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PREAMBUL 

 
 

                  Prezentul document prezinta strategia de dezvoltare locala (SDL) a 

comunei Buesti pentru perioada 2021 – 2027, strategie elaborate in scopul 

dezvoltarii zonei din punct de vedere ecomomic si social, printr-o mai buna 

valorificare a resurselor locale, atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea 

si conservarea traditiilor, crearea si reabilitarea infrastructurilor de tip urban si 

valorificarea pozitiei geografice, in concordanta cu protejarea mediului 

inconjurator. 

                 O parte a documentului include o prezentare generala a comunei Buesti 

care se refera la date geografice si elemente de istorie a localitatii cealalta parte a 

documentului include o abordare a principalelor domenii ale dezvoltarii comunei 

Buesti : 

                                 - Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 

                                 - Infrastructura si mediu 

                                 - Economic 

                                 - Turism 

                                 - Educatie si cultura 

                                 - Resurse umane. 

                 Viziunea dezvoltarii comunei Buesti a fost conturata pe baza reunirii in 

cadrul unei imagini unitare a obiectivelor generale specifice domeniilor abordate. 

Aceasta viziune va fi transpusa in practica prin intermediul planurilor de masuri 

pentru perioada 2014 – 2020, elaborate pentru fiecare domeniu in parte, care 

includ : obiectivele operationale, incadrarean in timp si indicarea principalelor 

surse potentiale de finantare. 
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I. INTRODUCERE 
 

 
                 Dezvoltarea durabila este conceputa ca menţinerea posibilităţilor si 

condiţiilor de viata pentru generaţiile viitoare, in special a resurselor naturale 

regenerabile, cel puţin la nivelul celor existente pentru generaţiile actuale, si 

reducerea factorilor de mediu afectaţi de poluare. 

                  Elementul central al conceptului de dezvoltare durabila este 

reprezentat de interacţiunea dintre populaţie, progres economic si potenţialul de 

resurse naturale, evidenţiindu-se ca probleme esenţiale: optimizarea raportului 

nevoi –resurse, obiective de atins, mijloace necesare, pe baza compatibilităţii lor 

reciproce  in timp si spaţiu. 

                  Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un optim de 

interacţiune si compatibilitate a patru sisteme:economic, uman, ambiental si 

tehnologic, intr-un proces dinamic si flexibil de funcţionare. Nivelul optim 

corespunde acelei dezvoltări de lunga durata care poate fi susţinuta de către cele 

patru sisteme. Pentru ca sistemul sa fie operaţional, este necesar ca aceasta 

susţinere sau viabilitate sa fie aplicata in toate subsistemele ce formează cele patru 

dimensiuni ale dezvoltării durabile – plecând de la energie, agricultura, industrie 

pana la investiţii, aşezării umane si biodiversitate. 

                   Cerinţele minime pentru realizarea dezvoltării durabile includ: 

redimensionarea creşterii economice, având in vedere accentuarea laturilor 

calitative ale producţiei; eliminarea sărăciei in condiţiile satisfacerii nevoilor 

esenţiale – loc de munca, hrana, energie, apa, locuinţa si sănătate; asigurarea 

creşterii populaţiei la un nivel acceptabil(reducerea creşterii demografice 

necontrolate); conservarea si sporirea resurselor naturale, întreţinerea 
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ecosistemelor, supravegherea impactului dezvoltări economice asupra mediului; 

reorientare tehnologica si punerea sub control a riscurilor acesteia; 

descentralizarea formelor de guvernare, creşterea gradului de participare la luarea 

deciziilor privind mediul si economia. 

                  Dezvoltarea durabila nu este un scop in sine, ci un mijloc pentru a 

stimula progresul tehnic si economic, prin distribuirea mai echitabila a 

efectelor sale asupra generaţiilor prezente si viitoare. 

                  Strategia de dezvoltare locala a comunei Buesti pentru perioada 2021 

– 2027, este realizata pentru o perioada de 7 ani si urmareste dezvoltarea durabila 

prin valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul 

strategic al Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabila a României - 

Orizonturi 2013-2020-2030, respectiv „Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu 

actual al tarilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltarii 

durabile”, constituindu-se intr-un instrument de planificare a obiectivelor care 

reflecta nevoile actuale ale comunitatii si atingerea acestora in viitor. 

                 Acest document este realizat la solicitarea Unitatii Administrativ – 

Teritoriale Buesti din judetul Ialomita si cuprinde pozitia locuitorilor privind 

prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani, pozitie care a fost 

cunoscuta prin efectuarea unui sondaj aplicat cetatenilor comunei Buesti. 

 

              Baza legala : 

Strategia de la Lisabona a Comisie Europene revizuita 

Strategia Europeana de Ocupare 

Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene 

Carta Sociala Europeana revizuita 

Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana 
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Directiva pentru Tratament Egal 

Directiva pentru Securitate Social 

Strategia Europena de Ocupare 

Tratatul de Aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005 

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a României Orizonturi 2013-

2020-2030 

Programul de guvernare 

Programele Operational Sectoriale 

Programul Operational Regional 

 
 
 

II.  POZITIONARE GEOGRAFICA IN A COMUNEI BUESTI  

        

  

              

 

 

Comuna Buesti 



 

  

 Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  7

 

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI BUESTI 

 

 
 
 
 
 
1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 
 
 Judeţul Ialomiţa este situat în partea de Sud – Est a României, în Câmpia 

Bărăganului, la interferenţa unor vechi şi importante drumuri comerciale, 

care leagă capitala ţării cu Moldova şi cu litoralul Mării Negre. 

  

           

Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, judeţul Ialomiţa este inclus, alături 

de Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Prahova şi Teleorman, din Macroregiunea 3 – 

Regiunea 3 Sud – Muntenia. 

 

AŞEZARE GEOGRAFICĂ 

Judeţul Ialomiţa este situat în partea de sud – est a României, în Câmpia 

Bărăganului, diviziune a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiţei. 

 

Capitolul 1 DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ 
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DELIMITARE TERITORIALĂ 

Zonă de tranzit şi de intersectare a unor importante rute comerciale, judeţul 

Ialomiţa se învecinează la nord cu judeţele Brăila şi Buzău, la nord - vest cu 

judeţul Prahova, la vest cu judeţul Ilfov, la sud cu judeţul Călăraşi şi la est cu 

judeţul Constanţa.   

 

Coordonate geografice 

Judeţul Ialomiţa este străbătut de paralela 44,35 latitudine nordică şi de 

meridianul 27 longitudine estică, fiind încadrat de următoarele coordonate 

extreme: 

 spre  nord: 44º51' latitudine nordică – la nord de comuna Jilavele  

 spre sud: 44º20' latitudine nordică – la sud de municipiul Feteşti 

 spre est:  28º06' longitudine estică – la est de comuna Stelnica 

 spre vest:  26º18' longitudine estică – la vest de comuna Buesti 

 
Vecini 

 la nord: judeţele Brăila şi Buzău.  

 la nord – vest: judeţul Prahova.  

 la vest: judeţul Ialomiţa.  

 la sud: judeţul Călăraşi. 

 la est: judeţul Constanţa. 
 

Suprafaţă 

 

Suprafaţa judeţului Ialomiţa este de 4.453 km.², reprezentând 1,9 % din teritoriul 

României – locul 35 ca mărime în rândul judeţelor ţării.  
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Organizare administrativ - teritorială 

                                                                                                                                                    

Reînfiinţat în anul 1981, judeţul  Ialomiţa  prezenta,  la  31 decembrie 2007, 

următoarea organizarea administrativă a teritoriului: 

3 municipii – Slobozia, Urziceni şi Feteşti – încadrate, potrivit legii, ca 

localităţi de rangul II 

 4 oraşe – Ţăndărei, Amara, Căzăneşti şi Fierbinţi – Târg – localităţi de 

rangul III 

 59 comune 

 127 sate, inclusiv zonele periurbane ale oraşelor 

– 59 sate reşedinţe de comună, localităţi de rangul IV 

– 68 sate, localităţi de rangul V 

 
 
1.2 NOŢIUNI GENERALE 
 

POLITICA DE COEZIUNE 2021 – 2027 – CADRUL DE DEZVOLTARE 
PROIECTE 

 
Cinci priorități investiționale mijlocite optim de UE 
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. 
Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului 
de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 
o Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 
o Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de 
la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și 
combaterea schimbărilor climatice 
o Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 
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o Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale 
și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 
incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 
o Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 
dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale 
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii 
(mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile 
se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi 
criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice 
și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe 
teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la 
UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la 
nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. 
Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din 
FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în 
rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea 
Inițiativa urbană europeană. 

Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare 
80 măsuri de simplificare în politica de coeziune 2021-2027  
Pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul UE, noul 
cadru oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a 
plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri. Pentru 
facilitarea sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în prezent 7 
fonduri UE implementate în parteneriat cu statele membre („gestionare 
partajată”). Comisia propune, de asemenea, controale mai relaxate la 
programele cu istoric bun, o mai mare încredere în sistemele naționale și 
extinderea principiului „auditului unic”, pentru a evita suprapunerea 
verificărilor. 
Un cadru mai flexibil 
Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul 
corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente 
neprevăzute. O evaluare intermediară va determina dacă este nevoie de 
modificarea programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, pe 
baza priorităților emergente, a executării programelor și a celor mai recente 
recomandări specifice fiecărei țări. 
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În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul 
programelor fără a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție 
specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE începând din prima zi, în caz de 
dezastru natural. 
O legătură mai strânsă cu Semestrul European șI cu guvernanța economică a 
Uniunii 
Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil 
investițiilor, în care întreprinderile pot să prospere. Se va asigura deplina 
complementaritate și coordonare cu Programul de sprijin al reformei, în forma 
sa nouă și consolidată. 
În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST) formulate în 
contextul semestrului european vor fi luate în considerare de două ori: la început, 
pentru conceperea programelor din cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul 
evaluării intermediare. Pentru a stabili condițiile propice creșterii economice și 
creării de locuri de muncă, noile condiții favorizante vor contribui la 
înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată 
pe întreaga perioadă financiară. 
Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de instrumente bugetare 
Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și 
Fondul pentru azil și migrație vor facilita crearea de strategii de integrare a 
migranților la nivel local sprijinite prin resurse UE utilizate în sinergie; 
Fondul pentru azil și migrație se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale 
migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va sprijini 
integrarea lor socială și profesională. În afara cadrului unic de reglementare, vor 
fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica agricolă comună, 
Orizont Europa, programul LIFE sau Erasmus +. 
Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea proiectelor 
interregionale pentru inovare 
Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate 
ca o regiune să utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă 
parte a Europei, împreună cu alte regiuni. 

Noua generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră 
(„Interreg”) va ajuta statele membre să depășească obstacolele 
transfrontaliere și să dezvolte servicii comune. Comisia propune un nou 
instrument pentru regiunile de frontieră și pentru țările dornice să-și armonizeze 
cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier european. 
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Pornind de la succesul acțiunii pilot din perioada precedenta, Comisia propune 
crearea Investițiilor interregionale pentru inovare. Regiunile cu active 
corespunzătoare de „specializare inteligentă” vor fi sprijinite mai mult pentru 
alcătuirea clusterelor paneuropene în sectoare prioritare precum datele masive 
(big data), economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea 
cibernetică. 
Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai performante 
Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective 
cuantificabile (numărul de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la 
rețele în bandă largă). Noul cadru instituie un bilanț anual al performanței, sub 
forma unui dialog politic între autoritățile programului și Comisie. Performanța 
programelor va evaluată și cu ocazia evaluării intermediare. Din motive de 
transparență și pentru ca cetățenii să poată urmări progresele înregistrate, statele 
membre vor trebui să raporteze toate datele de implementare o dată la două 
luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea va fi actualizată automat. 
Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare 
Subvențiile singure nu pot face față nevoilor semnificative de investiții. Ele pot 
fi completate eficient de instrumente financiare, care au un efect de pârghie și 
sunt mai aproape de piață. În mod voluntar, statele membre vor putea transfera o 
parte din resursele politicii de coeziune noului fond InvestEU administrat 
central, pentru a accesa garanția oferită de bugetul UE. Combinarea subvențiilor 
și instrumentelor financiare este mai ușoară, iar noul cadru include și dispoziții 
speciale pentru a atrage mai mult capital privat. 
Mai multe eforturi de comunicare pentru a îmbunătăți vizibilitatea politicii de 
coeziune 
Pentru o Europă tot mai apropiată de cetățeni, se pune mai mult accent pe 
necesitatea de a comunica mai bine rezultatele pozitive ale politicii de coeziune. 
Statele membre și regiunile au consolidat cerințele de comunicare, de exemplu în 
ceea ce privește organizarea de evenimente pentru inaugurarea proiectelor mari 
cu finanțare de la UE și dezvoltarea unor planuri de informare prin rețelele 
sociale. 

În același timp, comunicarea pe tema proiectelor finanțate de la UE se simplifică, 
introducându-se un singur branding pentru toate fondurile UE, un portal unic 
unde apar toate finanțările disponibile pentru întreprinderi și o bază de date unică 
pentru proiecte gestionată de Comisie. 
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A.  Instrumentele financiare instituite la nivelul UE şi gestionate de către Comisie, 
în conformitate cu regulamentul financiar (gestiune directă). 
În cadrul acestei opţiuni, contribuţiile PO la instrumentele financiare vor fi 
rezervate pentru investiţii în regiuni şi în acţiuni care intră sub incidenţa PO din 
care au provenit resursele. În materie de gestiune şi control, se aplică aceleaşi 
norme, precum în cazul instrumentelor financiare puse în aplicare prin gestiune 
directă. 
 
B. Instrumentele financiare instituite la nivel naţional/regional 
şi gestionate în conformitate cu propunerea de regulament de stabilire a unor 
dispoziţii comune şi cu legislaţia derivată aferentă (gestiune partajată). Prin aceste 
instrumente, autorităţile de gestionare au posibilitatea de a aloca resurse din cadrul 
programului către: 
 
a. instrumentele deja existente sau nou – create , adaptate în funcţie de condiţiile 
şi de necesităţile specifice;  
 
b. instrumentele standardizate (disponibile pe stoc), în cazul cărora termenii şi 
condiţiile vor fi definite în prealabil şi stabilite printr-un act al Comisiei de punere 
în aplicare. Aceste instrumente ar trebui să fie gata de utilizare pentru o lansare 
rapidă. 
 
C. Instrumentele financiare, constând numai în împrumuturi sau garanţii, pot fi 
puse în aplicare direct chiar de către autorităţile de gestionare. În astfel de cazuri, 
autorităţile de gestionare vor fi despăgubite în baza împrumuturilor reale oferite 
sau a sumelor garanţiilor blocate pentru noi împrumuturi şi fără posibilitatea de a 
percepe costuri sau taxe de gestiune din partea fondurilor CSC. 
 
Priorităţi de finanţare: 
 
1. Îmbunătăţirea capitalului uman, prin: 
 
- creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi politici mai bune privind 
incluziunea socială şi educaţia. 
-creşterea ratelor ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor şi grupurilor 
vulnerabile 
-îmbunătăţirea accesului şi a participării la educaţia şi formarea profesională, 
precum şi a calităţii acestora. 
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Promovarea incluziunii sociale, în special, prin îmbunătăţirea accesului la 
asistenţă medicală şi servicii sociale 
 
2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creşterea locurilor de muncă, 
prin: 
 
- Consolidarea accesului la piaţa internă al polilor de creştere, prin investiţii în 
reţeaua TEN-T 
-Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii TIC 
 
3. Promovarea competitivităţii economice şi a dezvoltării locale, prin: 
 
- Sprijinirea inovării şi competitivităţii operatorilor economici şi îmbunătăţirea 
mediului de afaceri 
- Promovarea spiritului antreprenorial, inclusiv în zonele rurale, maritime şi de 
pescuit şi îmbunătăţirea mediului economic în zonele rurale şi de coastă, inclusiv 
îmbunătăţirea infrastructurii locale aferente  
- Facilitarea accesului IMM-urilor la  finanţare şi la servicii avansate pentru 
întreprinderi  
- Stimularea capacităţii (publice şi private) şi a infrastructurilor de cercetare şi 
dezvoltare bazate pe cerere 
 
4. Optimizarea utilizării şi protejării resurselor şi activelor naturale, prin: 
 
-Promovarea eficienţei energetice, a economiei cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon şi a strategiilor aferente 
 
-Reducerea vulnerabilităţii la riscuri, sprijinirea adaptării la schimbările climatice 
şi dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor 
 
-Protejarea mediului şi a biodiversităţii, prin valorificarea siturilor naturale şi 
punerea în aplicare a investiţiilor legate de acquis 
 
5.Modernizarea şi consolidarea administraţiei locale, prin: 
 
- Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă 
- Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare locală 
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 Dezvoltarea durabilă înseamnă, în primul rând, asigurarea unei calităţi 
mai bune a vieţii.  

 Dezvoltarea rurală durabilă constă în asigurarea pe termen lung a 
dezvoltării şi stabilităţii sociale, economice şi culturale a spaţiului rural, în 
intercondiţionalitate cu protecţia şi conservarea mediului şi peisajelor, a menţinerii 
fertilităţii solului, asigurării habitatelor şi biodiversităţii, păstrării tradiţiilor şi 
patrimoniului cultural.  

Dezvoltarea durabilă mai înseamnă recunoaşterea faptului că economia, 
mediul şi bunăstarea socială sunt interdependente, şi anume faptul că un mediu 
afectat, din punct de vedere al calităţii, va influenţa negativ, mai repede sau mai 
târziu, dezvoltarea economică şi, mai ales, calitatea vieţii fiecăruia dintre noi. 
Dezvoltarea durabilă înseamnă şi asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale 
oamenilor: locuinţe, utilităţi (apa potabilă, energie electrică, gaze), drumuri şi 
străzi, oportunitatea de împlinire prin educaţie, informare, sănătate şi loc de 
muncă. Toate acestea necesită o economie robustă, sănătoasă, capabilă să creeze 
mijloacele necesare satisfacerii acestor nevoi, atât în prezent, cât şi pentru viitor. 

De asemenea, dezvoltarea durabilă presupune: 

> Un nou rol pentru autorităţile locale şi liderii comunităţii; 

> Promovarea bunăstării sociale şi economice a membrilor comunităţii şi a calităţii 
mediului în zonele de rezidentă; 

> Implicarea şi consultarea localnicilor şi a formelor de organizare a acestora; 

> Dezvoltarea unei viziuni şi a unui plan pentru zonă împreună cu comunitatea 
locală; 

> Dezvoltarea şi oferirea serviciilor care îmbunătăţesc bunăstarea şi calitatea vieţii 
locuitorilor în zona de rezidentă. 

Pentru realizarea acestor obiective este nevoie de aportul comunităţii. 
Autorităţile locale, ca puncte nodale şi lideri ai comunităţilor locale, au un rol 
extrem de important. Realizarea dezvoltării durabile trebuie să fie dezideratul 
oricărei administraţii moderne şi trebuie să se reflecte în Strategia Locală de 
Dezvoltare Durabilă, pentru a promova şi/sau îmbunătăţi bunăstarea socială şi 
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economică şi calitatea mediului în zona de rezidenţă şi, astfel, să contribuie la 
dezvoltarea durabilă a României în ansamblu. 

 

Obiectiv general SDD – Tema: Schimbările climatice şi energia curată – 
Prevenirea schimbărilor climatice, prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum şi a afectelor negative ale acestora asupra societăţii şi mediului 

Obiective specifice:  

A. Securitatea energetică 

B. Dezvoltarea durabilă 

C. Competitivitate  

Orizont: Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a 
sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual al UE, în 
privinţa intensităţii şi eficienţei energetice; îndeplinirea obligaţiilor asumate de 
România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice şi energie şi surse 
regenerabile“.  

Obiectiv general SDD – Tema: Transport durabil: Asigurarea ca sistemele 
de transport să satisfacă nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii, 
reducând, în acelaşi timp, la minimum, impactul lor nedorit asupra economiei, 
societăţii şi mediului 

Orizont: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privinţa eficienţei 
economice, sociale şi de mediu a transporturilor şi realizarea unor progrese 
substanţiale în dezvoltarea infrastructurii de transport 

Obiectiv general S.D.D. – Tema: Producţie şi consum durabile – 
Promovarea unor practici de consum şi producţie sustenabile  

Orizontul S.D.D.  Decuplarea creşterii economice de degradare a mediului, 
prin inversarea raportului dintre consumul de resurse şi crearea de valoare 
adăugată şi apropierea de indicii medii de performanţă ai U.E. privind 
sustenabilitatea consumului şi producţiei.  
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Obiectiv general S.D.D. – mediu : Îmbunătăţirea gestionării resurselor 
naturale şi evitarea exploatării lor excesive, recunoaşterea valorii serviciilor 
furnizate de ecosisteme.  

Obiective specifice – tema mediului:  

D. Îmbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de 
apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea 
localităţilor  

E. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor, prin îmbunătăţirea gestionării deşeurilor şi 
reducerea numărului de zone poluate istoric  

F. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi 
diminuarea schimbărilor climatice cauzate de 
sistemele de încălzire în cele mai poluate localităţi  

G. Conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural, 
prin sprijinirea managementului ariilor protejate, 
inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000 

H. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale 
cu efect asupra populaţiei, prin implementarea 
măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone 

Obiectiv pe mediu – obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu actual al 
ţărilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabilă a resurselor 
naturale  

Obiectiv general S.D.D. – Tema: Sănătate publică – Promovarea unor 
servicii medicale de calitate în condiţii de egalitate şi îmbunătăţirea protecţiei 
împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii 

Obiectiv naţional – Îmbunătăţirea structurilor sistemului de sănătate, a calităţii 
actului medical şi a îngrijirilor furnizate în cadrul serviciilor de sănătate; 
ameliorarea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea performanţei sistemului 
de sănătate  
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Obiectiv specific –  Descentralizarea sistemului sanitar, prin transferul de 
competenţe, atribuţii şi responsabilităţi către administraţia publică locală; 
preluarea de către autorităţile locale a activităţilor de promovare şi educaţie 
pentru sănătate, a competenţelor legate de recrutarea, formarea şi evaluarea 
activităţilor mediatorilor sanitari şi a asistenţilor comunitari, precum şi a 
actelor legate de de asistenţa medicală, inclusiv de medicina dentară, în 
unităţile de învăţământ. 

Obiectiv – Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu actual al stării 
de sănătate a populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale din celelalte state 
membre ale UE; integrarea aspectelor de sănătate şi demografice în toate 
politicile publice ale României. 

Obiectiv general al S.D.D. – Tema: Incluziune socială, demografie, 
migraţie – Crearea unei societăţi bazate pe incluziunea socială, prin luarea în 
considerare a solidarităţii între generaţii şi în interiorul lor şi asigurarea creşterii 
calităţii vieţii cetăţenilor, ca o condiţie a bunăstării individuale durabile  

Obiective specifice:  

A. Dezvoltarea economiei sociale  

B. Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa 
muncii 

C. Promovarea egalităţii de şanse 

D. Iniţiative pentru o piaţă inclusivă a muncii 

 Orizont: Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi instituţional, a 
normelor şi standardelor UE, cu privire la incluziunea socială, egalitatea de 
şanse şi sprijinirea activă a grupurilor defavorizate; punerea în aplicare , pe 
etape, a Strategiei Naţionale pe termen lung privind populaţia şi fenomenele 
migratorii 

Obiectiv general SDD - tema: Sărăcia globală şi sfidările dezvoltării 
durabile – Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel global şi 
asigurarea punerii de acord a politicilor interne şi externe ale Uniunii Europene 
cu principiile dezvoltării durabile şi angajamentele sale în această privinţă 
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Orizont: Obiectiv naţional: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a 
expertizei şi resurselor disponibile în România în slujba asistenţei pentru 
dezvoltare şi alocarea, în acest scop, a circa 0,50 % din venitul naţional brut 

 
 
Strategia de dezvoltare durabilă = instrument pentru atingerea obiectivelor pe 

termen scurt, mediu şi lung în dezvoltarea comunei Buesti. 

Începând din ianuarie 2007, România este stat membru al Uniunii Europene 

şi face primii paşi pe structura Uniunii. Restructurarea, modernizarea, în vederea 

creşterii competitivităţii sectoarelor economice din România constituie o mare 

provocare şi are prioritate maximă în strategia de dezvoltare durabilă a României. 

 Dezvoltarea durabilă este o strategie prin care comunităţile caută căi 

de dezvoltare economică, astfel încât să aducă beneficii calităţii vieţii.  

A devenit un ghid important pentru multe comunităţi, care au descoperit că 

modurile de interpretare tradiţionale de planificare şi dezvoltare creează, mai mult 

decât rezolvă, probleme de mediu înconjurător sau sociale, acolo unde 

interpretările tradiţionale pot conduce la aglomerare, extindere, poluare şi consum 

excesiv de resurse. 

  

Autorităţile locale au de jucat un rol crucial în dezvoltarea durabilă, 

deoarece:  

■ reprezintă comunitatea locală şi lucrează în numele ei;  

■ au un rol planificator important, deoarece desfăşoară, deleagă sau influenţează 

multe dintre serviciile de care depinde calitatea vieţii;  

■ administrează / posedă părţi importante din patrimoniul construit sau natural; 

pot influenţa prin educaţie, sfaturi, informaţii şi exemplu propriu;  
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■ pot cataliza parteneriate cu alte organizaţii; au un impact mare, în calitate de 

consumatori, achizitori şi patroni. 

 Dezvoltarea durabilă a comunităţii se bazează pe resursele locale şi 

strategiile de adaptare elaborate şi promovate în cadrul comunităţii. Această 

abordare vine să consolideze realizările comunităţilor în domeniul dezvoltării.  

În prezent, în lume, sunt peste 6.400 comunităţi locale (municipii, oraşe, sate) care 

elaborează şi implementează strategii şi planuri locale de acţiune de dezvoltare 

durabilă, potrivit principiilor elaborate de Agenda Locală 21, recunoscându-se 

astfel importanţa procesului de planificare durabilă.  

Prin cele patru domenii ale Agendei 21: dimensiunea socială şi economică; 

conservarea şi managementul resurselor pentru dezvoltare; consolidarea rolului 

grupurilor majore; mijloace de implementare, se evidenţiază obiectivele şi 

activităţile prioritare de dezvoltare la nivel global, orientând acţiunile la nivel 

naţional şi local. Pentru ca o comunitate rurală să fie apreciată că se dezvoltă 

durabil, înseamnă că analiza acesteia trebuie abordată prin prisma complexităţii 

problemelor cu care se confruntă, a adoptării politicilor integrate de soluţionare a 

problemelor de mediu, sociale şi economice, a implicării grupurilor majore – 

autorităţile publice locale, ONG-urile, femeile, tinerii, sectorul privat, instituţiile 

academice - în procesul de planificare a dezvoltării şi luării deciziilor. 

  

În procesul de planificare durabilă la nivel local este necesar să se ţină seama 

de anumite principii: 

 

■ dezvoltarea durabilă se realizează pentru cetăţeni şi cu participarea cetăţenilor;  

■ dezvoltarea durabilă are la bază o viziune de lungă durată, care este definită prin 

consens, fiind produsul procesului de consultare a grupurilor comunităţii;  
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■ planificarea durabilă integrează priorităţile de mediu, economice şi sociale;  

■ planificarea durabilă trebuie să fie încadrată în procesul bugetar, pentru a asigura 

acoperire financiară strategiilor elaborate;  

■ priorităţile de dezvoltare durabilă sunt identificate în baza unei analize 

multilaterale a situaţiei existente, prognozând riscurile posibile, examinând 

interdependenţele între provocările locale, naţionale şi globale;  

■ monitorizarea procesului de dezvoltare durabilă în baza indicatorilor locali de 

performanţă;  

■ o strategie de dezvoltare durabilă se elaborează în baza programelor şi politicilor 

de dezvoltare existente, încurajând convergenţa, complementaritatea şi coerenţa 

între diferite politici existente;  

■ participarea largă a comunităţii ajută la lansarea unor noi idei, probleme, care 

trebuie abordate la identificarea capacităţilor necesare pentru realizarea 

propunerilor prezentate, la dezvoltarea unui consens necesar pentru realizarea 

acţiunilor prioritare;  

■ strategiile locale de dezvoltare durabilă se fundamentează pe capacitatea şi 

resursele locale, deoarece multe dintre strategiile existente au eşuat, nefiind 

implementate, din cauza lipsei capacităţii şi a aptitudinilor necesare pentru 

realizarea lor eficientă; 

 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor nu reprezintă un plan detaliat de 

acţiuni, o formulă care să se aplice automat, deoarece soluţiile se prezintă sub 

forma mai multor alternative. Soluţiile diferă, în funcţie de spaţiu, timp, valori şi 

resurse disponibile. Procesul de dezvoltare a comunităţilor locale, din perspectiva 

durabilităţii, implică, întâi de toate, conştientizarea necesităţii planificării 

dezvoltării, a evaluării corecte a punctelor forte şi slabe ale comunităţii, a 
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oportunităţilor şi riscurilor existente sau potenţiale care vor determina, pentru 

comunitate, acţiunile prioritare de scurtă şi de lungă durată.  

O comunitate durabilă se bazează pe cetăţeni activi, care participă la 

dezvoltarea comunităţii lor. Tocmai aceasta reprezintă o prioritate pentru 

comunităţile noastre - spiritul de iniţiativă şi responsabilitate al locuitorilor pentru 

destinul comunităţii lor. 

 Având în vedere liniile impuse de integrarea României în structurile Uniunii 

Europene, este necesar să se stabilească o strategie coerentă de dezvoltare, astfel 

încât toate unităţile administrativ-teritoriale dezvoltate şi mai puţin dezvoltate să 

primească finanţări consistente pentru ca efortul investiţional în domeniu să îşi 

atingă eficienţa scontată şi să se alinieze celorlalte comunităţi din Uniunea 

Europeană. 

 Dezvoltarea durabilă a devenit un obiectiv şi al Uniunii Europeane, 

începând cu 1997, când a fost inclus în Tratatul de la Maastricht, iar în 2001, la 

summit-ul de la Goetheborg a fost adoptată Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

UE.  

 În vederea contribuţiei la realizarea priorităţilor Comunităţii, în special, a 

obiectivelor şi domeniilor de acţiune durabilă din Strategiile Goetheborg şi 

Lisabona, pentru crearea de locuri de muncă, această dezvoltare economică trebuie 

să fie echilibrată şi integrată, ţinând cont de aspectele sociale şi de mediu din 

spaţiul rural românesc. 

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

comunităţile pot să îşi creeze imaginea viitorului, pornind de la condiţiile prezente 

de potenţial şi resurse şi îşi trasează căi de rezolvare a acelui viitor. 

 Domeniile cheie care trebuie vizate în momentul alcătuirii unei strategii 

cadru de dezvoltare a comunităţii sunt: infrastructura şi mediul, dezvoltarea 
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agriculturii eficiente economic, dezvoltarea de servicii în sectorul urban, 

concomitent cu sprijinirea afacerilor, turism şi dezvoltarea resurselor umane şi a 

serviciilor sociale. 

 Planul Local de Acţiune şi proiectele concrete vor trebui să soluţioneze 

problemele sociale, economice şi de protecţie a mediului existente. Termenul de 

realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 5-10 ani 

fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă. Dezvoltarea 

durabilă este bazată pe 3 grupe de factori: schimbări sociale şi politice; schimbări 

economice (inovaţii, dezvoltarea tehnologiei) şi tehnologice; schimbări de 

mediu/climaterice. 

 

Dezvoltarea locală = dezvoltarea comunitară + planificarea dezvoltării 

 Dezvoltare comunitară = participarea activă şi integrarea comunităţii în 

procesele de dezvoltare locală, în vederea atingerii bunăstării pentru toţi 

membrii ei; 

 Planificarea dezvoltării = ansamblu de procese ce implică toate persoanele 

sau grupurile de persoane din interiorul sau exteriorul comunităţii interesate 

(stakeholders), prin care se stabileşte o strategie cu obiective clare de atins 

într-o anumită perioada determinată, precum şi măsurile ce trebuie 

întreprinse.  

 

Planificarea poate fi de tip expert (realizată de un grup de experţi în domeniul 

planificării strategice a dezvoltării, utilizată, în general, când este cerută din 

exterior), de tip consultativ (implicând un grup restrâns de stakeholderi) sau 

participativ (cu participarea tuturor factorilor interesaţi ai comunităţii, 

demers care cere timp). 
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Principiile şi obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă 

Principii: 

1. Durabilitate – condiţii mai bune de trai pentru populaţia săracă, precum şi 

un minimum de condiţii necesare pentru un trai decent şi pentru sănătatea 

şi bunăstarea tuturor; 

2. Competitivitate – permite dezvoltarea economiei proprii în context 

regional şi naţional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv; 

3. Sprijin financiar – putere financiară care să faciliteze accesul la o varietate 

de surse financiare, pentru a satisface nevoile de investiţii şi dezvoltare; 

4. O bună administrare – reacţia eficientă şi efectivă la problemele 

comunităţii, prin responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu 

societatea civilă. 

 

Obiective : 

•••• Să direcţioneze comunitatea spre dezvoltare economică, cu scopul de 

a crea cât mai multe locuri de muncă; 

•••• Să dezvolte un proces comun de organizare, pentru a stabili priorităţile 

comunităţii, strategia şi acţiunile sale; 

•••• Să sprijine autorităţile publice locale în prezentarea strategiilor locale 

şi de investiţii; 

•••• Să determine eficientizarea managementului. 

 

 Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin 7 trăsături care 

se recomandă managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. Cele 

şapte caracteristici ale strategiilor sunt următoarele: imagine asupra viitorului, 
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creativitate, flexibilitate, activitate, toate create pentru acţiune, orientare spre 

schimbare şi orientare spre câştig durabil. 

 Strategia de dezvoltare locală este atât un proces de planificare, cât şi un produs 

care promovează parteneriatul în rândul diferiţilor actori de pe plan local: 

• Administraţia publică locală; 

• Comunitatea locală; 

• Sectorul privat; 

• Reprezentanţii societăţii civile 

 

Scopul parteneriatelor este de a analiza împreună problemele legate de 

dezvoltare, de imaginea creată pentru viitor, de mobilizarea resurselor, de 

elaborarea strategiilor de dezvoltare, a proiectelor, precum şi de 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestora. 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală are la bază răspunsurile la 4 întrebări 

fundamentale: 

 

1. Unde ne situăm în acest moment ? 

2. Unde ne-ar plăcea să ajungem ? 

3. Ce probleme trebuie să ridicăm şi cum ajungem la acel nivel? 

4. Cum trebuie să acţionăm, pentru a atinge acel nivel? 

 

 Pentru a răspunde la aceste întrebări trebuie parcurse etapele de mai jos. 
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1.3 METODOLOGIE 

 

Esenţa unei abordări eficiente asupra dezvoltării durabile constă în 

integrarea unei game de politici şi programe care se completează unele pe altele 

în domeniile social, economic şi protecţia mediului. Pentru a începe orice proces 

de schimbare în cadrul unei comunităţi, trebuie să ia naştere dorinţa de a face acest 

lucru. 

În primul rând, trebuie conştientizat Consiliul local, precum şi comunitatea 

locală de importanţa acestui proces. 

Filozofia trebuie să cuprindă aspiraţiile de viitor ale comunităţii în ceea ce 

priveşte sănătatea, modul de viaţă şi calitatea acesteia, calitatea mediului local şi 

direcţiile viitoare de dezvoltare economică. În ansamblu, viziunea trebuie să ofere 

îndrumare şi orientare spre direcţia în care comunitatea poate acţiona. 

Atât stabilirea unei filozofii, cât şi identificarea problemelor şi cauzelor, 

formularea obiectivelor, stabilirea priorităţilor, stabilirea ţintelor şi identificarea 

opţiunilor de acţiune materializează realizarea strategiei locale de aplicare a 

principiilor dezvoltării durabile. 

După efectuarea acestor paşi, se are în vedere trecerea la elaborarea Planului 

local de acţiune şi a listei proiectelor prioritare care vor soluţiona în mare parte 

problemele sociale, economice şi de protecţie a mediului existente în regiunea în 

care se implementează. 

Pentru început sunt necesari următorii paşi: 

• Stabilirea unei filosofii; 

• Identificarea problemelor şi cauzelor; 

• Formularea obiectivelor; 

• Stabilirea priorităţilor; 
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• Stabilirea ţintelor şi identificarea opţiunilor de acţiune. 

După efectuarea acestor paşi, urmează: 

• Crearea programelor prin care vor fi atacate ţintele; 

• Concretizarea Planului de acţiune; 

• Implementare şi monitorizare; 

• Evaluare şi feedback. 

Prin implementarea strategiei locale se urmăreşte integrarea problemelor de 

protecţie a mediului în procesul de luare a deciziei în sectoarele social şi 

economic, formulându-se astfel un parteneriat strategic. 

 

Obiectivele strategiei de dezvoltare locală a comunei Buesti sunt: 

• Realizarea unui progres social, care să vină în întâmpinarea nevoilor 

fiecărui cetăţean: 

• Creşterea şi stabilizarea economică; 

• Protecţia efectivă a mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale. 

 

Metodologia detaliată pentru realizarea strategiei 

 

A. Evaluarea mediului economico-social şi a potenţialului local 

Strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză 

aprofundată a stării existente a comunităţii realizată printr-un set de indicatori. 

Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea la momentul respectiv 

sau profilul comunitar se realizează prin metode calitative şi cantitative de 

colectare a informaţiilor. 
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Analiza resurselor existente trebuie să fie cât mai realistă posibil, căci ea va 

arăta punctele forte sau, dimpotrivă, punctele slabe ale comunităţii. Primele se cer 

consolidate şi valorificate. Cele din urmă vor trebui analizate sub aspectul cauzelor 

ce le determină, pentru a determina soluţiile şi oportunităţile posibile. 

RESURSE Exemple: 

naturale 

terenuri, tipul acestora, proporţia fiecăruia 
factorii de mediu: apa, aer, sol şi calitatea 
acestora 

Starea de poluare a resurselor naturale 
  

sociale 

Relaţii sociale 
Asociaţii, cooperări (locale, regionale, naţionale 
şi internaţionale) 

Conflicte 

Participarea la procesele locale decizionale 

Suportul politic 
  

umane 

Accesul la serviciile şi facilităţile sociale şi 
medicale 

Diversitatea profesiilor 

Capacitatea profesională a membrilor comunităţii 
  

financiare 

Venituri, economii 

Credite 

Programe de finanţare 
  

 Infrastructura 
Infrastructura (de transport, utilităţi publice), 
starea acesteia şi gradul de accesibilitate 
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Construcţii şi starea acestora 

Dotări, echipamente existente şi starea acestora 
 

Pe baza acestui profil comunitar se realizează matricea SWOT. Este vorba 

de un diagnostic din care să poată fi extrase obiectivele viitoare. 

Matricea expune într-o dispunere vizuală şi concentrează în formulări cât 

mai precise şi concise : 

 punctele forte (S = strengths) 

 punctele slabe (W = weaknesses) 

 oportunităţile (O = opportunities) 

 ameninţările (T = threats) 

Punctele forte şi cele slabe ţin exclusiv de mediul intern al comunităţii, de 
resursele acesteia. Oportunităţile şi ameninţările vin din mediul extern şi ţin de 
cadrul legal, de actorii externi ce pot avea o influenţă pozitivă sau, dimpotrivă, 
negativă asupra comunităţii. 

Este important ca pentru fiecare problemă identificată cu care se confruntă 
comunitatea să fie recenzate mai multe soluţii posibile, pentru a identifica 
opţiunile de luat în dezbatere. 

 

B. Elaborarea conceptului strategic de dezvoltare economico-socială 

B.1. Formularea scopurilor/misiunii, a direcţiilor strategice şi a obiectivelor 

de dezvoltare, bazată pe conturarea realistă a profilului-analizei diagnostic a 

comunei are la bază întâlniri, dezbateri, cu scopul formulării misiunii viitoarei 

strategii de dezvoltare a zonei, precum şi construirea sistemului ierarhic de 

obiective, prin a căror realizare va fi îndeplinită misiunea strategiei de dezvoltare 

a zonei. 

 Strategia elaborată se referă la o durata de 7 până la 10 ani chiar, 

răspunzând la întrebarea “Unde vrem să ajungem?”. 
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 Obiectivele identificate permit, totodată, măsurarea rezultatelor 

implementării, datorită faptului că obiectivele generale şi specifice, precum şi 

rezultatele sunt cuantificabile prin indicatori. 

 Strategia de dezvoltare locală a zonei va reprezenta un instrument de 

promovare economică a zonei care va determina , în final, creşterea nivelului de 

trai din comună. 

B.2. Formularea alternativelor strategice şi a strategiei finale 

În vederea alegerii alternativei strategice optime vor fi realizate patru categorii de 

acţiuni strategice, după cum urmează: 

• strategii de tip SO care utilizează toate avantajele zonei, pentru a 

profita la maxim de oportunităţile mediilor externe; 

• strategii de tip WO, care depăşesc dezavantajele zonei, pentru a 

utiliza la maxim oportunităţile mediilor externe; 

• strategii de tip ST, care utilizează toate avantajele zonei, pentru a 

minimiza ameninţările mediilor externe; 

• strategii de tip WT, care minimizează dezavantajele zonei şi 

minimizează ameninţările mediilor externe. 

Compararea acestor analize SWOT trebuie să permită luarea unor decizii privind 

orientarea strategiei de dezvoltare a zonei, care să răspundă, la cel mai înalt nivel, 

criteriilor de performanţă, sinergie-complementaritate, eficienţă, fezabilitate şi 

impact. 

Strategia elaborată trebuie să răspundă la întrebarea “Cum ajungem 

acolo?”. 

 

C. Implementarea alternativei strategice de dezvoltare durabilă 

Implementarea Planului local de acţiune se va realiza cu  
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ajutorul societăţii de consultanţă care va asigura asistenţă tehnică, consultanţă şi 

orice alte servicii conexe necesare implementării măsurilor de dezvoltare cuprinse 

în programul de acţiune selectat pentru implementare. 

 

 

 

 

 
 Judeţul Ialomiţa se află în partea de sud-est a ţării, în Câmpia Bărăganului, 

diviziune estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiţei şi la interferenţa 

unor vechi şi importante drumuri comerciale, prin care capitala ţării este legată cu 

Moldova şi cu litoralul Mării Negre. 

Vecinii judeţului Ialomiţa sunt : 

• la Nord - judeţele Brăila şi Buzău ; 

• la Nord-Vest – judeţul Prahova ; 

• la Vest – judeţul Ilfov ; 

• la Sud – judeţul Călăraşi ; 

•  la Est – judeţul Constanţa. 

 Suprafaţa totală a judeţului Ialomiţa este de 4.453 km2 (445.289 ha.), din 

care : 3.736 km2 suprafaţă agricolă, 258 km2 suprafaţă cu vegetaţie forestieră, 389 

km2 terenuri cu altă destinaţie şi aproape 69 km2 terenuri neproductive. 

 

STRUCTURA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 

 
Judeţul Ialomiţa are în componenţa sa 3 municipii încadrate, potrivit legii, 

ca localităţi de rangul II: Slobozia, Urziceni şi Feteşti, 4 oraşe: Ţăndărei, Amara, 
Căzăneşti, Fierbinţi-Tîrg care au rangul III şi 57 de comune, cu un total de 121 

Capitolul 2 ANALIZA DIAGNOSTIC INIŢIALĂ 
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de sate (57 de sate - cele reşedinţă de comună - având gradul IV, iar restul de 
sate având rangul V). 

 
Reşedinţa judeţului Ialomiţa este municipiul Slobozia. 

 
2.1. DESCRIEREA TERITORIULUI 
 
2.1.1. Localizarea 
 

Comuna Bueşti se află în partea de sud a judeţului Ialomiţa în Câmpia 
Bărăganului, pe malul drept al râului Ialomiţa. 

Vecinii sunt: 

La Nord: comunele Andraşeşti şi Perieţi; 

La Est: comuna Ciulniţa; 

La Sud: comuna Dragoş-Vodă, judeţul Călăraşi; 

La Vest: comuna Albeşti 

Judetul Ialomita este conformat intr-o forma alungita, urmarind cursul 
raului Ialomita. La nord de raul Ialomita, paralel cu directia cursul raului se afla 
pozitionat drumul national DN 2A, drum national care face legatura intre 
municipiul Urziceni si resedinta de judet Sobozia.  
Din acest drum national se face legatura cu localitatea Buesti, prin intermediul 
drumului judetean DJ 302, drum care pleaca din localitatea Movilita. 
 
2.1.2. Teritoriul 
 

Suprafata totală a comunei Bueşti este de 2586 ha din care:  
- teren proprietate publică 225 ha din care 104 ha proprietate publică de stat 

si 121 ha proprietate publică administraţie locala; 
- teren proprietate privată 2361 ha, din care 103 ha proprietate administraţia 

locală; 
Destinaţia si modul de folosinţă al terenurilor. 
Suprafaţa totală este de 2586 ha, din care: 
- suprafaţa agricolă 2314 ha; 
- păduri si alte terenuri cu vegetaţie forestieră 56 ha; 
- terenuri cu altă destinaţie 148 ha; 
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- terenuri neproductive 47 ha. 
 
2.1.3. Clima 
 
  Teritoriul comunei face parte din tinutul climei de campiei, districtul de 
stepa, subdistrictul Baragan caracterizat prin frecventa mare a maselor de aer 
intens continentalizate in cursul verii si abvectia aerului rece in timpul iernii. 
Din aceasta cauza se intalnesc cele mai mari temperaturi (maximele pot 
depasi 40°) de pe teritoriul tarii, cel mai mare numar de zile tropicale (40-60 de 
zile anual), perioade de seceta pe timpul verii. 
Prezenta cursului Ialomitei, a Lacului Fundata si a padurii de pe malul raului 
determina ameliorarea contrastelor climatice specifice climei temperat–
continentale din Baragan. 
Clima este temperat - continentala, cu urmatorii parametri: 
- temperatura medie anuala .............................................. +10,5C 
- temperatura minima absoluta ......................................... -30,0C 
- temperatura maxima absoluta ........................................ +40,9C 
Precipitatiile medii anuale au valoarea de 456 mm si reprezinta media 
valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani. 
Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: 
- iarna .................................... 81,2 mm 
- primavara.............................113,1 mm 
- vara .................................... 158,2 mm 
- toamna ............................... 103,5 mm 
Sunt considerate “cu precipitatii” toate zilele in care apa cazuta sub forma de 
ploaie, lapovita, grindina, ninsoare etc. a totalizat mai mult de 0,1 mm. 
Un alt factor important al climei il reprezinta determinarea marimii si directiei 
vanturilor. Astfel putem concluziona ca directia predominanta a vinturilor este 
cea nordica (31,5 %) si vestica (13,7%). Calmul inregistreaza valoarea 
procentuala de 23,4%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are 
valoarea de 2,4 - 5,3m/s. 
Precipitatiile atmosferice constituie principala sursa de umezire a solului, de 
alimentare a panzei freatice si a bazinelor hidrografice (cantitatea medie anuala 
514 mm). Stratul de zapada influenteaza bilantul hidric si caloric local, are rol 
protector pentru semanaturi si constituie o rezerva de apa rezultata in urma 
topirii. Stratul de zapada se mentine, in medie, 52,6 zile pe an si a atins grosimea 
maxima de 104 cm. 
Numarul mediu al zilelor cu viscol este cel mai mare din tara (6 viscole). 



 

  

 Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  34

 

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI BUESTI 

 

Temperaturile minime inregistrate pe timpul iernilor au fost de -28°, -30°. 
Vanturile predominante sunt cele din nord si vest. 
 
 
2.1.4. Relieful    
 
 Relieful comunei este de campie, cu o altitudine sub 100 m fata de nivelul 
marii si prezinta trei trepte: lunca Ialomitei (29%), terasa Ialomitei (63%), 
campul (8%). 
Perimetrul Buesti se incadreaza intr-o unitate de campie cunoscuta sub numele 
de Campia Baraganul Ialomitei cu subdiviziunea Campul Amara. 
Campia Baraganului are, in general, o slaba inclinare de la nord la sud si de la 
vest la est. Caracterul plan al campului este ”deranjat” de un relief eolian care 
ocupa jumatatea de nord a interfluviului. Dunele orientate nordnordest – 
sudsudvest, sunt despartite prin depresiuni alungite. Relieful eolian, destul de 
pronuntat in apropiere de Calmatui, devine mai domol pe masura ce inaintam 
spre sud. In partea sudica a zonei de dune se in- talnesc depresiuni de forma 
neregulata, dintre care unele gazduiesc lacuri de stepa-Coltea, Ciocile, Tataru, 
etc. Dunele de pe acest interfluviu sunt in majoritate consolidate. 
Jumatatea sudica a interfluviului are drept substrat depozite loessoide 
deluvial-proluviale care se urmaresc de la paralela localitatii Grivita spre sud. 
Aici campul are altitudinea absoluta de cca 52 m. Imediat la sud de Grivita pe 
suprafata campului exista o zona depresionara pe care s-a instalat valea Lata 
Sarata, intersectata de traseul conductei care formeaza obiectul prezentului 
referat. Valea constituie o prelungire spre amonte a cuvetei lacului Strachina. 
 
2.1.5. Date hidrografice 

 Lacul Strachina a luat nastere prin bararea vaii Lata Sarata cu 
propriile aluviuni in zona localitatii Valea Ciorii. Valea are cursul predominant 
vest-est si o lungime de cca 20 de km pana la coada lacului Strachina. 
Raul Ialomita prezinta malul drept, abrupt taluzat, avand un singur nivel de 
terasa (terasa joasa) pe partea stanga. Aceasta terasa are altitudinea relativa de 5-
7 m si se poate urmari de la Cazanesti pana le Tandarei; podul terasei este 
fragmentat de o serie de lacuri (Strachina, Amara), de aceeasi origine cu cele din 
vaile afluente Dunarii.Valea Privalul iezerului care intersecteaza traseul 
conductei, are un curs lenes desfasurat numai pe suprafata luncii Ialomitei - 
malul stang.Valea are cursul cu directia est-vest, la cca 3 km vest de intersectia 
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cu traseul conductei confluind cu valea Fundata, dupa care capata o directie 
nord-sud si dupa cca 6 km se varsa in Ialomita in dreptul localitatii Poiana. 
Lunca Ialomitei se dezvolta cand pe o parte, cand pe alta a raului, avand o latime 
de 2-6 km, cu o altitudine absoluta de 38 m la Borduselu si de numai 10 m spre 
E, la Lunca. Relieful neted al luncii Ialomitei este tulburat de grinduri de nisip, 
de privaluri pe unde ratacesc apele raului in timpul inundatiilor, si in unele locuri 
de lacuri, alimentate atat de apele de inundatii cat si de stratul acvifer freatic care 
apare sub forma de izvoare la baza versantului campului. 
Referitor la hidrografia perimetrului cercetata in stare naturala, apele de 
adancime si cele de suprafata isi dadeau intalnire pe intinsul sesurilor 
Campiei Baraganului. Dupa viituri, apele stagnau in mlastini si balti 
permanente sau efemere. 
Raurile autohtone au, de cele mai multe ori, albii pe care s-au instalat cursuri de 
ape tributare Ialomitei si lacuri cu apa permanenta sau sezoniera. Acestea din 
urma s-au format prin bararea cu aluviuni a cursului vailor, in conditiile in care, 
panta de curgere fiind foarte mica, cursul acestor vai este unul lenes si meandrat. 
Datorita climatului excesiv de stepa, apa unora din aceste lacuri se imbogatesc in 
saruri, venite la suprafata prin capilaritate. In cazuri exceptionale, cum este cazul 
lacului Amara, concentrarea sarurilor poate conferi lacului caracterul de lac 

salmastru sau chiar sarat. Solutiile saline astfel concentrate creaza conditii bune 
de dezvoltare a unui biotope caracteristic lacurilor sarate dintre care trebuie 
mentionata forma Artemia salina cu cel mai important aport in peloidogeneza- 
formarea nomolului terapeutic. Pe restul traseului vailor acolo aceste ape, in mod 
obisnui curg, in timul secetos acestea seaca vara, cand raman siraguri de balti si 
mlastini, se impotmolesc si meandreaza dezordonat. 
Raurile alohtone nu aveau cursuri fixe ci divagau adesea de la o viitura mare la 
alta. 
Hidrografia de azi este partial transformata, campia drenata de raul Ialomita 

fiind una din suprafetele care au suferit unele modificari antropice. O serie de 
paraie sunt astfel, stapanite prin canale si diguri. Reteaua de canale a marit 
lungimea hidrografiei. Pantele de scurgere ale raurilor din perimetru sunt reduse, 
intre 0,5 – 10/00 sau chiar mai mici. Aceasta panta face ca raurile sa formeze 
meandrari, sa divagheze, sa provoace, dupa cum s-a mentionat, inundatii, 
stagnari de ape, inmlastinari. Apele cantonate in depozitele cele mai recente se 
gasesc la adancimi cuprinse intre 3 – 4 m. 
Hidrografia de suprafata este reprezentata de cursul Ialomitei puternic 
meandrat, de Lacul Fundata (lac de tip liman fluviatil) si un vechi curs sinuos al 
Ialomitei. 
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Lacul Fundata este lac de albie situat in Campia Baraganului Central si se 
incadreaza in partea estica a unitatii structurale Platforma Moesica. Lacul 
Fundata este lipsit de curgere spre raul Ialomita, fapt care conduce, in conditiile 
climatice uscate ale Baraganului, la acumularea in cuveta lacustra a sarurilor. 
Situl este alcatuit in cea mai mare parte din terenuri umede si de agrosisteme. 
Din punct de vedere fitogeografic, lacul se inscrie in subzona de vegetatie 
naturala a stepei, mult modificata in prezent datorita agriculturii si pajistilor 
antropice. 
Aria Lacului Fundata are o suprafata de 391 ha. 
Lacul dispune de namol terapeutic sapropelic. 
Populatia se alimenteaza cu apa potabila din stratul freatic aflat la o 
adancime de 1-10 m. 
 

 2.1.6. Caracteristicile geotehnice 

 Geologic – structural regiunea apartine Platformei Moesice in care se 
disting un soclu cristalin puternic cutat, explorat mai la E si o cuvertura 
sedimentara ai carei primi termeni sunt dislocati, iar urmatorii in pozitie 
orizontala. La zi in regiune apar depozite apartinand cuaternarului cu grosimi 
considerabile in conditiile unei subsidente active in aceasta perioada de timp. 
Pleistocenul superior este reprezentat prin nisipurile de Mostistea, care au o 
grosime de 15 – 25 m, nisipuri argiloase cu intercalatii de pietrisuri, 
depozitele loessoide care acopera interfluviul Ialomita – Calmatui si nisipurile 
aluvionare ale terasei Braila. Depozitele loessoide de pe interfluviul Ialomita – 
Calmatui imbraca un aspect prafos-nisipos si ating 10 – 15 m grosime. 
Subdiviziunea superioara a Pleistocenului superior este reprezentata prin 
depozitele loessoide care acopera ”terasa Fetesti” cu o grosime cuprinsa intre 10 
si 25 m. 
Depozitele loessoide, care acopera terasa joasa a Ialomitei, precum si 
aluviunile grosiere si fine ale luncilor, au fost raportate Holocenului superior. 
Depozitele loessoide apartinand terasei joase a Dunarii, sunt predominant 
nisipoase, slab prafoase, cu grosimi de 4 – 8 m. 
Depozitele aluvionare ale luncilor sunt alcatuite la baza din piertisuri si 
nisipuri (4 – 10 m), iar catre partea superioara din nisipuri, nisipuri argiloase, 
argile nisipoase si maluri, groase de 5 – 8 m. 
Structura geologica a pamantului (subsolul) este formata din urmatoarele 
straturi: argila 20-30%, nisip 50-70%, var 5-10%, humus 5-10%. 
Solurile aluvionare existente in lunca si cele cernoziomice de pe terasa si 
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camp, sunt favorabile culturii cerealelor, plantelor tehnice, legumiculturii etc. 
Majoritatea terenurilor sunt arabile si la ploile torentiale, sunt supuse 
procesului de pluviodenundare. Malurile abrupte de loess sunt frecvent 
afectate de procese de prabusire de natura gravitationala. 
 
2.1.7. Date fitogeografice 
 
      Din punct de vedere al vegetatiei sunt prezente urmatoarele tipuri: 
-vegetatia de silvostepa si stepa cu terenuri agricole si pajisti puternic 
modificate, cu vegetatie ierboasa mult saracita de specii (dintre speciile inca 
existente amintim: paisuri, pelenita, coada soricelului); 
-vegetatia de lunca cu paduri (de stejar, frasin, carpen, ulm, artar, jugastru, plop, 
salcie, rachita), cu terenuri agricole si pajisti; pe malurile apelor se intalnesc si 
papura, trestie, rogoz si stuf; 
Asadar, comuna dispune de o suprafata forestiera cu o pondere sub 4,53%. 
Vegetatia naturala intalnita mai cuprinde: 
-in fanete: trifoi, lucerna, borceag, iarba. 
-in padure: ghiocel, toporas, grausor, capsuni, mure, alune, ciuperci, 
ciuculeti, traista ciobanului, codita soricelului, musetel, rozmarita, floarea de tei, 
soc. 
-in lunca: maces, trandafir salbatic, porumb, macris, hamei. 
-la camp: albastrita, sangele voinicului, sulfina, nemuritoarea, dragaica, 
glicina, margarete, cicoare, floarea miresii, papadia, garofita salbatica. 
Facand parte dintr-o zona cu conditii favorabile dezvotarii agriculturii, 
vegetatia naturala a fost inlocuita, pe cea mai mare parte a teritoriului 
comunei, cu culturi agricole de: 
-cereale (grau, porumb, secara, orz, ovaz, orez), 
-plante industriale (rapita, bumbac, tutun, in, canepa, sfecla de zahar, floarea 
soarelui), 
-leguminoase pentru boabe (fasole, mazare, linte), 
-legume (cartof, morcov, patlagele, varza, pastarnac, usturoi, gulie, ridichie), -
plante de nutret, 
-pomi fructiferi (prun, mar, par, gutui, piersic, cires, visin, nuc, cais), 
-vita de vie. 
Florile de gradina specifice comunei sunt: dalia, carciumaresele, croite, liliac 
nemtesc, panselute, flori de paie, trandafiri altoiti, ochiul boului, busuiocul, isma, 
rosmarin, lamaita, tufanica, crisantema, petunie, regina noptii, catifeluta, lalele, 
crin, ghiocei, narcisa, bujor, rozete, garofite turcesti. 
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Fauna 
Zona comunei este reprezentata de: 
- mamifere [rozatoare (popandau, harciog, soarece de camp/ padure/ stepa), 
iepure de camp, dihor, vulpe, urs, lup, vidra, cerb, caprioara]; 
- pasari [dropie (intalnita foarte rar), porumbel, ciocanitoare, vrabie, 
ciocarlie, pitigoi, sticlete, mierla, privighetoare, randunica, pitulice, sturz, 
potarniche, pitpalac, graur, prigorii, pasari rapitoare-carnivore (uliu, 
bufnita, cucuvea, herete, sorecar), rata, gasca, lisita, pescarus, barza, 
cocor, cocostarc, pelican, lastunul de mal]; 
- taratoare [guster/soparla verde, sarpe, vipera, broasca]; 
- animale de apa [crap, guvid, salau, stiuca, caras, caracuda, albisoara, 
animale de ape statatoare (rac, scoica, melc, rama, lipitoare)]; 
- insecte [lacuste, cosari, greieri, calugarite, carabus, ragacea, croitorul, 
curiul, albina, furnica, viespe, fluture cap de mort, fluture alb, musca, 
tantar, viermele graului, gandacul rapitei, gargarita, paianjen, paduche, 
panglica, purice, plosnita]; 
- animale si pasari domestice [bou, vaca, oaie, capra, cal, magar, catar, 
porc, gaina, curca, rata, gasca, bibilica]. 
Speciile de pasari, enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE, 
care populeaza lacul Fundata sunt: 
- A293 Acrocephalus melanopogon, A229 Alcedo atthis, A042 Anser 
erythropus, A255 Anthus campestris, A024 Ardeola ralloides, A060 Aythya 
nyroca, A396 Branta ruficollis, A138 Charadrius alexandrinus, A196 Chlidonias 
hybridus, A197 Chlidonias niger, A031 Ciconia ciconia, A081 Circus 
aeruginosus, A038 Cygnus cygnus, A027 Egretta alba 
A026 Egretta garzetta, A002 Gavia arctica, A127 Grus grus, A075 
Haliaeetus albicilla, A131 Himantopus himantopus, A022 Ixobrychus 
minutus, A338 Lanius collurio, A339 Lanius minor, A073 Milvus migrans, 
A023 Nycticorax nycticorax, A019 Pelecanus onocrotalus, A393 
Phalacrocorax pygmeus, A151 Philomachus pugnax, A034 Platalea 
leucorodia, A032 Plegadis falcinellus, A132 Recurvirostra avosetta, A195 
Sterna albifrons, A193 Sterna hirundo, A166 Tringa glareola. 
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: 
- Branta ruficollis, Anser eryropus, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia, 
Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Phalacrocorax pygmaeus, Nycticorax 
nycticorax, Pelecanus onocrotalus, Himantopus himantopus, Recurvirostra 
avosetta, Sterna albifrons, Grus grus, Sterna hirundo. 
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2.1.8. Protecţia seismică 
 
Conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), 
Tc a timpului de raspuns, perimetrul Buesti are coeficientul Tc = 1.0 s, iar 
conform zonarii teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei 
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul de recurenta 
IMR = 225 ani, perimetrul cercetat are valoarea: ag = 0.25 g. Incadrarea seismica 
este in conformitate cu “Codul de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de 
proiectare pentru cladiri”, indicativ P100 – 1/2013. 
Adancimea maxima la inghet este de 0,90 m, iar frecventa medie a zilelor 
de inghet cu T≤0°C este de 113,8 zile/an. 
 

2.2. PATRIMONIUL ISTORIC 
 
2.2.1. Caracteristicile istorice ale localităţii 

 

 Etimologia numelui localitatii Bueşti 
 

 
Bueşti este numele pe care se pare ca l-a dobândit localitatea după ocupaţia 

primelor familii care s-au aşezat în teritoriu în jurul anilor 1593 – 1594 – 
boiangeria. 

Apelativul de BUEŞTI, desemnând un sat sau o moşie, există asadar de pe 
vremea lui Mihai Viteazul. În cartea de hotărnicie a moşiei Bueşti, judeţul 
Ialomiţa, moşie a Mănăstirii Cernica se aminteşte despre “locul pietrii cei vechi, 
ce au fost hotarul lui Mihaiu Vodă, despărţitoare cu Bueşti”. 

 

Atestare  documentara 
 
 

Moşia Bueşti  este mentionată pentru prima dată într-un act de danie al lui 
Radu Voievod din 23 iunie 1608 (7116). 

La anul 1778 numele satului era Boeşti, la anul 1835 (după Harta rusă) este 
Bueşti. 

La anul 1813 satul are 17 familii stabile. In vecinatatea satului – care la 
inceput se află pe malul râului Ialomiţa, în luncă, iar in jurul anului 1840 s-a mutat 
pe deal din cauza inundaţiilor, au fost si chili în care locuiau 13-14 călugari 
aparţinând de Sfânta Mănăstire Cernica. În anul 1843 s-a zidit Biserica din zid 
având ctitor pe Părintele Calinic de la Cernica. 
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Ulterior primei atestari documentare a satului Bueşti, numele localitaţii 
(moşiei) sau ale unor persoane din Bueşti, apare din ce în ce mai des în documente: 

- 1618 (7126) Alexandru Voievod întareşte lui Jupân Ianache ocina la 
Cetatele în judeţul Ialomiţa – este menţionat ca martor “Mihai paharnicul din 
Bueşti”; 

- 1626 (7135) Alexandru Voievod slobozeşte de rumânie pe Stan si Grozea 
.. se spune: “căci au fost boieri cu moşie de moştenire în satul Bueşti, judeţul 
Ialomiţa”; 

- 1642 (7150) Matei Voievod, nepot lui Basarab Voievodul întareşte lui 
Dumitru Dudescu, mare vornic “cumparaturi de moşie la Bueşti, judeţul Ialomiţa”. 
Sunt mentionaţi” “fata Căciulatului din Bueşti”, “Manea fata popii Mihăilă din 
Bueşti”. Şi “alţi megieşi din Bueşti”; 

- 1675 Cartea de hotărnicie a moşiei Bueşti, judeţul Ialomiţa, a lui Radu 
Postelnic Dudescu si a megieşilor; 

- 1731 Cartea de hotărnicie a moşiei Bueşti de pe apa Ialomiţei, parte 
cumparată de răposata jupâneasă Dudeasca, moasă lui Constantin Dudescu, Vel 
(= mare) Spătar; 

- 1777 Însemnare  de actele mosiei Bueşti, luate de Tudorache Poenaru de 
la boier până se vor indrepta hotarele; 

- 1792 Porunca lui Mihail Constantin Suţul Voievod către  ispravnicul 
judeţului Ialomiţa să cerceteze plângerea Biv Vel Medelnicerului Ioan Ştirbei 
pentru moşia sa Bueşti, unde sătenii taie fără voie pădurea de acolo; 

- 1808 Jalba lui Nicolae Perieţeanu către Divan pentru vânzarea moşiei 
Cătunu de lângă Bueşti Slugerului Răducan Poenaru; 

- 1838 Lista cu zapisele moşiei Bueşti, judeţul Ialomiţa, Zapisul Stareţei de 
la Mănăstirea Pasărea prin care se înţelege cu egumentul de la Cernica în privinţa 
moşiei Bueşti; 

- 1842 Cartea de hotărnicie a moşiei Bueşti din judeţul Ialomiţa a Mănăstirii 
Cernica; 

- 1853 Insemnare de suma Stânjenilor moşiei Bueşti. 
 
Apartenenţa teritorial – administrativă 
 

Satul Bueşti ca unitate administrativ –teritorială a fost înfiinţat încă din anul 
1813, de la 1864 la 1924 si de la 1968 la 2004 a aparţinut comunei Albeşti. In 
perioada 1924 – 1968 a fost comună, cum de alfel este din 2004 pâna azi. Din anul 
1778 pâna azi Bueştiul ţine de judeţul Ialomiţa. 
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Ca unitate administrativ-teritorială, comuna Bueşti are calitate de persoană 
juridică de drept public, având un patrimoniu propriu şi capacitate juridică 
deplină. Comuna este formată dintr-un singur sat, Bueşti. Comuna are rangul IV. 
 
 
2.3 URBANISMUL 
 
2.3.1 Intravilanul existent. Bilanţ teritorial. 
 
Buesti este o comună în judeţul Ialomiţa, Muntenia, România, formată din satul 
Buesti. 
Comuna Buesti este situata in Baraganul central (estul Campiei Romane), pe 
malul stang al raului Ialomita. 

Suprafata totală a comunei Bueşti este de 2586 ha din care:  
- teren proprietate publică 225 ha din care 104 ha proprietate publică de stat 

si 121 ha proprietate publică administraţie locala; 
- teren proprietate privată 2361 ha, din care 103 ha proprietate administraţia 

locală; 
Destinaţia si modul de folosinţă al terenurilor. 
Suprafaţa totală este de 2586 ha, din care: 
- suprafaţa agricolă 2314 ha; 
- păduri si alte terenuri cu vegetaţie forestieră 56 ha; 
- terenuri cu altă destinaţie 148 ha; 
- terenuri neproductive 47 ha. 

 
 
2.3.2 Caracteristicile zonelor functionale din intravilan 

 Buesti este o comună în judeţul Ialomiţa, Muntenia, România, formată din 
satul Buesti. 
 

2.3.3 Bilanţ teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului 

administrativ 

Destinaţia si modul de folosinţă al terenurilor. 
Suprafaţa totală este de 2586 ha, din care: 
- suprafaţa agricolă 2314 ha; 
- păduri si alte terenuri cu vegetaţie forestieră 56 ha; 
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- terenuri cu altă destinaţie 148 ha; 
- terenuri neproductive 47 ha. 
 

2.4 CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTURI  

  

 UAT Bueşti se află în partea de sud a judeţului Ialomiţa în Câmpia 
Bărăganului, pe malul drept al râului Ialomiţa. 

Vecinii sunt: 

La Nord: comunele Andraşeşti şi Perieţi; 

La Est: comuna Ciulniţa; 

La Sud: comuna Dragoş-Vodă, judeţul Călăraşi; 

La Vest: comuna Albeşti 

Judetul Ialomita este conformat intr-o forma alungita, urmarind cursul 
raului Ialomita. La nord de raul Ialomita, paralel cu directia cursul raului se afla 
pozitionat drumul national DN 2A, drum national care face legatura intre 
municipiul Urziceni si resedinta de judet Sobozia.  

Din acest drum national se face legatura cu localitatea Buesti, prin 
intermediul drumului judetean DJ 302, drum care pleaca din localitatea Movilita. 
 

Drumurile locale sunt asfaltate in totalitate.  

Se doreste reabilitarea drumurilor de interes agricol. 

Se doreste realizarea trotuarelor in intreaga localitate. 

 

2.5 ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 
 

Din punct de vedere calitativ apa consumată de populaţie , care provine 
din stratul freatic superior, în majoritate , prezintă o serie de compuşi ai 
azotului , fosforului , chiar şi din grupa metalelor grele, care comnaţia şi cu 
duritatea excesivă o fac din punct de vedere al normelor sanitare în vigoare 
, nepotabilă . Din aceasta cauză a fost necesară promovarea unei investiţii 
prin care să asigure alimentarea cu apă potabilă a localităţii , cu respectarea 
normelor calitative impuse de reglementările sanitare din domeniul în vigoare. 
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Pentru dezinfectarea mai mult preventivă a apei , s-au prevăzut realizarea 
unei staţii de clorinare, cu clor gazos. 
Presiunea necesară reţelei de distribuţie în scopul transportării apei în 
zonele de consum , se realizează prin intermediul unei staţii de pompare 
echipată cu convertizor de frecvenţă necesar pentru fucnţionarea pompelor 
cu turaţie variabilă , în scopul prelucrării unei eficienţe din punct de vedere al 
consumului energetic , a variaţiilor orare de debit şi menţinerea constanta a 
presiunii în reţeaua de distribuţie. 
Intreaga populatie consuma apa de la reteaua locala, retea ce a cunoscut un 
proces de imbunatatire si modernizare, de care toata lumea este multumita. 
La nivelul comunei se are in vedere realizarea sistemului de canalizare. 

 

2.6 MEDIU 

 

Poluarea atmosferei reprezintă unul dintre factorii majori care afectează 

sănătatea şi condiţiile de muncă ale populaţiei. Disconfortul produs de fum  şi 

mirosuri , reducerea vizibilităţii, efectele negative asupra sănătăţii umane şi a 

vegetaţiei produse de pulberi şi gaze nocive, daunele asupra construcţiilor datorate 

prafului şi gazelor corozive se înscriu printre problemele majore de mediu ale 

zonelor locuite. 

Menţinerea calităţii atmosferei în limite acceptabile, cu tendinţa de aducere 

la parametri naturali, constituie o linie strategică esenţială a unui program de 

management al mediului într-o zonă, program al cărui scop constă în reconstrucţia 

ecologică a zonei şi asigurarea dezvoltării ei durabile. 

Se doreste infiintarea unui sistem propriu de salubritate la nivelul comunei, cat si 

a unei gropi de gunoi si platforme pentru deseuri menajere si colectate selectiv. 
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2.7 SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI MEDIUL DE AFACERI 

 

Economia comunei reflectă caracteristica resurselor de care dispune. 

Localizarea în interiorul unei vaste regiuni de câmpie şi-a pus amprenta asupra 

potenţialului economic şi a posibilităţilor de valorificare a resurselor de 

dezvoltare.  

Atributele calitative ale mediului natural – condiţiile geo morfice, climatice, 

hidrografice – au condus la specializarea economică a comunei Buesti în activităţi 

agricole. 

Evoluţia recentă indică o ameliorare în dominanta activităţilor agricole în 

economia locală, datorită impactului favorabil al proprietăţii particulare asupra 

pământului, reclamând acţiuni eficiente de pregătire profesională a noii generaţii 

în munca agricolă. 

 

2.7.1 Agricultură şi silvicultură 

 

Teritoriul administrativ al comunei Buesti dispune de o ofertă naturală 

deosebit de favorabilă pentru dezvoltarea agriculturii ca funcţiune economică de 

bază. Drept urmare, activitatea economică de bază în comuna Buesti o reprezintă 

agricultura. 

 

2.7.2 Serviciile 

 

Prestările de servicii se realizează în special pentru agricultură, fiind 

asigurate prin societăţile agricole înfiinţate. 
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Celelalte servicii se asigură în procent foarte mic şi la standarde scăzute 

(croitorie, frizerie ş.a.).   

 

2.7.3 Comerţ 

 

În comună funcţionează atât unităţi alimentare sau mixte, organizate sub 

formă de asociaţii familiale sau societăţi comerciale. 

 

2.7.4 Industrie 

 

Industria este slab reprezentată. Odată cu acumularea de capital există 

posibilităţi ca activităţile private să se îndrepte mai mult spre producţie şi servicii. 

 

2.7.5 Spirit antreprenorial 

 

Dintre persoanele intervievate, 14 ar intenţiona să-şi înceapă o activitate pe 

cont propriu/să-şi deschidă o afacere. 

În ceea ce priveşte agenţii economici, aceştia nu dispun de informaţii cu 

privire la transformările pe care le înregistrează România odată cu integrarea 

în Uniunea Europeană. Puţinele informaţii de care dispun cu privire la legislaţie 

şi fondurile structurale sunt provenite , în general, din mass-media. 

 

 

 

 

 



 

  

 Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  46

 

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI BUESTI 

 

2.7.6 Gradul de informare legat de posibilităţile de dezvoltare a 

afacerii 

  

 Agenţii economici din comună nu sunt foarte optimişti cu privire la 

perspectivele de viitor ale mediului de afaceri, printre cele mai importante 

probleme identificate de aceştia fiind: 

• Migraţia forţei de muncă; 

• Lipsa de personal calificat; 

• Problemele financiare (impozitare, fiscalitate mare, dobânzi bancare 

ridicate); 

• Obţinerea dificilă a finanţărilor europene şi a informaţiilor legate de 

acestea; 

• Condiţiile meteo nefavorabile şi calamităţile din ultimii ani -  aceasta 

constituind o problemă importantă pentru societăţile agricole. 

 

2.7.7 Caracteristicile forţei de muncă 

 
Situaţia comunei Buesti este caracterizată printr-un prununţat caracter de 

ruralitate şi fragilitate din punct de vedere al potenţialului economic şi al 
capitalului uman. 
Repartiţia salariaţilor pune în evidenţă câteva tendinţe clar conturate în evoluţia 
recentă: 
• Dezvoltarea monosectorială – activitatea predominantă în comună fiind 
agricultura; 
• Diminuarea până la dispariţie a activităţilor industriale; 
• Amplificarea activităţilor de servicii, în special, cele conexe agriculturii. 
Dominanta activităţilor agricole, promovarea altor tipuri de activităţi care nu 
solicită un nivel ridicat de pregătire, şi mai ales atracţia centrelor urbane din 
apropiere pentru forţa de muncă calificată – sunt elementele care au perpetuat 
gradul redus de pregătire profesională. Principala disfuncţionalitate privind 
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modul de ocupare a forţei de muncă o constituie faptul ca persistă indicele redus 
de atractivitate al mediului economic şi al facilităţilor sociale. De aici, migrarea 
populaţiei către centrele urbane învecinate în legătură directă cu oferta slabă de 
locuri de muncă a agenţilor economici din comună. 

La recensămintele organizate in ultimele decenii populaţia comunei Bueşti 
a înregistrat urmatoarele cifre: 

- decembrie 1912 – 1342 locuitori 
- aprilie        1941 – 1673 locuitori; 
- ianuarie     1977 – 1556 locuitori; 
- ianuarie     1992 – 1222 locuitori; 
- martie        2002 – 1223 locuitori; 
- decembrie  2012 – 1201 locuitori. 
Structura populaţiei de la ultimul recensământ se poate clasifica astfel:  
- dupa sex – 51 % barbaţi si  49% femei; 
- dupa naţionalitate – 99,9% română si 0,1% aromână; 
- dupa religie – 100% orodoxă. 
Bueştenii se descriu ca fiind oameni harnici, gospodari, cunoscători dar 

curiosi, respectuoşi şi mai frumoşi la chip decât cei din localitaţile învecinate. 
Raporturile dintre săteni sunt relative. Sunt foarte individualişti. Faţă de preot, 
învătători, funcţionarii din administraţia locală, alte autoritaţi, sunt în general 
cuviincioşi. Fac politică, au fost cazuri de învrajbiri pe teme politice. Acum sunt 
mai prudenţi. Pe orăşenii care s-au mutat în sat nu prea îi iubesc, îi privesc în 
general ironic, pe cei care se duc regulat la biserică îi consideră ca nefiind cei 
mai cinstiti si credincioşi dintre ei. Le place să se fălească cu gospodariile si 
casele pe care le au, precum si cu câstigul pe care-l realizează. Le place să 
acorde porecle celorlalţi, asa că în prezent majoritatea lor sunt cunoscuţi după 
nume, dar în sat mai mult după poreclă 
 
Somaj: 
Ca urmare a lipsei locurilor de munca si a oportunitatilor de afaceri,rata 
somajului in localitatea noastra se situeaza la peste 15% din populatia activa. 
Existenta trenului ca mijloc de transport a determinat apariţia unei categorii 
sociale aparte, a navetiştilor în marea lor majoritate muncitori şi funcţionari. 
Naveta, fenomen important în ansamblul complex al migraţiei de tip 
ocupaţional, influenţează, atât structura generală a populaţiei, cât şi 
ponderea şi structura populaţiei ocupate. 
 Astfel, zilnic, navetismul constituie un flux-reflux al populaţiei de la sat 
către oraş. 
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 Periodic, condiţionat de lucrările agricole, are loc un adevărat exod al populaţiei 
de la oraş la sat, apărând un fenomen invers tendinţei generale a migraţiei 
forţei de muncă, cu influenţe asupra structurii forţei de muncă la nivelul 
comunei.  
 
Intelectualii sunt în număr mic stabiliţi în sat, aceştia fiind cadre didactice, cadre 
medicale sau funcţionari publici. 
 
Şomerii formează o categorie aparte, fiind în special tineri absolvenţi de liceu. 
Pensionarii, veteranii de război, casnicele de toate vârstele si copiii constituie 
alte categorii sociale, în cadrul acestor categorii manifestându-se o anumită 
dinamică socială, având ca forţă interesele politice, de serviciu, de religie, de 
vârstă. 

 

2.7.8 Populaţia–caracteristicile demografice 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă denotă diferenţe cantitativ 
semnificative între segmentul grupat între 25-40 de ani şi extremităţile 
inferioară şi superioară. Semnificaţia acestei structuri, rezultat al unui 
proces de populare, poate fi interpretat diferit, în funcţie de perioada de 
timp la care dorim să o raportăm; pentru momentul la care a fost realizată 
statistica, diferenţa dintre segmentul activ şi cel inactiv situat în 
extremităţile acestuia sugerează un grad important de dependenţă 
economică. 

Populaţia este majoritar de origine română. 

 

2.8 CALITATEA VIEŢII 

 
 La prima întrebare din chestionar, şi anume « Cât de mulţumit sunteţi de 
felul în care trăiţi », majoritatea locuitorilor comunei Buesti, respectiv 50,98%, 
menţionează un grad multumitor de satisfacţie privind nivelul propriu de trai, 
37,25% sunt foarte multumiti, iar 11,76% nu prea sunt multumiti. 
Din punct de vedere al părerii locuitorilor despre nivelul de trai general al 
comunei, 78,43% consideră că acest nivel este unul ridicat, iar 17,65% considera 
comuna având un nivel de trai foarte ridicat. 
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2.8.4 Infrastructura instituţional-administrativă 

 

Legat de insuficienţa sau absenţa unor instituţii publice au fost menţionate 

următoarele: 

- zona recreere; 

- zone agrement. 

Disfuncţionalităţi generate de insuficienţa sau absenţa unor instituţii 

publice: lipsa delimitării unei zone centrale de interes comunitar şi, de aici, 

necesitatea introducerii de dotări noi, în vederea închegării unei zone centrale de 

interes public, existenţa unor terenuri insuficient valorificate, atât în centru, cât şi 

spre periferii, lipsa unor spaţii amenajate aferente dotărilor publice, starea 

necorespunzătoare a unor institutii de interes public. 

In vederea asigurarii unui nivel ridicat al serviciilor publice gestionate de 
administratia publica locala, in perioada 2021 – 2027 investitiile vor fi 
directionate cu precadere spre: 
 modernizarea si extinderea cladirii primariei, 
 reabilitarea si dotarea cladirilor publice, inclusiv cu sisteme de energie 
regenerabila, 
 instalarea unui sistem de supraveghere cu camere video, in comuna, 
 achizitionarea de utilaje de deszapezire, 
 infiintarea unor servicii precum cel de politie comunitara si cel de 
salubritate, 
 realizarea unui sistem de iluminat stradal, in toata comuna, cat si pentru 
cimitir 
 realizare baza sportiva, terenuri sport si de agreement, parcuri si locuri de 
joaca, piata agroalimentara,  
 amenajarea unei platforme de salubrizare pentru un bun management 

al deseurilor. 

A fost realizat un loc de joaca cu zona fitness in centrul satului Buesti in 

anul 2020, cu fonduri de la A.D.I. Ialomita si cofinantare din bugetul local, 
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investitie ce a fost foarte apreciata de locuitorii comunei si a avut un real succes 

atat in randul copiilor cat si al adultilor, urmand a se depune pentru sesiunea din 

2021 inca un proiect pentru a accesa fonduri pe A.D.I. 

 

2.8.5 Infrastructura educaţională 

 

În comună există atât şcoala cât şi grădiniţa. 
Sunt proiecte de reabilitare scoala pe CNI, cat si realizarea salii de sport. 
In anul 2020 a fost realizat un loc de joaca, din fonduri de la A.D.I. Ialomita si 
cu aport propriu, pe amplasamentul gradinitei din satul Buesti. 
Nivelul de satisfacţie privind calitatea învăţământului din comună este unul 
ridicat, 86.27% dintre persoanele intervievate declarându-se mulţumite sau foarte 
mulţumite. 13,73% dintre persoane declară ca nu cunosc situatia.  
Legat de felul în care arată şcolile şi grădiniţele toate persoanelor intervievate se 
declară mulţumite sau foarte multumite de acest lucru. 

 

2.8.6 Infrastructura medicală 

 

Majoritatea persoanelor intervievate se declară mulţumite de serviciile 
medicale din comună, respectiv 39,22% din persoane, 31,37% sunt nici 
multumite nici nemultumite, restul fiind nemultumite sau nu raspund. 
La întrebarea referitoare la posibilitatea de a cumpăra medicamente din comună 
toate persoanelor intervievate s-au declarant multumite sau foarte multumite. 
Pe raza localitatii exista o farmacie umana, in satul Buesti, in cadrul 
dispensarului uman. S-a demarat un proiect de reabilitare a dispensarului uman 
pentru imbunatatirea calitatilor sistemului medical, urmand a se depune pentru 
obtinerea unei finantari. Se doreste si dotarea lui cu echipamente si dotari 
performante. 
 
 

2.8.7 Infrastructura de cult 

Moşia Bueşti  este mentionată pentru prima dată într-un act de danie al lui 
Radu Voievod din 23 iunie 1608 (7116). 
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La anul 1778 numele satului era Boeşti, la anul 1835 (după Harta rusă) este 
Bueşti. 
La anul 1813 satul are 17 familii stabile. In vecinatatea satului – care la inceput 
se află pe malul râului Ialomiţa, în luncă, iar in jurul anului 1840 s-a mutat pe 
deal din cauza inundaţiilor, au fost si chili în care locuiau 13-14 călugari 
aparţinând de Sfânta Mănăstire Cernica. În anul 1843 s-a zidit Biserica din zid 
având ctitor pe Părintele Calinic de la Cernica. 
 

Ulterior primei atestari documentare a satului Bueşti, numele localitaţii 
(moşiei) sau ale unor persoane din Bueşti, apare din ce în ce mai des în documente: 

- 1618 (7126) Alexandru Voievod întareşte lui Jupân Ianache ocina la 
Cetatele în judeţul Ialomiţa – este menţionat ca martor “Mihai paharnicul din 
Bueşti”; 

- 1626 (7135) Alexandru Voievod slobozeşte de rumânie pe Stan si Grozea 
.. se spune: “căci au fost boieri cu moşie de moştenire în satul Bueşti, judeţul 
Ialomiţa”; 

- 1642 (7150) Matei Voievod, nepot lui Basarab Voievodul întareşte lui 
Dumitru Dudescu, mare vornic “cumparaturi de moşie la Bueşti, judeţul Ialomiţa”. 
Sunt mentionaţi” “fata Căciulatului din Bueşti”, “Manea fata popii Mihăilă din 
Bueşti”. Şi “alţi megieşi din Bueşti”; 

- 1675 Cartea de hotărnicie a moşiei Bueşti, judeţul Ialomiţa, a lui Radu 
Postelnic Dudescu si a megieşilor; 

- 1731 Cartea de hotărnicie a moşiei Bueşti de pe apa Ialomiţei, parte 
cumparată de răposata jupâneasă Dudeasca, moasă lui Constantin Dudescu, Vel 
(= mare) Spătar; 

- 1777 Însemnare  de actele mosiei Bueşti, luate de Tudorache Poenaru de 
la boier până se vor indrepta hotarele; 

- 1792 Porunca lui Mihail Constantin Suţul Voievod către  ispravnicul 
judeţului Ialomiţa să cerceteze plângerea Biv Vel Medelnicerului Ioan Ştirbei 
pentru moşia sa Bueşti, unde sătenii taie fără voie pădurea de acolo; 

- 1808 Jalba lui Nicolae Perieţeanu către Divan pentru vânzarea moşiei 
Cătunu de lângă Bueşti Slugerului Răducan Poenaru; 

- 1838 Lista cu zapisele moşiei Bueşti, judeţul Ialomiţa, Zapisul Stareţei de 
la Mănăstirea Pasărea prin care se înţelege cu egumentul de la Cernica în privinţa 
moşiei Bueşti; 

- 1842 Cartea de hotărnicie a moşiei Bueşti din judeţul Ialomiţa a Mănăstirii 
Cernica; 
- 1853 Insemnare de suma Stânjenilor moşiei Bueşti. 
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Locuitorii  comunei Bueşti au ocupaţii specifice zonei din care localitatea 

face parte, respectiv agricultori, mecanizatori, crescători de animale, prestatori de 
servicii în morărit si bătut porumb, precum si lucrători în construcţii. 

Tradiţii care s-au păstrat: 
- în timpul sarcinii femeia este sfătuită, ca de câte ori vede un chip 

respingător să-şi aducă aminte că este însărcinată, ca să nu nască un copil ca acel 
pe care l-a văzut; 

- dacă noul născut are un semn particular care seamănă cu fructe, flori, 
înseamnă că în timpul sarcinii femeia a pus mâna si a furat ceva asemănător; 

- la vârsta de 1 an, băiatului i se ia moţul iar fetei i se rupe turta; 
- preotul nu face cununia religioasă dacă tinerii nu sunt cununaţi civil. Nunta 

începe sambată seara când la fată se face “Bradul” si “Rasul” la băiat. Duminica 
seara este “masă mare” iar către sfârsit “se dă darul’. 

- la moarte, cei care veghează au grijă ca în camera mortului să nu intre vreo 
pisică, pentru că atunci mortul se face “strigoi”. 

- obiceiuri ocazionale: In seara de dinaintea ajunului Crăciunului copii 
umblă cu “Bună dimineaţa”, iar in cea a ajunului Crăciunului cu “Colindul”. In 
dimineaţa Crăciunului se cantă “Steaua”. In ajunul anului nou se umblă cu 
“Pluguşorul” dimineaţa iar dupăamiază cu ”Plugul cel mare”. In dimineaţa de 
Sfântul Vasile copii umblă cu “Sorcova”. Pe data de 6 ianuarie se face 
“Boboteaza” când preotul botează oamenii şi animalele. Au loc întreceri cu cai. 
De lăsatul secului, băietii umblă cu dihorniţa (Urlalia) şi fac focuri pe la colţuri de 
străzi. 
- este păcat să se spele rufe vinerea, nu e bine să pleci marţea la drum, sâmbătă 
sunt 3 ceasuri rele, nu este bine să te întorci din cale. Dacă te întalnesti cu un 
popă sau iţi taie calea pisica iţi merge rău. 

 

2.8.8  Infrastructura culturală 

 

Există un camin cultural în comuna Buesti si o biblioteca comunala cu 
acces la internet. 
 Căminul Cultural uşor – uşor trebuie să-şi redescopere scopul iniţial, şi 
anume, pe vremuri se dădeau matineuri, filme pe care toţi tinerii şi copiii le 
vedeau, sau se făceau serbări de toată frumuseţea. 
 Se doreste reabilitarea caminului cultural. 
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2.8.9 Infrastructura pentru sport 

 

Zona de sport este destul de dezvoltată, comuna având amenajat un teren 

de fotbal de dimensiuni reduse şi un stadion. 

La întrebarea referitoare la posibilitatea de a petrece timpul liber in comună 

majoritatea persoanelor intervievate s-au declarant multumite, respectiv 64,71%, 

25,49% se declară foarte multumite, iar 7,84 se declara nici multumite nici 

nemultumite. 

Domeniul sportiv este reprezentat, din punct de vedere al infrastructurii, de 1 

teren de sport de dimensiuni mari din comuna Buesti. 

  
  

2.8.10  Siguranţa cetăţeanului 

 

Comuna Buesti doreste doreste sa implementeze iluminatul public stradal 

care sa acopere toate strazile importante din comuna. La nivelul comunei există 

un Comitet Local pentru Situaţii de Urgenţă, iar echipa de voluntari din cadrul 

acestuia asigură protecţia împotriva incendiilor. Se doreste si realizarea 

iluminatului cimitirului. 

 

2.8.11  Serviciile de poştă şi bancare 

 

 În comună există un oficiu poştal. Calitatea serviciilor acestora este 

apreciată ca mulţumitoare de către agenţii economici din comună şi de 

populaţie, aceasta putând suferi îmbunătăţiri.  
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2.8.12  Posibilitatea de a face cumpărăturile în comună 

 

 Locuitorii îşi pot face cumpărăturile la magazinul situat în centru, precum 

şi de la celelalte magazine comerciale care funcţionează pe raza comunei.  

Posibilitatea de a face cumpărăturile în comună şi serviciile de poştă au 

scorurile cele mai ridicate în privinţa gradului de satisfacţie. Toate persoanele 

intervievate se declară mulţumite sau foarte mulţumite de posibilitatea de a face 

cumpărăturile din comună. 

 

2.8.13  Problemele prioritare ale comunităţii 

 

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei Buesti, cele mai importante 

probleme ale comunei sunt: 

-     Lipsa locurilor de muncă, menţionată de majoritatea   

    localnicilor intervievaţi. 

- Trotuare nerealizate sau nereabilitate ; 

- Reabilitarea dispensarului uman si lipsa unor medici; 

- Canalizarea; 

- Reţea gaze naturale. 

Întrebarea a vizat obţinerea unei liste a priorităţilor privind rezolvarea 

problemelor comunei. Astfel, scorurile mai mici înregistrate de anumite 

probleme trebuie interpretate ca prioritate relativ scăzută  în ordinea rezolvării, 

şi nu neapărat ca nivel ridicat de satisfacţie privind serviciile respective. 
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Analiza SWOT va trebui să dea răspunsul la întrebarea "Unde suntem?"  , ,  

aceasta implicând analiza mediului intern al zonei şi a mediului extern general şi 

specific. 

 

3.1. CARACTERISTICI   GENERALE - ELEMENTE ISTORICO-

GEOGRAFICE, POZIŢIE, RESURSE NATURALE 
 

 

Puncte forte Puncte slabe 

* Rezervă de teren pentru 
amenajări ulterioare 

-lipsa unui Plan urbanistic general adaptat 
necesităţilor actuale 

* Teren agricol suficient pentru 
dezvoltări ulterioare 

-Lipsa unor PUZ-uri pentru centrul 
administrativ al comunei şi centrele de 
culturale, spirituale şi de agrement ale 
satelor componente 

 -Zonă săracă în resurse naturale 

  
-Clima continental de tip excesiv 
caracteristică Bărăganului 

  
-Terenurile libere în intravilan ocupă o 
pondere insuficientă raportată la nevoile 
actuale 

  
-Degradarea în timp a lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare 

  
-Zonă deficitară în spaţii verzi, în special, 
cele de folosinţă imediată 

Capitolul 3 ANALIZA SWOT 
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-Lipsa perdelelor de protecţie a localităţilor 
faţă de vânturile dominante şi faţă de 
elementele generatoare de poluare ca: 
depozitele de deşeuri, cimitire, arterele de 
circulaţie rutieră 

Oportunităţi Ameninţări 

-Politici naţionale de promovare a 
turismului 

-Creşterea disparităţilor inter şi intrazonale 

-Posibilitatea de a atrage investiţii 
pe diferite activităţi care să 
contribuie la îmbunătăţirea 
permanentă a situaţiei comunităţii 
locale 

-Nevalorificarea oportunităţilor oferite de 
integrarea în Uniunea Europeană 

-Expunere favorabilă utilizării 
resurselor regenerabile de energie: 
sursă eoliană, solară, 
biocombustibil 

-Amânarea punerii în aplicare a proiectelor 
existente 

-Posibilitatea realizării unor 
parteneriate cu comunele 
învecinate pentru dezvoltări 
ulterioare 

-Întârzieri în dezvoltarea comunei datorate 
lipsei unei echipe de specialişti pentru 
atragerea fondurilor europene 

 

3.2. INFRASTRUCTURĂ ŞI ACCESIBILITATE 

 

Puncte forte Puncte slabe 
-Proiecte de reabilitare a 
infrastructurii rutiere în derulare şi 
propuneri pentru reabilitări 
ulterioare la nivel de autoritate 
publică 

-Gradul ridicat de uzură şi slaba capacitate 
de management a infrastructurii rutiere 

-Existenţa reţelei de transport în 
comun 

-Lipsa marcajelor rutiere , treceri de pietoni 

- existenţa reţea de alimentare cu 
apă  

-Lipsa sistemului de colectare a apelor 
meteorice pe toată lungimea drumurilor 
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  -Lipsa trotuarelor 

  
- lipsa iluminatului public stradal la 
standardele normate 

Oportunităţi Ameninţări 
-posibilitatea accesării unor 
programe de finanţare comunitare 
ale Uniunii Europene pentru 
reabilitarea infrastructurii rutiere 

-Neutilizarea de către comună a resurselor 
financiare disponibile prin programe ale 
Uniunii Europene şi alte surse de finanţare 

-reducerea riscurilor în 
desfăşurarea traficului auto şi 
creşterea siguranţei pietonilor 

-Interes redus al investitorilor pentru 
demararea de afaceri în zonă, datorate 
infrastructurii fizice şi sociale neadecvate 

  
-deteriorarea parcului auto din cauza 
degradării infrastructurii rutiere şi creşterea 
poluării 

 

3.3. ECHIPAREA EDILITARĂ 

 

Puncte forte Puncte slabe 

-sisteme de distribuţie a energiei 
electrice ce acoperă toate aşezările 
comunei 

-lipsa unui sistem de colectare si tratare a 
apelor uzate 

-acoperire bună în ceea ce priveşte 
accesul la telefonie mobilă 

-lipsa unui sistem de preluare si dirijare a 
apelor pluviale pe toată lungimea 
drumurilor din comuna 

-gradul bun de satisfacţie al 
locuitorilor privind dotările edilitare 
existente în zonă 

-lipsa alimentării cu gaze naturale 
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 -grad foarte redus de conectare la internet 

 
-sistem deficitar de distribuţie la presa 
scrisă 

  

-lipsa foselor de tip rural, 
neimpermealizate pentru colectarea apelor 
menajere care poluează bacteriologic 
stratul freatic de mică adâncime 

Oportunităţi Ameninţări 

- accesarea unor finanţări 
nerambursabile în vederea realizării 
unui sistem de colectare şi tratare a 
apelor uzate si a unui sistem de 
alimentare cu gaze naturale 

- amânări în conectarea comunei la 
sistemul de alimentare cu gaze naturale 

- accesarea unor linii de finanţare pe 
componenta de protecţie a mediului 
- gestionarea deşeurilor – proiect 
aprobat 

- impactul negativ asupra mediului 
generat de întârzierea implementării unui 
sistem de colectare si tratare a apelor 
uzate  

- creşterea posibilităţilor de 
informare ale populaţiei prin 
îmbunătăţirea accesului la presa 
scrisă şi la internet 

- scăderea gradului de informare al 
populaţiei, din cauza lipsei accesului la 
presa scrisă şi la internet 
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3.4. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Puncte forte Puncte slabe 

- grad de poluare a solului şi a 
aerului, scăzut 

- poluare generată de lipsa unui sistem de 
colectare şi tratare a deşeurilor menajere 

- utilizarea pe scară redusă a 
îngrăşămintelor chimice pentru 
agricultura de subzistenţă 

- poluarea solului, apei şi aerului generată 
de lipsa unui sistem de colectare şi tratare 
a apelor  uzate 

- poluare sonoră redusă datorată 
traficului 

- poluarea generată de arderea 
combustibililor solizi şi a deşeurilor 
agricole pentru încălzire, în lipsa unui 
sistem de alimentare cu gaze 

- existenţa unor suprafeţe 
considerabile de zone verzi care pot 
îmbogăţi microclimatul - 
posibilitatea extinderii acestora 

- lipsa unor programe de 
educare/informare a populaţiei privind 
efectele poluării asupra stării de sănătate 

- în vecinătatea comunei nu se află 
poluatori industriali 

- slaba conştientizare a populaţiei şi 
agenţilor economici în problematica 
protecţiei mediului 

  
- folosirea pe scară largă a îngrăşămintelor 
chimice de către societăţile agricole mari 
din zonă 

  
- lipsa unei preocupări pentru agricultura 
de tip ecologic 

  - insuficienţa spaţiilor plantate amenajate 

  
- depozitarea semicontrolată a deşeurilor 
menajere 
- lipsa colectarii selective a deseurilor 
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Oportunităţi Ameninţări 

- posibilitatea dezvoltării unor 
tehnologii performante în domeniul 
de gestionare a deşeurilor, dar şi de 
reciclare a acestora 

- dificultăţi în susţinerea costurilor de 
investiţie a proiectelor majore în domeniul 
infrastructurii de mediu 

- oportunitatea adoptării unor măsuri 
ce vizează împăduriri pe anumite 
suprafeţe de teren vizând astfel 
protecţia mediului împotriva unor 
factori dăunători 

- orice formă de poluare poate avea 
consecinţe economice semnificative 
asupra activităţii din zonă 

- posibilitatea aplicării unor măsuri 
de conştientizare a populaţiei cu 
privire la dezvoltarea durabilă si la 
protecţia mediului 

- efectele poluării asupra stării de sănătate 
a populaţiei 

- disponibilitate de fonduri europene 
alocate pentru sectorul de mediu 

- extinderea suprafeţelor construite în 
defavoarea spatiilor verzi 

- existenţa fondurilor structurale 
pentru managementul integrat al 
deşeurilor 

  

- existenta fondurilor pentru 
protecţia naturii 

  

- implicarea unor persoane cu 
autoritate în comună la elaborarea 
unor programe educaţionale pentru 
conştientizarea populaţiei asupra 
necesitaţii protejării şi conservării 
mediului 
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3.5. SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI MEDIUL DE AFACERI 

 

Puncte forte Puncte slabe 

- terenuri şi spaţii disponibile pentru 
dezvoltări economice 

- dezvoltarea monosectorială - concentrare 
mare a sectorului de agricultură, din cauza 
condiţiilor favorabile şi a facilităţilor 
existente 

- tip de sol între cele mai fertile 
- slaba diversificare a sectoarelor existente, în 
special sectorul secundar şi cel terţiar şi 
dependenţa de sectorul agricol 

- preocuparea si deschiderea 
autorităţilor locale pentru stimularea 
şi sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri 

- acces limitat la finanţarea firmelor locale 

- posibilitatea generării de forţă de 
muncă pentru agricultură  

- inexistenţa unui centru pentru colectarea 
produselor agricole din producţia locală 

- accesul la căi de transport 
- ponderea mică a societăţilor cu activitate de 
servicii  

- fiscalitate redusă în localitate, în 
limita permisă de legislaţie 

- parteneriate public - privat insuficient 
dezvoltate 

- potenţial pentru dezvoltarea 
agroturismului 

- creşterea şomajului şi a persoanelor ocupate 
în gospodăria proprie 

- tradiţie în practicarea agriculturii 
- slaba implicare a comunităţii de afaceri în 
problemele comunităţii 

- potenţial ridicat pentru creşterea 
animalelor 

- slaba informare a societăţilor comerciale 
privind impactul aderării la Uniunea 
Europeană şi asupra surselor de finanţare 
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- accesul la căi de transport 
- utilizarea incompletă a sistemelor de irigaţii 
la culturile vegetale 

- pondere mare a suprafeţelor lucrate 
în mediu asociativ 

- insuficienta dezvoltare a sectorului terţiar 
(servicii) ca principal absorbant al forţei de 
muncă disponibile 

- dotarea relativ bună cu 
echipamente şi utilaje pentru 
prelucrarea solului în comună 

- potenţial turistic nevalorificat 

Oportunităţi Ameninţări 

- programe guvernamentale şi 
europene privind stimularea 
dezvoltării întreprinderilor 

- instabilitatea legislativă 

- atragerea investitorilor prin 
facilităţi locale 

- insuficienta direcţionare a fondurilor 
europene 

- atragerea furnizorilor de instruire 
antreprenorială faţă de iniţierea de 
programe de formare profesională 
specializate pe meserii legate de 
domeniul agricol, creşterea 
animalelor, turism, servicii 

- continuarea procedurilor birocratice, 
complexe şi cu durata mare de timp pentru 
obţinerea finanţărilor 

- promovarea agriculturii ecologice, 
factorii externi de poluare fiind 
reduşi ca intensitate 

- atracţiile turistic potenţiale necesită 
investiţii importante externe, pentru a putea fi 
puse în valoare 

- implicarea actorilor locali în 
rezolvarea problemelor comunităţii 
şi dezvoltarea acesteia 

- întârzieri în introducerea de noi tehnologii 

- reducerea dependenţei de 
precipitaţii şi atingerea unei 
constante a producţiei agricole prin 
reabilitarea sistemului de irigaţii 

- pierderea ocupaţiilor tradiţionale locale 

- valorificarea spiritului 
antreprenorial şi încurajarea 
sectorului terţiar pentru atragerea 
forţei de muncă existente în 
localitate 
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3.6. POPULAŢIA 
 

Puncte forte Puncte slabe 

- existenţa populaţiei active 
- bilanţul demografic negativ atrage atenţia 
asupra scăderii numărului populaţiei 

- gradul ridicat de conştientizare 
referitor la importanţa existenţei 
locurilor de muncă în comună 

- lipsa ofertei de locuri de muncă în 
comunitate 

- disponibilitatea locuitorilor de a se 
angaja sau schimba locul de muncă 
cu unul în comună 

- număr mare al persoanelor ocupate în 
gospodăria proprie care şi-au pierdut obiceiul 
de persoană ocupată activ 

 - populaţie cu medie de vârstă ridicată 

  
- dificultăţi în menţinerea în comună a forţei 
de muncă calificate 

  
- nivel ridicat al insatisfacţiei cu privire la 
găsirea unui loc de muncă 

  
- migrarea tinerilor către locurile de muncă 
din străinătate sau alte locuri ce prezintă 
oportunităţi de ocupare 

  
- oferta de instruire redusă ca varietate şi 
calitativ slabă şi care nu corespunde 
exigenţelor actuale 

Oportunităţi Ameninţări 

- accesarea de proiecte din Fondul 
Social european ce acordă sprijin 
proiectelor de resurse umane 

- deplasarea forţei de muncă locale în 
afara graniţelor ţării după integrarea în 
Uniunea Europeană 

- dezvoltarea economică a comunei, 
pentru a spori oferta de locuri de 
muncă şi reducerea şomajului 

- număr redus de absolvenţi de liceu şi 
studii superioare care au rămas în 
comună 

- accesarea unor finanţări 
guvernamentale care oferă sprijin 
pentru încadrarea persoanelor aflate 
in şomaj 

- incapacitatea de elaborare si accesare 
a proiectelor cu finanţare europeană 
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- accesarea de fonduri europene sau 
guvernamentale pentru iniţierea de 
activităţi care să ducă la rezolvarea 
problemelor de incluziune sociala a 
grupurilor dezavantajate 

- lipsa capacităţii de management a 
proiectelor 

- încurajarea angajării tinerilor 
absolvenţi 

- creşterea populaţiei inactive din 
cauza întârzierilor în dezvoltarea 
comunei 

- programe guvernamentale de 
subvenţionare 

- scăderea in continuare a gradului de 
calificare a forţei de muncă şi a 
gradului de şcolarizare al populaţiei 

  
- scăderea populaţiei din cauza 
fenomenului de îmbătrânire şi a 
sporului negativ 

 

3.7. CALITATEA VIEŢII 

 

Puncte forte Puncte slabe 

- existenţa unei bune infrastructuri 
educaţionale  

- grad scăzut de vizibilitate cu privire la 
activitatea autoritaţilor publice locale 

- existenţa unui cabinet medical în 
comună 

- grad redus de activitate culturală şi 
sportivă 

- nivel ridicat de satisfacţie privind 
calitatea serviciilor medicale 

- zona de colectare selectiva deseuri slab 
dezvoltată 

- infrastructura de cult bine 
dezvoltată 

- posibilităţi reduse de petrecere a 
timpului liber 

- existenţa la nivel local a unui 
Comitet pentru situaţii de urgenţă  

- iluminat public deficitar 

- servicii poştale de calitate 
- lipsa unei zone de interes comunitar 
bine delimitată 

- nivel ridicat de satisfacţie cu 
privire la posibilitatea realizării 
cumpăraturilor din comună 

- stare nesatisfăcătoare sau lipsa 
trotuarelor din comună pe mari porţiuni 



 

  

 Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  65

 

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI BUESTI 

 

- zona de sport bine dezvoltata 

- spatiile verzi de imediată folosinţă 
situate de-a lungul străzilor nespeculate 
peisagistic şi ca protecţie sonoră pentru 
locuinţe 

Oportunităţi Ameninţări 

- ridicarea nivelului de trai prin 
dezvoltarea economică a comunei 

- scăderea dramatică a optimismului 
populaţiei 

- refacerea infrastructurii pentru 
sport şi agrement prin atragerea de 
finanţări nerambursabile 

- degradarea nivelului de trai şi a calităţii 
vieţii 

- rezolvarea unor probleme 
importante ale comunei prin 
creşterea gradului de implicare a 
cetăţenilor 

- pierderea unor surse importante de 
finanţare europene si guvernamentale 
pentru dezvoltarea comunei 

- îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei prin dezvoltarea şi 
creşterea calităţii serviciilor 
medicale 

- migrarea populaţiei către oraş sau alte 
localităţi care oferă un standard de viaţă 
mai ridicat 

- menţinerea unui nivel ridicat al 
calităţii sistemului de învăţământ 
prin atragerea de personal didactic 
calificat şi sporirea gradului de 
dotare al unităţilor de învăţământ 

- pierderea încrederii în autorităţi din 
cauza lipsei de informare a populaţiei cu 
privire la acţiunile întreprinse de 
primărie 

  - scăderea nivelului de educaţie 

  
- scăderea gradului de sănătate al 
populaţiei 
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4.1 CE ESTE DEZVOLTAREA DURABILĂ? 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi 

metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în 

primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice şi 

elementele capitalului natural. 

 Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cu siguranţă cea dată 

de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul 

nostru comun",cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea 

durabilă este dezvoltarea care urmareşte satisfacerea nevoile prezentului, 

fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 

nevoi”. 

Dezvoltarea durabilă urmareşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic 

stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul 

om/mediu, fie ca e vorba de mediu înconjurător, economic sau social. 

Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică 

determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a 

mediului şi cauta in primul rand prezervarea calităţii mediului înconjurător, în 

prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, şi sub aspect 

economic şi social.  

  

Capitolul 4 VIZIUNEA ŞI DIRECŢIILE DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 
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Principiile majore care caracterizează dezvoltarea durabilă sunt următoarele:  

• Preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii;  

•  Viziunea de lungă durată asupra dezvoltării;  

• Gândirea sistemică - interconexiunea între mediu, economie şi 

societate;  

Strategiile de dezvoltare durabilă evidenţiază interdependenţa între local 

şi global, accentuând necesitatea cooperării în cadrul şi între sectoarele 

economic, social şi de mediu.  

Dezvoltarea durabilă răspunde necesitaţilor generaţiilor actuale fără a 

compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesităţi.  

 

4.2 PE CE SE BAZEAZĂ DEZVOLTAREA DURABILĂ? 

 
Dezvoltarea durabilă a comunei se bazează pe dezvoltarea unei comunităţi 

durabile care are ca obiective majore protejarea mediului, eradicarea sărăciei, 

îmbunătăţirea calităţii vieţii, dezvoltarea şi menţinerea unei economii locale 

viabile şi eficiente.  

O comunitate durabilă apreciază şi promovează ecosisteme sănătoase, 

u tilizează eficient resursele, dezvoltă şi asigură o economie locală viabilă. 

Comunitatea durabilă are o viziune asupra dezvoltării susţinută şi promovată de 

toate sectoarele comunităţii, asociaţiile civice, autorităţile locale, organizaţiile 

religioase, tineri, agenţi economici etc.  

O comunitate durabilă este cea care deţine controlul asupra p rocesului 

de dezvoltare, a deciziilor pe care le elaborează şi le adoptă, asigurând 

durabilitatea la nivel local. Aceasta comunitate durabilă posedă o structură 
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socială activă - actori, grupuri, asociaţii şi instituţii capabile să se mobilizeze 

pentru acţiuni comune de lungă durată şi să-şi asume responsabilitatea pentru 

acest proces continuu de dezvoltare.  

Comunităţile durabile prosperă, pentru că populaţia lucrează în colaborare 

şi în parteneriat pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. Comunitatea durabilă 

utilizează resursele proprii, pentru a asigura necesităţile generaţiilor actuale, 

asigurând, în acelaşi timp, resursele necesare pentru generaţiile viitoare. Ea 

îşi mobilizează capacităţile, pentru a asigura servicii medicale calitative, un 

nivel de viaţă ridicat  pentru toţi rezidenţii săi, prin limitarea deşeurilor, 

prevenirea poluării, maximizarea conservării şi prin dezvoltarea resurselor 

locale şi a utilizării lor eficiente pentru revitalizarea economiei locale.  

 

S-au identificat următoarele componente ale unei comunităţi durabile: 

• Integritate Ecologică: 

- Satisfacerea necesitaţilor umane de bază pentru aer si apă curate, hrana 

nutritivă, necontaminată; 

- Protejarea şi dezvoltarea ecosistemelor locale şi regionale şi a diversităţii 

biologice; 

- Conservarea apei, solului, energiei şi a resurselor regenerabile, inclusiv 

utilizarea maximă a deşeurilor; 

- Aplicarea strategiilor de prevenire şi a tehnologiilor moderne pentru 

minimizarea poluării; 

- Folosirea resurselor regenerabile în conformitate cu rata de regenerare. 

 

• Securitate economică 

- O bază economică diversă şi financiar viabilă; 
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- Reinvestirea resurselor în economia locală; 

- Participarea activă a firmelor locale în dezvoltarea economiei; 

- Oportunităţi de angajare pentru cetăţeni; 

- Instruire şi educaţie necesare pentru ajustarea la cerinţele de angajare pentru 

viitor. 

 

• Responsabilitate si împuternicire 

- Oportunităţi egale pentru toate persoanele în a participa şi influenţa deciziile 

care le afectează viaţa; 

- Acces la informaţia cu caracter public; 

- O atmosferă a respectului şi a tolerantei pentru puncte de vedere diferite, 

valori şi tradiţii; 

- Stabilitate politică; 

- Încurajarea persoanelor de toate vârstele, genurile, etniile, religie şi abilitaţi 

fizice în asumarea responsabilităţii proprii pentru procesul dezvoltării 

comunităţii 

- Necompromiterea dezvoltării durabile a altor comunităţi. 

 

• Bunăstare socială 

- Servicii medicale relevante, locuinţe sigure şi sănătoase, instituţii de 

învăţământ de calitate pentru toţi membrii comunităţii; 

- Securitate asigurată; 

- Stimularea expresiei creative prin artă şi cultură; 

- Un mediu de activitate sănătos; 

- Adaptare la schimburi şi provocări externe. 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor are ca scop major eradicarea sărăciei la 
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nivel local, punând accent pe resursele locale, care pot fi structurate în patru 

categorii:  

 Capitalul uman: cunoştinţe, abilitaţi, calificare, capacităţi, creativitate, 

strategii de adaptare;  

 Capitalul fizic: clădiri, drumuri, sisteme de irigaţii, amenajări funciare etc.;  

 Capital natural: soluri, aer, apă, plantaţii forestiere, faună;  

 Capital social: structuri administrative, de guvernare şi luare a deciziilor, 

comunitatea, cultura.  

A ne dezvolta durabil înseamnă a aborda în complexitate problemele cu 

care ne confruntăm, a adopta politici integrate de soluţionare a 

problemelor de mediu, sociale şi economice, a implica grupurile majore - 

autorităţile publice locale, femeile, tinerii, sectorul privat, instituţiile 

academice - în procesul de planificare a dezvoltării şi a luării deciziilor.  

Rolul deosebit important pe care autorităţile publice locale îl au în 

procesul de dezvoltare durabilă, rezidă în elaborarea şi implementarea 

politicilor de dezvoltare în parteneriat cu grupurile majore ale comunităţii.  

Autorităţile publice locale aplică principiile de dezvoltare durabilă la 

nivel local, prin elaborarea, în consens cu populaţia, a Strategiei Durabile de 

Dezvoltare a comunei, care răspunde necesitaţilor şi posibilităţilor locale 

existente. 

 

4.3 DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE A COMUNEI 

BUESTI 

Analiza resurselor, a problemelor cu care comuna Buesti se confruntă, a 

necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare, a măsurilor de intervenţie necesare 

în baza prerogativelor legale, conferite Consiliului Local, face necesară 
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identificarea unor direcţii strategice menite să constituie cadrul necesar 

dinamizării şi direcţionării evoluţiei economico-sociale în perioada 2021-

2027.  

Direcţiile strategice, precum şi planul de acţiuni menit să rezolve 

problemele comunei Buesti se referă la următoarele domenii: 

 Dezvoltare economică;  

 Infrastructură şi mediu;  

 Resurse umane;  

 Calitatea vieţii;  

 Cooperare teritorială.  

 

4.4 OBIECTIVE GENERALE STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA 

ECONOMICO-SOCIALĂ A COMUNEI ÎN PERIOADA 2014-2020 

 

• Dezvoltare economică: 

  Comuna B u e s t i  va deveni o comunitate sănătoasă şi atractivă în care să 

trăieşti, să munceşti , să investeşti şi în care toţi oamenii se pot realiza pe deplin 

profesional;  

• Infrastructura şi mediu: 

-   dezvoltarea infrastructurilor, precum şi acordarea unei atenţii sporite 

protecţiei mediului constituie baza unei dezvoltări durabile a Comunei Buesti.  

•      Resurse umane: 

- prin dezvoltarea economiei, prin programe de pregătire şi reconversie 

profesionale va scădea rata şomajului, va creşte numărul locurilor de muncă, 

crescând astfel nivelul de trai al cetăţenilor.  
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• Calitatea vieţii:  

- creşterea gradului de atractivitate a Comunei Buesti, prin punerea în valoare 

a patrimoniului şi a resurselor existente, prin îmbunătăţirea şi diversificarea 

serviciilor va conduce la o creştere a calităţii vieţii atât pentru locuitori, cât şi 

pentru rezidenţi sau turişti.  

• Cooperare teritorială:  

- dezvoltarea zonei printr-o mai bună gestionare a relaţiilor intercomunitare 

la nivel de autorităţi publice locale, iniţierea de parteneriate pentru dezvoltare 

durabilă între Consiliul Local al Comunei Buesti şi comunele învecinate în 

vederea realizării de proiecte de anvergură, punerea în comun a experienţei 

acumulate de fiecare autoritate publică în parte, realizarea de parteneriate cu 

autorităţi publice din alte zone ale ţării şi Uniunii Europene.  

 

4.5 OBIECTIVE SPECIFICE 

Strategia de Dezvoltare Economico - Socială a comunei Buesti a fost 

concepută, pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente specifice 

administraţiei publice locale, atingerea obiectivelor generale de dezvoltare 

economico-socială ale comunei, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile 

generale de dezvoltare a României, precum şi cu obiectivele UE în domeniul 

coeziunii economice şi sociale.  

Aceasta a fost structurată în 5 capitole ce corespund domeniilor de activitate 

şi competenţă ale Consiliului Local Buesti şi unităţilor subordonate acestuia, 

capitole ce materializează obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare 

Economico - Socială în următoarele domenii: 

•Integrare europeană – cooperarea teritorială  

•Infrastructura              (urbanism, drumuri şi transport, dotări edilitare, alimentare 



 

  

 Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 

                                                                                                                  73

 

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI BUESTI 

 

cu apă potabilă, alimentare cu energie electrică, iluminat public, sistem 

de canalizare şi epurare a apelor uzate, telecomunicaţii, alimentarea cu gaze 

naturale, gestionarea deşeurilor, sisteme de irigaţii).  

•Mediul înconjurător – (aer, apă, sol).  

•Economia şi dezvoltare economică  (agricultură, comerţul şi serviciile, 

turismul, industria, spiritul antreprenorial);  

•Populaţia şi nevoile sociale- - calitatea vieţii (demografie, gradul de 

ocupare a forţei de muncă, starea de sănătate şi servicii medicale, 

educaţia, siguranţa cetăţeanului, cultura, sportul, petrecerea timpului 

liber, implicarea în problemele comunităţii). 

 

4.6.1. Integrare europeană 

În ceea ce priveşte procesul de integrare europeană, obiectivele specifice 

ale Consiliului Local Buesti  sunt:  

a. Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice a comunei 

Buesti în ceea ce priveşte procedurile europene de derulare a fondurilor 

nerambursabile. 

Obiectivul principal care trebuie atins în acest sens este creşterea capacităţii 

de implementare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă, familiarizarea 

funcţionarilor publici cu procedurile impuse de autorităţile de management. 

Astfel, Consiliul Local Buesti va continua implementarea proiectelor aflate în 

derulare şi va întocmi noi proiecte, astfel încât să se îmbunătăţească 

experienţa practică a funcţionarilor publici implicaţi în ceea ce priveşte 

managementul de proiect şi dobândirea capacităţii în  derularea mai multor 

proiecte concomitent. La astfel de activităţi se vor adăuga şi cele de pregătire 

profesională continuă, astfel încât întregul corp de funcţionari publici, 
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provenind din toate domeniile de activitate (tehnic, economic, juridic-

administrativ) să deţină abilităţi specifice în acest domeniu, pentru furnizarea de 

informaţii prompte şi de calitate. 

 

b. Atingerea unui înalt grad de absorbţie a fondurilor nerambursabile 

la nivelul Consiliului Local Buesti pentru perioada 2021-2027 

Consiliul Local Buesti, în calitate de solicitant eligibil al fondurilor 

nerambursabile destinate dezvoltării economice şi sociale a comunei, va urmări 

mai multe direcţii de acţiune pentru atingerea unui înalt grad de absorbţie a 

acestor fonduri.  

În primul rând, Consiliul Local Buesti va urmări îmbogăţirea 

permanentă a portofoliului de proiecte corespunzător priorităţilor de 

dezvoltare ale comunei, precum şi pregătirea documentaţiei tehnico-economice 

absolut necesară eligibilităţii proiectelor în cadrul Fondurilor postaderare. 

De asemenea, se vor urmări în permanenţă oportunităţile de finanţare 

active în cadrul cărora Consiliul Local Buesti este solicitant eligibil, pentru 

optimizarea gradului de atragere a fondurilor nerambursabile la nivelul comunei.  

Consiliul Local Buesti va asigura în continuare cofinanţarea atât a 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă aflate în derulare, cât şi a diverselor 

programe cu finanţare nerambursabilă propuse spre finanţare, în care 

Consiliul Local este solicitant eligibil, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare.  

O altă direcţie de acţiune căreia Consiliul Local Buesti  îi va acorda o atenţie 

specială, este optimizarea calificării profesionale a funcţionarilor publici în 

domeniul managementului proiectelor cu finanţare nerambursabilă, prin 

participarea acestora la pregătirea continuă organizată de structurile 
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administraţiei judeţene şi regionale, condiţie esenţială pentru întocmirea unor 

cereri de finanţare viabile. În aceeaşi grupă de acţiuni se înscriu solicitarea de 

asistenţă tehnică pentru accesarea fondurilor şi implementarea proiectelor 

câştigate, realizarea de parteneriate cu organisme specializate în derularea 

proiectelor comunitare.  

O condiţie esenţială o constituie crearea unui sistem informaţional 

pertinent şi permanent actualizat de cunoaştere a priorităţilor strategice ale 

primărilor din localităţile şi judeţele limitrofe pentru crearea de parteneriate 

deosebit de necesare pentru accesarea fondurilor europene. 

 

c. Parteneriatul cu cetăţenii ca mod de acţiune socială 

Strategia Consiliului Local Buesti în privinţa relaţiei cu societatea civilă se 

bazează pe ideea de parteneriat, pe vocaţia de largă deschidere pe care acesta a 

manifestat-o şi o manifestă necondiţionat faţă de realizarea problemelor publice 

identificate de cetăţeanul alegător şi plătitor de taxe şi impozite, co-participant 

şi beneficiar direct al actului de administraţie. Specificul parteneriatului ca 

mod de acţiune socială şi elementul său definitoriu este lucrul în echipă, iar cei 

ce acţionează astfel se pun sub semnul acţiunii colective şi comunicative.  

Pentru realizarea acestui obiectiv, administraţia publică locală îşi propune: 

a) organizarea de întâlniri periodice între administraţia publică locală şi 

societatea civilă pentru găsirea posibilităţilor de colaborare în vederea 

realizării proiectelor de interes comun, cel puţin o dată la trei luni;  

b) informarea persoanelor sau organizaţiilor din comună cu privire la activităţile 

pe care le desfăşoară autoritatea publică locală; informarea privind 

posibilităţile de accesare de fonduri în sprijinul activităţilor pe care 

persoanele şi organizaţiile doresc să le realizeze în folosul comunităţii. În acest 
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sens, se vor elabora materiale documentare scrise sau pe suport electronic şi 

se vor organiza programe clare de acordare a informaţiilor. 

 

4.6.2 Infrastructură şi accesibilitate 

 

Urbanism 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- Planul urbanistic general si 
regulamentul de urbanism nu 
mai corespund cerinţelor 
actuale şi nevoii de dezvoltare a 
comunei în viitor 

- Reactualizarea PUG-ului şi a 
Regulamentului de urbanism conform 
nevoilor de dezvoltare identificate la 
nivelul comunei 

  

Realizarea unui PUZ pentru centrul 
administrativ al comunei si pentru 
centrele culturale, spirituale, sportive si 
de agrement  

Drumuri şi transport 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- stare tehnică 
necorespunzătoare a drumurilor 
judeţene şi comunale 

- crearea unei reţele de drumuri 
funcţionale care sa deservească nevoile 
curente ale locuitorilor şi activităţilor 
economice fără să afecteze starea 
mediului înconjurător - pietruirea sau 
asfaltarea tuturor drumurilor de pământ 

- fonduri locale insuficiente 
pentru construirea şi 
întreţinerea drumurilor 

- reabilitarea mobilierului urban 

- lipsa sau starea 
necorespunzătoare a trotuarelor 

- construirea unui sistem de colectare si 
evacuare a apelor meteorice de-a 
lungul întregii lungimi a drumurilor din 
comună 

- lipsa parcărilor - refacerea marcajelor rutiere 
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- lipsa marcajelor rutiere, 
treceri de pietoni pe drumurile 
judeţene şi comunale 

- amenajarea parcărilor, în special in 
zona clădirilor administrative 

- lipsa unui sistem pentru 
colectarea si evacuarea apelor 
meteorice pe toata lungimea 
drumurilor 

- refacerea trotuarelor 

- iluminat stradal sub nivel 
normat 
- supraveghere video la nivel 
de comuna 

  

 

 

Alimentare cu apă curentă, canalizare 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- lipsa unui sistem de colectare 
si tratare a apelor uzate 

- informarea populaţiei asupra 
riscurilor cauzate de deversarea apelor 
uzate in locuri neamenajate, asupra 
utilizării durabile a resurselor de apă şi 
a prevenirii poluării 

- gospodăriile care au bazine 
vidanjabile sau fose septice 
sunt foarte puţine 

- realizarea unui sistem de canalizare şi 
tratare a apelor uzate capabil să 
deservească locuitorii comunei 

- deversarea apelor reziduale 
menajere în locuri neamenajate  

- iniţierea unui departament de servicii 
publice in cadrul primăriei care să 
gestioneze sistemul de alimentare cu 
apă şi sistemul de colectare si tratare a 
apelor uzate 
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Alimentarea cu gaze naturale 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- lipsa unui sistem de 
alimentare cu gaze naturale şi 
influenţa negativă directă 
asupra calităţii vieţii si a 
mediului 

- realizarea unui sistem de alimentare 
cu gaze naturale, precum şi a unui 
sistem de folosire a resurselor de 
energie regenerabile (solar, 
biocombustibili, eolian etc) 

 

Gestionarea deşeurilor 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 
- lipsa la acest moment a unui 
sistem de colectare si 
depozitare a deşeurilor;  
- lipsa sistem de colectare 
selectiva a deseurilor;  

- desfiinţarea tuturor depozitelor 
necontrolate de deşeuri menajere si 
iniţierea unui program pentru utilizarea 
gunoiului de grajd ca fertilizator 
natural 

- efectul negativ asupra 
mediului realizat prin 
depozitarea deşeurilor menajere 
in spatii neamenajate si 
nepermise 

- dezvoltarea si implementarea la nivel 
local a proiectelor de gestionare a 
deşeurilor, prin care va fi posibila 
furnizarea facilitaţilor de gestionare a 
deşeurilor in vederea reabilitării si 
protecţiei mediului înconjurător 

- gradul redus de conştientizare 
a locuitorilor asupra protecţiei 
mediului si a metodelor 
aplicabile pentru realizarea 
unui mediu curat si sănătos 

- introducerea colectării si 
transporturilor deşeurilor in zonele in 
care nu exista sistem de salubrizare 

  
- îmbunătăţirea metodelor simple si 
eficiente de tratare a deşeurilor intr-un 
raport optim cost-beneficiu 

  
- iniţierea unui departament de servicii 
publice care sa gestioneze sistemul de 
colectare si depozitare a deşeurilor 
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- informarea populaţiei asupra efectelor 
nocive asupra sănătăţii si mediului 
generate de managementul defectuos al 
depozitarii deşeurilor 
- colectarea selectiva a deseurilor; 

Dotări edilitare 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- clădirile administrative 
necesită reparaţii şi dotări 
moderne 

- realizarea unei zone administrative 
centrale la nivel de comună 

- servicii publice deficitare sau 
inexistente, din cauza lipsei 
infrastructurii necesare 

- realizarea de dotări edilitare 
funcţionale capabile să deservească 
cetăţenii localităţii în condiţii civilizate 

  
- extinderea dotărilor edilitare pentru 
diversificarea serviciilor publice 
arondate spaţiului rural 

 

Acces la informare si telecomunicatii 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- grad foarte redus de conectare 
la internet 

- realizarea unei infrastructurii IT la 
nivelul comunei in vederea creşterii 
gradului de accesibilitate la internet 

- acces redus la presa scrisă 
- îmbunatăţirea sistemului de 
distribuţie pentru presa scrisă 

 

4.6.3 Mediul înconjurător 

 

Mediul înconjurător 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 
- poluarea apei datorate lipsei  
unui sistem de colectare si 
tratare a apelor uzate 

- realizarea unui sistem de colectare si 
tratare a apelor uzate 
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- sistem de gestionare a 
deşeurilor ineficient si 
inexistenta vreme îndelungată a 
unui sistem de colectare si 
tratare selectiva a deşeurilor 

- realizarea unui sistem de management 
responsabil al deşeurilor (desfiinţarea 
depozitelor necontrolate, iniţierea unui 
serviciu de salubritate, montarea de 
coşuri de gunoi pe domeniul public 
pentru colectare selectiva a deşeurilor), 
proiect realizabil, obţinându-se deja 
finanţare  

- necunoaşterea normelor de 
mediu si a legislaţiei in vigoare 

curăţarea domeniului public 

- educaţie ecologica redusa 
- informarea si conştientizarea 
populaţiei cu privire la problemele de 
mediu 

- grad redus de conştientizare a 
problemelor de mediu la 
nivelul populaţiei din comuna 

- realizarea unor cursuri de educaţie 
ecologica 

- folosirea produselor chimice 
de sinteza pentru agricultura în 
unităţile mari 

- împădurirea suprafeţelor degradate 

- poluarea sonoră a mediului 
- realizarea unor studii de prevenire si 
combatere a poluării fonice datorate 
traficului 

    
 

4.6.4 Situaţia economică şi mediul de afaceri 

Industria 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- dezvoltare monosectorială 
concentrată în activităţi 
agricole 

- diversificarea industriei locale, 
dinamică si capabilă sa ofere 
posibilitatea de împlinire profesională şi 
materială locuitorilor comunei 

- industrie aproape inexistentă 

- dezvoltarea de industrii capabile să 
valorifice potenţialul economic al 
comunei, in special industrie 
prelucrătoare a produselor agricole 
(procesarea cărnii, laptelui, cerealelor) 
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- parteneriate public-privat 
insuficient dezvoltate 

- dezvoltarea de industrie nepoluantă şi 
durabila 

- lipsa cursurilor de formare 
managerială 

- atragerea de investiţii prin oferirea de 
facilităţi potenţialilor investitori 
  

 

Agricultura 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- practicarea pe scara largă a 
unei agriculturi de subzistenta 

- crearea unor condiţii pentru practicile 
de agricultura durabila, adaptate 
condiţiilor climatice si solului 

- resurse financiare 
insuficiente, investiţii reduse 

- instruirea fermierilor si dezvoltarea 
unor programe menite sa demareze 
practicarea agriculturii ecologice 

- utilajele agricole sunt 
învechite şi tehnologii 
neperformante si poluante 

- încurajarea atragerii de fonduri 
comunitare nerambursabile pentru 
înnoirea parcului de echipamente si 
utilaje 

- grad redus de utilizare a 
mijloacelor electronice de 
calcul si comunicaţii 

- încurajarea construirii fermelor pentru 
creşterea animalelor  

- nevalorificarea potenţialului 
zootehnic 

- dezvoltarea de activităţi agricole 
diversificate si generatoare de venit la 
bugetul local 

- parcelarea terenurilor si 
probleme legate de posesiune 

- impulsionarea asocierii producătorilor 

- degenerarea raselor 
animalelor si lipsa unei 
farmacii medicale 

- îmbunătăţirea practicilor agricole 

- scăderea producţiilor medii la 
aproape toate culturile 

- elaborarea de politici de marketing 
eficiente pentru atragerea unor societăţi 
de colectare a produselor din zona 

- piaţa de desfacere redusă - 
lipsa unor centre de colectare a 
produselor agricole 

- reabilitarea sistemului de irigaţii şi 
constituirea asociaţiilor de udători 
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- lipsa unui sistem de irigaţii 
funcţional si a asociaţiilor de 
udători constituite la nivelul 
comunei 

- încurajarea crescătorilor locali de 
animale sa amelioreze rasele 

- nevalorificarea activităţilor 
tradiţionale 

- încurajarea ocupaţiilor tradiţionale 

- slaba informare a 
întreprinderilor asupra surselor 
de informare 

- informarea continua a fermierilor 
locali asupra surselor de finanţare 
disponibile 

- media de vârsta ridicată a 
celor ce se ocupă de activităţi 
agricole 

  

 

Comerţul si serviciile 

Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- pondere limitata a 
microîntreprinderilor cu 
activitate de comerţ si servicii 

- încurajarea spiritului antreprenorial 
spre deschiderea de noi societăţi 
comerciale care să desfăşoare în special 
activităţi în domeniile considerate ca 
deficitare in comuna - în special de 
servicii adresate populaţiei 

- inexistenta unităţilor care 
desfăşoară alte activităţi decât 
cele agricole gen cojocarii, 
cizmarii, ateliere reparaţii, 
lăcătuşerie, croitorie s.a. 

- diversificarea obiectului de activitate 
al firmelor 

- diversitate redusa, majoritatea 
fiind orientate spre alimentaţie 
publica - magazine alimentare 
si baruri 

- utilizarea eficienta a resurselor locale 

- orientare în majoritate spre 
clienţii locali 

- promovarea unor tehnici eficiente de 
marketing 

- activităţi de marketing reduse 
- încurajarea activităţilor meşteşugăreşti 
tradiţionale 

- valorificare slabă a resurselor 
locale 
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4.6.5 Populaţia şi nevoile sociale – calitatea vieţii 

Demografie 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- îmbătrânirea accentuată a 
populaţiei 

- realizarea unor condiţii de viaţă 
atractive pentru tineri, atât pentru cei din 
localitate cat si pentru cei din exterior 
care ar putea sa se stabilească in comuna 

- depopularea din cauza 
migraţiei, în special, a tinerilor, 
cu studii medii sau superioare , 
spre centrele urbane sau în 
străinătate 

- generarea si implementarea unor 
proiecte menite sa duca la integrarea 
sociala a persoanelor dezavantajate 

- sporul natural negativ 
înregistrat în comună 

- realizarea de condiţii si facilităţi pentru 
familiile tinere cu copii 
- realizare zone de agrement, spatii 
joaca si fitness 

  

- atragerea prin parteneriate a 
organizaţiilor neguvernamentale care au 
ca obiect de activitate asigurarea 
asistentei pentru categoriile de populaţie 
dezavantajate 

 

Starea de sanatate şi serviciile medicale 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- lipsa consilierii referitoare la 
consumul de alcool şi 
planningul familial 

- facilitarea accesului la serviciile 
medicale de calitate 

- dificultăţi privind accesul la 
medicamente si tratament 
(distante mari de parcurs, 
resurse limitate) 

- dotarea spatiilor pentru serviciile 
medicale la standarde actualizate 

- lipsa serviciilor medicale de 
urgenţă la nivel zonal adaptate 
nevoilor 

- educarea populaţiei privind starea 
generala de sănătate si modalităţile de a 
duce o viata sănătoasă 

  
- îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei si creşterea speranţei medii de 
viaţă 
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- realizarea demersurilor pentru 
îmbunătăţirea serviciilor medicale de 
urgenţă la nivel zonal 

  
- eliminarea factorilor de perturbare a 
calităţii vieţii 

 

Gradul de ocupare a forţei de muncă 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- nivel ridicat al şomajului 

- crearea de locuri de munca suficiente 
şi în domenii variate de activitate, cu 
venituri îndestulătoare pentru 
satisfacerea nevoilor de trai 

- lipsa locurilor de muncă 
- crearea cadrului de formare prin 
cursuri de reconversie profesionala în 
domenii căutate pe piaţa forţei de munca 

- grad ridicat de inerţie la 
schimbare si reconversie 
profesională 

- crearea de condiţii atractive pentru 
tinerii calificaţi 

- forţa de muncă necalificată 
- atragerea organizaţiilor de pregătire 
continua, reconversie profesionala  

- migraţia forţei de muncă spre 
centrele urbane sau străinătate 

  

- populaţie activă redusă   
- oferta de instruire redusă ca şi 
varietate şi, în acelaşi timp, 
slabă calitativ 

  

 

Educaţia 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- constrângeri materiale 
datorate bugetelor mici alocate 
de către autorităţi pentru 
susţinerea actului educaţional 

- crearea si păstrarea mediului pentru 
educaţie individuala neîngrădita 

 
- realizarea unei Săli de sport 
multifuncţionale pentru elevii din 
comună 
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- lipsa posibilităţii de formare 
continua pentru adulţi 

- crearea accesului la un sistem 
educaţional performant, flexibil si 
adaptat condiţiilor din mediul rural 

- lipsa personalului calificat 
pentru desfăşurarea actului 
educaţional 

- dezvoltarea unei infrastructuri si a 
bazei materiale suficiente si capabile sa 
satisfacă nevoile legate de actul 
educaţional 

  
- crearea de oportunităţi de formare 
continuă pentru adulţi 

  - prevenirea abandonului şcolar 
 

Cultura 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- infrastructura şi baza 
materială în declin 

- crearea infrastructurii corespunzătoare 
cerinţelor unei societăţi in perpetua 
mişcare 

- resurse financiare insuficiente 
pentru practicarea şi 
revitalizarea unor obiceiuri şi 
forme de exprimare culturala 
tradiţionale 

- iniţierea de târguri/oboare la sărbători 
majore pentru punerea in valoare a 
practicilor tradiţionale 

- abandonul practicilor 
tradiţionale in favoarea 
"mondenităţii" 

 

 

Sport, agrement 
Probleme Obiective pe termen lung si mediu 

- zonă de agrement partial 
dezvoltată 

- dezvoltarea cadrului pentru practicarea 
de sporturi individuale şi de masă, cu 
baze materiale corespunzătoare 

- importanţa minoră acordată 
de sistemul educaţional 
activităţilor sportive organizate 

- reabilitarea terenurilor de sport din 
comuna şi construirea unei Săli de sport 
multifuncţionale 

 
- crearea la nivel de comună a unei zone 
de agrement şi petrecere a timpului liber 
în special pentru bătrâni şi copii 
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Capitolul 5 IDENTIFICAREA MĂSURILOR ŞI OBIECTIVELOR DIN 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
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Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANĂ;  

Solicitant: Comuna Buesti 

 Probleme 
Obiective specifice pe termen 

mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura Surse de finanţare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Atingerea unui grad înalt de absorbţie a fondurilor europene la nivelul Consiliului local Buesti 

pentru perioada 2021 – 2027 

Gradul 
scăzut de 

absorbţie a 
fondurilor 
comunitare 

Îmbogăţirea portofoliului de proiecte 
si creşterea numărului de studii si 
documentaţii tehnice 

Realizarea de proiecte, studii 
si documentaţii tehnice 
necesare realizării unor 
obiective strategice de 
dezvoltare 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2021-2027 

  

 
 

Întocmirea si depunerea de 
cereri de finanţare in vederea 
obţinerii de fonduri externe 
nerambursabile unde 
administraţia publica este 
aplicant eligibil 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2021-2027 
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Atingerea unui grad ridicat de 
absorbţie a fondurilor nerambursabile 

Urmărirea oportunităţilor de 
finanţare active 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2021-2027 

  

Menţinerea unei permanente 
legaturi cu organizaţiile 
specializate în consultanţă 
privind mediul urban 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2021-2027 

Pregătirea resurselor umane necesare 
accesării si implementării de proiecte 

Realizarea de cursuri de 
instruire în managementul 
proiectelor 

Programe de 
finanţare UE, buget 
local, ale altor 
organizaţii, donări 
s.a. 

2021-2027 
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Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANA  

Solicitant: Comuna Buesti 

Probleme 

Obiective 
specifice pe 

termen mediu 
si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura Surse de finanţare 
Termen 
propus 

realizare 

Obiectivul specific: Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice, in ceea ce priveşte procedurile europene pentru 

derularea fondurilor structurale si de coeziune 

 
Capacitate 

administrativa 
scăzuta in ceea 

ce priveşte 
procedurile 
europene cu 

privire la 
derularea 
fondurilor 

structurale si de 
coeziune 

Creşterea 
capacităţii de 

implementare a 
proiectelor cu 

finanţare 
externa, 

familiarizarea 
funcţionarilor 

publici cu 
procedurile 
europene 

Participarea personalului administrativ la instruiri si 
seminarii pe teme legate de managementul proiectelor 

Programe de finanţare UE, 
buget local, ale altor 
organizaţii, donări s.a. 

2021-2027 

Dezvoltarea unui departament specializat cu atribuţii 
specifice elaborării, implementării si monitorizării 
proiectelor care se adresează comunei 

Bugetul local 2021-2027 

Elaborarea şi implementarea unui "modul operandi" pentru 
proiectele cu finanţare nerambursabilă 

Bugetul local 2021-2027 

Iniţierea de schimburi de experienţă cu organizaţii din ţări 
membre care au implementat proiecte bazate pe finanţare 
nerambursabilă 

Programe de finanţare UE, 
buget local, ale altor 
organizaţii, donări s.a. 

2021-2027 

Iniţierea unui departament de servicii publice responsabil 
cu managementul proiectelor după finalizare 

Bugetul local 2021-2027 
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JUDETUL IALOMITA 
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Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANĂ  

Solicitant: Comuna Buesti 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Parteneriatul cu cetăţenii ca mod de acţiune socială 

lipsa unui 
parteneriat 

public-privat 
activ si 

implicarea 
redusă a 

populaţiei si 
agenţilor 

economici in 
dezvoltarea 

comunei 

Dezvoltarea unui 
parteneriat activ si 

dinamic pentru 
identificarea si 

rezolvarea problemelor 
existente în comună 

Întâlniri periodice între administraţia publică 
locală şi societatea civilă pentru găsirea 
posibilităţilor de colaborare în vederea realizării 
proiectelor de interes comun 

Bugetul local 2021-2027 

Informarea persoanelor sau organizaţiilor din 
comună privind posibilităţile de accesare de 
fonduri în sprijinul activităţilor pe care doresc sa 
le realizeze in folosul comunităţii. 

Bugetul local 2021-2027 

Iniţierea de schimburi de experienţă cu organizaţii 
similare care au reuşit să dezvolte parteneriate 
fructuoase pentru comunitate 

Bugetul local 2021-2027 
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Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ  

Solicitant : Comuna Buesti 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de actiuni 

Acţiunea/masura Surse de finanţare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Urbanism 

PUG si 
regulamentul de 

urbanism 
neadecvat nevoii 
de dezvoltare a 

comunei 

Reactualizarea PUG- 
ului si a 

Regulamentului de 
urbanism 

Realizare PUG si a Regulamentului 
de urbanism 

Bugetul local, de stat 2021-2027 

Realizarea unui PUZ 
pentru centrul 
administrativ a 
comunei si centrul 
cultural, sportiv si de 
agrement 

Realizare PUZ zona administrativă 
comunei Buesti  şi realizare PUZ  

Bugetul local 2021-2027 

Iniţierea de schimburi de 
experienţa cu organizaţii similare 
care au reuşit să dezvolte 
parteneriate fructuoase pentru 
comunitate 

Bugetul local 2021-2027 
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Obiectivul specific: Drumuri si transport 

PUG si 
regulamentul de 

urbanism 
neadecvat nevoii 
de dezvoltare a 

oraşului 

Crearea unei reţele de 
drumuri funcţională, 
modernă şi durabila 

Asfaltare drumuri; realizare si 
reabilitarea trotuarelor 

Buget local, de stat, 
fonduri structurale 

2021-2027 
Refacerea marcajelor de circulaţie 
Extinderea sistemului de colectare 
a apelor pluviale si a sistemului de 
deversare pe toata lungimea 
drumurilor 
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Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ  

Solicitant: Comuna Buesti 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu şi lung 

Plan de acţiuni 

Acţiunea/măsura Surse de finanţare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Alimentare cu apa potabila, canalizare 

lipsa unui 
sistem complet 
alimentare cu 

apa si de 
colectare , 
transport a 

apelor uzate, 
conform cu 
standardele 

UE 

Construirea sistemului de 
alimentare cu apa si de 

colectare, transport si tratare 
a apelor uzate conform cu 

standardele UE 

Realizarea studiilor de fezabilitate si a 
proiectelor tehnice pentru o reţea 
completă de alimentare cu apa si 
colectare a apelor uzate  
Execuţia unui sistem complet de 
alimentare cu apa si colectare a apelor 
uzate 

Bugetul local, fonduri structurale, 
guvernamentale etc 

2021-2027 

Creşterea gradului de 
informare a cetăţenilor cu 
privire la riscurile poluării 
datorate diversificărilor 
necontrolate de ape uzate. 

Campanie de informare si 
constientizare ,Elaborarea de broşuri si 
banere care sa avertizeze asupra 
riscurilor sănătăţii 

          POS Mediu 2021-2027 

Întâlniri si dezbateri publice 
Bugetul local, programe destinate 
protecţiei mediului si protejării 
sănătăţii 

2021-2027 
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Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ  

Solicitant: Comuna Buesti 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de actiuni 

Actiunea/masura Surse de finantare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Alimentare cu gaze naturale 

Lipsa unui sistem 
de alimentare cu 
gaze şi influenţa 
negativa directă 
asupra calităţii 

vieţii si a 
mediului 

Creşterea calităţii vieţii 
prin realizarea unui 

sistem de alimentare cu 
gaze naturale 

Realizarea studiilor de fezabilitate 
si a proiectelor tehnice pentru 
reţeaua de alimentare cu gaze;                                         
Realizarea unui sistem de 
alimentare cu gaze naturale, 
capabila sa asigure necesarul 
întregii comune 

Buget de stat, POS, 
buget local 

2021-2027 
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Obiectivul specific: Gestionarea deşeurilor 

Inexistenta unui 
sistem de 

gestionare a 
deşeurilor si grad 

redus de 
constientizare a 

locuitorilor 
asupra protecţiei 

mediului si a 
metodelor 

aplicabile pentru 
un mediu curat si 

sănătos 

Creşterea calităţii vieţii 
prin realizarea unui 

sistem de gestionare a 
deşeurilor 

corespunzătoare 
normelor UE 

Desfiinţarea tuturor depozitelor 
necontrolate de deşeuri si iniţierea 
unui program de utilizare a 
gunoiului de grajd ca fertilizant 
natural in agricultura 

                                         
POS Mediu                                
Buget local, de stat 

2021-2027 Creşterea gradului de 
informare a cetăţenilor 
cu privire la riscurile 
poluării datorate 
gestionarii 
necorespunzătoare a 
deşeurilor 

Dezvoltarea si implementarea la 
nivel local a proiectelor de deşeuri 
si colectare selectiva 
Introducerea colectării si 
transportului gunoiului menajer; 
colectarea selectivă a deşeurilor 
Campanie de informare şi 
conştientizare 
introducerea metodelor simple si 
eficiente de tratare a deşeurilor intr-
un raport optim cost-beneficiu 
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Domeniul:: MEDIUL ÎNCONJURATOR  

Solicitant: Comuna Buesti  

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura Surse de finanţare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Protecţia mediului înconjurător 

Poluarea sonora a 
mediului 

Reducerea efectului 
negativ al activităţilor 

de transport asupra 
mediului 

Realizarea studiilor de sistem de prevenire si 
combatere a poluării fonice datorate traficului 

POS Mediu, buget 
local 

2021-2027 

Ineficienţa 
sistemului de 
gestionare a 
deşeurilor 

Protecţia mediului prin 
colectarea şi tratarea 
corespunzătoare a 
deşeurilor menajere, 
proiect care are deja 
finanţare 

Desfiinţarea tuturor depozitelor necontrolate de 
deşeuri şi iniţierea unui program de utilizare a 
gunoiului de grajd ca fertilizant natural în 
agricultură                                                         
Înfiinţarea unui departament de servicii publice 
responsabil cu gestionarea deşeurilor.  Dotarea 
cu maşini si echipamente pentru colectarea si 
transportul gunoiului menajer 
 

POS Mediu, buget 
local    

2021-2027 
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Poluarea apei 
datorate lipsei unui 
sistem de epurare a 

apelor uzate si a 
depozitarii de 

gunoaie 

Protecţia mediului prin 
colectarea si epurarea 

apelor uzate 

Realizarea sistemului de colectare, transport si 
tratare a apelor uzate                                          
Curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului 
public 
Realizare perdele forestiere 

 Bugetul local, 
POS Mediu 

2021-2027 
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Domeniul: 5.3 : MEDIUL INCONJURATOR  

Solicitant: Comuna Buesti 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Acţiunea/măsura Surse de finanţare 
Termen 

propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Protecţia mediului înconjurător 

Inexistenţa unui 
sistem de tratare si 

gestionare 
colectiva a 
deşeurilor 

Implementarea în 
viitorul apropiat a unui 

sistem de colectare 
selectiva a deşeurilor 
menajere cu scopul de 
a asigura conformitatea 

cu normele UE in 
domeniu 

Modernizarea unui serviciu de salubritate             
Dotarea sistemului de salubritate cu europubele 
pentru colectarea selectiva a deşeurilor                
Amenajarea unui centru de colectare a 
deşeurilor refolosibile                                           
Conştientizarea populaţiei privind colectarea 
selectivă 

Proiectul are 
finanţare din 
Bugetul local, POS 
Mediu 

2021-2027 

Necunoaşterea 
normelor de mediu 
si a legislaţiei în 
vigoare, educaţie 
ecologică redusă 

Creşterea gradului de 
conştientizare a 
populaţiei în aspectele 
legate de protecţia 
mediului şi a educaţiei 
ecologice 

Programe de informare continuă                             
Conştientizarea cetăţenilor privind obligaţia 
respectării cerinţelor legale în domeniul 
protecţiei mediului                                                 
Împădurirea suprafeţelor degradate 

Bugetul local, 
POSDRU 

2021-2027 
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Folosirea 
produselor chimice 
de sinteza pentru 

agricultură in 
unităţile agricole 

mari 

Promovarea practicilor 
de agricultura 

ecologice 

Încurajarea agriculturii ecologice                         
Cursuri de informare si formare profesionala 
pentru practicarea agriculturii ecologice ca 
metoda de protecţie a mediului              
Formarea unei educaţii ecologice 

Bugetul local, de 
stat 

2021-2027 
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Domeniul:  ECONOMIA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ – Sector producţie  

Solicitant: Comuna Buesti 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: dezvoltarea şi sprijinirea activităţilor productive 

Dezvoltarea 
monosectorială 
concentrată în 

activităţi agricole 

Dezvoltarea 
sustenabilă şi 

sprijinirea dezvoltării 
IMM-urilor 

Oferirea de facilităţi investitorilor, în funcţie de 
beneficiul pe care aceştia l-ar putea aduce bugetului 
local, de natura activităţii  

Bugetul local, 
agenţii 
economici 

2021-2027 
Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii 
mediului de afaceri si cei ai Consiliului local in vederea 
identificării de noi oportunităţi 

Crearea unor baze de date la nivel local, cu activele 
disponibile (terenuri care se pot vinde, imobile libere) 
cu interes pentru desfăşurarea unei activităţi private 
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Dezvoltarea micro-
afacerilor şi 
meşteşugului si 
promovarea 
antreprenoriatului si a 
structurilor economice 

Identificarea si promovarea abilitaţilor tradiţionale sau 
introducerea de noi competente    
Achiziţionarea de echipamente şi pregătirea 
profesională                                                          
Menţinerea unei permanente legaturi cu organizaţii 
specializate în consultanţă privind investiţiile in mediul 
rural 

 Bugetul local, 
Agenţi 
economici 

2021-2027 

 

Sector uman, IT 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de actiuni 

Actiunea/masura Surse de finantare 
Termen 

propus de 
realizare 

Lipsa unui program 
susţinut de formare 

managerială şi 
dezvoltare a 

resurselor umane 

Formarea unui grup de 
persoane capabile sa 

pornească, dezvolte si 
sa deruleze activităţi 
economice de succes 

Colaborări susţinute cu furnizori de 
instruire antreprenorială si iniţierea de 
programe de formare profesionala 
specializate pe meserii legate de turism 
si servicii conexe 

Bugetul local, POSDRU 2021-2027 

Pregătirea tinerilor în dezvoltarea 
abilitaţilor tradiţionale pentru a răspunde 
cererii de servicii turistice, de recreere şi 
de mediu şi de produse de calitate 

Buget de stat 2021-2027 
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Echipamente şi 
tehnologii învechite, 

poluante 

Realizarea de investiţii 
în tehnologie şi 
echipamente 
performante, eficiente 
şi cu grad de poluare 
redus şi dezvoltarea de 
industrii nepoluante 

Accesarea de fonduri nerambursabile 
necesare dezvoltării afacerilor 

POR 2021-2027 

Adoptarea IT-ului de către fermele locale si adoptarea afacerilor electronice. Dezvoltarea posibilităţilor de internet si comunicaţii, 
pentru a îndepărta dezavantajele localizării. 

Gradul redus de 
utilizare a 

mijloacelor 
electronice de calcul 

si comunicaţii 

Încurajarea adoptării şi 
difuzării IT esenţială  
pentru diversificare, 
dezvoltare locală şi 

asigurarea de servicii 
locale. 

Combinarea echipamentului IT cu cel de 
reţea şi pregătire profesională în 
domeniu 

POS CCE 2021-2027 
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Domeniul: 5.4 : ECONOMIA SI DEZVOLTAREA ECONOMICA – Sector agricultura  

Solicitant: Comuna Buesti 

Probleme Obiective specifice pe termen 
mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Crearea unui sector agricol puternic, care să permită o dezvoltare locala durabila, sa protejeze mediul prin trecerea 
de la agricultura de subzistenta si semi subzistenta la o agricultura comerciala, domeniul 5.4.2 

Practicarea pe 
scara larga a unei 
agriculturi de 
subzistenţă cu 
resurse financiare 
insuficiente, 
investiţii puţine, 
folosind utilaje 
agricole învechite, 
rudimentare si 
tehnologii 
neperformante 

Stimularea transformării 
gospodăriilor în ferme familiale cu 
caracter comercial competitive pe 
piaţa 

Asigurarea de asistenta tehnica si logistica 
acordata fermierilor in vederea realizării de 
proiecte pentru obţinerea de finanţare 
nerambursabilă pentru modernizarea 
exploataţiilor agricole 

Bugetul 
local 

2021-2027 

Crearea capacităţilor de stocare si 
procesare a produselor agricole cu 
nişă pe piaţă (de exemplu produse 
alimentare ecologice) 

Accesarea de surse de finanţare si programe 
pentru investiţii in sectorul agricol si de 
procesare 

                                      
POS Mediu 

2021-2027 

Dezvoltarea fermelor bazate pe 
practicarea formelor de agricultura 
prietenoase cu mediul - Agricultura 
ecologica 

Crearea de condiţii pentru practicile de 
agricultura durabila, adaptate condiţiilor 
climaterice si solului din comună                    
Programe de informare asupra beneficiilor 
aduse de practicarea agriculturii ecologice                           
Înfiinţarea de ferme zootehnice        
Ameliorarea materialului genetic existent                       

Buget de stat 2021-2027 
Dezvoltarea sectorului zootehnic la 
nivel de comună 
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Domeniul: 5.4 : ECONOMIA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ – Comerţul şi serviciile 

Solicitanţi : Agenţii economici 

Probleme 
Obiective specifice pe termen 

mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Diversificarea activităţilor economice necesare pentru creştere, ocupare si dezvoltare durabilă, domeniul 
5.4.3 

Inexistenţa unităţilor 
care desfăşoară 

activităţi altele decât 
cele agricole gen 

cojocării, cizmarii, 
ateliere reparaţii 

auto, electrocasnice, 
ateliere de 

lăcătuşerie, croitorii, 
frizerii, mic mobilier 

Diversificarea obiectului de 
activitate a firmelor                

Utilizarea eficientă a resurselor 
locale                          

Promovarea unor tehnici 
eficiente de marketing                   

Orientarea parţială spre turişti ca 
potenţiali clienţi                   

Încurajarea activităţilor 
meşteşugăreşti                   

Promovarea activităţilor 
tradiţionale 

Crearea cadrului şi a infrastructurii 
de dezvoltare a firmelor prestatoare 
de servicii     
Dezvoltarea de programe de 
instruire şi reconversie pentru 
adulţi              
Sprijin acordat unităţilor pentru 
dezvoltarea şi lărgirea domeniului 
de activitate 

Bugetul local, 
POSDRU 

2021-2027 
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Domeniul: 5.4 : ECONOMIA SI DEZVOLTAREA ECONOMICA – turismul şi agroturismul 

Solicitanţi : Agenţii economici 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Promovarea şi dezvoltarea serviciilor turistice şi agro turistice, domeniul 5.4.4. 

Gradul redus de 
practicare a 
turismului şi 

agroturismului în 
oras 

Încurajarea dezvoltării 
turismului si utilizarea 
sporită a ITC pentru 

promovare  

Realizarea de investiţii                                      
Practicarea unui turism integrat, cu 
variate pachete turistice                                                
Pregătire profesională pentru 
persoanele fizice si juridice                                                  
Realizarea si promovarea unor 
evenimente locale                                                                
Adoptarea unor măsuri eficiente de 
promovare 

 POR, buget 
local 

2021-2027 
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Domeniul: 5.5. POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – STAREA DE SANATATE ŞI SERVICIILE MEDICALE  

Solicitant: Comuna Buesti 

 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Asigurarea unui sistem de servicii medicale capabil sa satisfacă nevoile locuitorilor comunei, precum si a unui  

plan de prevenire a apariţiei problemelor de sănătate, domeniul 5.5.1 

Grad redus de educaţie a 
populaţiei legate de sănătate 
si lipsa consilierii de 
specialitate 

Educarea populaţiei privind 
starea de sănătate                                                           
Eliminarea factorilor de 
perturbare a calităţii vieţii 

Derularea unor programe de igiena si 
educaţie sexuală cu elevii                                 
Consilierea populaţiei pentru reducerea 
consumului de alcool           
Dotarea si reabilitarea cladirilor cu profil 
sanitar, clinici, dispensare, cabinete 
medicina umana si veterinare                              

POS DRU 2021-2027 
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Domeniul: 5.5. POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – GRADUL DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA 

Solicitant: agenţii economici 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Creşterea gradului de ocupare a forţei de munca şi promovarea măsurilor menite să duca la integrarea 

grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii, domeniul 5.5.2 

Nivelul ridicat al şomajului                                
Gradul foarte ridicat de 

inerţie faţă de schimbare si 
reconversie profesională 

Creşterea calităţii vieţii şi 
reducerea şomajului, prin 
crearea de noi locuri de 

muncă 

Încurajarea intrării femeilor pe 
piaţa muncii prin iniţiative locale 
de dezvoltare a facilitaţilor de 
îngrijire a copiilor si bătrânilor din 
comună                                                   
Integrarea grupurilor dezavantajate 
pe piaţa muncii                                                                   
Încurajarea înfiinţării de firme mici 
legate de activităţile rurale 

POS DRU 2021-2027 
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Domeniul: 5.5. POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCI  ALE – CULTURA, SPORT, AGREMENT 

Solicitant: Comuna Buesti 

 

Probleme 
Obiective specifice pe 
termen mediu si lung 

Plan de acţiuni 

Actiunea/masura 
Surse de 
finanţare 

Termen 
propus de 
realizare 

Obiectivul specific: Cultură, sport, agrement, domeniul 5.5.4 

Infrastructura si baza 
materială in declin              

Resurse insuficiente 
pentru practicarea si 

revitalizarea unor 
obiceiuri si forme de 
exprimare culturala 

tradiţionale                   
Acces dificil sau 

restrictiv la surse de 

Lucrări de îmbunătăţire a 
complexului socio-cultural         
  Înfrăţirea localităţii cu alte 
oraşe din state membre ale 
Uniunii Europene pentru 
realizarea de schimburi, 

informaţii, vizite               
Refacerea unor centre de 

practicare a mesteşugurilor 
artistice si identificarea 

Reabilitarea căminului cultural                         
realizarea de schimburi de 
experienţa între locuitori şi 
cetăţenii altor localităţi din 
Uniunea Europeana.                                     
Identificarea micilor meseriaşi si 
îndrumarea lor pentru înfiinţarea de 
microfirme si asociaţii familiale                         
Identificarea si promovarea unor 

Bugetul 
local, 
fonduri 
structurale  

2021-
2027 
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informare (mass-media, 
cărţi, internet) 

istoriei comunei. Pregătirea 
unor colecţii muzeala 

capabile sa conserve peste 
ani identitatea culturala a 

comunei. 

obiecte de cult, costume populare, 
unelte agricole şi meşteşugăreşti 

Starea precară a 
infrastructurii sportive 

Dezvoltarea cadrului 
pentru practicarea 

sporturilor 

Modernizare / Realizare baze 
sportive , sali sport, terenuri 

sport si locuri fitness 

 Bugetul local, 
fonduri structurale 
si guvernamentale  

2021-2027 

Zona de agrement slab 
dezvoltată 

Dezvoltarea zonei de 
agrement si petrecere a 
timpului liber 

Crearea de zone de agrement / 
fitness / joaca si petrecere a 
timpului liber in special pentru 
copii şi bătrâni, parcuri , locuri 
de joaca                                                  

Bugetul local, 
fonduri 
guvernamentale şi 
structurale 

2021-2027 
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Pentru a putea monitoriza progresele făcute în implementarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a comunei 

Buesti, administraţia publică locală trebuie să pună la punct un sistem coerent de supervizare a modului în care sunt 

îndeplinite şi a rezultatelor obţinute şi a efectelor produse de acestea în viaţa socio-economică a comunei. Instrumentul de 

lucru prin care se va realiza procesul de monitorizare şi evaluare îl constituie Sistemul de indicatori de dezvoltare durabilă 

la nivel local. Sistemul de luare a deciziilor în vederea implementării Strategiei de dezvoltare este redat mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 6 STRUCTURILE INSTITUŢIONALE 
DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
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                                                  PRIMAR                                               CONSILIUL  

                                                                                                                     LOCAL 

 

 

                                                     Viceprimar, secretar,  

             şef birou financiar contabil 

  

    Birou urbanism              Birou achiziţii                    Birou financiar                     Asistent 

                                         proiecte programe                contabilitate                          social 
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Comuna Buesti, 
 judeţul Ialomiţa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea a II-a 
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I. OBIECTIVE 
 
 

 Aceasta lucrare a fost percepută ca un instrument de testare a modului de 

percepţie a populaţiei faţă de nivelul de dezvoltare a Comunei Buesti şi orientării 

viitoare a dezvoltării acesteia.  

 Printre obiectivele cele mai importante se numără: 

 Măsurarea satisfacţiei locuitorilor din comună  faţă de serviciile publice şi 

oportunităţile existente în zonă; 

 Măsurarea satisfacţiei faţă de nivelul de trai şi a optimismului privind viitorul 

comunei; 

 Gradul de implicare al membrilor comunităţii în problemele acesteia, dar şi 

vizibilitatea acţiunilor Primăriei în cadrul membrilor comunei; 
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 Identificarea celor mai importante probleme ale comunei din punctul de vedere 

al membrilor acesteia; 

 Intenţiile membrilor comunităţii privind deschiderea unei noi afaceri si 

schimbarea locului de muncă. 

 

 
 
 
 
 
 
 

II. METODOLOGIE 
 
 

 
Eşantionul folosit pentru interviu a fost unul de tip probabilist, reprezentativ 

pentru populaţia adultă a comunei.  

Tipul interviului a fost faţă în faţă, la domiciliul subiecţilor, fiind folosit 

chestionarul din Anexa 1. 
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III. ANALIZA DATELOR DIN CHESTIONAR 

 
 

A. GRADUL DE SATISFACŢIE PRIVIND  
NIVELUL DE TRAI 

 
 

La prima întrebare din chestionar, şi anume « Cât de mulţumit sunteţi de felul în 

care trăiţi », majoritatea locuitorilor comunei Buesti,  menţionează un grad mulţumitor 

sau foarte multumitor privind nivelul propriu  de trai, respectiv 88,24%. 

  

Din punct de vedere al părerii locuitorilor despre nivelul de trai general al comunei, 

78,43% considera comuna  având un  nivel de trai multumitor si 17,65% un nivel de 

trai  foarte ridicat . 

37.25

50.98

11.76

0.00

Cât de mulţumit sunteţi de felul în care 
trăiţi

Foarte multumit

Destul de multumit

Nu prea multumit

Deloc multumit
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 La întrebarea ,, Comparativ cu alte zone din România, cum credeţi că este 

localitatea în care trăiţi ? “ , majoritatea persoanelor intervievate consideră că 

localitatea este mai dezvoltată decat altele din ţara, respectiv 58,82% . 

De menţionat faptul că au fost persoane care să considere că localitatea lor este mai 

slab dezvoltată decat altele, respectiv 15,69% şi 25,49% consideră localitatea la fel de 

dezvoltata. 

17.65

78.43

0.00

0.00

După părerea dumneavoastră, care este nivelul de 
trai al oamenilor din comuna în care trăiţi?

Foarte ridicat

Ridicat

Destul de scăzut

Foarte scăzut
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În ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare al comunei, se constată ca 96,08% din 
persoanele intervievate consideră ca localitatea va fi mai dezvoltata peste 5 ani. 
 Sunt persoane care consideră ca localitatea va fi la fel în următorii 5 ani, 3,92%. 

 

58.82%
25.49%

15.69%

Comparativ cu alte zone din România, cum credeţi că 
este comuna în care trăiţi?

Mai dezvoltată

La fel

Mai puţin dezvoltată

96.08%

3.92%

0.00%

Cum credeţi că va arăta comuna dumneavoastră 
peste 5 ani?

Mai  dezvoltată
decît acum

Va fi la fel

Mai puţin
dezvoltată decît
acum
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B. GRADUL DE SATISFACŢIE PRIVIND SERVICIILE  EXISTENTE ÎN 
COMUNĂ 

 
 

Alimentare cu apă, gaz, sistemul de canalizare 

 

100% din  locuitorii comunei care au fost chestionaţi folosesc apa pentru 

gospodăria proprie de la reţeaua de apă curentă , majoritatea persoanelor 

declarându-se mulţumite. Precizăm ca majoritatea dintre locuitori sunt racordaţi la 

reţeaua de alimentare cu apă potabilă. 

  

În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, comuna Buesti  are in proiect 

realizarea acesteia care să deservească întreaga comună cu staţie de epurare 

prinsă. În ceea ce priveşte sistemul de alimentare cu gaze, persoanele intervievate 

semnalează aceasta necesitate în cadrul chestionarelor aplicate la fel ca si 

necesitatea realizarii canalizarii. 
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Starea drumurilor 

 

 În ceea ce priveşte starea drumurilor care fac legătura cu oraşul, majoritatea 

persoanelor intervievate, 39,22%, sunt nici mulţumite, nici nemultumite de starea 

drumurilor, în timp ce 23,53 % sunt nemulţumite şi 17,65 % sunt foarte nemulţumite. 

La întrebarea ,, Cât de mulţumiţi sunteţi de starea drumurilor din comună? “ , 

se constată ca toata lumea este multumita si foarte multumita de starea drumurilor din 

comuna . 

Drumurile locale sunt asfaltate,  urmand a se asfalta si drumurile de interes 

agricol. 

0.00%

19.61%

39.22%

23.53%

17.65%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

Starea drumurilor care fac legătura cu oraşul
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Transportul public 

 În ceea ce priveşte transportul public, majoritatea persoanelor intervievate, 

41,18%, sunt nici mulţumite, nici nemultumite, în timp ce 39,22 % sunt mulţumite şi 

17,76 % sunt nemultumite si foarte nemulţumite. 

 

Curăţenia străzilor şi strângerea gunoiului 

 

Majoritatea persoanelor intervievate se declară mulţumite si foarte multumite 

de curăţenia străzilor din localitate, 92,16%.  

 

41.18%

50.98%

3.92%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Nemulţumit

Foarte nemulţumit

Curăţenia străzilor si strangerea gunoiului
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 Procentele de mai sus sunt aproape similare şi în cazul satisfacţiei faţă de 

strângerea gunoiului. 

      Toate persoanele intervievate se declară mulţumite sau foarte multumite de 

iluminatul public, procentul acestora fiind de 100%. 

 Nici una din persoanele intervievate nu s-a declarat nemulţumită de iluminatul 

public. 

 

Serviciile medicale şi serviciile de poştă din comună 

  

 Majoritatea persoanelor intervievate se declara multumite de sistemul medical, 

in proportie de 45.10 %, 31,37% se declara nici multumite nici nemultumite, iar 

11.76% se declara nemultumite sau foarte nemultumite de acestea. 

 

0.00%

45.10%

7.84%

Foarte mulţumit

Mulţumit

Nici mulţumit, nici
nemulţumit

Foarte nemulţumit

Serviciile medicale
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Servicii poştale 

Serviciile de poştă sunt apreciate foarte mult de majoritatea locuitorilor 

comunei, aproximativ 58,82% dintre aceştia declarându-se mulţumiţi de aceste 

servicii , iar 9.80% sunt nemultumiti si foarte nemultumiti.  

Procentul de 23,53% al celor care se declară nici mulţumiţi, nici nemulţumiţi de 

aceste servicii este dat de persoanele care nu folosesc serviciile poştale. 

 

Posibilitatea de a face cumparaturile din comună 

 Majoritatea persoanelor intervievate se declară mulţumite sau foarte 

mulţumite de posibilitatea de a face cumpărăturile din comună in procent de 98.04%, 

iar 1.96% declarandu-se nici multumiti nici nemultumiti.  

 

Posibilitatea găsirii unui loc de muncă în comună 

Majoritatea persoanelor intervievate se declară mulţumite de posibilitatea de a 

un loc de munca, in procent de 39.11%, 27.45% declarandu-se nici multumiti nici 

nemultumiti, iar 17,65 se declara nemultumiti sau foarte nemultumiti. Restul nu au 

raspuns. 
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Posibilitatea de a valorifica produsele în comuna 

Majoritatea persoanelor intervievate se declară mulţumite sau foarte 
multumite de posibilitatea de a valorifica produsele in comuna, in procent de 
54,90%, 21,57% declarandu-se nici multumiti nici nemultumiti, iar 7,84 se declara 
nemultumiti. Restul nu au raspuns. 
 

Învăţământul 

Nivelul de satisfacţie privind calitatea învăţământului din comuna este unul 
foarte bun, aproximativ 86,27 % dintre persoanele intervievate declarându-se 
mulţumite sau foarte multumite. Restul nu au raspuns sau nu cunosc situatia. 
 Majoritatea persoanele intervievate se declară mulţumite si foarte multumite 
de felul în care arată şcoala si gradinita. 

Legat de aspectul siguranta cetateanului, toate persoanele intervievate se declara 
multumite si foarte multumite de acest aspect. 

 

C. VIZIBILITATEA ACTIVITĂŢII PRIMĂRIEI 
 

În ceea ce priveşte vizibilitatea activităţii desfăşurate de Primărie, toate 
persoanele intervievate menţionează lucrări efectuate de Primărie în ultimii ani. 
Majoritatea celor care au menţionat proiecte derulate de Primărie se declară foarte  
mulţumiţi de aceste proiecte. 

Doar o mică parte a  persoanelor intervievate nu au putut menţiona nici un proiect 
desfăşurat de Primărie. 
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D. PRINCIPALELE PROBLEME ALE COMUNITĂŢII  
 

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei Buesti cele mai importante 

probleme ale comunei sunt : 

- Locurile de muncă ; 

- Gaze 

- Trotuare 

- Canalizare 

- Lipsa unor medici specialisti si necesitatea reabilitarii dispensarului 

 Trebuie menţionat că întrebarea a vizat obţinerea unei liste a priorităţilor 

privind rezolvarea problemelor comunei. Astfel, procentele mai mici înregistrate de 

unele probleme nu trebuie interpretate ca nivel ridicat de satisfacţie privind serviciile 

respective, ci ca având o prioritate scăzuta în ordinea rezolvării. 
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E. INTENŢIILE PRIVIND OCUPAŢIILE DIN COMUNĂ 
 
 

O mica parte dintre persoanele intervievate au declarat că intenţionează să-şi 

deschidă o afacere sau să înceapă activitate pe cont propriu daca ar avea 

posibilitatea. 

 Dacă ar avea oportunitatea, unele dintre persoanele intervievate ar fi dispuse să-

şi schimbe locul de muncă cu un altul, tot în comună, dar într-un domeniu diferit. 

 
 

IV. CONCLUZII  
 

Pe ansamblu, oamenii sunt cam nemulţumiţi de nivelul de trai in cadrul 

comunei, însă, majoritatea respondenţilor, au mare incdredere in actuala conducere ca 

vor dezvolta comuna si vor imbunatatii nivelul de trai. 

În ceea ce priveşte vizibilitatea activităţii desfăşurate de Primărie, majoritatea 

persoanelor intervievate menţionează lucrări efectuate de Primărie în ultimii ani. 

Din punctul de vedere al locuitorilor comunei, cele mai importante probleme 

sunt locurile de muncă, trotuarele, gaze şi canalizare . 
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Anexa 1 

CHESTIONAR 
 

1. Cât de mulţumit sunteţi de felul în care trăiţi? 
Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit 

Nu prea 
mulţumit 

Deloc 
mulţumit 

Nu stiu-Nu 
raspund 

4 3 2 1 0 
 

2. După părerea dumneavoastră care este nivelul de trai al oamenilor din comună 
? 

Foarte ridicat Ridicat Destul de 
scăzut 

Foarte scăzut Nu stiu-Nu 
raspund 

4 3 2 1 0 
 

3. Comparativ cu alte zone din România, cum credeţi că este comuna în care trăiţi? 
1. mai dezvoltată 
2. la fel 
3. mai puţin dezvoltată 
4. NS/NR 

 
4. Cum credeţi că va arăta comuna dumneavoastră peste 5 ani? 

1. mai dezvoltată decât acum 
2. va fi la fel 
3. mai puţin dezvoltată decât acum 
4. NS/NR 

 
5. De unde folosiţi apa pentru gospodăria proprie? 

1. Reţeaua de apă curentă 
2. fântână 
3. NS/NR 
 
 
 
 
 



 

  

Strategia de dezvoltare locala pentru perioada 2021 – 2027 
 

 
127 

 
 

 

 

R O M A N I A  
JUDETUL IALOMITA 

PRIMARIA COMUNEI BUESTI 

 

6. Cât de mulţumit sunteţi de: 
 Foarte 

mulţu
mit 

Mulţu
mit 

Nici 
mulţumit
, nici 
nemulţu
mit 

Nemulţu
mit 

Foarte 
nemulţu
mit 

Nu 
exista 

NS/N
R 

1. Calitatea 
apei 
potabile din 
sat 

       

2. Sistemul 
de 
canalizare 

       

3.Alimentar
ea cu gaze 

       

4.Starea 
drumurilor 
in sat 

       

5.Starea 
drumurilor 
care fac 
legătura cu 
oraşul 

       

6. Starea 
trotuarelor 
din sat 

       

7.Transport
ul public 
(autobuze, 
tren)  

       

8.Accesul la 
telefonie 
fixa  
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9.Acesul la 
telefonie 
mobila  

       

10.Accesul 
la 
electricitate 

       

11.Curateni
a străzilor 

       

12.Stranger
ea gunoiului 

       

13.Iluminat
ul public 

       

14.Serviciil
e medicale 
din sat 

       

15.Serviciil
e de posta 
din sat 

       

16.Posibilit
atea de a 
cumpăra 
medicament
e din sat 

       

17.Posibilit
atea de a 
face 
cumpăraturi
le din sat 

       

18.Posibilit
atea găsirii 
unui loc de 
munca in 
oraş 

       

19.Posibilit
atea de a 
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petrece 
timpul liber 
in comună 
20.Posibilit
atea de a 
valorifica 
produsele in 
comună 

       

21.Calitatea 
învăţământ
ului in 
comună 

       

22.Felul in 
care arata 
şcoala 

       

23.Felul in 
care arata 
grădiniţa 

       

24.Siguranţ
a 
cetăţeanului 

       

 
7. Puteţi să vă amintiţi câteva din proiectele realizate de comună în ultimul an? 

 
Enumeraţi-le : 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____ 
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8. Cât de mulţumit sunteţi de aceste proiecte? 
 
 
Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit 

Nu prea 
mulţumit 

Deloc 
mulţumit 

Nu ştiu-Nu 
răspund 

4 3 2 1 0 
 

9. Ştiţi câteva din activităţile pe care Primăria le face în prezent pentru a rezolva 
problemele comunităţii? 

 
Enumeraţi-le : 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____ 
 

10. După părerea dumneavoastră, care sunt cele mai importante trei probleme cu 
care se confruntă comuna dumneavoastră? 

 
Enumeraţi-le : 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____ 

 
11. Aţi participat vreodată la o întâlnire sătească unde să se discute problemele 

localităţii? 
 

1. Da 
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2. Nu 
3. Nu s-au ţinut astfel de întâlniri 
4. NS/NR 
 

12. Doriţi să vă deschideţi o afacere în comună? 
 

1. Da 
2. Nu 
3. NS/NR 
 

13. Dacă da, în ce domeniu? 
 

1. agricultura 
2. industrie 
3. turism 
4. creşterea animalelor 
5. afacere în domeniul serviciilor 
6. altele........................................................................ 
7. orice domeniu 
8. NS/NR 

 
14. Aţi dori să lucraţi în comună, în alt domeniu decât cel în care lucraţi în prezent? 
 

1. Da 
2. Nu 
3. NS/NR 
 

15. Dacă da, în ce domeniu? 
 

1. agricultura 
2. industrie 
3. turism 
4. creşterea animalelor 
5. afacere în domeniul serviciilor 
6. altele........................................................................ 
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7. orice domeniu 
8. NS/NR 

 
16. Câtă încredere aveţi în: 

 
 Foarte 

multa 
Multa Putina Foarte 

puţină/delo
c 

NS/NR 

1.Consilier
ii locali 

     

2.Primarul 
comunei  

     

3.Inginerul 
agronom 

     

4.Director
ul scolii 

     

5.Medicul 
de familie 

     

6.Agentii 
economici 
locali 

     

7.Preot      
 
 
Câteva date despre dumneavoastră 
 
Sex    1.M    2.F 
 
Vârsta ........... 
 
Ocupaţia 

1. agricultor 
2. muncitor 
3. funcţionar cu studii medii 
4. personal cu studii superioare 
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5. patron 
6. lucrător ocazional 
7. pensionar 
8. elev, student 
9. casnică 
10. alta ................................................. 
11. NR 

 
Ultima şcoală absolvită 

1. şcoala elementară 
2. gimnaziu 
3. liceu 
4. şcoala profesională 
5. studii postliceale 
6. studii universitare 
7. fără studii 
8. NR 

 
Care este venitul dvs. aproximativ lunar 

1. până în 500 RON 
2. între 500 RON si 700 RON 
3. între 701 RON şi 1000 RON 
4. peste 1000 RON  
5. NR 

 
Nume.......................................................... 
 
Adresa ....................................................... 
 
Telefon ...................................................... 
 
 
Operator .................................................... 

 


