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1.1 Așezare geografică și scurt istoric 

Comuna Dărăşti-Ilfov face parte din județul Ilfov fiind alcătuită din satul de reședință Dărăşti (are 

în componență un singur sat). Comuna este situată în partea de sud a județului fiind la o distanța 

foarte mică de municipiul București şi anume 11 km, pe malul stâng al râului Argeș, având o 

suprafață de 15 km2.  

Comuna Dărăşti-Ilfov este delimitată spațial astfel: 

➢ orașul Măgurele la nord-vest;  

➢ comuna Jilava la nord-est; 

➢ comuna 1 Decembrie la est; 

➢ comuna Adunații-Copăceni la sud; 

➢ orașul Mihăilești la vest.  

Teritoriul comunei este traversat de drumul județean DJ 401D, care leagă UAT Dărăsti – Ilfov 

spre nord de Măgurele și spre sud-est de 1 Decembrie, făcând astfel conexiunea cu DN5 spre 

comunele, Copăceni și Vidra din județul Ilfov. 

Figura 1: Amplasarea comunei Dărăști-Ilfov 

 
Sursa: prelucrarea proprie, GIS  

Prima atestare documentară a comunei datează de la 1535. La sfârșitul secolului al XIX-lea, 

comuna făcea parte din plasa Sabarul a județului Ilfov, fiind formată din satele Asan, Filipești și 

1. Amplasament şi caracteristici demografice 
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Mitropolia, totalizând 1.650 de locuitori și 358 de case. În 1925, comuna are aceeași componență, 

înregistra 2.635 de locuitori, dar făcea parte din plasa Domnești a aceluiași județ. În 1950, a fost 

arondată raionului V.I. Lenin al orașului republican București, din care a făcut parte până în 1968, 

când a devenit parte din județul Ilfov, reînființat. În 1981, prin reorganizare administrativă, 

comuna a trecut la județul Giurgiu, pentru ca în 1985 să devină parte a Sectorului Agricol Ilfov 

aflat în subordinea municipiului București, sector devenit din 1998 județul Ilfov1. 

Comuna Dărăști-Ilfov (în trecut, Dărăști sau Brăniștari) nu are stemă proprie, astfel va fi 

reprezentată de cea a județului Ilfov. 

 

1.2 Cadru natural     

Din punct de vedere geologic, amplasamentul Comunei Dărăști-Ilfov face parte din marea unitate 

structurală a Platformei Moesice, peste care se suprapune unitatea morfologică a Câmpiei 

Romane. Formațiunile care iau parte la alcătuirea geologică a acestei unități aparțin Paleozoicului, 

Mezozoicului şi Neozoicului, depuse peste un fundament constituit probabil din șisturi verzi. 

Genetic, Câmpia Romană a rezultat în urma proceselor de acumulare într-o zonă cu caracter 

subsident, pe un fundament cretacic, aparținând Platformei Moesice (Prebalcanica)2.  

Din punct de vedere geomorfologic, comuna Dărăști-Ilfov aparține reliefului de câmpie, făcând 

parte integrantă din Câmpia Romană şi ocupând partea centrală a acesteia, cunoscută sub numele 

de Câmpia Vlăsiei. Drept urmare, relieful comunei Dărăști-Ilfov nu prezintă diferințe de nivel, 

spațiile interfluviale şi terasele fiind acoperite de depozite de loess şi afectate de procesele de 

tasare. 

Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei se situează în zona climatică temperat-

continentală. Clima se caracterizează prin veri foarte călduroase, ierni friguroase, primăveri scurte 

şi toamne lungi. Temperatura medie anuală a aerului este de 10 – 11° C. Vara, temperatura 

medie înregistrată este de 22 – 25° C, cu fenomene de secetă şi uscăciune. Iarna se înregistrează 

o temperatură medie de -2° C. Media cantităților anuale de precipitații atmosferice este de 500 – 

600 mm. 

Vânturile predominante sunt în primul rând cele de nord – est şi est, urmate apoi de cele din sud 

- vest şi vest. Vitezele medii anuale pentru direcțiile menționate variază între 2 – 3,8 m/s, fără 

diferențe prea mari între cele două sensuri generate. Totuși vitezele maxime absolute se întâlnesc 

la vânturile de NE şi E, care în timpul iernii pot atinge 125 km/oră. 

 

Rețeaua hidrografică  

Nivelul hidrostatic al pânzei freatice este interceptat la -1,6 m față de cota terenului natural şi 

este variabil în funcție de timpul anului. Localitatea este traversată de râul Argeș cu afluentul său 

râul Sabar şi râul Ciorogârla.  

 
1 Sursa: https://comunadarastiilfov.ro/  
2 Sursa: Liviu Ionesi - Geologia Unităților de platformă și a orogenului nord dobrogean – Editura Tehnică, 

București, 1994 

https://comunadarastiilfov.ro/
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Vegetație, faună 

Vegetația este variată, fiind specifică zonei de câmpie. Vegetația lemnoasă este reprezentată prin 

specii de arbori precum salcâmul, plopul, stejarul, fagul, teiul, salcia, aninul. Arbuștii cei mai 

întâlniți sunt măceșul, sângerul, păducelul şi porumbarul. Vegetația ierboasă este abundentă şi 

foarte variată. Dintre plantele ierboase întâlnite pe terenurile arabile amintim pălămida, păpădia, 

știrul, pirul, pelinul, mătrăguna, măselariță. Pe teritoriul comunei se întâlnesc şi o serie de plante 

medicinale cum ar fi menta, mușețelul, coada șoricelului, sunătoarea, cimbrul, rostopasca, 

cicoarea, traista-ciobanului. 

Animalele sălbatice sunt caracteristice zonei de silvostepă. Păsările cele mai întâlnite sunt gaița, 

ciocârlia de pădure, potârnichea, mierla, privighetoarea mică, sturzul cântător, pițigoiul, mai multe 

subspecii de grauri, porumbelul de scorbură, scatiul, cucul, turturica etc. Reptilele sunt 

reprezentate prin specii comune printre care se numără șerpii, șopârlele. Insectele specifice 

acestei zone de câmpie sunt lăcustele, cosașii, greierii şi călugărițele, furnicile etc.  

Principalele riscuri naturale la care este supusă comuna Dărăşti-Ilfov sunt cutremurele şi posibil 

inundații având în vedere barajul de acumulare de pe râul Argeș de la Mihăilești-Cornetu, care în 

cazul avarierii sau distrugerii  ca  urmare  a  mișcărilor  seismice  poate  produce  inundații  masive 

pe raza localității. 

 

1.3 Resurse naturale 

Actualul context în care problemele de mediu au devenit din ce în ce mai des ținta preocupărilor 

omenirii în general, aduce în prim plan riscul epuizării resursele naturale, astfel încât este esențială 

utilizarea rațională a acestora. La nivelul comunei Dărăști-Ilfov putem vorbi de o serie de resurse 

naturale regenerabile (apă, aer, sol, floră, faună sălbatică etc).  

 

1.4 Caracteristici demografice ale populației      

Comuna Dărăști-Ilfov avea, la 1 ianuarie 2020, o populație stabilă de 2.666 locuitori, după 

domiciliu, în scădere cu 0,07% față de efectivul înregistrat la 1 ianuarie 2010 (2.668 locuitori). 

Având în vedere această tendință de diminuare „minora” o previziune pe baza extrapolării liniare 

a acestor date, conduce la o estimare probabilă a populației de 2.661 locuitori în 2030. De la an 

la an numărul locuitorilor a variat în plus sau în minus cu un procent de aproximativ 1%.  

Figura 2: Evoluția populației stabile a comunei Dărăști-Ilfov, 2010 – 2020 

 
Sursa:  Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (POP107D – populația după domiciliu) 

Evoluția populației comunei nu urmează aceeași linie de tendință ca a județului Ilfov, ci este 

variabilă şi imprevizibilă astfel că autoritățile locale trebuie sa dea o importanță deosebită analizei 
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grupelor de vârstă şi tendințelor demografice. Provocarea autorităților publice fiind ori de a crește 

atractivitatea zonei pentru familiile tinere prin dezvoltarea serviciilor și utilităților publice, 

dezvoltarea economică, ori prin asigurarea condițiilor de îmbătrânire decentă și activă pentru 

actualii locuitori. 

Figura 3: Evoluția a populației stabile a Județului Ilfov şi a comunei Dărăşti – Ilfov, 2010 – 2020 

 
Sursa:  Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (POP107D – populația după domiciliu) 

 

Structura populației pe grupe de vârstă 

În formă grafică, structura populației pe grupe de vârstă este portretizată ca o piramidă care 

arată cea mai tânără grupă de vârstă în partea de jos, cu fiecare strat suplimentar prezentând 

următoarea cea mai veche cohortă (colectivitate a oamenilor care au trăit același eveniment 

demografic într-o perioadă de timp).  

Structura pe grupe de vârstă şi evoluția acesteia în ultimii ani confirmă un proces de îmbătrânire 

a populaţiei în comuna Dărăşti-Ilfov. Cauzele pot fi multiple, dintre acestea cele mai importante 

fiind îmbătrânirea populației, creșterea migrației interne și internaționale. 

Figura 4: Piramida vârstelor - Structura populației pe grupe de vârstă în comuna Dărăști-Ilfov, 2020 

 

Sursa:  Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (POP107D – populația după domiciliu) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Judetul Ilfov 316.808 329.932 339.940 352.466 364.954 376.691 391.027 407.653 423.527 437.501 452.027

Comuna Darasti - Ilfov 2.668 2.690 2.667 2.695 2.683 2.670 2.661 2.682 2.685 2.665 2.666

2.640

2.650

2.660

2.670

2.680

2.690

2.700

300.000

320.000

340.000

360.000

380.000

400.000

420.000

440.000

460.000

-150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150

0- 4 ani

5- 9 ani

10-14 ani

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

45-49 ani

50-54 ani

55-59 ani

60-64 ani

65-69 ani

70-74 ani

75-79 ani

80-84 ani

85 ani si peste

Masculin Feminin



 Strategia de Dezvoltare Durabi lă  

a comunei  Dărăşt i-I l fov   

pentru  per ioada 2021-2027 

 

  

 

~   11   ~ 

Piramida vârstelor pentru populația cu domiciliul în comuna Dărăşti-Ilfov este tipică modelului 

demografic constrictiv, cu o bază îngustă pe fondul unei ponderi mici a grupelor de vârstă tinere, 

având în vedere contextul unor rate ale natalității cronic mai mici corespunzătoare generațiilor 

născute în ultimii 25 ani. Ponderea în creștere a populaţiei în vârstă are relevanță, cel puțin din 

perspectiva serviciilor necesare pentru seniori, pe care autoritatea publică locală trebuie sa le ia 

în analiză pentru anii viitori.  

Informațiile statistice arată că media vârstei populaţiei comunei Dărăşti-Ilfov este de aproximativ 

43 ani, caracteristică a unei populații cu vârstă de mijloc, iar populația activă (cu vârste cuprinse 

între 15-60 ani) reprezintă 62% (1.664 locuitori) din totalul populaţiei aferente comunei. Procentul 

de locuitori cu vârste de peste 60 de ani este de 26% reprezentând aproximativ 1/4 din totalul 

populaţiei. În perioada 2010-2020 populația din grupa de vârstă tânără (0-14 ani) a crescut cu 

7% ajungând la 12% din totalul populaţiei comunei, în timp ce populația vârstnică (65 ani şi 

peste) atinge procent de scădere de 8% și anume un procent de 19% din totalul populației 

aferente comunei, ceea ce demonstrează tendința de îmbătrânire a populaţiei. 

Figura 5: Structura populației pe grupe de vârstă la nivelul comuna Dărăști-Ilfov în anul 2020 

 
Sursa:  Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (POP107D – populația după domiciliu) 

Dinamica populației se menține şi la nivelul județului Ilfov, astfel ponderea de 25,81% a tinerilor 

(15-34 ani) este aproximativ egală cu cea înregistrată la nivelul comunei (23,33%). Aceeași 

situație o regăsim şi la nivelul populației ce au vârste între 35-64 ani, unde avem un procent de 

44,26% la nivel de județ şi 45,57% la nivelul comunei. 

Tabel 1: Structura populației pe grupe de vârstă la nivelul județului Ilfov şi la nivelul comunei Dărăști-Ilfov, 2020 

Grupe de vârstă Nr. persoane (județ Ilfov) % 
Nr. persoane (comuna Dărăști-

Ilfov) 
% 

0 - 14 ani 77.627 17,17% 321 12,04% 

15 - 34 ani 116.668 25,81% 622 23,33% 

35 - 64 ani 200.056 44,26% 1.215 45,57% 

peste 65 ani 57.676 12,76% 508 19,05% 

TOTAL 452.027 100,00% 2.666  

Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după domiciliu) 
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Structura populaţiei este echilibrată din punctul de vedere al împărțirii pe sexe. Astfel, în 2020 

populația comunei Dărăsti - Ilfov era formată din 1.325 persoane de sex feminin, reprezentând 

49,70% şi un număr de 1.341 persoane de sex masculin, corespunzător unui procent de 50,30%. 

Dinamica populației este stabilită de exercițiul conjugat a două importante fenomene 

demografice: mișcarea naturală a populației (sporul natural) și migrația, fenomene analizate în 

continuare. 

 

Mișcarea naturală a populației 

În ultimii 5 ani (2014 – 2019), la nivelul comunei Dărăști-Ilfov se observă scăderea numărului de 

nașteri şi cea a sporului natural (diferența între numărul născuților vii şi cel al decedaților într-un 

an). Aceste scăderi sunt frecvente în țările în curs de dezvoltare şi apar și datorită fenomenului 

de tranziție demografică. Evoluția nașterilor, deceselor şi a sporului natural ale populaţiei la nivelul 

comunei Dărăști-Ilfov, este următoarea: 

Tabel 2: Mișcarea naturală a populaţiei - date absolute 2014 – 2019 

An Născuți vii (nr.) Decese (nr.) Spor natural Căsătorii Divorțuri 

2014 15 46 -31 9 1 

2015 12 49 -37 14 2 

2016 20 43 -23 13 5 

2017 19 46 -27 13 3 

2018 24 48 -24 15 2 

2019 19 51 -32 17 1 

Sursa: Prelucrare date INS (POP201D, POP206D, POP210D, POP212B) 

Sporul natural negativ survine pe fondul scăderii numărului nașterilor, grav este faptul că 

diferența dintre decese și nașteri s-a adâncit în ultimii ani, începând cu anul 2017. Variația 

populației a rămas neschimbată, chiar dacă evoluția celor două componente (numărul de născuți 

vii şi decese) a urmat modele destul de diferite.  

 

Migrația populației 

A doua componentă a dinamicii populației este reprezentată de mișcarea migratorie cu cele două 

componente ale sale: migrația internă și cea externă. În ultimii ani, în comuna Dărăști-Ilfov există 

un flux destul de mare al stabilirilor cu domiciliul față de cel al plecărilor din cadrul comunei şi 

soldul schimbărilor de domiciliu fiind unul pozitiv:  

Tabel 3: Migraţia populaţiei, date absolute, 2014  – 2019 

An 
Stabiliri cu domiciliul (inclusiv 

migrația externă) 

Plecări cu domiciliul (inclusiv 

migrația externă) 

Sporul 

migrației 

2014 62 43 21 

2015 55 28 27 

2016 69 25 44 

2017 61 31 30 

2018 55 51 4 

2019 73 40 33 

Sursa: Prelucrare date INS (POP307A, POP308A) 
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Dacă înainte de 1989, fluxurile de populație s-au derulat dinspre spațiul rural spre cel urban, în 

ultimii ani s-a constatat tendința de inversare a acestor fluxuri, atât din cauza problemelor 

economice și sociale generate de procesele de restructurare industrială, cât și ca urmare a 

dezvoltării infrastructurii edilitare a unor comune, dezvoltare influențată de tendința de extindere 

a zonei locative a municipiilor și orașelor spre zona rurală.  

Pe lângă aceste aspecte, au mai contribuit și eforturile realizate pentru stabilitatea financiară a 

comunei şi schimbarea aspectului de „sat” puțin dezvoltat, precum şi dorința celor care s-au mutat 

aici de recâștigare a echilibrului dintre viața privată și cea profesională. 

 

Caracteristicile demografice – etnie și religie  

Majoritatea locuitorilor din comuna Dărăști-Ilfov sunt români (95,66%). Principala minoritate 

întâlnită în comună este cea a rromilor (0,56%).  

Tabel 4: Distribuția populaţiei Comunei Dărăști-Ilfov după etnie – 2011 

Etnia Număr locuitori Pondere (%) 

Români 2.925 96,66% 

Rromi 17 0,56% 

Informație indisponibilă 83 2,74% 

Total 3.026 100% 

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 8 Populația stabilă după etnie) 

Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere de 

95,94%. Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 sunt: creștină 

după evanghelie (0,1%), evanghelică (0,5%), martorii lui Iehova (0,17%) fiind prezente însă și 

alte religii (0,1%) precum și atei (0,1%) sau persoane care nu și-au declarat religia (2,84%).  

 

Tabel 5: Distribuția populaţiei Comunei Dărăști-Ilfov după religie – 2011 

Religia Număr locuitori Pondere (%) 

Ortodoxă 2.903 95,94% 

Martorii lui Iehova 5 0,17% 

Creștină după evanghelie 3 0,10% 

Evanghelică 15 0,50% 

Alte religie 3 0,10% 

Atei 3 0,10% 

Alții 85 2,81% 

Total 3.026 100% 

Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 13 Populația stabilă după religie) 
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2.1 Privire de ansamblu      

Principalele domenii economice din comuna Dărăști-Ilfov, după numărul de firme din fiecare 

sector, sunt reprezentate de: comerțul cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor (30%), domeniul construcțiilor (16%), transport și depozitare (13%). 

Tabel 6: Expunerea agenților economici pe domenii de activitate 

Clasificarea agenților economici în funcție de sectoarele de activitate Nr. firme 

A-Agricultură, silvicultură și pescuit 1 

C-Industria prelucrătoare 4 

F-Construcții 10 

G-Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 18 

H-Transport și depozitare 8 

I-Hoteluri și restaurante 1 

J-Informații și comunicații 2 

L-Tranzactii imobiliare  2 

M-Activități profesinale, stiințifice și tehnice 7 

N-Activități de servicii administrative și activități de servicii suport  5 

R-Activitati de spectacole, culturale si recreative 2 

S-Alte activități de serevicii 1 

A-Agricultură, silvicultură și pescuit 1 

 Sursa: www.listafirme.ro 

Figura 6: Numărul de firme pe principalele domenii de activitate, în comuna Dărăști-Ilfov în anul 2019 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de www.listafirme.ro 
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Între activitățile care concentrează cel mai mare număr de angajați în comuna Dărăști-Ilfov, pe 

lângă activitatea de transport și depozitare (25%), activități de servicii administrative, activități 

de servicii suport (24%) și construcții (22%), se remarcă comerțul cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor (11%) și activitățile profesionale, științifice și tehnice 

(10%).  

  Tabel 7: Expunerea numărului de agenți economici pe domenii de activitate 

Clasificarea numărului de angajați în funcție de sectoarele de activitate Nr. angajați 

A-Agricultură, silvicultură și pescuit 1 

C-Industria prelucrătoare 16 

F-Construcții 48 

G-Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 25 

H-Transport și depozitare 56 

M-Activități profesionale, științifice și tehnice 21 

N-Activități de servicii administrative și activități de servicii suport  54 

R-Activităţi de spectacole, culturale si recreative 1 

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de www.listafirme.ro 

Figura 7: Distribuția numărului de angajați pe domenii de activitate, în comuna Dărăști-Ilfov în anul 2019 

 
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de www.listafirme.ro 
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generează, sunt reprezentate de: transport și depozitare (46%), construcții (18%), comerțul cu 
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Tabel 8: Expunerea cifrei de afaceri a agenților economici pe domenii de activitate 

Clasificarea cifrei de afaceri a agenților economici în funcție de sectoarele de 

activitate 

Cifra de 

afaceri 

C-Industria prelucrătoare 1.444.080 

F-Construcții 5.870.636 

G-Comerț cu ridicata si cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 3.654.402 

H-Transport și depozitare 15.320.738 

I-Hoteluri și restaurante 219.381 

J-Informații și comunicații 93.513 

L-Tranzactii imobiliare  55.415 

M-Activități profesinale, stiințifice și tehnice 3.757.649 

N-Activități de servicii administrative și activități de servicii suport  2.728.176 

R-Activitati de spectacole, culturale si recreative 51.856 

S-Alte activități de serevicii 7.538 

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de www.listafirme.ro 

Figura 8: Distribuția cifrei de afaceri pe principalele domenii de activitate, în comuna Dărăști-Ilfov în anul 2019 

 

Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de www.listafirme.ro 
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Dinamica antreprenorială  

Dinamica volumului de afaceri în comuna Dărăști-Ilfov, precum și activitatea economică din 

această comună au fost în continuă creștere în ultimii 10 ani. Aceeași tendință se păstrează și în 

cazul dinamicii numărului de angajați.  

Figura 9: Evoluția nr. de societăți comerciale din comuna Dărăști-Ilfov și a nr. de angajați, în perioada 2008 – 2019 

 
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de www.listafirme.ro 

Dinamica cifrei de afaceri înregistrează o scădere în perioada 2008-2011, pentru ca apoi sa fie 

urmată de o creștere în perioada 2012-2016. Anul 2017 a suferit o abatere de la trendul crescător, 

pentru ca în anii următori, până în prezent (anii 2017-2019) să parcurgă o perioadă de variație. 

Figura 10: Evoluția cifrei de afaceri (mii lei) înregistrată în comuna Dărăști-Ilfov - 2008 – 2019 

 
Sursa: prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de www.listafirme.ro 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nr. Angajați 68 68 70 77 159 168 174 197 207 209 219 222

Nr. firme 18 18 19 20 23 31 36 41 46 42 58 61
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În topul societăților comerciale în raport cu cifra de afaceri sunt prezente următoarele întreprinderi 

care își desfășoară activitatea în comuna Dărăști-Ilfov: 

Tabel 9: Topul societăților comerciale din comuna Dărăști-Ilfov, după cifra de afaceri din 2019 

Nr. 

crt. 
Denumire firmă CAEN 

Cifra de 

afaceri (lei) 

Număr mediu 

de angajați 

1 Fish Trans Logistic SRL 3109- Fabricarea de mobilă 13.735.562 32 

2 CST Constructii Civile SRL 
4120- Lucrări de construcții a clădirilor 

rezidențiale şi nerezidențiale 
2.100.917 10 

3 Security Strike Guard SRL 8010-Activităţi de protecție şi gardă 1.622.305 24 

4 
Eurodesign Agentie De 

Publicitate SRL 

7311- Activităţi ale agențiilor de 

publicitate 
1.530.446 6 

5 Micos Conteh SRL 
4322- Lucrări de instalații sanitare, de 

încălzire şi de aer condiționat 
1.167.177 3 

6 
International Relocation 

Service SRL 
4942- Servicii de mutare 1.145.229 11 

7 
Spiralite Ventilation 

Systems SRL 

7112- Activităţi de inginerie şi 

consultanță tehnică legate de acestea 
1.006.314 4 

8 Trandexim 2000 SRL  8010- Activităţi de protecție şi gardă 876.024 21 

9 Roilmob Ambient SRL 3109- Fabricarea de mobilă 842.561 7 

10 
Design Structuri Utilitare 

SRL 

4399- Alte lucrări speciale de 

construcții 
707.537 3 

    Sursa: prelucrare proprie a datelor furnizate de CONFIDAS  

 

2.2 Industrie și construcții  

În domeniul industrial își face simțită prezența agentul economic Fish Trans Logistic SRL cu 32 

angajați în 2019 având cod CAEN 3109 fabricarea de mobilă – domeniu cu cea mai mare cifra de 

afaceri în comuna Dărăști-Ilfov. În cadrul acestui tip de activitate regăsim 39 angajați și 2 agenți 

economici (Fish Trans Logistic SRL şi Roilmob Ambient SRL).  

Domeniul construcțiilor generează aprox. 18% din cifra de afaceri pe plan local și concentrează 

22% din totalul locurilor de muncă. Comuna Dărăști-Ilfov este din punct de vedere al 

caracteristicilor cadrului natural un amplasament optim pentru realizarea de construcții de diverse 

tipologii şi necesități. 

Din punctul de vedere al specializării, cele mai multe întreprinderi cu sediul social în comuna 

Dărăști-Ilfov, care activează în domeniul construcțiilor, desfășoară activități în sectorul lucrări de 

construcții a clădirilor rezidențiale şi nerezidențiale, domeniu CAEN care generează a treia cea 

mai mare cifră de afaceri. 

Printre agenții economici cu activitate în domeniul CAEN de construcții înregistrați în comuna 

Dărăști-Ilfov, se remarcă CST Constructii Civile SRL și Design Structuri Utilitare SRL. 
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2.3 Agricultură și Pescuit  

Situația fondului funciar  

Fondul funciar de la nivelul comunei Dărăști-Ilfov este constituit din terenurile de orice fel, 

indiferent de destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul (public, privat, 

obștesc etc.) din care fac parte. 

În comunei Dărăști-Ilfov, fondul funciar era format la sfârșitul anului 20143 din 1.513 ha, din care 

76,73% era teren agricol: 

➢ Din totalul suprafeței agricole (1.164 ha), principalele destinații sunt: 1.140 ha teren 

arabil, 12 ha păşuni şi 12 ha vii și pepiniere viticole; 

➢ Din totalul de 349 ha ocupate de terenuri neagricole, 132 ha sunt ocupate de păduri şi 

altă vegetaţie forestieră, 40 ha sunt ocupate apa, balti 89 ha au construcții, pe 51 Ha se 

desfaşoara cai de comunicaţii şi cai ferate şi 37 ha sunt terenuri degradade. 

Figura 11: Structura suprafeței fondului funciar, după modul de folosință, 2014 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (AGR101B) 

 
3 Notă: Până la finalizarea activității de cadastrare a țării de către ANCPI, datele privind suprafața agricolă 

vor rămâne blocate la nivelul anului 2014 
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Conform ultimelor date disponibile oferite de Institutul Național de Statistică, din totalul fondului 

funciar de la sfârșitul anului 2014, o pondere semnificativă (84,13%) se afla în proprietate privată. 

În ceea ce privește terenul agricol din comună 99,14% se afla în proprietate privată, iar din 

terenul neagricol 34,10% era în proprietate privată. 

Tabel 10: Situația fondului funciar al localității Dărăști-Ilfov după modul de folosință 

Total 

(ha) 

Arabilă 

(ha) 

Pășuni 

(ha) 

Vii şi 

pepiniere 

viticole 

(ha) 

Păduri şi 

altă 

vegetație 

forestieră 

Ocupată 

cu ape, 

bălți  

Ocupată cu 

construcții 

(ha) 

Cai de 

comunicații 

şi căi ferate 

(ha) 

Terenuri 

degradate şi 

neproductive 

(ha) 

1.513 1.140 12 12 132 40 89 51 37 

din care, proprietate privată: 

1.273 1.130 12 12 35  0 65  0 19 

        Sursa: date INS (AGR101B) - Suprafața fondului funciar după modul de folosință, pe localități  

 

Agricultură, Zootehnie și Pescuit 

Sectoarele agricultură, zootehnie și pescuit nu sunt printre cele dezvoltate la nivelul comunei, 

fiind reprezentate de un număr nesemnificativ de agenți economici. Conform datelor INS, ultimele 

date înregistrate cu privire la utilizarea suprafețelor agricole sunt la nivelul anului 2003 (începând 

cu anul 2004 s-a întrerupt seria datelor obținute din cercetarea statistică privind producția 

vegetală la principalele culturi, acestea fiind reprezentative doar la nivel de județ)4.  

În ceea ce privește pescuitul, zona comunei Dărăști-Ilfov se învecinează la sud cu râul Argeș, 

astfel oferă posibilitatea pescarilor să practice pescuitul de plăcere.  

2.4 Comerț și servicii    

Comerțul generează aproximativ 11% din cifra de afaceri pe plan local și concentrează 11% din 

totalul locurilor de muncă și 30% din numărul întreprinderilor înregistrate în localitate. 

Cele mai multe firme înregistrate în acest domeniu desfășoară activități de comerț cu amănuntul, 

domeniu care concentrează și cel mai mare număr de angajați; în schimb, comerțul cu ridicata 

generează cea mai mare cifră de afaceri.  

În privința serviciilor, la nivelul comunei Dărăști-Ilfov se remarcă domeniul CAEN 8010 Activități 

de protecție și gardă, cu 2 agenți economici care generează o cifră de afaceri de 2,9 milioane lei.    

Turismul se constituie ca o ramură a economiei naționale integrată în sectorul serviciilor, dar locul 

individual în analiza socio-economică se datorează în primul rând faptului că în ultima perioadă, 

turismul a devenit şi un vehicul important de promovare a imaginii unei zone sau a unei regiunii.  

Potențialul turistic pentru comuna Dărăști-Ilfov nu este unul semnificativ, dat fiind faptul că în 

cadrul comunei nu se găsesc obiective turistice relevante, astfel încât nici infrastructura şi nici 

serviciile turistice nu sunt dezvoltate.  

Amplasarea comunei Dărăști-Ilfov reprezintă un atu, deoarece se situează la 5 km față de viitorul 

cluster (tehnopol) tehnologic – Parcul Tehnologic Măgurele, zona care conform Planul de 

mobilitate urbană durabilă 2016-2030 Regiunea București – Ilfov va înregistra o dezvoltare în 

ceea ce privește aportul tehnologic și al beneficiilor aduse pe plan economic, turistic, etc. 

 
4 Sursa: AGR108B- Suprafata cultivata cu principalele culturi, pe județe și localități 
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3.1 Amenajarea teritorială  

Fondul de locuințe  

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuințelor din anul 

2011, în comuna Dărăști-Ilfov au fost înregistrate 1.044 clădiri cu locuințe, respectiv 1.022 de 

gospodării ale populaţiei5. Numărul locuințelor a crescut cu 10,15% fată de anul 2011, în contextul 

construcției de noi locuințe private.  

În  comuna Dărăşti-Ilfov, numărul de locuințe a continuat traiectoria crescătoare înregistrată în 

ultimii 9 ani. După o scădere în anul 2011 cu aprox. 19,11% față de anul 2010,  a urmat o creștere 

a numărului locuințelor în proprietate privată în perioada 2011-2019 alungându-se la sfârșitul 

anului 2019 la 1.150 imobile. În ultimii 9 ani, se remarcă și o creștere cu 9,52% a numărului 

autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri, pentru construcțiile de tipul clădirilor 

rezidențiale s-a majorat la finalul anului 2019 cu 118% față de anul 2010.  

La nivelul anului 2019 se înregistrau pe suprafața comunei Dărăşti-Ilfov un număr de 1.150 

locuințe, toate fiind proprietate privată. Suprafața totală locuibilă este de 67.310 mp, 100% 

proprietate privată. 

Figura 12: Evoluția numărului de locuințe în comuna Dărăști-Ilfov, în ultimii 10 ani – proprietate privată 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS (LOC101B, LOC103B) 

Comuna Dărăşti-Ilfov deși a înregistrat progrese în ceea ce privește dezvoltarea zonei şi a calităţii 

vieții, tot mai are zone defavorizate ce necesită investiţii continue pentru a asigura condiții optime 

de locuit.  
Figura 13: Zone defavorizate 

 
Sursa: captură proprie martie 2021 

 
5 Sursa: INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuințelor, 2011 
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3.2 Mobilitate  

Comuna Dărăşti-Ilfov este străbătută de o rețea de drumuri publice, importante artere rutiere, 

cum ar fi DJ412A şi DJ401D. 

Comuna Dărăști-Ilfov a fost cuprinsă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) realizat 

pentru perioada 2016-2030. Îmbunătățirea conectivității la nivelul teritoriului comunei este o 

măsură cuprinsă şi urmărită prin implementarea PMUD. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă acoperă Regiunea București – Ilfov, formată din Municipiul 

București și județul Ilfov. Zona de studiu are o suprafață totală de 1.821 km², din care 13,1% 

reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului București, iar 86,9% reprezintă teritoriul 

administrativ al Județul Ilfov. 

Conceptul Strategic București 2035 - proiect lansat la inițiativa Primăriei Municipiului 

București, propune o viziune şi o strategie de dezvoltare pentru București și aria sa de influență 

(8 orașe și 32 comune din județul Ilfov), pentru un orizont de 25 de ani. „Documentul își propune 

formularea unei viziuni a orașului, o federare și armonizare a principalilor factori care îi conduc 

dezvoltarea, fondate pe echilibrul între creșterea economică, conservarea și punerea în valoare a 

patrimoniului natural și cultural, pe respectul fată de mediu și calitatea vieții”6 cu scopul de a 

atinge viziunea propusă, a fost definit un set de obiective, politici şi programe menite să asigure 

dezvoltarea coerentă a orașului și a ariei sale de influență.  

Dintre proiectele propuse în Conceptul Strategic București 2035 care vizează şi comuna Dărăşti-

Ilfov, următoarele inițiative sunt relevante pentru planificarea mobilității: 

➢ Îmbunătățire a infrastructurii rutiere (reabilitare și modernizare – inclusiv poduri și podețe) 

pentru următoarele drumuri județene:  

 DJ400 (DJ400A) – Dărăști-Ilfov – Măgurele (Alunișu) - 4,5 km; 

 DJ401D – Dărăști-Ilfov – Crețești – 4,5 km ce contribuie la conectivitatea TEN-T; 

➢ Îmbunătățirea serviciilor de transport public pentru pasageri; 

➢ Areale cu prioritate pentru pietoni şi bicicliști. 

Se impune asigurarea unei accesibilități optime, rutieră dar și cu transport public, a polilor de 

interes (actuali și viitori) generatori de deplasări - zona centrală; areale cu concentrări de locuri 

de muncă; areale cu concentrări de funcțiuni de interes public: zone comerciale, administrative, 

de învățământ, de recreere; porțile feroviare și rutiere majore: gări principale, intrări ale 

autostrăzilor în localități, aeroport etc., zone rezidențiale cu densități ridicate (mari ansambluri de 

locuire colectivă).  

Accesibilitatea polilor economici trebuie bine organizată la nivelul întregului bazin de polarizare a 

forței de muncă: teritoriul regiunii București-Ilfov, prin buna conectare a acestora la transportul 

regional.7 

La nivel local transportul în comun este oferit de către STB București, fiind puse la dispoziție un 

număr de 5 autovehicule pe ruta Ghencea-Dărăşti (linia R427), inițial fiind 2 autovehicule.  

 

 
6 Sursa: Conceptul Strategic Bucureşti 2035  
7 Sursa: Planul de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 Regiunea București – Ilfov 
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Figura 14: Stație destinată transportului în comun 

 
Sursa: captură proprie martie 2021 

Căile de comunicații rutiere (străzi, drumuri comunale, drumuri de exploatație şi drumuri sătești) 

în lungime de aproximativ 43 km8 sunt asfaltate în proporție de 29%. În ultimii 3 ani s-au reabilitat 

10 km de drum comunal: 3 km în 2018, 3 km în 2019 şi 4 km în 2020, cu toate acestea pe raza 

comunei încă există zone care nu sunt asfaltate şi necesită îmbunătăţirea infrastructurii rutiere. 

Figura 15: Zone nesfaltate din comuna Dărăști-Ilfov 

 
Sursa: captură proprie martie 2021 

 

3.3 Infrastructura tehnico – edilitară  

Infrastructura de bază a comunei cuprinde rețele de apă, alimentare cu energie electrică și rețea 

de gaze.  

Rețeaua de distribuție a apei potabile are o lungime de 10,5 km9, cu o capacitate de 

1.081m3/zi10. Cantitatea de apa potabilă distribuită consumatorilor în ultimii 3 ani a crescut la 

valoarea de 94 m3, din care 92,55% este livrată populației, pentru uz casnic11. Deși cantitatea de 

apă potabilă distribuită a crescut în ultimii 10 ani de la 30 m3 la 94 m3, cantitatea de apă potabilă 

distribuită consumatorilor s-a menținut constantă pe perioada 2010 – 2014. Cantitatea de apă 

potabilă distribuită în anul 2015 a crescut de la 32 m3 (din care, pentru uz casnic: 30 m3) la 40 

m3 (din care, pentru uz casnic 30 m3) pe fondul dezvoltării unor activități ale agenților economici. 

În restul perioadei analizate, s-au înregistrat creșteri anuale.  

 
8 Sursa: Inventarul domeniului public al comunei Dărăşti-Ilfov 
9 Sursa: INS - GOS106B – Lung. totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, pe jud. și loc. 2019  
10 Sursa: INS - GOS107A - Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile pe județe și localități, 2019  
11 Sursa: INS - GOS108A - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, pe județe și localități, 2019  
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Operatorul care asigură serviciile de utilitate publică, de alimentare cu apă în comuna Dărăști-

Ilfov este primăria şi acest serviciu beneficiază 912 gospodării, restul locuințelor urmând a fi 

branșate în momentul extinderii rețelei. 

Rețeaua de distribuție a energiei electrice deservește întreaga suprafață a comunei şi este 

operată de compania E-Distribuție Muntenia SA.  

E-Distribuție Muntenia SA răspunde de buna funcționare a instalațiilor energetice proprii în condiții 

de calitate, siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului înconjurător. Energia 

electrică distribuită este necesar să satisfacă cerințele codului tehnic, atât din punct de vedere al 

continuității, cât și al parametrilor (frecvență, tensiune, curbe de tensiune). Aceste cerințe sunt 

dependente de instalațiile care concură la distribuirea ei. Alimentarea se face din linia principala 

de medie tensiune L 20 kV. Există în prezent locuințe care nu sunt racordate la rețeaua de energie 

electrică. 

Rețeaua de gaze naturale a fost inaugurată, în data 28 august 2020, branșamentele urmând 

a fi realizate în perioada următoare.  

 

3.4 Parcuri și zone de agrement   

În anul 2020 la nivelul comunei a fost inaugurat parcul realizat prin ecologizarea zonei afectate. 

Parcul dispune de gazon, suprafețe amenajate cu tartan, mobilier urban, locuri de joacă, stâlpi 

de iluminat, împrejmuire, alei pietonale acoperind în total o suprafață de 4.300 m2. 

De asemenea comuna deține un teren de sport în suprafață de 8.855 mp12 care necesită lucrări 

de modernizare şi dotări sportive. 

Standardele referitoare la suprafața aferentă spațiilor verzi prevăd obligația autorităților publice 

locale de a asigura o suprafață de minim 26 m2 spații verzi / locuitor13.  În categoria spațiilor verzi 

se încadrează, atât spațiile verzi publice cu acces delimitat (parcuri, grădini, scuaruri, fâșii 

plantate), cât și spații verzi publice de folosință specializată (ex. grădini botanice și zoologice, 

muzee în aer liber etc), spații verzi pentru agrement, pentru protecția lacurilor și cursurilor de 

apă, păduri de agrement, pepiniere și sere.   

În ceea ce privește zonele de agrement, se remarcă în continuare o nevoie de dezvoltare a unor 

zone de recreere, de activități sportive și de agrement pentru locuitorii comunei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Sursa: Inventarul domeniului public al comunei Dărăşti-Ilfov 
13 Sursa: Conform OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului 
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4.1 Factori și probleme de mediu   

Parte integrantă a factorilor schimbărilor climatice, comunele ca şi orașele au o contribuție proprie 

la consumul de energie din întreaga lume, motiv pentru care devin și o parte esențială pentru 

soluționarea acestei probleme. Pentru a prezenta starea mediului, sunt analizați în continuare 

factorii de mediu, precum: apă, aer, sol și alți factori. 

 

Aer 

La nivelul județului Ilfov, calitatea aerului ambiental este monitorizată la stațiile de măsurare în 

timp real, amplasate în comuna Balotești (stație de fond regional) şi orașul Măgurele (stație de 

fond suburban). Din rezultatele prezentate în RSMJI rezultă că nu au fost înregistrate depășiri ale 

pragurilor de alertă la indicatorii NO2, SO2, metale grele, CO, O3. Într-un număr semnificativ de 

determinări (20 – 25% din determinări) au fost înregistrate depășiri la indicatorul PM10 (pulberi 

în suspensie)14. În urma unei inițiative comunitare locale, a fost montat un senzor Airly lângă 

groapa de gunoi Sintești (comuna Vidra), aflată în imediata vecinătate a comunei Dărăști-Ilfov, 

care măsoară concentrația gazelor nocive PM1, PM2.5, PM10 și NO2 și O3 în timp real 15. 

În localitatea Dărăști-Ilfov, există poluarea atmosferei cauzată de lucrările de construire şi a 

motoarelor cu ardere internă ale automobilelor, ceea ce determină ridicarea concentrației de noxe 

în aer, poluarea atmosferei cu monoxid de carbon, hidrocarburi, plumb şi pulberi. Deșeurile din 

construcții şi demolări manipulate prin metode neecologice pot produce poluarea aerului 

(deșeurile pulverulente manipulate în spații deschise sau evacuate de la înălțimi fără sisteme de 

ghidare şi reținere a prafului). Activitatea de realizare a construcțiilor şi demolarea acestora 

generează zgomot (factor de stres care afectează sănătatea). Poluarea casnică atinge o rată de 

50% din totalul surselor de poluare, fiind urmată îndeaproape de cea provocată de mijloacele de 

transport şi cea rezultată din utilizarea combustibililor fosili pentru încălzirea locuințelor (CO2). 

 

Apă 

La nivel mondial, apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, de aceea 

este tratată ca un patrimoniu natural care trebuie protejat şi apărat. Conservarea, refolosirea şi 

economisirea apei sunt încurajate prin aplicarea de stimuli economici şi aplicarea de penalități 

celor care risipesc sau poluează resursele de apă. Repartizarea cantității de apă şi așa limitată, 

nu este în concordanță cu necesitățile. Spre exemplu Europa dispune doar de 7% din rezervele 

de apă dulce ale lumii.  

Apa este un element indispensabil pentru viață şi societate, fiind materie primă pentru activități 

productive, sursă de energie şi cale de transport, factor determinant în menținerea echilibrului 

 
14 Sursa: Strategia de dezvoltare a judetului Ilfov – partea a-II-a: Analiza diagnostic, p 115 
15 Sursa: https://www.romaniarespira.ro/ 

4. Mediu şi infrastructura de mediu 

https://www.romaniarespira.ro/
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ecologic. Astfel, protecția, punerea în valoare şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă sunt 

acțiuni de interes general. Resursele naturale de apă ale teritoriului sunt formate din rezervele de 

apă de suprafață și din cele subterane care pot fi folosite pentru diverse scopuri. 

Fiind o sursă limitată și deosebit de vulnerabilă, apa poate fi oricând deteriorată dacă populația 

nu intervine cu măsuri concrete de protecție. Data fiind aceasta degradare continuă, se impune 

gestionarea calității resursei de apă. 

Cauzele probabile pentru care în majoritatea cazurilor apele freatice nu corespund cerințelor 

pentru a fi utilizate în scopuri potabile sunt următoarele: 

➢ infiltrațiile de la suprafață de substanțe organice sau chimice provenite din activități umane 

şi ale agenților economici; 

➢ depozitări necorespunzătoare de deșeuri menajere, industriale și dejecții zootehnice; 

➢ dezvoltarea intensivă a agriculturii în ultimele decenii cu utilizarea excesivă a 

îngrășămintelor chimice pe bază de azot și fosfor, și a pesticidelor, a condus la acumularea 

în sol a unora dintre aceștia (sau a produșilor de degradare).  

 

Sol 

Solul este cel mai complex factor de mediu datorită compoziției chimice şi fazice. Acesta reprezintă 

o resursă importantă în susţinerea civilizației umane, contribuind major la creșterea vegetației, la 

reglarea curgerii apelor şi reducerea poluării aerului, funcționând în același timp şi ca reciclator al 

materiei organice moarte şi a unor poluanţi. Investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului 

reprezintă obligaţia şi responsabilitatea operatorului economic sau deţinătorului de teren care a 

desfăşurat ori desfăşoară activităţi poluatoare sau potenţial poluatoare pentru mediul geologic.  

Poluarea solului este influenţată în special de: depuneri uscate şi umede din atmosferă; 

depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri neamenajate 

corespunzător; chimizarea unor terenuri şi culturi agricole. 

Perdele de protecţie din afara fondului forestier care duc la combaterea eroziunii solului şi 

primenirea aerului sunt aproape inexistente. Spaţiile verzi au o capacitate limitată de a contribui 

la obţinerea unor efecte de protecţie a mediului din comuna (protejarea aerului, absorbţia 

zgomotelor, reglarea temperaturii microclimatului local).  

Pe lângă presiunile punctiforme exercitate, activităţile agricole pot conduce la poluarea difuză a 

resurselor de apă/sol.  

În anul 2008 a fost aprobată lista localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi 

agricole, listă care a fost publicată în Ordinul 1552/2008 – pentru aprobarea listei localităţilor pe 

judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, la nivelul judeţului Ilfov au fost 

identificate zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi printre care si comuna Dărăști-Ilfov. 

 

Alți factori cu impact asupra mediului: 

Energie și eficiență energetică, resurse naturale, mediul înconjurător 

Condiţiile geografice specifice judeţului Ilfov nu sunt favorabile dezvoltării la scară largă a unor 

unităţi de producere a energiei din surse eoliene sau fluviale. Volumul şi debitul râurilor ce străbat 
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judeţul Ilfov nu permit amplasarea unor centrale hidroelectrice de mare capacitate pentru a 

deservi comunităţile locale. Cu toate acestea, pentru deservirea unor grupuri de gospodării, a 

unor activităţi industriale sau a activităţilor agricole, pot fi amplasate microhidrocentrale pe râurile 

Argeş, Sabar, Ciorogârla. În cursul anului 2013, APM Ilfov a emis deciziile etapei de încadrare 

pentru cel puțin 6 proiecte de realizare de parcuri fotovoltaice pe teritoriul județului: 3 proiecte 

în comuna Afumaţi, 2 proiecte în comuna Dragomireşti – Vale, 1 proiect în comuna Moara Vlăsiei. 

Puterea instalată totală a acestor parcuri fotovoltaice este de 30 MW.  

Ţinând cont de contextul geografic, precum şi de tradiţia economică a judeţului Ilfov, o altă 

categorie de energie regenerabilă este reprezentată de biomasă şi biogaz. Biomasa este resursa 

energetică având cea mai mare capacitate de regenerare iar deşeurile rezultate în urma 

exploatării suprafeţelor agricole constituie sursa primară al acestui sector energetic. Biogazul se 

produce ca urmare a transformării chimice a deşeurilor animale, vegetale dar şi a produselor 

alimentare industrializate. Atât materia primă necesară producerii energiei din biomasă cât şi cea 

necesară producerii energiei din biogaz sunt abundente pe teritoriul judeţului Ilfov, al judeţelor 

învecinate şi al Municipiului Bucureşti.  

 

4.2 Sistemul actual de gestionare a deșeurilor    

Gestionarea deșeurilor cuprinde toate activitățile de colectare, transport, tratare, valorificare și 

eliminare a deșeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operații și monitorizarea depozitelor de 

deșeuri după închiderea lor. Deșeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viață al unui produs 

(intervalul de timp între data de fabricație a produsului și data când acesta devine deșeu).  

Figura 16: Salubritate publică 

 
Sursa: captură proprie martie 2021 

În prezent, acest serviciu de colectare selectiva a deșeurilor din comuna Dărăşti-Ilfov este asigurat 

de către REBU SA. 

Colectarea se face conform programului stabilit de către REBU SA pentru deșeuri reziduale şi 

pentru deșeuri reciclabile16. 

 

 

 
16 Sursa: https://rebu.ro/wp-content/uploads/2020/10/Comuna-Darasti.pdf 



 Strategia de Dezvoltare Durabi lă  

a comunei  Dărăşt i-I l fov   

pentru  per ioada 2021-2027 

 

  

 

~   28   ~ 

 

 

 

5.1 Forța de muncă, ocupare și șomaj   

Conform Institutului Național de Statistică, resursele de muncă reprezintă acea categorie de 

populație care dispune de ansamblul capacităților fizice și intelectuale care îi permit să desfășoare 

o muncă utilă în una din activitățile economiei naționale. Astfel, resursele de muncă includ: 

populația în vârstă de muncă, aptă de a lucra, precum și persoanele sub și peste vârsta de muncă 

aflate în activitate. După anul 2016, vârsta de muncă este cuprinsă între 16 și 61 de ani pentru 

femei, respectiv 16 – 65 ani pentru bărbați.  

La nivelul anului 2020, volumul resurselor de muncă din comuna Dărăşti-Ilfov era de 1.837 

persoane. Analizând evoluția resurselor de muncă în dinamica celor 10 ani, se observă o creştere 

minoră cu 1,1% a resurselor de muncă disponibile în anul 2020 față de anul 2010. Privit pe sexe 

situaţia se prezintă astfel: în cazul populaţiei de sex masculin s-a înregistrat o creştere a fortei de 

muncă în 2020 cu aproximativ 3% faţă de anul 2010 pe când în cazul populaţiei de sex feminin 

s-a înregistrat o scădere cu aproximativ 2% faţă de anul 2010. Oscilaţiile fortei de muncă pe 

perioada ultimilor 10 ani se pot observa din reprezentarea de mai jos: 

Figura 17: Evoluția resurselor de muncă în ultimii 10 ani în comuna Dărăști – Ilfov 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS POP107D - Populația după domiciliu la 1 ianuarie  

În anul 2019, în comuna Dărăşti-Ilfov, populația activă civilă care cuprinde populația ocupată 

civilă și șomerii înregistrați reprezintă oferta potențială de forță de muncă şi a fost de 264 

persoane. Rata de activitate a resurselor de muncă (raportul procentual dintre populația activă 

civilă și resursele de muncă) în anul 2019 a fost de 34,65%. Populația activă civilă de la nivelul 

comunei Dărăşti-Ilfov, defalcată pe sexe este împărțită uniform persoanele de sex masculin dețin 

ponderea de 53,24%, iar populația de sex feminin deține un procent de 46,76%. 

Populația ocupată (incluzând toate persoanele care au o ocupație aducătoare de venit) de la 

nivelul comunei Dărăşti-Ilfov, în anul 2019, a fost de 259 persoane. Numărul total de persoane 

ocupate a crescut în anul 2019 cu 20% față de anul 2010. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Masculin 943 969 970 989 989 981 981 981 979 978 978

Feminin 874 885 858 868 867 860 848 872 872 850 859
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Figura 18: Evoluția resurselor de muncă în ultimii 10 ani în comuna Dărăști – Ilfov 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor furnizate de INS - FOM104D - Numărul mediu al salariaților  

În totalul populației active civile, șomerii înregistrați reprezintă la nivelul anului 2019, 0,27% (5 

persoane), ceea ce reprezintă o pondere relativ mică a șomerilor înregistrați în totalul populației 

active civile. În ultimii 10 ani, numărul șomerilor a scăzut cu 82%17. 

Din datele furnizate de INS, în anul 2019 se înregistrează o scădere cu aproximativ 73% față de 

anul 2011 a numărului de șomeri înregistrați și o scădere cu 25% față de anul 2018.  

Tabel 11: Evoluția ponderii șomerilor înregistrați la nivelul localității Dărăști-Ilfov, pe sexe, în perioada 2011-2019 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Procente 

Total 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1 0,6 0,4 0,3 

Masculin 1,2 1 0,9 1,3 1 1 0,8 0,3 0,1 

Feminin 1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,1 0,4 0,4 0,5 

Sursa: INS - SOM101F - Ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii în totalul resurselor de muncă 

Se observă faptul că populația feminină a fost ușor mai afectată iar în ultimii 10 ani numărul 

șomerilor de la nivelul comunei Dărăști-Ilfov este în scădere, ajungând la nivel de 2019 la un 

procent de 0,3% din totalul populației active în câmpul muncii.  

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Sursa: SOM101E - Șomeri înregistrați la sfârșitul lunii, pe sexe, județe şi localități 
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5.2 Educație și infrastructura educațională existentă   

Infrastructura educațională existentă  

Rețeaua sistemului educațional din comuna Dărăşti-Ilfov în anul 2019 acoperă nivelul de 

învățământ preșcolar, primar și gimnazial, aceasta fiind formată dintr-o singură unitate de 

învățământ, Școala Gimnazială Nr.1, ce are în componență 2 imobile pentru preșcolari o clădire 

noua şi una veche pentru învățământ primar şi gimnazial. Unitatea de învățământ are capacitate 

pentru 193 elevi, 12 formațiuni de studiu şi 28 de cadre18. 

Figura 19: Infrastructură educațională 

 
Sursa: captură proprie martie 2021 

Unitatea de învățământ are o bază materială, respectiv umană care asigură în bune condiții 

desfășurarea actului educațional, dar necesită diferite investiții atât în privința infrastructurii, cât 

și în ceea ce privește pregătirea continuă a cadrelor didactice în vederea adaptării la cerințele 

pieței, inclusiv la nivel local, prin specializările prevăzute în oferta educațională. 

 

Situația școlarizării  

Populația școlară înregistrează o tendință de scădere în ultimii 10 ani, numărul de elevi din 2019 

a scăzut cu 8,2% față de anul 2010, ceea ce reprezintă o micșorare cu 18 persoane.  

Tabel 12: Evoluția populației școlare, pe niveluri de educație în comuna Dărăști-Ilfov 

Niveluri de instruire 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UM: Număr persoane 

Copii înscriși în grădinițe 45 48 36 44 46 45 41 39 38 40 

Elevi înscriși în învățământul 

primar 
- - - 98 103 96 94 92 101 89 

Elevi înscriși în învățământul 

gimnazial 
- - - 77 74 75 74 68 70 72 

Total  219 217 216 219 223 216 209 199 209 201 

Sursa: INS - SCL103D - Populația școlară pe niveluri de educație, județe şi localități  

 

 

 

 
18 Sursa: Inventarul domeniului public al comunei Dărăşti-Ilfov 
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Figura 20: Distribuția populației școlare, pe niveluri de educație în comuna Dărăști-Ilfov, în anul 2019 

  
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor de la INS - SCL103D - Populația școlara pe niveluri de educație,  

Rata abandonului școlar în ultimii 5 ani, 2015-2020 a fost „0”. Situația de promovare la sfârșitului 

anului școlar este în procent de 97-100%, astfel: 

Tabel 13: Situația de promovare la sfârșitul anului școlar, în perioada 2015-2020 

An școlar 
Situația promovării la sfârșitul anului școlar (%) 

Clasele 0-IV Clasele V-VIII 

2015-2016 100% 100% 

2016-2017 100% 97,29% 

2017-2018 100% 98,52% 

2018-2019 100% 97,22% 

2019-2020 100% 100% 

Sursa: Date furnizate de Școala nr. 1 Dărăşti-Ilfov 

Personalul didactic 

Proiectele educaționale pornesc de la modelele educației individualizate care susțin predispozițiile 

şi potențialul fiecărui copil. Activităţile instructiv-educative au loc pe fondul unui obiectiv 

fundamental: îngrijirea fiecărui copil, preocuparea pentru adoptarea unui regim de viaţă sănătos, 

pentru menţinerea unei dispoziţii şi a unui tonus pozitiv, pentru echilibru şi dezvoltare armonioasă 

de la cea mai mică vârstă.  

Din 2010 până în 2019, numărul personalului didactic a crescut cu aproximativ 18%. 

Tabel 14: Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație, în comuna Dărăști-Ilfov 

Niveluri de instruire 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr persoane 

Învățământ preșcolar 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

Învățământ primar - - - 5 5 5 5 5 5 5 

Învățământ gimnazial - - - 11 11 11 11 11 13 13 

Total 17 17 17 18 18 18 18 19 20 20 

Sursa: INS - SCL104D - Personalul didactic pe niveluri de educație, județe si localități 

Efectivele de cadre didactice de la nivelul comuna Dărăşti-Ilfov, din anul 2019, acoperă un procent 

de aproximativ 10 elevi la un cadru didactic. La nivel național, în 2019, la un cadru didactic erau 

repartizați 15 elevi. Având în vedere datele atât de la nivelul local cât şi de la nivel național, se 

observă că personalul didactic din cadrul comunei acoperă cu uşurinţă efectivul populaţiei școlare. 
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5.3 Infrastructura socială   

Aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în 

nevoie este asigurată de Compartimentul de Asistență Socială. La nivelul comunei Dărăşti-Ilfov, 

prestațiile sociale aflate în plată au următoarele destinații: 

Tabel 15: Situația prestațiilor sociale aflate în plată la nivelul comunei Dărăști-Ilfov în anul 2019 

Nr. 

crt. 
Tip prestație 

Număr 

beneficiari 

1. 
Beneficiari ajutor social (venitul minim garantat, conform Legii 416/2001 modificată și 

completată prin Legea 276/2010) 
7 

2. 
Beneficiari alocația de susținere (alocația pentru susținerea familiei, destinată familiilor 

care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, conform Legii 277/2010) 
14 

3. 
Beneficiari ajutor pentru încălzire (ajutorul pentru încălzire cu lemne, cărbuni și 

combustibili petrolieri sau cu gaze naturale, conform OUG 70/2011 și HG 920/2011) 
7 

4. 
Beneficiari alte forme de asistență socială (asistență acordată persoanelor în vârstă,  

asistență socială în caz de boli și invaliditate, prevenirea excluderii sociale, etc) 
107 

Sursa: Date furnizate de UAT Dărăști-Ilfov 

Ținând cont de distribuția populației pe categorii de vârstă, și anume faptul ca populația este de 

cca 2.666 de locuitori și o densitate de 178 locuitori/km2, cu precădere persoane vârstnice 

serviciile publice necesare sunt încadrate pe 2 categorii conform Hărții Serviciilor Sociale la nivel 

național19:  

➢ Centre de zi pentru persoane vârstnice; 

➢ Servicii de asistență comunitară. 

 

5.4 Sănătate (starea de sănătate a populației, infrastructură, resurse umane)  

În ceea ce privește infrastructura de sănătate publică, în comuna Dărăști-Ilfov există în ultimul 

an din perioada analizată: 1 cabinet medical de familie (proprietate privata), 1 cabinet 

stomatologic (proprietate privata), 2 farmacii (proprietate privata). În ultimii 10 ani, se remarcă 

păstrarea constantă a numărului de unități sanitare (cabinete medicale de familie și farmacii) și o 

reducere de la două la un cabinet stomatologic. 

Tabel 16: Evoluția unităților sanitare, pe categorii de unități în localitatea Dărăști-Ilfov 

Categorii de unități 

sanitare 

Forme de 

proprietate 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cabinete medicale 

de familie 

Publica 1 1 - - - - - - - - 

Privata - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cabinete 

stomatologice 

Publica - - - - - -  - - - - 

Privata 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Farmacii Privata 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

Sursa: INS - SAN101B – Unit. Sanit. pe categ. de unități, forme de proprietate, județe și localități 

 

 

 
19 Sursa: https://portalgis.servicii-sociale.gov.ro/arcgis/apps/MapJournal/ 
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Figură 21: Farmacie din comuna Dărăști-Ilfov 

 
Sursa: captură proprie martie 2021 

Personalul medical prezent la nivelul localității în anul 2019 este format din: 1 medic de familie, 

1 stomatolog și 3 farmaciști. Aceste categorii au suferit pe parcursul perioadei analizate diferite 

fluctuații în ceea ce privește numărul de personal angrenat în desfășurarea activității specifice.  

Tabel 17: Personalul medical la nivelul localității Dărăști-Ilfov 

Categorii de unitati 

sanitare 

Forme de 

proprietate 

Ani 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Medici 
Publică 1 1 1 1 1 - - - - - 

Privată - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

din total medici: 

medici de familie 

Publică 1 1 - - - - - - - - 

Privată - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Stomatologi Privată 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 

Farmaciști Privată 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 

       Sursa: INS - SAN104B - Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, județe și localități  

 

5.5 Cultură și culte  

Viața culturală a unei localități are un impact semnificativ în creșterea calității vieții locuitorilor 

săi, cultura având un rol important în dezvoltarea comunitară, aspect conștientizat în multe din 

strategiile de dezvoltare. Ca și proces al dezvoltării intelectuale, spirituale și estetice, o analiză a 

vieții culturale implică o analiză a infrastructurii care sprijină acest proces.  

În comună există 2 biserici de confesiune creștin-ortodoxă:  

➢ Biserica Filipescu ce are hramul Sfântului Nicolae; 

➢ Biserica Asan ce poartă hramul Sfântului Gheorghe; 

În comuna Dărăști-Ilfov exista o bibliotecă, numărul de cititori activi a crescut cu aprox. 5% față 

de anul 2011, numărul mediu al volumelor eliberate pe cititor s-a micșorat de aprox. 5 ori față de 

anul 201120.  

 

 

 
20 Sursa: INS - date prelucrate: ART101B, ART107A, ART108A 
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Figura 22: Variația numărului de cititori și volume eliberate 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor INS - ART107A, ART108A – Cititori activi și volume eliberate  

 

5.6 Infrastructura de agrement. Tineret și sport   

În privința infrastructurii de agrement, percepția comunității este că sunt extrem de reduse 

posibilitățile de petrecere a timpului liber în comună. 

Comuna Dărăşti-Ilfov dispune de un teren de sport, locuri în care oamenii ar putea să își petreacă 

timpul liber și să desfășoare activități sportive.  

Pe lângă acesta, elevii pot folosi terenul aferent școlii gimnaziale atât în pauzele orelor școlare, 

cât și în afara acestora. 
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6.1 Capacitate administrativă  

Relația dintre administrația publică și cetățeni a fost întotdeauna una destul de controversată, 

fiecare parte având așteptări care nu au fost întotdeauna satisfăcute de cealaltă parte. Dacă 

așteptările cetățenilor sunt legate de transparență și eficiența serviciilor publice, așteptările 

aparatului administrativ sunt legate de implicare activă a cetățenilor în viața comunității.  

Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful administrației publice locale și 

al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl conduce 

și îl controlează. Primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, în 

condițiile legii, reprezintă comuna în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau 

juridice române sau străine, precum și în justiție. Principalele atribuții ale primarului, 

viceprimarului și secretarului sunt prezentate în art. 68. din Legea 215/2001 – Legea 

administrației publice. 

Organigrama aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Dărăşti-Ilfov cuprinde următoarele 

compartimente, direcții şi servicii: 

Figura 23: Organigramă sistem administrație 

 
Sursa: captură proprie martie 2021 

6. Capacitate administrativă şi mediul 
asociativ 
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Figura 24: Primăria comunei Dărăști-Ilfov 

 
Sursa: captură proprie martie 2021 

Aparatul de Specialitate al Primarului este bine structurat şi defalcat în compartimente şi 

responsabilități. Comuna Dărăști-Ilfov dispune de pagină web proprie prin intermediul căreia se 

oferă un set de informații utile cetățenilor.  

 

6.2 Mediul asociativ  

În Registrul Asociațiilor și Fundațiilor figurează ca fiind înregistrată în comuna Dărăști-Ilfov, cu 

statut activ, o singură asociație21: 

➢ Asociația pentru Echilibru în Societate – AES – ce are drept scop realizarea de activități în 
sectorul social, incluzând educația, formarea profesională, integrarea socială, integrarea 
în muncă, protecția socială, ocrotirea mediului şi administrația publică. 

Organizațiile societății civile au un rol important în viața socială a comunei, prin proiectele pe care 

le derulează în vederea susținerii comunității locale.  

 

6.3 Asocieri regionale 

Parteneriatele regionale sunt create cu scopul de a rezolva probleme sau pentru a dezvolta 

proiecte care acoperă o regiunea mai largă, inclusiv comuna Dărăști-Ilfov: 

➢ Asociația de dezvoltare intercomunitara EURO-APA22 – realizată cu scopul 

reglementării, înființării, organizării, coordonării, finanțării, exploatării, monitorizării şi 

gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare pe raza de 

competenta a unităților administrativ-teritoriale membre – inclusiv exploatarea în comun 

a sistemelor de utilități publice aferente serviciului, precum si realizarea în comun a unor 

proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării 

 
21 Sursa: http://www.just.ro/registrul-national-ong/ 

22 Sursa: https://www.euroapa.ro/ 
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şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza 

strategiei de dezvoltare a Serviciului; 

➢ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – 

Ilfov23 - constituită sub forma unei structuri de cooperare a autorităților publice locale din 

regiune. Asociația are personalitate juridică de drept privat și statut de utilitate publică 

recunoscut prin efectul legii destinate exercitării și realizării în comun a competențelor 

autorităților administrației publice (UAT) locale referitoare la furnizarea/ prestarea 

serviciilor de transport public. 

➢ Asociația Grup de Acțiune Locală Sabar Ilfov-Sud din județul Ilfov24 - înființată 

cu scopul de a asigura un climat favorabil dezvoltării sociale, economice și culturale în 

comuna Dărăști-Ilfov și celelalte 3 comune care aparțin asociației (Vidra, Copăceni și 1 

Decembrie). 

Asociațiile doresc să își îndeplinească misiunea prin inițierea, promovarea și implementarea de 

proiecte de mică și mare anvergură de care să beneficieze toți locuitorii comunei. În realizarea 

scopului său, asociația promovează unitatea comunității, asumarea responsabilității sociale și 

individuale, preocuparea față de mediu și cooperarea cu autoritățile publice în vederea dezvoltării 

și creșterii nivelului de bunăstare a comunității. 

 

6.4 Experiența locală privind proiectele cu 

finanțare nerambursabilă  

În ceea ce privește proiectele cu finanțare 

nerambursabilă, comuna Dărăşti-Ilfov face demersuri 

continue de accesare a fondurilor nerambursabile 

pentru dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a comunei. 

Tabel 18: Proiectele derulare de comuna Dărăști-Ilfov cu 

finanțare nerambursabilă în perioada 2014 - 2020 

 

Sursa: https://www.mlpda.ro/pages/obiectiveinvestitiipndl 

 

 

 

 

 
23 Sursa: https://tpbi.ro/cine-suntem/ 
24 Sursa: https://www.galsabar.ro/ 

Nr. 

crt. 

Denumire obiectiv 

investitii 

Alocații de 
la bugetul 

de stat (lei) 

Sursa de 

finanțare 

1 
Modernizare străzi de 
interes local, comuna 

Dărăști-Ilfov 

2.934.901 PNDL II 

Figură 25: Proiect amenajare drumuri 

 

Sursa: captură proprie martie 2021 

 

https://www.mlpda.ro/pages/obiectiveinvestitiipndl
https://www.galsabar.ro/
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Puncte tari Puncte slabe 

➢ Amplasarea comunei în imediata apropiere a 

municipiului București;  

➢ Structura economică diversificată;  

➢ Infrastructură importantă de drumuri;  

➢ Acces la centura Bucureştiului;  

➢ Infrastructură tehnico – edilitară; 

➢ Reţea locală de drumuri reabilitate;  

➢ Realizarea a numeroase demersuri pentru 

reabilitarea infrastructurii; 

➢ Infrastructura școlară;  

➢ Existența unei asociații neguvernamentale; 

➢ Apartenența la asociații intercomunitare de 

dezvoltare  

 

 

➢ Probleme privind gradul ridicat de sărăcie pentru o 

parte a populaţiei; 

➢ Depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere, pe 

terenuri private şi pe terenuri aflate în administrarea 

UAT; 

➢ Educație, cultură civică slab dezvoltate, grad redus 

de participare civică; 

➢ Infrastructură de petrecere a timpului liber 

insuficient dezvoltată;  

➢ Lipsa unor servicii medicale adecvate; 

➢ Lipsa unui centru de excelenţă pentru copii cu 

rezultate bune; 

➢ Suprafețe reduse de spații verzi amenajate; 

➢ Servicii publice insuficient dezvoltate;  

➢ Educație deficitară a cetățenilor în ceea ce privește 

aplicarea măsurilor de protecție a mediului; 

➢ Lipsă sistem de monitorizarea a traficului și a unui 

sistem de supraveghere video pentru asigurarea 

siguranței locuitorilor. 

 

Oportunități Amenințări 

➢ Dezvoltarea zonei metropolitane București-Ilfov; 

➢ Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în vederea 

dezvoltării tuturor aspectelor de interes aferente 

comunei; 

➢ Crearea locurilor de muncă, disponibilitatea forţei de 

muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilităţilor; 

➢ Creşterea interesului pentru cercetare; 

➢ Atragerea de investiții în domeniul transporturilor și 

logisticii;  

➢ Diversificarea sau dezvoltarea formelor de turism 

prezente pe plan local;  

➢ Măsurile propuse în cadrul SDTR care vizează 

comuna Dărăști-Ilfov; 

➢ Crearea unui sistem electronic de management al 

documentelor pentru o mai bună organizare şi 

comunicare internă; 

➢ Oportunități de finanțare prin fonduri structurale 

nerambursabile; 

➢ Presiunile exercitate de UE vor conduce la 

susţinerea măsurilor de protecţie a mediului; 

➢ Dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor, a 

materiei prime rezultate din procesarea deșeurilor. 

➢ Areal natural al speciilor de animale, păsări și insecte 

în scădere;  

➢ Resurse bugetare reduse faţă de nevoia de investiţii 

în infrastructura, reţele de utilităţi (apă, canalizare, 

iluminat public și gaze); 

➢ Creșterea costurilor serviciilor publice pentru 

cetăţeni şi utilizatori; 

➢ Modernizarea serviciilor publice și a infrastructurii de 

afaceri în regiune ar putea conduce la creșterea 

gradului de atractivitate al investitorilor pentru 

comuna Dărăşti-Ilfov; 

➢ Riscul necorelării dintre programele de dezvoltare a 

infrastructurii şi nevoile de echipare a zonelor cu 

potenţial de dezvoltare a IMM-urilor; 

➢ Actuala criză economică și pandemia generată de 

Covid-19; 

➢ Legislație instabilă. 

 

 

 

 

7. Analiza S.W.O.T. 
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Profilul comunei Dărăști-Ilfov 

Comuna Dărăști-Ilfov este amplasată în imediata apropiere a orașului Măgurele, noul pol de 

cercetare, parte a regiunii de dezvoltare București-Ilfov, cea mai dezvoltată regiune pe plan 

național.  

Comuna Dărăști-Ilfov a înregistrat în ultimii 5 ani o fluctuație a numărului de copii născuți, 

populaţia comunei se menține relativ constantă variația fiind de maxim ±1% 

 

Profilul economic  

Principalele domenii economice prezente în comuna Dărăști-Ilfov, din punctul de vedere al cifrei 

de afaceri generate, sunt: transport și depozitare (46%), construcții (18%), comerțul cu ridicata 

si cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (11%), urmată de activitățile 

profesionale, științifice și tehnice (11%).  

Între activitățile care concentrează cel mai mare număr de angajați în comuna Dărăști-Ilfov, pe 

lângă activitatea de transport și depozitare (25%), activități de servicii administrative, activități 

de servicii suport (24%) și construcții (22%), se remarcă comerțul cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor (11%) și activitățile profesionale, științifice și tehnice 

(10%).  

 

Infrastructură și echipare teritorială 

În ceea ce privește dezvoltarea teritorială, Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) 

evidențiază pentru comuna Dărăști-Ilfov următoarele direcții de dezvoltare:  

➢ crearea de noi zone urbane în cadrul localităților care înconjoară capitala, cu funcție 

dominantă de locuire; 

➢ localizarea unor importante firme comerciale cu o importantă forță̆ de muncă;  

➢ intensificarea fluxurilor comerciale şi umane în întreaga zonă funcțională̆ urbană;  

➢ înființarea de parcuri științifice și tehnologice.  

Numărul de locuințe a crescut în ultimii 9 ani, după o scădere în anul 2011 cu aprox. 19.11% față 

de anul 2010 și s-a a ajuns la 1.150 locuinţe.  

Conceptul Strategic București 2035, propune o viziune şi o strategie de dezvoltare pentru 

București și aria sa de influență, în care se încadrează și comuna Dărăști-Ilfov. Dintre proiectele 

propuse, relevante pentru planificarea mobilității, care vizează şi comuna Dărăști-Ilfov, sunt 

următoarele:  

➢ Îmbunătățire a infrastructurii rutiere (reabilitare și modernizare – inclusiv poduri și podețe) 

pentru următoarele drumuri județene: DJ400 (DJ400A) – Dărăști-Ilfov – Măgurele 

8. Concluziile analizei contextului teritorial  
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(Alunișu) - 4,5 km; DJ401D – Dărăști-Ilfov – Crețești – 4,5 km ce contribuie la 

conectivitatea TEN-T;  

➢ Îmbunătățirea serviciilor de transport public pentru pasageri;  

➢ Areale cu prioritate pentru pietoni şi bicicliști. 

 

Mediu și infrastructura de mediu 

În localitatea Dărăști-Ilfov, există poluarea atmosferei cauzată de lucrările de construire şi a 

motoarelor cu ardere internă ale automobilelor, ceea ce determină ridicarea concentrației de noxe 

în aer, poluarea atmosferei cu monoxid de carbon, hidrocarburi, plumb şi pulberi. 

Poluarea solului este influențată în special de: depuneri uscate şi umede din atmosferă; 

depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri neamenajate 

corespunzător; chimizarea unor terenuri şi culturi agricole. La nivelul comunei Dărăști-Ilfov au 

fost identificate zone vulnerabile la poluarea cu nitrați.  

 

Capital uman, infrastructură socială, educație și sănătate 

În anul 2019, în comuna Dărăşti-Ilfov, populația activă civilă care cuprinde populația ocupată 

civilă și șomerii înregistrați reprezintă oferta potențială de forță de muncă şi a fost de 264 

persoane. Rata de activitate a resurselor de muncă (raportul procentual dintre populația activă 

civilă și resursele de muncă) în anul 2019 a fost de 34,65%. Populația activă civilă de la nivelul 

comunei Dărăşti-Ilfov, defalcată pe sexe este împărțită uniform persoanele de sex masculin dețin 

ponderea de 53,24%, iar populația de sex feminin deține un procent de 46,76%. 

Populația ocupată (incluzând toate persoanele care au o ocupație aducătoare de venit) de la 

nivelul comunei Dărăşti-Ilfov, în anul 2019, a fost de 259 persoane. Numărul total de persoane 

ocupate a crescut în anul 2019 cu 20% față de anul 2010. 

Rețeaua sistemului educațional din comuna Dărăști-Ilfov în anul 2019 acoperă nivelul de 

învățământ preșcolar, primar și gimnazial.  

Populația școlară înregistrează o tendință de scădere în ultimii 10 ani, numărul de elevi din 2019 

micșorându-se cu 8,2% față de anul 2010, ceea ce reprezintă diminuare a efectivului școlar cu 

18 persoane. 

 

Capacitatea administrativă 

Aparatul de Specialitate al Primarului este bine structurat şi defalcat în compartimente şi 

responsabilități. Comuna Dărăști-Ilfov dispune de pagină web proprie prin intermediul căreia se 

oferă un set de informații utile cetățenilor. 

Comuna Dărăşti-Ilfov face parte din următoarele asociații: 

➢ Asociația de dezvoltare intercomunitara EURO-APA; 

➢ Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov; 

Asociația Grup de Acțiune Locală Sabar Ilfov-Sud din județul Ilfov. 
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9.1 Context european 

Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea economică a Uniunii 

Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme în 

vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până 

în 2020. 

Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 2020 cel târziu, 

obiective susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările UE: Uniunea inovării, 

Tineretul în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o Europă eficientă din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei globalizării, strategia pentru noi competențe 

și noi locuri de muncă și Platforma europeană de combatere a sărăciei. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de Coeziune a Uniunii 

Europene, principala politică de investiții a UE propune 5 obiective / priorități investiționale:  

➢ O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și 

inteligente  

➢ O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, în tranziție spre o economie fără 

emisii și rezilientă, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a 

investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra 

schimbărilor climatice și a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării 

riscurilor 

➢ O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale 

➢ O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al 

drepturilor sociale 

➢ O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin promovarea dezvoltării durabile și 

integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale.  

În cadrul procesului de programare, fiecare țară își va stabili obiective proprii și priorități naționale 

sub forma programelor de finanțare gestionate de autoritățile de management aferente, care vor 

finanța proiecte de investiții a căror implementare va conduce la atingerea obiectivelor specifice 

stabilite.     

În conformitate cu Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 

202725, prioritățile investiționale trasate de Uniunea Europeană, vor fi implementate 

cu ajutorul următoarelor programe operaționale: 

 

 

 
25 Sursa: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/ 

9. Contextul european, național şi regional  
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Tabel 19: Corelarea obiectivelor de politică europeană cu programele operaționale implementate pe plan 

național 

Obiectiv european Program operațional 

Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai 

inteligentă și mai competitivă 

Programul Operațional Creștere Inteligentă, 

Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 

Programul Operațional Sănătate (POS) 

Programe Operaționale Regionale – implementate la 

nivel de regiune (8 POR) 

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai 

ecologică 

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

Programul Operațional Transport (POT) 

Programe Operaționale Regionale – implementate la 

nivel de regiune (8 POR) 

Programul Acvacultura și Pescuit (PAP) 

Obiectivul de Politică 3 - O Europă mai 

conectată  

Programul Operațional Transport (POT) 

Programe Operaționale Regionale – implementate la 

nivel de regiune (8 POR) 

Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai 

socială și mai incluzivă  

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 

(POIDS) 

Programul Operațional Sănătate (POS) 

Programe Operaționale Regionale – implementate la 

nivel de regiune (8 POR) 

Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai 

aproape de Cetățeni  

Programe Operaționale Regionale – implementate la 

nivel de regiune (8 POR) 

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 

(POIDS) 

Programul Acvacultura și Pescuit (PAP) 

Obiectivul aferent Tranziției Echitabile Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ) 

Sursa: Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 2027 

 

9.2 Context național 

La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Țară 2019 – Anexa D: 

Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-2027, pe 

marginea cărora au fost trasate și prioritățile naționale pentru finanțarea din Fondurile Europene 

post 2020.  

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 203026 include 17 obiective de 

dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2030:  

 

 

 

 

 
26 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României 

în ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018  
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Figura 26: Obiectivele de dezvoltare durabilă  

 
  Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 

În ceea ce privește dezvoltarea teritorială, Strategia de dezvoltare teritorială a României 

(SDTR) evidențiază pentru comuna Dărăşti-Ilfov următoarele direcții de dezvoltare:  

➢ crearea de noi zone urbane în cadrul localităților care înconjoară capitala, cu funcție 

dominantă de locuire; 

➢ localizarea unor importante firme comerciale cu o importantă forță de muncă;  

➢ intensificarea fluxurilor comerciale și umane în întreaga zonă funcțională urbană;  

➢ înființarea de parcuri științifice și tehnologice.  

 

9.3 Context regional 

La nivel regional, ADR BUCUREȘTI-ILFOV a demarat procesul de elaborare a Programului 

Operațional Regional 2021-2027, în prezent fiind elaborată versiunea din 29.09.2020.   

Programul Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) 

își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a 

regiunii din perioada 2014-2020, având la bază direcțiile, acțiunile și prioritățile Planului de 

Dezvoltare Regională București-Ilfov (PDR BI) 2021-2027 și cele ale Strategiei de Specializare 

Inteligentă București-Ilfov 2021-2027 (RIS3 BI), inclusiv recomandările Comisiei Europene 

formulate în Raportul de țară din 2019 privind România. 

Conceptul Strategic București 2035 propune o viziune şi o strategie de dezvoltare pentru 

București și aria sa de influență, 40 de UAT-uri (8 orașe și 32 comune din județul Ilfov), pentru 

un orizont de 25 de ani. Se dorește ca prin acest document să se formeze o vedere de anasamblu 

asupra orașului și a principalilor factori ce conduc la dezvoltarea sinergică din diferite domenii 

precum: economie, calitatea vieții, patrimoniu cultural și natural”.    

PMUD București-Ilfov își propune să introducă un sistem de transport integrat, eficient, sigur 

și durabil ce să ajute la o dezvoltare socială, teritorială și economică. Acest plan atinge valoarea 

de 7 miliarde de euro, dintre care 3,5 miliarde reprezintă investiții în modernizarea și extinderea 

metroului (bani ce provin din fonduri europene și bugetul de stat), însă și în lucrări de suprafață 

pentru infrastructura de biciclete, managementul traficului, etc.   
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10.1 Viziunea strategică de dezvoltare pentru 2027 

Elaborarea conceptului de dezvoltare strategică, presupune plecarea de la contextul actual, luând 

în considerare rezultatele Analizei situației existente din punct de vedere socio-economic, al 

mediului și nivelului de echipare tehnică și socială, cât și direcțiile și obiectivele fixate de diversele 

abordări strategice sectoriale, naționale, ori europene, care afectează contextul local de 

dezvoltare și elaborarea unei direcții de evoluție a dezvoltării comunei Dărăşti-Ilfov, indicând 

modalitățile prin care se poate ajunge la realizarea obiectivelor propuse. 

Printre acestea, se numără în primul rând, datele și informațiile privind starea actuală a comunei 

din punct de vedere demografic, economic, social și de mediu, dar și alte elemente care contribuie 

la crearea profilului general al comunei, cum ar fi situarea geografică sau conexiunile de 

infrastructură existente cu alte unități administrativ teritoriale limitrofe.  

În al doilea rând, au fost luate în considerare proiectele aflate deja în derulare la nivelul comunei, 

fie că acestea aparțin administrației publice, fie sectorului privat. Proiectele care aparțin 

administrației publice şi care s-au dovedit fezabile și consistente în raport cu obiectivele strategice, 

a fost luate în considere pentru continuarea implementării.  

În al treilea rând au fost luate în considerare preferințele cetățenilor, respectiv ai celor potențial 

afectați de măsurile inițiate de primărie, în cadrul unui amplu proces de consultare publică derulat 

în cadrul comunității comunei Dărăşti-Ilfov. Printre aceștia se numără locuitorii comunei, dar și 

reprezentanți ai mediului de afaceri sau angajați ai altor instituții publice care funcționează pe 

raza comunei.    

Astfel, concluziile furnizate de analiza situației existente, celelalte elemente argumentative ale 

cadrelor strategice existente, observațiile și concluziile rezultate în urma procesului consultativ, 

justifică propunerea, în raport și cu așteptările comunităților, a unor direcții strategice de 

dezvoltare.  Acestea sunt principalele modalități de realizare a scopului de dezvoltare durabilă a 

comunei, exprimat în ”viziunea de dezvoltare durabilă a comunei Dărăşti-Ilfov”.  

Fiecare direcție de dezvoltare presupune parcurgerea unui set de obiective care pot fi realizate, 

prin acțiuni/măsuri grupate care conțin măsuri concrete sub forma: programelor, proiectelor, 

hotărârilor, de a căror prioritizare, planificare și mod de concretizare depinde implementarea în 

condiții optime a strategiei de dezvoltare durabilă și atingerii obiectivelor propuse. 

În activitatea de selectare, prioritizare și  planificare a măsurilor, se vor avea în vedere atât 

contribuția la realizarea cu prioritate a obiectivelor strategice, modul în care influențează celelalte 

domenii, cât și resursele disponibile. 

 

 

 

10. Conceptul de dezvoltare strategică  
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Figura 27: Demersul de elaborare al conceptului de dezvoltare durabilă 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 

Analiza situației existente și condiționările generate de alte cadre strategice, conduc la formularea 

unor direcții de dezvoltare care țin cont și de așteptările comunității. Acestea sunt considerate 

principalele modalități de realizare a scopului de creștere generală a nivelului de dezvoltare al 

acesteia și sunt încorporate în „viziunea de dezvoltare” a întregii comunității.  

Fiecare dintre aceste direcții presupune parcurgerea unui set de obiective strategice care pot 

fi realizate, prin acțiuni grupate, care conțin măsuri și activități concrete care pot lua forma 

unor proiecte, programe, inițiative ale administrației publice de a căror prioritizare, 

planificare și mod de concretizare, depinde implementarea în condiții optime a strategiei și 

atingerea obiectivelor propuse. Succesul funcționării acestui mecanism de îndeplinire a unei 

viziuni de dezvoltare a comunei depinde de  asigurarea legăturilor între măsuri, obiective și 

programele dezvoltate la nivelul primăriei.   

În contextul oportunităților semnalate de analiza realizată, funcționarea acestui mecanism trebuie 

asociată cu un proces de inovare ca factor de dinamizare și progres, dar și de facilitarea 

dezvoltării structurilor de asociere și intervenție teritorială, de tip integrat. Pentru 

realizarea viziunii propuse în această strategie și asigurarea unui trend ascendent al dezvoltării 

socio-economice a comunei  este necesară urmărirea principiilor dezvoltării convergente, 

intercorelării și al dezvoltării durabile. 

➢ Dezvoltarea convergentă are în vedere stimularea performanțelor fără a crea decalaje 

de dezvoltare la nivelul localității. În plus, se vizează reducerea diferențelor deja existente 

între comunități pe plan social, economic, cultural și al accesului la servicii și infrastructură 

publică, caracteristice diferitelor zone și cartiere; 

➢ Intercorelarea presupune ca obiectivele strategiei să ia în calcul obiectivele planurilor și 

strategiilor regionale, naționale și europene dar și adaptarea măsurilor de acțiune în 

funcție de recomandările politicilor de guvernare ale diferitelor instituții ce acționează la 

nivel local și județean; 
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➢ Dezvoltarea durabilă  înseamnă propunerea unui tip de dezvoltare care să asigure un 

echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și care să ia în calcul aspectele ce 

țin de restricționarea accesului la resurse al generațiilor viitoare. 

Urmărind armonizarea principiilor dezvoltării economice și ținând seama de obiectivele orizontale 

care transcend diferitele niveluri programatice, prin Strategia de dezvoltare se încurajează 

respectarea principiului egalității de șanse. Aceasta este un drept fundamental și o valoare 

comună a Uniunii Europene. Astfel, principiul egalității de șanse se aplică și ține cont, în mod 

particular, de diversitatea etnică și religioasă a populației comunei, promovarea capitalului uman 

făcându-se în mod nediscriminatoriu în orice domeniu economico-social. Valorificarea diversității 

culturale, etnice și a diferențelor de gen, de vârstă constituie premise pentru dezvoltarea 

comunității și, totodată, asigură un cadru în care relațiile sociale au la bază valori ca toleranța și 

egalitatea. 

Viziunea strategică sintetizează sensul evoluției de dezvoltare a comunei și precizează direcția și 

transformările necesare pentru ca așteptările să devină realitate. Viziunea privind dezvoltarea 

comunei reprezintă o stare dorită, proiectată în viitor și care configurează o posibilă şi așteptată 

dezvoltare, raportându-se la resursele necesare pentru a ajunge acolo. Ea presupune o gândire 

dinamică și capabilă să evalueze pe termen lung șansele de dezvoltare pentru atingerea scopului 

dorit.  

Construcția viziunii de dezvoltare trebuie să ia în considerare faptul că cetățenii, instituțiile, 

organizațiile, mediul de afaceri chiar, trebuie să își găsească interesul și așteptările în propunerea 

de dezvoltare strategică. 

 

Conceptul strategic care sintetizează viziunea de dezvoltare durabilă a comunei Dărăşti-

Ilfov este următorul:  

Comuna Dărăşti-Ilfov - o comună cu condiții de viață atractive și un mediu de 

afaceri în plină dezvoltare. 

Figura 28: Viziunea strategică a strategiei de dezvoltare locală a Comunei Dărăști-Ilfov 

 

 

 

 

 

 

  

Comuna Dărăști-Ilfov – o comună cu condiții de viață 

atractive și un mediu de afaceri în plină dezvoltare 
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10.2 Direcții și obiective de dezvoltare strategică 

Aspectul cel mai vizibil care caracterizează comuna Dărăşti-Ilfov este faptul că aceasta se află în 

apropierea Municipiului București. Pentru majoritatea comunelor din județul Ilfov, și această 

comună se află sub influența marii metropole care oferă multe dintre posibilitățile de dezvoltare 

economică. Cu toate acestea, proximitatea față de acest muncipiu poate reprezenta atât un 

avantaj, cât și un dezavantaj.  

Avantajul este dat de existența unei diversități de oportunități de afaceri pe care această poziție 

geografică o oferă. Distanțele fiind mici, gradul de ocupare a forței de muncă este relativ mare.  

Dezavantajul este legat de implicațiile pe care migrația forței de muncă (fie și sub formă de 

navetă) o exercită asupra dezvoltării economice a comunei. Locurile de muncă aflându-se în afara 

localității, devoltarea economică a acesteia are de suferit. 

Se constată că la nivelul comunelor aflate în proximitatea geografică a marilor orașe tendința de 

a fi populate/locuite de cei care locuiesc în mediul urban şi caută să se stabilească în mediu rural 

din apropierea acestuia, fiind motivați de intenția de a căuta o viață mai bună, păstrând însă 

condițiile de viață urbane cu care au fost obișnuiți. Aceste condiții se referă în special la accesul 

la utilități și servicii publice.  

Urmărind această tendință prezentă și în cazul comunei Dărăşti-Ilfov, pentru a asigura o 

dezvoltare economică durabilă este necesar mai întâi rezolvarea problemelor legate de calitatea 

vieții locuitorilor. Acesta reprezintă principalul motiv pentru care în cadrul strategiei direcția 

referitoare la creșterea calității condițiilor de viață reprezintă o prioritate, față de celelalte direcții 

propuse. Măsurile corespunzătoare acestei direcții au menirea de a crea condiții, atât pentru cei 

care locuiesc deja în comună, dar și pentru cei care se află în căutarea unor condiții de viață mai 

bune. Fixarea acestei priorități este întărită de rezultatele sondajului de opinie realizat în cadrul 

elaborării strategiei. Astfel, deși laturile economice, cum ar fi oportunitățile de afaceri sau 

transportul către București reprezintă probleme importante, calitatea vieții, cu toţi factorii implicaţi 

(de exemplu: conectarea la rețeaua de gaze, oferta de petrecere a timpului liber, etc.) reprezintă 

aspecte care trebuie tratate corespunzător pentru a putea crea premisele necesare unei dezvoltări 

economice viitoare.  

Urmând această logică a intervențiilor propuse, ce-a de-a doua prioritate este reprezentată de 

măsurile de sprijin pentru creșterea economică a comunei.  

Atât evoluția dezvoltării economice cât şi creşterea calităţii vieţii sunt condiționate de succesul 

atingerii altor 2 obiective de dezvoltare comună: 

➢ Îmbunătățirea administrației publice, cu toate măsurile pe care le presupune, are menirea 

de a confirma orientarea administrației publice către cetățean, respectiv către mediul de 

afaceri. O contribuție semnificativă o are în acest sens dezvoltarea măsurilor care 

corespund abordării integrate specifice unui ”smart village”. Acest concept, aplicat cu 

succes în cazul altor comune din țară, are potențialul de a crește atractivitatea comunei 

nu numai pentru viitori locuitori, dar și pentru mediul de afaceri care ar putea investi în 

comună.  

➢ Dezvoltarea durabilă reprezinta cel de-al doilea obiectiv comun și este conceput pentru a 

avea la rândul lui un impact semnificativ asupra calității serviciilor publice, respectiv nivelul 
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de viață al locuitorilor comunei (de exemplu măsuri care privesc exploatarea de energie 

alternativă, precum și interesul pentru îmbuntățirea serviciilor de colectare a deșeurilor).   

Pe scurt, pentru ca viziunea propusă să fie transformată în realitate, sunt urmărite în principal 

două  „direcții de dezvoltare strategice”, cărora le sunt asociate două „obiective de 

dezvoltare comune”, transpuse în practică printr-o serie de „măsuri și intervenții”. Direcțiile 

strategice și obiectivele de dezvoltare comune, pe lângă urmărirea propriilor ținte, trebuie să 

susțină atingerea viziunii strategiei de dezvoltare durabilă a comunei. Pentru implementarea 

direcțiilor și obiectivelor au fost identificate o serie de măsuri concrete de acțiune care vor 

contribui în mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare durabile a Comunei Dărăști-Ilfov. 

Direcțiile strategice și obiectivele de dezvoltare comune urmărite sunt: 

➢ DDS1 Îmbunătățirea calității condițiilor de viață pentru cetățenii comunei;  

➢ DDS2 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri și a antreprenoriatului; 

➢ ODC3 Îmbunătățirea administrației publice locale; 

➢ ODC4 Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului.  

Direcțiile strategice și obiectivele de dezvoltare comune urmăresc în egală măsură progresul socio 

– economic, al mediului și nivelului de echipare tehnică și socială a teritoriului administrativ al 

comunei.  

Figura 29: Schema conceptului de dezvoltare durabilă a Comunei Dărăști-Ilfov 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 
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Direcția de dezvoltare strategică 1 (DDS1): Îmbunătățirea calității condițiilor de viață 

pentru cetățenii comunei: 

Stabilirea acestei direcții strategice se bazează pe constatările demografice, precum și pe 

caracteristicile fondului de locuințe. Direcția de dezvoltare propune pentru perioada următoare 

îmbunătățirea condițiilor de viață atât pentru actualii locuitori ai comunei, cât și pentru cei care 

doresc să se stabilească în comună. Activitățile corespunzătoare urmăresc asigurarea unor 

standarde de locuit superioare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene, dar și cu politicile 

naționale. Direcția strategică vizează domenii diverse precum: servicii publice de utilități, 

mobilitate, regenerare edilitară, educație și sănătate, asistență socială, infrastructura de agrement 

și siguranța locuitorilor. Intervențiile și măsurile indicative grupate în axe prioritare sunt: 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii edilitare:  

➢ Continuarea și finalizarea lucrărilor de modernizare a rețelei de alimentare cu apă, 

introducerea rețelei de canalizare, operaționalizarea și extinderea rețelei de alimentare cu 

gaze; 

➢ Condiționarea dezvoltării de noi construcții de locuințe de estimarea posibilității asigurării 

infrastructurii necesare (canal, furnizare apă, drumuri, etc.);  

➢ Actualizarea planurilor urbanistice;  

➢ Sprijin pentru extinderea conexiunii în bandă largă și a accesului la internet.  

1.2. Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

➢ Îmbunătățirea conectivității cu Capitala, pentru asigurarea unei bune conexiuni atât cu 

drumurile județene care urmează a fi reabilitate, cât și pentru asigurarea accesibilității cu 

transportul public a zonelor urbane (București) cu concentrare mare de locuri de muncă, 

existente și planificate; 

➢ Îmbunătățirea transportului în comun prin reamenajarea stațiilor pentru transportul în 

comun; 

➢ Îmbunătățirea infrastructurii de drumuri din interiorul comunei: amenajarea peisagistică 

a intersecțiilor, modernizare străzi, trotuare, podețe și șanțuri pavate; 

➢ Înființarea pistelor de biciclete, înființarea de spații cu destinația de parcare, diversificarea 

și eficientizarea transportului public în comun, crearea de sisteme park&ride, înființarea 

unui sistem de monitorizare a traficului. 

1.3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii furnizării serviciilor educaționale, sociale și de 

sănătate: 

➢ Proiecte de modernizare, reabilitare a clădirilor și corpurilor de clădiri ale unității școlare 

(grădiniță și școală), dotare cu materiale și echipamente, inclusiv pentru adaptarea la 

învățământul la distanță ca modalitate alternativă sau complementară de furnizare a 

serviciului educațional; achiziție microbuze școlare, construcții de teren de sport/bază 

sportivă; identificarea fezabilității și construcției unei noi unități de învățământ; program 

de sprijinire a formării profesionale a cadrelor didactice;  

➢ Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de acordare a serviciilor de asistență socială – 

înființare creșă; proiect de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici; proiect serviciu mobil de 

recuperare pentru persoanele cu dizabilități; proiect de întărire a capacității SPAS de 

furnizare a serviciilor sociale; proiect de înființare de locuințe sociale pentru situații de 
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urgență; asigurarea accesului la locuri de adăpost pentru victimele violenței domestice, 

sprijin pentru remedierea problemelor sociale și medicale privind persoanele de etnie 

rromă 

➢ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate – construcție cabinet medical 

individual complet echipat/centru de permanență (urgențe); 

➢ Program de creștere a capacității de furnizare a serviciilor medico-sanitare. 

1.4. Dezvoltarea infrastructurii de agrement și diversificarea ofertei de petrecere a timpului liber  

➢ Inițierea de investiții destinate amenajării locurilor accesibile petrecerii timpului liber pe 

malul râului Argeș sau a bălții din apropierea comunei; 

➢ Crearea și modernizarea parcurilor și locurilor de joacă, înființare centru de recreere 

multifuncțional; 

➢ Construcție cămin cultural.  

1.5. Creșterea siguranței cetățenilor  

➢ Îmbunătățirea iluminatului stradal;  

➢ Înființarea unui sistem de supraveghere video pentru îmbunătățirea siguranței locuitorilor. 

 

Direcția de dezvoltare strategică 2 (DDS2): Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 

și a antreprenoriatului: 

Această direcție strategică se referă la o serie de inițiative care vizează adaptarea dezvoltării 

economice a comunei la oportunitățile generate de apropierea de București, precum și de profilul 

calificărilor existente la nivelul comunei Dărăşti-Ilfov.  

Aceste inițiative au rolul de a conduce la creșterea veniturilor comunei, venituri provenite din 

taxele înregistrate de la operatorii economici activi sau cei potențiali. Din analiza situației existente 

reiese faptul că principalele sectoare economice dezvoltate (cifră de afaceri/număr angajați) la 

nivelul comunei sunt activitățile de transport şi depozitare și cele de construcţii. Dezvoltarea 

acestor sectoare au inevitabil o limită de dezvoltare care ar putea fi atinsă la nivelul comunei. 

Acest fapt, precum și apropierea de București, conduce la necesitatea diversificării în cadrul 

comunei a profilului economic al operatorilor economici care să corespundă noilor condiții impuse 

de dezvoltarea comunei. 

Reconfigurarea și dezvoltarea profilului economic al comunei vizate de această direcție de 

dezvoltare ar putea conduce la progresul infrastructurii de afaceri bazate pe dezvoltarea de 

platforme logistice, realizarea de start-up-uri inovatoare și chiar dezvoltarea infrastructurii de 

petrecere a timpului liber care să atragă inclusiv locuitorii capitalei. Intervențiile și măsurile 

indicative grupate în axe prioritare sunt: 

2.1. Consolidarea mediului de afaceri existent și sprijinirea dezvoltării economice.  

➢ Încurajarea dezvoltării activităților economice existente prin crearea de pachete de 

facilitare a dezvoltării afacerilor în comună (acordarea de reduceri de taxe, facilități pentru 

angajarea forței de muncă din comună, elaborare pachet informațional pentru eventualii 

investitori și promovarea acestora în afara comunei etc.); 

➢ Încurajarea dezvoltării de parteneriate cu institute de cercetare din București în vederea 

înființării de clustere, start-up-uri, incubatoare sau acceleratoare de afaceri; 
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➢ Construcția unui parc industrial; 

➢ Dezvoltarea edilitară prin asigurarea utilităților pentru înființarea spații de birouri și 

comerciale. 

2.2. Încurajarea dezvoltării agriculturii ecologice, zootehniei și pescuitului 

➢ Înființarea unei piețe pe raza comunei unde să fie comercializate produse ale 

producătorilor locali;  

➢ Implementarea de măsuri de sprijin pentru micii producători locali: promovarea produselor 

locale, încurajarea asocierii, sprijin pentru accesarea de fonduri pentru agricultură, 

informare pentru accesarea schemelor de finanțare destinate grupurilor de producători 

agricoli; 

➢ Încurajarea afacerilor în domeniul zootehniei și pescuitului.  

 

Obiectiv de dezvoltare comun 3 (ODC3): Îmbunătățirea administrației publice locale 

Calitatea și eficiența locală reprezintă o preocupare a administrației publice. Îmbunătățirea 

administrației publice locale face referire la serviciile de tip administrativ: plata taxelor, emiterea 

de certificate, aprobări sau facilitarea participării cetățenilor la actul guvernării locale, 

reorganizarea sau restructurarea serviciilor publice etc. Luând în considerare toate aceste 

elemente, primul obiectiv de dezvoltare comun (ODC), se referă în special la creșterea calității 

serviciilor administrative existente, respectiv integrarea soluțiilor de tip „smart village”. Rezultatele 

obținute ca urmare a atingerii acestui obiectiv sunt legate și contribuie la cele două direcții de 

dezvoltare strategică dezvoltate mai sus. Intervențiile și măsurile indicative grupate în axe 

prioritare sunt: 

3.1. Simplificarea administrativă, digitalizare și introducere soluții „smart village”: 

➢ Simplificarea și digitalizarea procedurilor corespunzătoare emiterii de diverse certificate și 

avize (de construcții, energetice etc.); 

➢ Digitalizarea plății taxelor, a comunicării cu cetățeanul (dezvoltare program pilot bugetare 

participativă);  

➢ Demararea unui proces de identificare a serviciilor publice care pot fi 

furnizate/gestionate/îmbunătățite cu ajutorul noilor tehnologii. 

3.2. Creșterea capacității administrative  

➢ Creșterea capacității serviciului existent în cadrul primăriei însărcinat cu inițierea și 

implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale sau al celor finanțate din alte 

surse bugetare; 

➢ Creșterea competențelor personalului primăriei prin participarea la cursuri de formare.  

 

 

 

Obiectiv de dezvoltare comun 4 (ODC4) -  Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a 

teritoriului: 
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Acest obiectiv corespunde inițierii unor măsuri care pot conduce la dezvoltarea unei economii 

verzi, dar și la o îmbunătățire a furnizării serviciilor către cetățeni. Chiar dacă toate celelalte măsuri 

propuse se înscriu în direcția unei dezvoltări durabile și sustenabile, acest obiectiv le cuprinde pe 

cele care au fost considerate în mod special ca fiind corespunzătoare unei abordări durabile și 

sustenabile a procesului de dezvoltare a comunei. 

Măsurile propuse în cadrul acestui obiectiv de dezvoltare comun se referă la introducerea unor 

măsuri precum dezvoltarea unui câmp de panouri fotovoltaice (sau/și exploatarea biogazului și 

biomasei), cele care vizează creșterea eficienței energetice ale clădirilor publice din cadrul 

comunei sau modernizarea sistemului de management al deșeurilor. Îndeplinirea acestui obiectiv 

de dezvoltare comun ar putea conduce la o reconfigurare prin diversificare a profilului economic 

al comunei. Intervențiile și măsurile indicative grupate în axe prioritare sunt: 

 4.1. Identificarea și utilizarea de surse de energie alternativă 

➢ Program de dezvoltarea de parcuri cu panouri fotovoltaice;  

➢ Program de dezvoltare a exploatărilor de biomasă și biogaz; 

➢ Sprijinirea utilizării de mijloace de transport nepoluante inclusiv prin dezvoltarea 

infrastructurii aferente utilizării acestora – ex. stații alimentare vehicule electrice, parcări 

biciclete.  

4.2. Îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor  

➢ Program de promovare a colectării selective a gunoaielor pe raza comunei;  

➢ Monitorizarea calității serviciului de colectare a deșeurilor și eficientizarea furnizării 

acestuia la nivelul întregii comune (dezvoltare aplicații internet pentru cetățeni de 

semnalare și înregistrare a sesizărilor); 

➢ Îmbunătățirea serviciilor de curățenie/salubrizare de pe raza comunei – de ex. achiziție 

vehicule multifuncționale pentru salubritate, plasare coșuri gunoaie;  

4.3. Îmbunătățirea eficienței energetice la nivelul comunei  

➢ Inițierea demersului de construire de microhidrocentrale pe râul Argeș (Sobar, Ciorogârla) 

– elaborare studii de fezabilitate etc.; 

➢ Măsuri de anvelopare a clădirilor publice și cele private în vederea îmbunătățirii eficienței 

energetice a acestora.  

4.4. Măsuri de protecție a mediului și promovarea gospodăririi durabile a teritoriului 

➢ Inițierea unor programe de educație privind reducerea poluării în zonă;  

➢ Amenajarea de perdele forestiere, plantare de arbori;  

➢ Monitorizarea permanentă a calității apei și aerului. 
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Figura 30: Structura conceptului de dezvoltare 

 
  

 Sursa: prelucrarea consultantului 
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11.1 Lista de intervenții - Portofoliul de proiecte    

Fixarea priorităților în planificarea alocării resurselor și a organizării măsurilor va ține cont de direcțiile de dezvoltare strategică și obiectivele strategice 

stabilite în această strategie. Pentru prioritizarea proiectelor și integrarea în tabloul general al planului de acțiuni, obiectivele strategice vor fi 

operaționalizate în liste de proiecte specifice: 

Tabel 20: Lista de proiecte specifice 

Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare / 

Obiectiv comun 
Axa Prioritară 

Cod 
proiect 

Proiect / Acțiune 
Indicator de 

realizare 
Țintă 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

Corelare 
cu alte 

strategii 

1 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 

viață pentru cetățenii 
comunei 

1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii edilitare 
1.1.1 

Extinderea și modernizarea 
stației de apă. Extinderea 
rețelei de apă și scoaterea 
căminelor pe domeniul 
public 

Nr. km rețea 
infrastructură 
utilități 

NA Strategic 

Buget local; 
PODD AP 2; 

PNRR, CNI, PNDL, 
PNS 2021 - 2027 

3.000.000 

Strategia 
de 
dezvoltare 
a județului 
Ilfov 2030 

2 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.1 Dezvoltarea 
infrastructurii edilitare 

1.1.2 

Înființare stație nouă 
pentru tratarea apei, 
extinderea rețelelor și 
scoaterea căminelor pe 
domeniul public 

Nr. km rețea 
infrastructură 
utilități 

NA Strategic 

Buget local; 
PODD AP 2; 
PNRR, CNI, PNDL, 
PNS 2021 - 2027 

3.000.000 

Strategia 
de 
dezvoltare 
a județului 
Ilfov 2030 

3 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.1 Dezvoltarea 
infrastructurii edilitare 

1.1.3 
Înființarea rețelei de 
canalizare 

Nr. km rețea 
infrastructură 
utilități 

NA Strategic 

Buget local; 
PODD AP 2; 
PNRR, CNI, PNDL, 
PNS 2021 - 2027 

5.500.000   

4 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.1 Dezvoltarea 
infrastructurii edilitare 

1.1.4 
Actualizarea planului 
urbanistic general 

Nr. documentații 1 Suport Buget local 100.000   

5 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.1 Dezvoltarea 
infrastructurii edilitare 

1.1.5 
Proiect de extindere a 
conexiunii în bandă largă și 
a accesului la internet 

Nr. km rețea NA Punctual  
Buget local, POR 
P1, PNDL, PNS 
2021 - 2027 

125.000   

11. Plan de acţiuni şi lista de intervenții  
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare / 

Obiectiv comun 
Axa Prioritară 

Cod 
proiect 

Proiect / Acțiune 
Indicator de 

realizare 
Țintă 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

Corelare 
cu alte 

strategii 

6 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.2 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

1.2.1 

Amenajarea infrastructurii 
adiacente drumului 
județean ca urmare a 
reabilitării acestuia în 
vederea îmbunătățirii 
condițiilor de rulare pentru 
traficul rutier (DJ400, 
DJ401D) 

Nr. km modernizați  NA Suport 

Buget local; 
Buget județean; 
PNS 2021-2027, 
CNI, PNDL 

125.000 

Strategia 
de 
dezvoltare 
a județului 
Ilfov-

Orizont 
2030; 
Conceptul 
Strategic 
Bucureşti 
2035  

7 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.2 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

1.2.2 
Modernizare infrastructură 
rutieră 

Nr. km modernizați  NA Suport 
Buget local; 
PNRR, PNS 2021-
2027, CNI, PNDL 

600.000   

8 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.2 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

1.2.3 
Crearea de areale cu 
prioritate pentru pietoni şi 

biciclişti 

Nr. km  NA Suport 
Buget local, PNS 
2021-2027, CNI, 

AFM, PNDL 

1.000.000 

Conceptul 
Strategic 
Bucureşti 
2035  

9 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.2 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

1.2.4 
Îmbunătățiea infrastructurii 
de drumuri - modernizare 
trotuare și podețe  

Suprafață (mp) NA Suport 
Buget local; PNS 
2021-2027, CNI, 
PNDL 

500.000  

10 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.2 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

1.2.5 

Îmbunătățiea infrastructurii 
de drumuri - pavarea 
șanțurilor pentru 
deversarea apei pluviale 

Suprafață (mp) NA Suport 
Buget local; PNS 
2021-2027, CNI, 
PNDL 

500.000  

11 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 

comunei 

1.2 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

1.2.6 
Înființare sistem de 
monitorizare video a 

traficului 

Nr. sisteme 1 Suport 
Buget local, PNS 
2021 - 2027 

1.250.000   

12 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.2 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

1.2.7 
Îmbunătățirea serviciilor de 
transport public pentru 
pasageri 

Nr. trasee noi 1 Suport Buget local 750.000 

Conceptul 
Strategic 
Bucureşti 
2035  
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare / 

Obiectiv comun 
Axa Prioritară 

Cod 
proiect 

Proiect / Acțiune 
Indicator de 

realizare 
Țintă 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

Corelare 
cu alte 

strategii 

13 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 

și de sănătate 

1.3.1 Construcție sală de sport 
Nr. unități de 
învățământ 
modernizate 

1 Suport 
Buget local, CNI, 
PNS 2021-2027, 
PNDL 

1.500.000   

14 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 
și de sănătate 

1.3.2 
Reabilitare și modernizare 
interior unitate învățământ 
(școala) 

Nr. unități de 
învățământ 
modernizate 

1 Suport 
Buget local, CNI, 
PNS 2021-2027, 
AFM, PNDL 

750.000   

15 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 
și de sănătate 

1.3.3 
Sprijinirea formării cadrelor 
didactice 

Nr. cadre didactice 
pregătite/formate 

1 Suport Buget local 100.000   

16 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 
și de sănătate 

1.3.4 

Înființare after-school sau 
conectare educatori 
suplimentari la Centrul 
ROTAS 

Nr. unități de 
învățământ 
înființate 

1 Suport 
Buget local, CNI, 
PNS 2021-2027, 
PNDL 

750.000 

Strategia 
de 
dezvoltare 
a judetului 
Ilfov 2030 

17 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 
și de sănătate 

1.3.5 
Servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru varstnici 

Nr. servicii sociale 
înființate 

1 Suport 
Buget local, 
POIDS P5, PNS 
2021 - 2027 

900.000 

Strategie 
de 
dezvoltare 
servicii 
sociale - 
judet Ilfov 

18 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 
și de sănătate 

1.3.6 
Serviciu mobil de 
recuperare pentru 
persoanele cu dizabilități 

Nr. servicii sociale 
înființate 

1 Suport 
Buget local, 
POIDS P6, PNS 
2021 - 2027 

750.000 

Strategie 
de 
dezvoltare 
servicii 
sociale - 
judet Ilfov 
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare / 

Obiectiv comun 
Axa Prioritară 

Cod 
proiect 

Proiect / Acțiune 
Indicator de 

realizare 
Țintă 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

Corelare 
cu alte 

strategii 

19 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 

și de sănătate 

1.3.7 
Întărirea capacității SPAS 
de furnizare a serviciilor 
sociale 

Nr. acțiuni sprijin 3 Suport 
Buget local, PNS 
2021 - 2027 

250.000 

Strategie 
de 
dezvoltare 
servicii 
sociale - 

judet Ilfov 

20 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 
și de sănătate 

1.3.8 
Înființarea de locuințe 
sociale pentru situații de 
urgență 

Nr. locuințe sociale 
înființate 

5 Suport 
Buget local, 
POIDS AP 7 

750.000 

Strategie 
de 
dezvoltare 
a județului 
Ilfov 

21 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 
și de sănătate 

1.3.9 
Creare locuri de adăpost 
pentru victimele violenței 
domestice 

Nr. servicii sociale 
înființate 

1 Suport 
Buget local, 
POIDS AP 7 

600.000 

Strategia 
de 
dezvoltare 
a judetului 
ilfov 2030 

22 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 
și de sănătate 

1.3.10 

Sprijin pentru remedierea 
problemelor sociale și 
medicale privind 
persoanele de etnie rromă 

Nr. servicii sociale 
înființate 

1 Suport Buget local 250.000 

Strategia 
de 
dezvoltare 
a judetului 
ilfov 2030 

23 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 
și de sănătate 

1.3.11 
Creștere capacității de 
furnizare a serviciilor 
medico-sanitare 

Nr. acțiuni sprijin 5 Suport 
Buget local, CNI, 
PNS 2021 - 2027 

1.000.000 

Strategia 
de 
dezvoltare 
a judetului 
ilfov 2030; 
Consultare 

online 

24 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 
și de sănătate 

1.3.12 Înființare creșă 
Nr. unități sociale 
înființate 

1 Suport 

Buget local; 
Program Național 
de construire 
creșe, CNI, PNDL, 
PNS 2021 - 2027 

2.500.000 

Strategia 
de 
dezvoltare 
a judetului 
ilfov 2030 
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare / 

Obiectiv comun 
Axa Prioritară 

Cod 
proiect 

Proiect / Acțiune 
Indicator de 

realizare 
Țintă 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

Corelare 
cu alte 

strategii 

25 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 

și de sănătate 

1.3.13 
Construcție cabinet 
medical individual complet 
echipat și dotat cu salvare 

Nr. unități sanitare 
înființate 

1 Strategic 
Buget local, POS 
AP 2, PNS 2021 - 
2027 

1.500.000   

26 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.3. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
furnizării serviciilor 
educaționale, sociale 
și de sănătate 

1.3.14 
Investiții la nivel de 
biserică și cimitir 

Nr. unități de cult 
sprijinite 

2 Punctual  
Buget local, CNI, 
PNS 2021-2027 

750.000   

27 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.4. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
agrement și 
diversificarea ofertei 
de petrecere a 

timpului liber 

1.4.1 

Sprijin pentru investiții 
destinate amenajării 
locurilor accesibile 
petrecerii timpului liber pe 
malul râului Argeș și a 
bălții din apropierea 
comunei 

Nr. acțiuni sprijin 3 Punctual  
Buget local, PNS 
2021 - 2027, PAP 

700.000   

28 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.4. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
agrement și 
diversificarea ofertei 
de petrecere a 
timpului liber 

1.4.2 Construcție cămin cultural Nr. construcții 1 Strategic 
Buget local, PNS 
2021-2027, CNI 

1.500.000   

29 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.4. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
agrement și 
diversificarea ofertei 
de petrecere a 

timpului liber 

1.4.3 

Construcție bază sportivă 
formată din teren sport, 
tribună, sală de sport, 
vestiare 

Nr. construcții 
sportive înființate 

1 Strategic 
Buget local, CNI, 
PNDL 

1.500.000   

30 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.4. Dezvoltarea 
infrastructurii de 
agrement și 
diversificarea ofertei 
de petrecere a 
timpului liber 

1.4.4 
Înființarea unui parc de 
joacă pentru copii 

Suprafață (mp) NA Punctual  
Buget local, CNI, 
PNS 2021-2027 

500.000   
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare / 

Obiectiv comun 
Axa Prioritară 

Cod 
proiect 

Proiect / Acțiune 
Indicator de 

realizare 
Țintă 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

Corelare 
cu alte 

strategii 

31 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.5. Creșterea 
siguranței cetățenilor  

1.5.1 

Extinderea rețelei de 
iluminat public 
(introducerea 
branșamentului de energie 
electrică prin pământ) 

Nr. km rețea NA Suport Buget local, AFM 1.500.000   

32 

DDS1. Îmbunătățirea 
calității condițiilor de 
viață pentru cetățenii 
comunei 

1.5. Creșterea 
siguranței cetățenilor  

1.5.2 

Înfințarea unui sistem de 
supraveghere video pentru 
îmbunătățirea siguranței 
cetățenilor 

Nr. sisteme 1 Punctual  
Buget local, POR 
OS5 

100.000   

33 

DDS2. Sprijinirea 
dezvoltării mediului de 
afaceri și a 
antreprenoriatului  

2.1. Consolidarea 
mediului de afaceri 
existent și sprijinirea 
dezvoltării economice 

2.1.1 

Sprijin pentru înființarea de 
noi afaceri și dezvoltarea 
spiritului antreprenorial la 
nivelul comunei 

Nr. acțiuni sprijin 7 Punctual  Buget local 100.000   

34 

DDS2. Sprijinirea 
dezvoltării mediului de 
afaceri și a 
antreprenoriatului  

2.1. Consolidarea 
mediului de afaceri 
existent și sprijinirea 
dezvoltării economice 

2.1.2 

Măsuri de sprijin pentru 
mici întreprinzători locali: 
promovarea produselor 
locale, încurajarea 
asocierii, sprijin pentru 
accesarea fondurilor 
pentru agricultură, 
informare privind 
accesarea scehemelor de 
finanțare destinate 
grupurilor de producători 
agricoli.  

Nr. acțiuni sprijin 7 Suport 
Buget local, PNS 
2021-2027 

245.000   

35 

DDS2. Sprijinirea 
dezvoltării mediului de 
afaceri și a 
antreprenoriatului  

2.1. Consolidarea 
mediului de afaceri 
existent și sprijinirea 
dezvoltării economice 

2.1.3 

Încurajarea dezvoltării de 
parteneriate cu institute de 
cercetare din București în 
vederea înființării de 
clustere, start-up-uri, 

incubatoare sau 
acceleratoare de afaceri; 

Nr. parteneriate 1 Punctual  
Buget local, PNS 
2021-2027 

250.000   

36 

DDS2. Sprijinirea 
dezvoltării mediului de 
afaceri și a 
antreprenoriatului  

2.2 Încurajarea 
dezvoltării agriculturii 
ecologice, zootehniei 
și pescuitului 

2.2.1 

Înființarea unei piețe pe 
raza comunei unde să fie 
comercializate produse ale 
producătorilor locali;  

Nr. spații 
comerciale 
înființate 

1 Punctual  Buget local 500.000   
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare / 

Obiectiv comun 
Axa Prioritară 

Cod 
proiect 

Proiect / Acțiune 
Indicator de 

realizare 
Țintă 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

Corelare 
cu alte 

strategii 

37 

DDS2. Sprijinirea 
dezvoltării mediului de 
afaceri și a 
antreprenoriatului  

2.2 Încurajarea 
dezvoltării agriculturii 
ecologice, zootehniei 
și pescuitului 

2.2.2 

Implementarea de măsuri 
de sprijin pentru micii 
producători locali: 
promovarea produselor 
locale, încurajarea 

asocierii, sprijin pentru 
accesarea de fonduri 
pentru agricultură, 
informare pentru 
accesarea schemelor de 
finanțare destinate 
grupurilor de producători 
agricoli; 

Nr. măsuri sprijin 5 Punctual  Buget local 125.000   

38 
ODC3. Modernizarea 
administrației publice 

3.1. Simplificare 
administrativă, 
digitalizare și 
introducerea de 

soluții ”smart village” 

3.1.1 

Demararea unui proces de 
identificare a serviciilor 
publice a căror furnizare/ 
gestionare poate fi 
îmbunătățită cu ajutorul 

noilor tehnologii 

Nr. servicii 
digitalizate 

3 Punctual  Buget local 500.000   

39 
ODC3.  Modernizarea 
administrației publice 

3.1. Simplificare 
administrativă, 
digitalizare și 
introducerea de 
soluții ”smart village” 

3.1.2 

Proiect de digitalizare a 
comunicării cu cetățeanul 
(dezvoltare program pilot 
bugetare participativă) 

Nr. sisteme 1 Punctual  Buget local 300.000   

40 
ODC3.  Modernizarea 
administrației publice 

3.2. Creșterea 
capacității 
administrative  

3.2.1 
Proiectarea și constuirea 
unui imobil nou cu 
destinația "PRIMĂRIE" 

Nr. imobil 1 Punctual  Buget local, CNI 1.500.000   

41 
ODC3.  Modernizarea 
administrației publice 

3.2. Creșterea 
capacității 
administrative  

3.2.2 

Creșterea competențelor 
personalului primăriei prin  
participarea la cursuri de 

formare 

Nr. cursuri de 
formare 

5 Suport Buget local 200.000   

42 
ODC3.  Modernizarea 
administrației publice 

3.2. Creșterea 
capacității 
administrative  

3.2.3 
Achiziționarea de vehicule 
multifuncționale  

Nr. vehicule 
achiziționate 

1 Punctual  
Buget local, PNS 
2021 - 2027 

450.000   
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare / 

Obiectiv comun 
Axa Prioritară 

Cod 
proiect 

Proiect / Acțiune 
Indicator de 

realizare 
Țintă 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

Corelare 
cu alte 

strategii 

43 
ODC4. Dezvoltare 
durabilă a teritoriului 

4.1. Identificarea și 
utilizarea de surse de 
energie alternativă 
pentru clădirile 
publice și promovarea 

utilizării pentru 
clădirile private.   

4.1.1 

Dezvoltarea infrastructurii 
pentru utilizarea 
mijloacelor de transport 
nepoluante 

Nr. infrastructuri 1 Punctual  Buget local, AFM 500.000   

44 
ODC4. Dezvoltare 
durabilă a teritoriului  

4.2. Îmbunătățirea 
sistemului de 
management al 
deșeurilor  

4.2.1 
Program de promovare a 
colectării selective a 
deșeurilor 

Nr. 
Programe/campanii 
promovare 

NA Suport 
Buget local, 
PODD AP2 

750.000   

45 
ODC4. Dezvoltare 
durabilă a teritoriului  

4.2. Îmbunătățirea 
sistemului de 
management al 

deșeurilor  

4.2.2 

Dotarea localitatii cu 
mobilier urban (banci cu 
spatar, coșuri de gunoi și 

pubele pentru reciclare, 
etc) 

Nr. dotări 1 Punctual  Buget local, AFM 350.000   

46 
ODC4. Dezvoltare 
durabilă a teritoriului  

4.2. Îmbunătățirea 
sistemului de 
management al 
deșeurilor  

4.2.3 
Achiziție vehicule 
multifuncționale pentru 
salubritate 

Nr. echipamente 1 Punctual  
Buget local, PNS 
2021 - 2027 

400.000   

47 
ODC4. Dezvoltare 
durabilă a teritoriului  

4.3. Îmbunătățirea 
eficienței energetice 
la nivelul comunei  

4.3.1 
Reabilitate energetică a 
clădirilor publice și 
rezidențiale 

Nr. clădiri 
reabilitate  

NA Suport 
Buget local; 
PNRR; AFM 

800.000   

48 
ODC4. Dezvoltare 

durabilă a teritoriului  

4.3. Îmbunătățirea 
eficienței energetice 

la nivelul comunei  

4.3.2 
Anveloparea blocului de 
locuințe din strada M. 

Eminescu  

Nr. clădiri 

reabilitate  
1 Suport 

Buget local; 

PNRR; AFM 
700.000   

49 
ODC4. Dezvoltare 
durabilă a teritoriului  

4.4 Măsuri de 
protecție a mediului și 
promovarea 
gospodăririi durabile 
a teritoriului  

4.4.1 
Inițierea unor programe de 
educație privind reducerea 
poluării în zonă 

Nr. campanii 
organizate 

7 Punctual  Buget local 200.000   
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Nr. 
crt. 

Direcție de 
dezvoltare / 

Obiectiv comun 
Axa Prioritară 

Cod 
proiect 

Proiect / Acțiune 
Indicator de 

realizare 
Țintă 

Grad 
prioritate 

Sursa de 
finanțare 

Buget 
estimativ 

(lei) 

Corelare 
cu alte 

strategii 

50 
ODC4. Dezvoltare 
durabilă a teritoriului  

4.4 Măsuri de 
protecție a mediului și 
promovarea 
gospodăririi durabile 
a teritoriului  

4.4.2 
Achiziția de echipamente 
pentru măsurarea 
poluanților în aer 

Nr. echipamente 2 Suport 
Buget local, PO 
DD AP 3 

400.000   

51 
ODC4. Dezvoltare 
durabilă a teritoriului  

4.4 Măsuri de 
protecție a mediului și 
promovarea 
gospodăririi durabile 
a teritoriului  

4.4.3 

Toaletarea copacilor și 
plantarea de copaci de 
acelasi fel in toata 
localitatea 

Nr. de arbori 
plantați  

NA Punctual  Buget local 400.000   
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11.2 Plan de acțiune pentru implementarea strategiei   

Implementarea cu succes a Strategiei de Dezvoltare Durabile presupune implicarea activă a 

tuturor factorilor interesați de progresul economic şi social al comunei Dărăşti-Ilfov: autoritate 

publică locală, instituții publice subordonate sau cu activitate la nivel de comună, organizații, 

asociații, mediul de afaceri şi locuitori ai comunei Dărăşti-Ilfov. 

Adoptarea strategiei reprezintă doar primul pas în demersul de continuare a dezvoltării durabile 

a comunei, implementarea strategiei fiind condiționată de existența unor mecanisme de 

implementare, monitorizare și evaluare definite clar și transparent.  

Astfel, Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care 

trebuie parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării 

strategiei: 

Acțiune 1: Stabilirea structurii responsabile pentru implementarea strategiei  

1.1 Nominalizarea unui Responsabil (care poate fi un departament/direcție din cadrul 

Primăriei, o structură nou creată cu acest scop sau o persoană împuternicită), care să 

coordoneze procesul de implementare.  

1.2 Nominalizarea direcțiilor din cadrul Primăriei, responsabile de implementarea 

intervențiilor/proiectelor/măsurilor aferente obiectivelor strategice corelate cu activitatea 

desfășurată. 

1.3 Stabilirea unui mecanism agreat de toți cei implicați care să permită monitorizarea și 

evaluarea progresului intervențiilor propuse. Aplicabilitatea acestui mecanism reprezintă 

procesul care contribuie în mod direct la succesul implementării strategiei de dezvoltare a 

municipiului. Mecanismul poate fi sub forma unei proceduri care descrie cine, ce, când și 

cui raportează despre indicatorii atinși în implementarea strategiei și despre posibilele 

sugestii pentru actualizarea acesteia.  

Acțiune 2: Alocarea resurselor pe parcursul implementării strategiei 

2.1 Alocarea resurselor umane implicate în derularea efectivă a intervențiilor, cu trasarea 

clară a responsabilităților pentru implementarea fiecărui proiect/măsură din cele propuse.   

2.2 Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul implementării unei 

strategii. Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate periodic surse de finanțare 

interne sau externe.  

Acțiune 3: Monitorizare și raportare reprezintă colectarea sistematică de date privind indicatori 

specificați, pentru a le oferi actorilor implicați în implementarea strategiei precum și responsabililor 

pentru implementarea strategiei o indicație despre progresele înregistrate și gradul de atingere a 

obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare durabilă. Pentru monitorizarea strategiei este 

necesară identificarea clară a surselor de culegere a datelor cu privire la progresul indicatorilor 

de realizare și de rezultat propuși.  

3.1 Colectare și transmitere date. Raportarea presupune colectarea datelor și 

transmiterea lor pe fluxul procedural stabilit în cadrul mecanismului pentru implementarea 

strategiei.  
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3.2 Evaluarea stadiului implementării strategiei. Datele astfel colectate trebuie analizate 

de responsabilii cu îndeplinirea obiectivelor și evaluate pentru a estima dacă intervențiile 

propuse conduc către obiectivele stabilite sau dacă necesită ajustări.    

3.3 Se recomandă analize semestriale cu privire la progresul înregistrat în implementarea 

proiectelor și în atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat, eventual în ajustarea 

acestora în funcție de schimbările contextului socio-economic.  

Acțiune 4: Analiza intermediară a implementării strategiei  

4.1 Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. În lipsa resurselor 

pentru realizarea acestor analize, analiza intermediară documentată la jumătatea 

perioadei de implementare a strategiei poate fi un moment de reflecție și revizuire a 

strategiei.  

4.2 Situații care pot impuse revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor 

de finanțare ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanțare aferente 

perioadei 2021 – 2027 sau după aprobarea altor strategii la nivel de municipiu sau de 

regiune, în urma cărora ar putea fi necesară o actualizare a proiectelor/măsurilor propuse 

în strategia comunei.   

Acțiune 5: Evaluarea finală a implementării strategiei 

5.1 Evaluarea se desfășoară la sfârșitul perioadei de planificare și în momente de decizie 

esențiale ale acesteia, pentru a estima performanțele planului de acțiuni în raport cu 

obiectivele propuse sau pentru a identifica necesitatea modificării proceselor de 

planificare.  

Rezultatele sunt utilizate în următoarea perioadă de planificare și pot ajuta la găsirea unor soluții 

la întrebări cheie privind dezvoltarea durabilă.  

Figura 31: Cadrul logic pentru implementarea strategiei 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 
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Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele strategice 

ale acesteia să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Intervențiile propuse 

pentru implementarea strategiei vor avea definiți indicatori de realizare.  

Pentru a putea aprecia în ce măsură obiectivele strategice sunt atinse și strategia este eficientă, 

este definit un sistem integrat de indicatori de realizare și rezultat, prin intermediul căruia 

structura responsabilă de implementarea strategiei să poată evalua permanent progresul 

înregistrat în implementarea strategiei, să își dimensioneze constant resursele necesare și să 

acționeze în direcția creșterii eficienței utilizării acestora. 

De asemenea, implementarea strategiei de dezvoltare durabilă se bazează, în principal, pe 

responsabilizarea direcțiilor de specialitate cu privire la implementarea proiectelor și măsurilor de 

acțiune propuse.  

Responsabilul sau Structura care coordonează implementarea strategiei trebuie să ia în 

considerare riscurile care pot sa apară în implementarea strategiei și să identificare posibile măsuri 

de prevenire a apariției acestora.  

Riscuri  Posibile măsuri de atenuare a riscurilor  

Lipsa resurselor financiare 

Planificarea anuală a resurselor financiare necesare implementării strategiei. 

Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării surselor de 

finanțare, în special a surselor de finanțare externă  

Întârzieri în implementare 
Stabilirea clară a responsabilităților pentru implementarea strategiei. 

Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei      

Calendarul depunerilor proiecte 

necorelat cu nivelul de 

prioritate al proiectelor stabilite  

Analiza semestrială a stadiului implementării strategiei de dezvoltare locală 

permite actualizarea acesteia și identificarea de soluții alternative în raport 

cu nevoile identificate la nivelul comunei.  

Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor și 

intervențiilor identificate în 3 niveluri de prioritate, fiecare proiect înscriindu-se într-unul dintre 

aceste niveluri: 

Grad de prioritate Descrierea nivelului de prioritate   

proiecte strategice care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice. 

proiecte suport proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea obiectivelor strategice 

proiecte punctuale proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a municipiului.   

Împărțirea proiectelor în cele 3 niveluri de prioritate nu presupune stabilirea unei ordini a 

importanței proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct asupra 

atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a 

proiectelor suport sau a proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de 

dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse limitate aflate la dispoziția municipiului. 

Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre rezultatele unor 

acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele obținute) 

depinzând succesul implementării strategiei propuse. 

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului implementării 

strategiei, poate fi utilizată diagrama ”matricea priorităților” sau ”matricea Eisenhower”, care 

presupune clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței:   
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Urgente & Importante Urgente & Puțin importante 

Proiecte critice care au un impact semnificativ 

rezolvând nevoi acute la nivelul comunității  

Acțiune recomandată: de implementat imediat  

Ex. proiectele strategice, rezolvarea crizelor, proiectele 

care sunt aproape de finalizare; proiecte majore pentru 

care există surse de finanțare   

Proiecte care rezolvă o problemă comunitară cu un 

anumit grad de urgență, dar care nu contribuie la 

atingerea unui obiectiv strategic     

Acțiune recomandată: de delegat responsabilitățile pentru 

rezolvarea imediată  

Ex. proiecte pentru care există surse de finanțare 

disponibilă, proiecte care rezolvă probleme curente   

Puțin urgente & Importante Puțin urgente & Neimportante 

Proiecte majore  care au un impact semnificativ, 

dar a căror implementare mai poate fi amânată 

pentru că nu se adresează unei nevoi urgente a 

comunității; sunt, în general, proiectele care fac 

diferența în dezvoltarea durabilă și necesită o 

planificare riguroasă  

Acțiune recomandată: de planificat imediat 

implementarea lor  

Ex. proiecte de infrastructură; proiecte strategice     

Proiecte nesemnificative care sunt consumatoare de 

timp și de alte resurse, fără impact semnificativ – efortul 

aferent ar trebui redirecționat către alte tipuri de proiecte 

mai relevante  

Acțiune recomandată: de evitat includerea în strategie   

Ex. Proiecte cu impact nesemnificativ în îndeplinirea 

obiectivelor strategice  
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12.1 Monitorizarea si evaluarea 

Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de Dezvoltare 

Durabile a comunei Dărăşti-Ilfov, este necesară o monitorizare permanentă și o evaluare periodică 

a rezultatelor acțiunilor întreprinse.   

Lista intervențiilor propuse (portofoliul de proiecte/intervenţii) este stabilită pentru orizontul de 

timp 2021 – 2027, proiectele având durate diferite în timp, ceea ce înseamnă că și obiectivele 

stabilite vor putea fi atinse treptat, pe baza unui Plan de acțiune anual.  

Figura 32: Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei 

 
Sursa: prelucrarea consultantului 

 

Monitorizarea și evaluarea strategiei se va realiza la nivelul compartimentului/ 

persoanei/responsabilului sau a Grupului de monitorizare și evaluare stabilit (Primar, viceprimar, 

etc.) din cadrul UAT comuna Dărăşti-Ilfov.  

Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce 

măsoară impactul strategiei:  

➢ Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor 

propuse în strategie.  Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor 

responsabile cu managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe 

marginea lor prin intermediul sistemului de monitorizare.    

➢ Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor 

proiecte. Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost 

implementate aceste proiecte. 
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12.2 Indicatori de rezultat 

Indicatorii de rezultat propuși pentru fiecare obiectiv strategic sunt sintetizați în continuare:  

Obiectiv strategic 
Indicatori de 

rezultat 

Valoare de 

referință 

Valoare 

țintă 

Sursa de 

informare a 

valorii 

indicatorului 

1. Îmbunătățirea 

calității condițiilor de 

viață pentru cetățenii 

comunei   

Nr. dispensare 

medicale în 

funcțiune 

0 (2019) 1 (2027) 
Primăria comunei 

Dărăști-Ilfov 

Nr. gospodării 

racordate la 

canalizare 

0 (2019) 
500 

(2027) 
INS (LOC101B) 

Gradul de 

mulțumire privind 

viața din comuna 

Dărăști-Ilfov (%) 

40 % din locuitori 

percepție pozitivă 

în raport cu viața 

din comună 

(locuitori 

mulțumiți și 

foarte mulțumiți) 

(2020) 

Minim 

50% 

(2027) 

Primăria comunei 

Dărăști-Ilfov 

(Sondaj în rândul 

populației) 

2. Sprijinirea 

dezvoltării mediului 

de afaceri și a 

antreprenoriatului 

Cifra de afaceri 

generată la nivelul 

comunei 

33 mil lei (2019) 
+ 30%                

(2027) 
www.listafirme.ro 

3. Îmbunătățirea 

administrației publice 

locală 

Nr. servicii publice 

digitalizate 
/ 

+ 3 

servicii 

Primăria comunei 

Dărăști-Ilfov 

Gradul de 

mulțumire privind 

implicarea APL în 

rezolvarea 

problemelor din 

Comuna Dărăști-

Ilfov (%) 

29,51 % din 

locuitori percepție 

pozitivă în raport 

cu viața din 

comună (locuitori 

mulțumiți și 

foarte mulțumiți) 

(2020) 

Minim 

35% 

(2027) 

Primăria comunei 

Dărăști-Ilfov 

(Sondaj în rândul 

populației) 

4. Dezvoltare durabilă 

și sustenabilă a 

teritoriului  

Economie consum 

energie din surse 

convenționale 

pentru clădiri 

administrative 

/ 
10% 

(2027) 

Primăria comunei 

Dărăști-Ilfov 
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