de transport public de
călători în raport cu dezvoltarea teritorială planificată a localității

1.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

47.

Extinderea liniei de metrou M4 pentru a asigura conectivitate
comunei la rețeaua de metrou a municipiului București

-

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

48.

Realizarea unui studiu și a unei strategii de dezvoltare a
sistemului de circulații și a sistemului de transport public de
călători prin care să evidențieze impactul sistemului de transport
public asupra modului de dezvoltare și de organizare a teritoriului

30.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

49.

Înființarea unui serviciu propriu de transport public de persoane
care să poată satisface cererea de mobilitate identificată la nivelul
localității

15.000.000

44.
45.

Modernizarea circuitelor
transportului public (stații, sistemul
de informare călători)

Amenajarea stațiilor de transport în comun cu sistem de informare
interactiv

Extinderea şi modernizarea liniilor
de transport public
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Nr.
Crt.

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Realizarea coridorului de Tranport Rapid cu Autobuzul pe
teritoriul administrativ al comunei Mogoșoaia (ar trebui dezvoltat
în lungul noilor drumuri planificate, pentru a asigura servicii
viitoarelor dezvoltări imobiliare din comuna Mogoșoaia)

10.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Extindere, modernizare și refuncționalizare a gării Mogoșoaia realizarea unui centru comercial

20.000.000

2017-2025

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Îmbunătățirea conectivității între gara Mogoșoaia și Aeroportul
Henri Coandă

10.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Direcția de acțiune

Proiect

50.

Realizarea coridorului de Tranport
Rapid cu Autobuzul pe ruta BufteaStrăulești / Gara de Nord

51.

Modernizarea și creșterea
accesibilității gării Mogoșoaia

52.

Surse de finanțare

3.3. Accesibilitate crescută prin dezvoltarea infrastructurii de transport și modernizarea infrastructurii existente
53.

Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere urbane în
special în zonele în care există străzi de categoriile III şi IV

30.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Lărgirea și modernizarea infrastructurii rutiere în cartierul Livadă

10.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

55.

Întreținere curentă şi periodică a drumurilor din comuna
Mogoșoaia

7.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

56.

Finalizare modernizare pasaj CF peste DN1A

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

57.

Dezvoltarea rețelei de drumuri pentru a realiza conectarea
principalelor coridoare de transport la nivel regional

40.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

58.

Refacerea semnalizării rutiere (marcaje și indicatoare) pentru
creșterea siguranței circulației

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

54.

Extinderea, reabilitarea şi
modernizarea rețelei de drumuri
județene și naționale, precum şi a
străzilor locale, inclusiv pasaje şi
poduri
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Nr.
Crt.

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Implementarea de măsuri de calmare a traficului în zonele
rezidențiale prin instalarea de limitatoarelor de viteză de tip
„bumper”

1.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

60.

Reconfigurarea intersecțiilor principale din cadrul comunei, prin
studii de specialitate, pentru a răspunde fluxurilor de trafic
existente și prognozate

1.500.000

2017-2025

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

61.

Realizarea pasajului rutier la intrarea în comună, la intersecția
dintre Șos. de Centură a Municipiului București și Șos. BucureștiTârgoviște

10.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

62.

Implementarea unui sistem de management al traficului pentru
controlul şi vizualizarea acestuia în comuna Mogoșoaia în scopul
reducerii congestiilor de trafic și creșterea siguranței circulației

1.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

59.

Direcția de acțiune
Implementarea de sisteme pentru
fluidizarea traficului rutier și pentru
creșterea siguranței în trafic

Proiect

Surse de finanțare

63.

Realizare parcări care să asigure
necesarul pentru fondul de
autovehicule existent, atât în zonele
turistice cât şi în zonele rezidențiale
şi de interes public

Amenajare de parcări publice în proximitatea principalelor puncte
de interes din cadrul comunei (Parcul Mogoșoaia, Ansamblu
Brâncovenesc, Primărie, etc.), precum și în zonele cu locuințe
colective

5.000.000

2017-2025

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

64.

Dezvoltarea intermodalității

Realizarea punctelor de transfer de tip park&ride

2.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Realizarea punctelor de transfer de tip bike&ride

600.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

65.
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Surse de finanțare

3.4. Dezvoltare teritorială planificată
66.

Valorificarea potențialului oferit de
rezervele de teren existente în
cadrul teritoriului administrativ al
comunei pe baza unei strategii de
dezvoltare spațială integrată

Dezvoltarea planificată a zonei de est a comunei, printr-un proiect
care să asigure o dezvoltare coerentă și echilibrată

-

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

67.

Țesut reconectat, diminuând efectul
de barieră al lacurilor Mogoșoaia și
Chitila și al căii ferate

Îmbunătățirea conectivității cartierelor Livadă – Vatra Satului prin
realizarea a două poduri pietonale și pentru bicicliști peste lacul
Mogoșoaia

4.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

68.

Îmbunătățirea conectivității între zona veche a comunei și zona
de est prin realizarea pasajelor de traversare a căii ferate

10.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

69.

Realizarea legăturii rutiere între zona veche a comunei și
dezvoltările majore prognozate în zona de est a comunei
Mogoșoaia

10.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

70.

Îmbunătățirea accesibilității gării Mogoșoaia prin extinderea și
modernizarea drumului de legătură între DN1A și gară

10.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

71.

Realizarea conexiuni Șoseaua de centură – Corbeanca – DJ 101
(Periș)

10.000.000

2017-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

72.

Căi de comunicație – DN1A – Penetrație Autostradă BucureștiBrașov – Centura București – DN1 (Etapa I)

12.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

73.

Căi de comunicație – DN1A – Penetrație Autostradă BucureștiBrașov – Centura București – DN1 (Etapa II)

12.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

74.

Proiect
Infrastructură rutieră în zona de dezvoltare din comuna
Mogoșoaia

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

12.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Surse de finanțare

OS4. COMUNA MOGOȘOAIA – SERVICII PUBLICE PERFORMANTE
4.1. Servicii de asistență socială diversificate şi performante, care asigură nevoile tuturor categoriilor de persoane
75.

Integrarea persoanelor aflate în
dificultate pe piaţa muncii

Înfiinţarea de întreprinderi sociale pentru a ajuta tinerii excluși
social sau expuși riscului de excluziune socială să se integreze
pe piaţa muncii

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

76.

Asigurarea spaţiului necesar înfiinţării unui Centru pentru
sprijinirea şomerilor pentru a (re)intra pe piaţa forţei de muncă

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

77.

Dezvoltarea serviciilor de asistență Servicii complementare de asistență / îngrijire specializate
socială
adresate familiilor active cu copii - afterschool, centre de
excelență pentru copii, centre de educație alternativă, respectiv
servicii private de îngrijire

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

78.

Accesibilizarea clădirilor publice pentru persoanele cu dizabilități

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

79.

Inițierea şi sprijinirea de programe pentru combaterea
abandonului şcolar

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

80.

Promovarea voluntariatului în domeniul asistenței sociale şi
realizarea parteneriatelor pe probleme specifice

150.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

81.

Organizarea unor campanii de sensibilizare a cetățenilor pentru
creşterea gradului de acceptare a persoanelor aflate în risc de
marginalizare socială

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local
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Nr.
Crt.
82.
83.

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Program de dezvoltare și realizare locuințe sociale

10.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Program de dezvoltare și realizare locuințe pentru studenți

5.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Direcția de acțiune
Dezvoltarea de programe pentru
realizarea fondului locativ necesar
pentru a răspunde cererii actuale și
prognozate

Proiect

Surse de finanțare

4.2. Regenerarea zonelor depravate și stimularea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
84.

Extinderea, modernizarea şi
reabilitarea fondului locativ

Consolidarea și modernizarea fondului locativ existent

85.

Creșterea nivelului de intervenție
pentru copiii vulnerabili

Achiziționarea, transportul, depozitarea și distribuția rechizitelor
şcolare şi ghiozdanelor oferite elevilor din grupurile vulnerabile, în
mod deosebit comunitatea romă

100.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Acțiuni de educare și consiliere a părinților

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

86.

4.3. Investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții
87.
88.
89.

90.

Reabilitarea şi dotarea
corespunzătoare a unităților de
învățământ în vederea asigurării
unui act educațional de calitate

Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a Școlii nr. 1 din cadrul
comunei Mogoșoaia

2.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a grădiniței publice din
cadrul comunei Mogoșoaia

1.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Dezvoltarea infrastructurii
învățământului, învățământului
vocațional şi de formare
profesională continuă

Sprijinirea şi promovarea programelor adiacente celor de instruire
cât şi promovarea educației non-formale în rândul copiilor şi
tinerilor

5.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Construirea și dotarea unui liceu în localitate

5.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Surse de finanțare

91.

Sprijinirea înființării de noi unități educaționale în sistem public
sau/şi privat

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

92.

Programe de formare continuă adaptate cerințelor pieții muncii

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

4.4. Servicii de sănătate publică performante la nivel regional
93.

Asigurarea serviciilor medicale
performante la nivel regional

Construire spital și campus pentru angajați în parteneriat public privat

20.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

94.

Educaţie pentru sănătate și
promovarea unui mod de viaţă
sănătos

Realizarea de campanii de informare – educare - comunicare a
populației pe probleme de sănătate publică

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea
sănătății populaţiei, în parteneriat cu Direcţia de Sănătate Publică

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Implicarea cadrelor medicale în organizarea și susținerea unor
activități de educație sanitară a populaţie

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Implementarea managementului calității în toate serviciile de
sănătate de la nivelul comunei Mogoșoaia

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Modernizarea și dotarea corespunzătoare a infrastructurii
existente în cadrul comunei Mogoșoaia

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

4.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

95.
96.
97.

Calitate şi eficiență în serviciile de
sănătate

98.

4.5. Promovarea activităților şi manifestărilor sportive şi dezvoltarea structurilor de agrement
99.

Dezvoltarea infrastructurii pentru
sport și petrecere a timpului liber

Amenajarea unei zone sportive multifuncționale: teren de sport,
sală de sport, bazin de înot acoperit
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

100.

Dezvoltarea unui parc de agrement și sport

101.

Organizarea și sprijinirea organizării de eveniment sportive

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

5.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Surse de finanțare

4.6. Servicii de utilități publice performante care răspund nevoilor populației
102. Dezvoltarea şi reabilitarea
sistemului de utilități publice

Modernizarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare
menajeră

2.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

103.

Sistem de canalizare și alimentare cu apă în zona de dezvoltare
din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. Etapa I

5.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

104.

Sistem de canalizare și alimentare cu apă în zona de dezvoltare
din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov. Etapa II

8.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

105.

Realizarea stației de epurare a apelor uzate

6.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

106.

Modernizarea sistemului de desecare din zona de dezvoltare a
comunei Mogoșoaia, județul Ilfov

4.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

107.

Relocarea rețelelor de distribuție a energiei electrice existente în
subteran

4.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

108.

Dezvoltarea rețelei de distribuție a energiei electrice în zona de
dezvoltare a comunei Mogoșoaia, pozate subteran

4.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

OS5. COMUNA MOGOȘOAIA – INTEGRARE ÎN NATURĂ
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

30.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Surse de finanțare

5.1. Eficiență energetică ridicată prin măsuri integrate de reducere a consumului de energie
109. Înfiinţarea de facilităţi de producere
a energiei alternative

Elaborarea Strategiei Energetice a Comunei Mogoșoaia

110.

Investiții în producerea energiei regenerabile solare și eoliene

1.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

111.

Dezvoltarea unui parc fotovoltaic

2.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

112.

Identificarea potențialului de utilizare a energiei geotermale în
județul Ilfov

100.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

113.

Instalarea sistemelor de energie termică din surse regenerabile
pentru clădirile instituțiilor publice

2.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

114.

Investiții în dezvoltarea infrastructurii necesare pentru realizarea
cogenerării din deșeuri

1.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

115. Modernizarea sistemelor de
iluminat public pentru reducerea
consumului de energie electrică

Modernizare și extindere iluminat public cu celule fotovoltaice sau
cu becuri cu LED

2.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

116. Reabilitare termică a clădirilor
pentru reducerea consumului de
energie electrică
117.

Reabilitare termică blocuri de locuinţe din comuna Mogoșoaia

600.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Creșterea eficienței energetice a unor clădiri publice din
Mogoșoaia

400.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Surse de finanțare

5.2. Prevenţie și reducere eficientă a riscurilor naturale și a efectelor acestora
118. Prevenţia și combaterea riscurilor
naturale

Extinderea rețelei de colectare a apelor pluviale

4.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

119.

Reconfigurarea sistemului de canale de desecare / irigații din
zona de est a comunei în raport cu strategia de dezvoltare
spațială

2.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

120.

Executarea sistemului de drenaj de adâncime (cota generală
92,00 mdMN), cu descărcare gravitațională, pentru coborârea
apei din pânza freactică

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

121.

Realizarea de expertize tehnice și consolidarea construcţiilor cu
risc seismic

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

400.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

5.3. Sistem comunal integrat de colectare și management al deșeurilor
122. Dezvoltarea unui sistem integrat de
management al deșeurilor

Extinderea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor

123.

Amenajarea unor platforme pentru colectarea selectivă a
deșeurilor

1.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

124.

Extinderea și modernizarea stației de colectare și sortare a
deșeurilor

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

125.

Campanii de educare a populație privind necesitatea colectării
selective, la sursă, a deșeurilor biodegradabile

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

5.4. Calitate crescută a factorilor de mediu – aer, apă, sol prin reducerea poluării și a efectelor acesteia
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Surse de finanțare

126. Monitorizarea şi evaluarea factorilor
de mediu

Elaborarea de studii de mediu pentru monitorizarea şi evaluarea
factorilor de mediu

200.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

127.

Elaborarea Planului Local de Acțiune de Mediu

100.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

128. Îmbunătăţirea calităţii apelor de
suprafață

Curăţare igienizare a lacurilor Mogoșoaia și Chitila

300.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

129. Reducerea poluării datorate
traficului rutier

Reîmpădurirea fostei gropi de gunoi și amenajarea unui camping

300.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

130.

Extinderea zonelor împădurite în scopul creșterii valorii adăugate

500.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

131.

Plantarea de perdele de vegetație de-a lungul principalelor artere
rutiere

400.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

132.

Încurajarea împăduririi terenurilor agricole degradate și
neutilizate

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

133. Investiții în dobândirea de teren Crearea de spații verzi în zone rezidențiale
pentru înființarea de parcuri şi spații
verzi publice

400.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

134. Educaţie pentru mediu

50.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Campanii de educare a populației cu privire la măsurile de
protecție a mediului

OS6. COMUNA MOGOȘOAIA – PERFORMANȚĂ ÎN MANAGEMENT COMUNAL
6.1. Capacitate administrativă crescută
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Surse de finanțare

135. Administraţie publică inteligentă

Gestionarea integrată a dezvoltării teritoriale

136.

Implementarea de soluții infomatizate pentru taxe și impozite,
pentru gestionarea invetarului terenurilor, dar și pentru emiterea
documentelor din cadrul departamentului de urbanism

30.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

137.

Implementarea de sisteme de monitorizare video și echipe
operaționale pentru monitorizarea spațiilor publice cu scopul de
reducere a infracționalității și pentru reducerea depozitărilor
neautorizată a deșeurilor menajere

500.000

2020-2030

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

138.

Adoptarea unui sistem geografic informațional pentru gestionarea
bazelor de date cu caracter teritorial și creșterea eficienței și
operativității în emiterea de documentelor din cadrul
departamentului de urbanism

30.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

139. Formarea personalului din
administraţia publică

Program de Formare a resurelor umane din administrația publică
locală

50.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

140. Creşterea gradului de
conştientizare şi participare publică

Realizarea de studii si sondaje care sa evidenţieze necesitatile,
cerinţele si exigentele pieţei muncii atât în prezent cât și pentru
următorii 5 ani, dat fiind faptul că ca un ciclu educaţional durează
între 3 și 4 ani de studiu

50.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

141.

Stimularea participării cetățenilor și a ONG-urilor la procesul
decizional prin acţiuni de consultare publică, iniţierea de proiecte
în parteneriat pentru elaborarea de statistici și documente oficiale
pentru comună

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

142.

Asigurarea transparenţei actelor administrative ale administraţiei
publice locale

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local
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Nr.
Crt.

Direcția de acțiune

Proiect

Valoare estimată
(euro)

Perioada de
implementare

Surse de finanțare

143.

Sprijinirea dezvoltării responsabilităţii civice, implicării
comunităţilor locale în viaţa publică și participării la procesele
decizionale

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

144.

Creşterea gradului de conştientizare publică şi campanii de
educare anticorupţie

20.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

145.

Crearea unui departament anticorupție, cu politici și regulament
aferent

100.000

2017-2020

Buget de Stat/ Buget Local

146. Elaborarea și implementarea de
politici și strategii la nivel local

Finalizarea elaborării, avizarea și aprobarea documentației de
urbanism P.U.G. Comuna Mogoșoaia și a R.L.U. aferent acesteia

30.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

147.

Rezolvarea problemelor de fond funciar: Delimitarea teritorial
administrativă, întocmirea hărţii cadastrale și cadastru general

50.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

148. Asigurarea siguranţei publice prin
creșterea capacităţii de răspuns în
situaţii de urgenţă
149.

Îmbunătățirea serviciilor ce asigură siguranța cetățeanului

-

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

Îmbunătățirea serviciilor de supraveghere a siguranței copiilor în
şcoli şi în perimetrul acestora

50.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

150.

Realizarea rețelei de apă pentru asigurarea stingerii incendiilor

400.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

151.

Sistem de supraveghere în vederea scăderii criminalității şi
creşterii siguranței traficului și cetățeanului

300.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local

152.

Construirea unui centru administrativ comun pentru poliția locală
/ poliția națională / pichet IGSU (pompieri) / centru socio-medical

2.000.000

2017-2020

Fonduri europene/ Buget
de Stat/ Buget Local
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3.5.3. SURSE DE FINANȚARE
Finanţarea proiectelor care pot contribui la dezvoltarea economică a comunei
Mogoșoaia poate avea drept surse de finanțare:
A.

Bugetul local

B.

Bugetul judetului Ilfov

C.

Bugetul de stat și programe guvernamentale

D.

Fonduri Europene Structurale si de Investitii (Programe Operaționale,

3

Programul Național de Dezvoltare Rurală)
E.

Instituții financiare interne și internaționale

F.

Alte surse de finanțare (parteneriat public-privat, investiții private, organizații).

A.

Bugetul local

Legea numarul 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completarile
ulterioare, reglementează constituirea și utilizarea bugetului local: consiliul local
“aprobă bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și
contul de încheiere a exercițiului bugetar, contractarea și/sau garantarea
împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală”.
Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, posibilele venituri la bugetul
local, pot fi:
”a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte varsaminte, alte venituri
şi cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
d) donaţii şi sponsorizări.”
B.

Bugetul județului Ilfov

O altă sursă de finanțare la nivel local este reprezentată de bugetul județean, în care
pot fi repartizate fonduri, pentru echilibrarea bugelor locale. Astfel, pot fi repartizate
fonduri din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,
aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota din impozitul pe venit încasat.
C.

Bugetul de stat

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat către bugetele locale se acordă pentru
investiţii finanţate din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul,
potrivit legii, şi se aprobă anual, în poziţie globală, prin legea bugetului de stat.
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Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia
(ministerele şi agenţiile), precum şi din alte bugete, se pot acorda transferuri către
bugetele locale pentru finanţarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes
naţional, judeţean ori local.

3

Principalele programe guvernamentale sunt:
Programul National de Dezvoltare Locală
Obiectivele de investiții care pot fi finantate în cadrul acestui program trebuie să vizeze
unul dintre următoarele domenii specifice:
a) realizare / extindere / reabilitare / modernizare a sistemelor de alimentare cu apă
şi stații de tratare a apei;
b) realizare / extindere / reabilitare / modernizare a sistemelor de canalizare şi stații
de epurare a apelor uzate;
c) realizare / extindere / reabilitare / modernizare / dotare a unităților de învătământ
preuniversitar;
d) realizare / extindere / reabilitare / modernizare / dotare a unităților sanitare din
mediul rural;
e) reabilitare / modernizare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri județene, drumuri de interes
local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localitătilor;
f) realizare / modernizare / reabilitare de poduri, podețe sau punți pietonale;
g) realizare / extindere / reabilitare / modernizare a unor obiective culturale de interes
local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifunctionale, teatre;
h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
i)

realizare/extindere/reabilitare/modernizare a piețelor publice, comerciale, târguri,

oboare, după caz;
j)

realizare / extindere / reabilitare / modernizare a bazelor sportive.

Programul gestionat de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
Compania Naţională de Investiţii derulează Programul Național de Construcții de
Interes Public prin care se pot realiza obiective precum:
- săli de sport
- așezăminte culturale
- bazine de înot
- complexuri sportive
- instituții de învățământ superior de stat
- patinoare artificiale
- unități sanitare în mediul urban
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- săli de cinema
- lucrări de primă urgență
- alte tipuri de obiective care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și
administrației publice
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Programul gestionat de Agenția Națională pentru locuințe – A.N.L.
Agenția Națională pentru Locuințe gestionează un program care se adresează tinerilor
cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea
unei locuințe construite prin ANL și destinate închirierii, persoane care nu își permit să
cumpere sau să închirieze o locuință de pe piața liberă. Fondurile utilizate pentru
realizarea lucrărilor de construcție sunt asigurate de la bugetul de stat, credite
interne/externe, sume rezultate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, realizate în anii
anteriori, precum şi din alte surse legal constituite.
Locuinţele (apartamente cu una sau două camere în clădiri cu regim de înălţime redus)
sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către autorităţile
locale/centrale,cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a
investiţiilor.
De asemenea, autorităţile locale asigură utilităţile necesare.
Locuinţele pentru tineri sunt construite prin ANL, iar după finalizarea lucrărilor sunt
predate autorităților publice locale în vederea administrării și repartizării către tinerii
care îndeplinesc criteriile de acces la astfel de locuințe.
Un alt program gestionat de ANL se intitulează Renașterea satului românesc și se
adresează personalului didactic, medicilor, asistenților medicali și polițiștilor care își
desfășoară activitatea în mediul rural. Beneficiarii acestui program sunt specialiștii
care nu dețin, individual sau în comun, împreună cu soții/soțiile lor, o locuință în
comuna în care își desfășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită,
cu excepția cotelor-părți din locuințele dobândite prin moștenire. Agenția va construi
în fiecare comună din România maximum 10 case pe care le va preda autorităților
locale în a căror rază administrativ-teritorială se afla acestea. În cazul comunelor în
care sunt înregistrate mai multe cereri, prin acest program se pot construi un număr
de 15 case. Casele construite prin acest program sunt locuințe de serviciu și nu pot fi
vândute. Aceste unități locative sunt administrate de autoritățile locale, care vor
asigura și utilitățile. Locuințele vor fi construite cu finanțare de la bugetul de stat, în
limita sumelor alocate cu aceasta destinație prin legea bugetului de stat.
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D.

Fonduri Europene Structurale si de Investiții (Programe Operaționale,
Programul Național de Dezvoltare Rurală)

Programele operaționale disponibile sunt:
Program Operațional Infrastructură Mare:

3

Program Operațional Capital Uman
Program Operațional Capacitate Administrativă
Program Operational Competitivitate
Program Operational Asistență Tehnică
Program Operational Regional
Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Aceste programe de finanțare vizează următoarele obiective tematice:
1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării
2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării și creșterea calităţii tehnologiilor informatice și
de comunicare
3. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol
(FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (FEPAM)
4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
toate sectoarele
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, revenirea și gestionarea riscurilor
6. Conservarea si protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor
7. Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul
reţelelor de infrastructura majore
8. Promovarea sustenabilităţii si calităţii locurilor de munca și sprijinirea mobilităţii
forţei de muncă
9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei si discriminării
10. Investiţii în educaţie, formare, si formare profesionala pentru competenţe și
învăţare pe tot parcursul vieţii
11. Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi a parţilor interesate
și o administraţie publică eficientă
12. Asistenta Tehnică
În Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 sunt prevazute următoarele
măsuri:
I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și în spațiul rural, si
anume:
1) Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar)
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2) Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
3) Grupuri de producatori (masura subprogram pomicol)
4) Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale: 1.000.000 Euro / comună ,
pentru investiţii care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri sau apă
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uzată); 2.000.000 Euro / comună, pentru investiţii care vizează infrastructura apă și
apă uzată; 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educaţională/îngrijire;
4.000.000 euro, pentru proiectele colective (care vizează mai multe comune), fără a
depăși valoarea maximă / comună / tip de sprijin; 500.000 euro pentru proiecte de
protejarea patrimoniului cultural
II. Măsuri de mediu și climă
5) Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere
6) Agromediu și climă
7) Agricultură ecologică
8) Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri specifice
III. Măsuri suport
9) Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare
10) Servicii de consiliere
11) Cooperare (pentru activarea grupurilor operaționale pentru inovare )
12) Gestionarea riscurilor (fondul mutual)
13) LEADER
E.

Instituții financiare interne și internaționale

Banca Europeană de Investitii (BEI)
BEI împrumută până la 50% din valoarea unui proiect și cofinanțează investițiile
împreună cu alte bănci (Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare).
Banca Mondială / Banca Internatională de Reconstructie și Dezvoltare (BIRD)
BIRD s-a dedicat exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor întârziate. BIRD oferă
împrumuturi și ajutoare dezvoltării țărilor cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială
oferă ca un mijloc de finantare independent, pentru completarea finanțărilor necesare
și nu pentru substituirea finanțărilor naționale.
Bănci comerciale
Majoritatea băncilor au în portofoliu programe de finanţare pentru proiectele cu
finanțare de la bugetul local și/sau finanțare din fonduri europene.
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F.

Alte surse de finanțare (parteneriat public-privat, investiții private,
organizații).

O sursă importantă pentru investițiile de mai mare anvergură o constituie parteneriatul
public privat, atât cu mediul de afaceri, cât și cu mediul universitar. Parteneriatele
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public-privat sunt forme de cooperare între autoritățile publice și sectorul privat, care
au ca scop derualrea unor proiecte de infrastructură sau oferirea de servicii publice.
Aceste acorduri implică de obicei aranjamente complexe juridice și financiare și au fost
dezvoltate în mai multe domenii ale sectorului public, fiind folosite în mod curent în
UE, în special în transport, sănătate publică, gestionarea deșeurilor, distribuția apei și
canalizare, inovație.

CAPACITATEA DE FINANȚARE
Veniturile la bugetul local al comunei Mogoșoaia sunt formate din următoarele
categorii:
- impozit pe venit
- impozite si taxe pe proprietate
- impozitul pe spectacole
- taxe pe utilizarea bunurilor sau pe alte activitati
- venituri din proprietate
- venituri din prestari de servicii si alte activitati
- taxe extrajudiciare de timbru
- amenzi, penalitati si confiscari
- diverse venituri.
Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt sume ce revin bugetului local din aplicarea
unei cote asupra impozitului pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități
administrativ-teritoriale. Sumele se vireaza lunar bugetelor locale ale localităților pe
teritoriul carora își desfășoara activitatea plătitorii de impozite.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată sunt stabilite prin legea bugetului de
stat și sunt destinate finanțării cheltuielilor din învățământul preuniversitar de stat.
Principalele surse de finanțare ale bugetului local au fost în anul 2016: cotele defalcate
din impozitul pe veit (56% din total venituri), impozitele și taxele pe proprietate (13%
din total venituri) și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (10% din total
venituri) – vezi Figura 303.
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Figura 302 – Strucutra veniturilor la bugetul local în 2016
Sursă date: Primăria Mogoșoaia

Veniturile la bugetul local au crescut în perioada 2012-2016 cu 55%, de la 18,66
milioane lei la 28,83 milioane lei. Cea mai mare creștere au înregistrat-o
veniturile fiscale (cote și sume defalcate din impozitul pe venit, impozite și taxe
pe clădiri și terenuri, sume defalcate din TVA, impozite pe mijloace de
transport) – vezi Figura 304.

Figura 303 – Evoluția veniturilor la bugetul local
Sursă date: Primăria Mogoșoaia
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La nivelul anului 2016, după cum se poate remarca în Figura 305, cheltuielile autorității
locale au fost formate din:
 cheltuieli de personal, în sumă de 3,63 milioane lei (13% din total cheltuieli
ale autorității publice), aferente remunerațiilor aparatului propriu al primăriei
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(funcționari publici și personal contractual);
 bunuri și servicii, în sumă de 18,78 milioane lei (66% din total cheltuieli ale
autoritatilor publice), care cuprind cheltuielile pentru întreținerea și
gospodărirea proprie a sediului administrației publice locale și altor locații
aparținătoare (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, furnituri de birou,
materiale pentru curațenie, alte materiale si prestari servicii), materiale și
prestări servicii cu caracter funcțional, obiecte de inventar de mică valoare
sau scurtă durată și echipamente, reparații curente, cheltuieli privind
comunicațiile, calificarea, perfecționarea și specializarea profesională a
salariatilor, alte prestări servicii;
 asistență socială, în sumă de 0,39 milioane lei (1% din total cheltuieli ale
autorității publice);
 cheltuieli de capital, în suma de 3,99 milioane lei (14% din total cheltuieli ale
autorității publice), reprezentând investiții conform listei anexă la bugetul de
venituri și cheltuieli;
 dobânzi și rambursare credit, în sumă de de 1,75 milioane lei (6% din total
cheltuieli ale autorității publice).
Cea mai mare creștere (40% în perioada 2012 – 2016) au înregistrat-o cheltuielile cu
bunurile și serviciile achiziționate de autoritatea locală, ce au evoluat de la 13,34
milioane lei în 2012 la 18,78 milioane lei în 2016 – vezi Figura 306.
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Figura 304 – Structura cheltuielilor pe tipuri de cheltuieli - 2016
Sursă date: Primăria Mogoșoaia

Figura 305 – Evoluția cheltuielilor din bugetul local (pe tipuri de cheltuieli)
Sursă date: Primăria Mogoșoaia

Structura cheltuielilor de funcționare, pe capitole bugetare, pentru anul 2016,
este prezentată în Figura 307 de mai jos. Alocarea bugetară este relativ
echilibrată pe capitole, autoritatea locală reușind să susțină o evoluție
echilibrată pe toate direcțiile de acțiune care intră în competența sa, în utlimii 5
ani (vezi Figura 308).
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Figura 306 – Structură cheltuieli de funcționare pe capitole bugetare - 2016
Sursă date: Primăria Mogoșoaia

Figura 307 – Evoluția în timp a cheltuielilor de funcționare, pe capitole bugetare
Sursă date: Primăria Mogoșoaia

Cheltuielile pentru dezvoltare reprezintă în anul 2016 o alocare de 14% din bugetul
local, înregistrând procente mai ridicate 2012 și 2013, când au reprezentat 27%,
respectiv 34% din bugetul local (vezi Figura 309). Investițiile au fost directționate în
principal către sectorul ”Transporturi”, respectiv asfaltare și reabilitare drumuri.
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Figura 308 – Evoluția în timp a cheltuielilor de dezvoltare, pe capitole bugetare
Sursă date: Primăria Mogoșoaia

Capacitatea de îndatorare
Atragerea de finanțări rambursabile este esențială pentru dezvoltarea locală și
creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Printre avantajele oferite de accesarea
instrumentelor datoriei publice se numără:
 Realizarea unor obiective de investiții cu o valoare totală ridicată – de cele
mai multe ori resursele disponibile în bugetul local nu sunt suficiente pentru
realizarea unor obiective a căror valoare totală este ridicată. Atragerea de
finanțări permite implementarea cu succes a proiectelor care, în absența
instrumentelor datoriei publice, ar fi fost inaccesibile autorității publice locale.
 Finalizarea într-un timp mai scurt a investițiilor – implementarea unor proiecte
cu valoare ridicată nu poate fi realizată din bugetul local într-un interval de
timp scurt. Prin accesarea de finanțări rambursabile, obiectivele de investiții
pot fi realizate accelerat, urmând ca rambursarea finanțărilor contractate să
se realizeze pe o perioadă mai îndelungată.
 Realizarea mai multor obiective de investiții simultan – programul investițional
cuprinde, de cele mai multe ori, proiecte a căror valoare depașește
capacitatea anuală de plată a autorității locale. Prin contractarea de finantări
rambursabile, pot fi realizate mai multe proiecte de investiții de care să
beneficieze comunitatea locală.
Capacitatea de îndatorare a autoritatii publice locale este direct influențată de
veniturile proprii încasate în ultimii trei ani calendaristici. Legislația în vigoare interzice
accesul la finanțări rambursabile în situația în care serviciul datoriei publice locale
depașește nivelul de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii aferente ultimilor 3
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ani. Se permite totuși accesarea de împrumuturi destinate prefinanțării și cofinanțării
proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană,
chiar și în situația în care serviciul datoriei publice locale depășeste această limită
maximă prevazută.
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În cazul comunei Mogoșoaia, limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii
aferente ultimilor 3 ani reprezintă 7,51 milioane lei. Autoritatea locală are în prezent
contractată o finanțare rambursabilă în valoare de 20 milioane lei, iar serviciul datoriei
publice a reprezentat 1,75 milioane lei în 2016. Mogoșoaia dispune deci de o rezervă
a capacității de îndatorare ce ar permite contractarea unor finanțări rambursabile de
până la 50 milioane lei.
Este de preferat ca aceste sume împrumutate să fie utilizate în scopul cofinanțării unor
proiecte cu finațare nerambursabilă sau pentru care s-au obținut transferuri de la
bugetul de stat, pe diverse programe de dezvoltare.
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3.6. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
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Strategia de dezvoltare a comunei Mogoșoaia este un document cu caracter director,
care trebuie să parcurgă un proces de permanentă reevaluare și optimizare a
opţiunilor de dezvoltare a comunei, pentru a le adecva evoluţiei realităţilor economice
şi sociale.
Implementarea strategiei de dezvoltare depinde în mod fundamental de capacitatea
administraţiei locale de a atrage fondurile comunitare și/sau private pentru a finanţa
acţiunile selectate şi de a gestiona judicios fondurile de la bugetul local.
În vederea implementării acestei strategii, autoritatea publică locală trebuie să-şi
întărească capacitatea instituțională la toate nivelele, atât de conducere, cât şi de
execuție.
Deoarece procesul de implementare este unul de durată, este necesar ca
administrația locală să adopte proceduri clare de lucru, în toate compartimentele
funcționale, cu atenție deosebită la structura ce va avea responsabilitatea
implementării strategiei.
Se recomandă stabilirea unui comitet responsabil cu implementarea strategiei de
dezvoltare, compus din persoanele cu rol activ în planificarea strategică şi care fac
parte din aparatul propriu local. Asistența tehnică de specialitate este de asemenea
necesară creşterii capacității instituționale a structurilor aparatului de lucru al
administrație locale, cu atenție deosebită la structura ce va avea responsabilitatea
implementării strategiei.
Strategia de dezvoltare trebuie detaliată prin elaborarea fișelor de proiect, în vederea
identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea obiectivelor şi priorităţilor locale
propuse, precum și a indicatorilor de impact și de rezultat. Pentru proiectele selectate
se vor întocmi documentațiilor tehnico-economice ce vor fi aprobate în Consiliul Local,
cu indicarea surselor de finanțare. Se vor determina sumele necesare implementării
proiectelor în funcție de importanța lor, perioada de implementare, precum și schema
de coordonare a fondurilor publice și private proprii sau atrase, țintind un efect
multiplicator cât mai ridicat.
Obținerea finanțării din surse de la bugetul de stat / din fonduri structurale necesită
elaborarea unor documentații de finanțare. Managementul financiar al proiectelor și
implicit al fondurilor presupune o construcție instituțională eficientă, capabilă să
implementeze și să monitorizeze proiectele selectate.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA
Actualizare 2017

349

Monitorizarea este un instrument al planificării strategice și constă în evaluarea
activităților de proiect, a rezultatelor intemediare ale resurselor cheltuite, precum și
identificarea riscurilor care apar în implementarea proiectului. Scopul este de
îmbunătățire a eficienței și ajustare a activităților, în cazul în care nu se ating
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obiectivele i scopurile stabilite.
Evaluarea este un alt instrument de planificare strategică prin care se apreciază dacă
obiectivul/scopul inițial a fost atins în perioada de implementare, în intervalul de timp
și de buget alocat. Evaluarea inițială se efectuează la momentul în care se decide
asupra oportunității unui proiect. Evaluarea se efectuează de asemenea la sfârșit, sau
ulterior implementării proiectului, în vederea îmbunătățirii deciziilor pentru procesul
investițional în viitor.
Evaluarea presupune analiza periodică a progresului înregistrat privind atingerea
obiectivelor generale/specifice ale planului; formularea de propuneri pentru revizuirea
planului de implementare; analiza și aprobarea rapoartelor de implementare întocmite
de către organizațiile de implementare a proiectelor; întocmirea periodică de rapoarte
de monitorizare pentru fiecare proiect în parte și în ansamblu pentru planul de
implementare. Graficul de implementare a proiectelor este utilizat în activitatea curentă
de monitorizare. Odată aprobată strategia de dezvoltare, inclusiv cu proiectele sale
prioritare, se întocmește acest grafic de implementare, deosebit de util pentru
activitatea de monitorizare.
Monitorizarea are finalitate în condițiile în care activitățile de proiect sunt bine
formulate, indicatorii de performantă sunt corect dimensionați, iar sursele de culegere
a informațiilor pentru verificare sunt credibile.
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