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Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2030 Comuna 

TĂTĂRANI  –  Judeţul DÂMBOVIȚA 

 

    Cuvântul Primarului  -  Dl. Constantin Pătru: 
     Strategia de dezvoltare economico-socială a 
comunei Tătărani, îşi propune să valorifice 
potenţialul, oportunităţile şi disponibilităţile reale 
pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de 
afaceri stimulativ şi competitiv, menit a atrage 
investiţii private importante atât din ţară cât şi din 
străinătate. 
     Strategia de dezvoltare locală, este în egală 
măsură instrumentul de bază în ceea ce priveşte 
dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea economică 
şi umană în perioada 2021 -2030. 
     Strategia de dezvoltare locală este un document 
care structurează liniile directoare strategice pe o 
perioadă de 10 ani, ale comunei Tătărani, potrivit 
problemelor identificate, a potenţialului local activ 
şi pasiv, cât şi a oportunităţilor de dezvoltare în 
viitorul apropiat, fiind totodată rodul colaborării 
cu actorii locali.                                        
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137440 

 0245238209/ Fax: 0245238388/ Web: www.primariatatarani.ro; 
E-mail:  primariatatarani@yahoo.com; 
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 Introducere 

Context 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Tătărani are loc în contextul pregătirii unei noi perioade de 
programare a fondurilor europene alocate României pentru perioada 2021 – 2030. Această alocare financiară 
generează elaborarea sau actualizarea strategiilor de dezvoltare atât la nivel local, judeţean, regional cât și naţional, 
cu scopul principal al atragerii finanţărilor europene. Necesitatea armonizării planurilor de dezvoltare în cadrul comunei Tătărani cu cele ale comunelor limitrofe și ale judeţului Dâmboviţa, a dezvoltării integrate și a cooperării în scopul realizării de investiţii este esenţială, iar strategia de dezvoltare locală reprezintă un pas important în acest sens.  Din punct de vedere conceptual, strategia este bazată pe situaţia socio-economică, nevoile și potenţialul de 
dezvoltare al comunei Tătărani, cu luarea în considerare a priorităţilor europene, naţionale, regionale pentru 
perioada de dezvoltare post 2020.  
La nivel european, documentul programatic Europa 2020, definește poziţia UE stabilită a fi atinsă la nivelul anului 2027, bazată pe trei priorităţi de dezvoltare interdependente, respectiv creștere inteligentă, creștere durabilă și creștere favorabilă incluziunii. În concordanţă cu priorităţile  europene, dezvoltarea unei economii durabile, eficientă din punct de vedere al resurselor și cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă reprezintă puncte centrale 
ale Strategiei de dezvoltare a comunei Tătărani,  pentru perioada 2021-2030. La nivel naţional, ca orientare generală, Strategia pentru dezvoltarea durabilă a României orizonturi 2013-2020-2030 vizează drept obiectiv strategic pentru orizontul de timp 2027 – „Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.”. La nivelul programării strategice a comunei Tătărani, pentru perioada 2021-2030, promovarea unor practici de consum și producţie sustenabile, a unei 
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dezvoltări în acord cu resursele existente constituie repere în abordarea planurilor de măsuri și a portofoliului de proiecte propus pentru perioada următoare de timp.  
 În vederea eficientizării procesului de absorbţie a fondurilor post aderare, România a transmis Uniunii Europene, 
Acordul de parteneriat pentru intervalul de timp 2014-2020, respectiv 2021-2030, document aflat în dezbaterea 
Comisiei Europene. Conţinutul Acordului de parteneriat abordează în mod detaliat principalele provocări pe care ţara noastră urmează să le transpună în proiecte viabile, cu stabilirea principalelor obiective și priorităţi, 
modalitatea de utilizare a fondurilor nerambursabile acordate precum rolul diverselor instituţii publice în 
gestionarea resurselor atrase. 
 În vederea asigurării unui flux ridicat de fonduri europene în comuna Tătărani, strategia de dezvoltare cuprinde 
propuneri de proiecte în acord cu nevoile identificate la nivelul administraţiei locale cu implicarea directă a opiniei publice și a stakeholderilor interesaţi de procesul de definire strategică a comunei Tătărani,  în următorii 10 ani. 
La nivel regional, Planul de Dezvoltare Regională Sud 2021 – 2027, reprezintă instrumentul prin care 
regiunea își promovează priorităţile și interesele în domeniul economic - social şi propune trei noi domenii 
prioritare respectiv dezvoltarea urbană durabilă, protecţia mediului, eficienţa energetică și susţinerea 
sănătăţii și a incluziunii sociale. Strategia de dezvoltare a comunei Tătărani, contribuie la atingerea acestui 
obiectiv prin definirea unor obiective strategice care pot fi în mod real îndeplinite în orizontul de timp 2020 – 2030. 

 

 

Strategia Uniunii Europene a stabilit – de asemenea – proceduri precise de implementare, monitorizare si 
urmarire, cu obligatii de raportare la fiecare doi ani din partea Comisiei Europene si din partea statelor membre. 
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Cadrul elaborării strategiei de dezvoltare locală 
 Până în prezent, în România s-au elaborat Planuri de Dezvoltare Regională, pentru perioadele 2000-2004, 2004-
2006, 2007-2013 și 2014-2020. Experienţa procesului de planificare s-a îmbogăţit la nivelul regiunilor din România, fiind puse în practică o varietate de mecanisme de parteneriat.  În comparaţie cu generaţia anterioară de planuri de dezvoltare regională, abordarea de formulare a noilor planuri presupune o adaptare către o nouă generaţie de politici integrate de dezvoltare. Acestea vor fundamenta atât structurarea programelor operaţionale cu fonduri europene cât şi programele cu finanţare naţională de la nivel central şi local.  Această nouă abordare presupune nu doar o reformulare a obiectivelor şi instrumentelor, cât şi a structurii şi cadrului de implementare a planurilor de dezvoltare regionale prin coordonarea acţiunilor politicilor sectoriale de 
dezvoltare.  Pentru viitoarea periodă de programare, 2020-2030 Strategia de dezvoltare locală a Comunei Tătărani s-a realizat pornind de la următoarele documente programatice: 

 Strategia Europa 2020; 

 Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării; 
 Al 5-lea Raport privind coeziunea economică, socială și teritorială; 

 Programul naţional de reformă PNR 2019; 

 Planul de Dezvoltare Regională al regiunii SUD 2021 – 2027; 
 Noua perioadă de programare reprezintă o oportunitate pentru consolidarea experienţei acumulate de ţara noastră în perioada de post aderare la Uniunea Europenă în domeniul utilizării resurselor financiare nerambursabile.  
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Alocarea fondurilor europene pentru România în intervalul de timp 2021-2027 impun pregătirea de documente strategice adecvate fiecărei administraţiei publice pentru a putea exista o imagine de ansamblu asupra priorităţilor investiţionale și a direcţiilor de absorbţie a fondurilor nerambursabile. 
Strategia de dezvoltare a comunei Tătărani, reprezintă un instrument de lucru, coordonare și susţinere a măsurilor și acţiunilor noi sau revizuite care vor avea un impact asupra comunităţii locale și vor contribui la dezvoltarea 
economico-socială locală. Dinamica dezvoltării impune o actualizare periodică a direcţiilor de dezvoltare, a documentelor de planificare existente și alinierea acestora la abordările strategice la nivele superioare de conducere și organizare. 
 
Planul de dezvoltare regională 2021- 2027, subiect  intens dezbătut in Regiunea de Dezvoltare Sud: 
 
Comisia a propus: 

 în martie, aprobarea de către Consiliul European, a abordării generale a strategiei și a obiectivelor principale ale 
UE; 

  în iunie, aprobarea parametrilor detaliaţi ai strategiei, inclusiv a orientărilor integrate și a obiectivelor naţionale. 
De asemenea, Comisia așteaptă cu interes observaţiile și sprijinul Parlamentului European pentru a garanta 
succesul strategiei Europa 2020; 

 
Conform informaţiilor făcute publice, obiectivele de politică strategica au scăzut de la 11 la numai 5:   
 
OP 1 – O Europă mai inteligentă – care cuprinde domeniile: 

 cercetare și inovare; 

 servicii publice digitale; 
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 digitalizare și bandă mai largă; 

 întreprinderi mici și mijlocii, suma alocată României fiind de circa 6 miliarde de euro;  
 

OP 2 –  O Europă mai ecologică - O Europă cu emisii scăzute de carbon cu finanţări domeniile: 

 energie; 

 schimbări climatice; 
 apă și ape uzate; 

 gestionarea deșeurilor; 

 biodiversitate;   

 mobilitate multimodală în mediul urban, suma alocată României fiind de circa 5,1 miliarde de euro;  
 

OP 3 – O Europă mai conectată cu finanţări in domeniile:  

 transport;  

 digitalizare și bandă largă; 
 

OP 4 –  O Europă mai social cu domeniile:  

 politicile pieţei muncii;  

 educaţie;  

 incluziune-sărăcie;  

 sănătate având o alocare financiară pentru România de circa 5 miliarde de euro;   
 

OP 5 – O Europă mai aproape de cetăţeni - dezvoltarea teritorială/urbană, cu o valoare a alocării pentru 
România de circa 1 miliard de euro. 
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 Una dintre noutăţile importante din viitoarea perioadă de programare este posibilitatea ca fiecare regiune a ţării, 
inclusiv Regiunea de Dezvoltare Sud, din care face parte și judeţul Dâmboviţa, să propună propriile direcţii generale pentru care să se solicite finanţare europeană. Astfel, de la finalul anului 2019 și începutul anului 2020, au avut loc întâlniri ale autorităţilor responsabile pentru stabilirea obiectivelor de investiţii și de servicii destinate comunităţilor 
regionale și judeţene.  
 
Cele 5 obiective strategice majore identificate la nivel European în ceea ce privește următoarea perioadă 
programatica,   2021- 2027,  va implica un buget de peste 27 de miliarde de euro, cu 8% mai mare faţă de actuala 
perioadă, 2014 – 2020 . 
 
Fondurile europene de care va beneficia Romania in urmatorii 7 – 10 ani, prin programul de rezilienta si reforma 
nationala, sustinut de Uniunea Europeana, vor fi de peste 30 de miliarde de €, dintre care peste 9 miliarde de € vor 
merge catre dezvoltarea infrastructurii de transport. 
 
În 20 februarie 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvolăarii Rurale a făcut precizări cu privire atât la bugetul alocat 
agriculturii românești în perioada 2021 – 2027,  cât și în ce direcţii vor fi proiectate aceste sume. Astfel, nu mai puţin 
de 13 miliarde de euro vor putea fi accesate pe diferite programe destinate agro-zootehniei României. 
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Rolul şi importanţa prezentei strategii 
 

Rolul unei strategii de o asemenea importanţă, considerăm că trebuie să fie CLARĂ, CONCISĂ și pe ÎNTELESUL 
TUTUROR, dar mai ales, trebuie să fie verificată periodic (semestrial sau anual) pentru a se putea interveni operativ 
pentru înfăptuirea parţială sau integrală a obiectivelor propuse. 

Întreaga comunitate a comunei Tătărani, trebuie să cunoască prevederile strategiei, să le înteleagă și să susţină 
implementarea proiectelor ce vor rezulta în urma aplicării acestei strategii. 

Strategia trebuie să pornească de la situaţia existentă, cuprinzând atât realizările comunei Tătărani din ultimii 7 ani  
cât și identificarea direcţiilor și resurselor necesare dezvoltării sociale și economice a localităţii. 
Aleșii locali, funcţionarii din aparatul administrativ al comunei Tătărani și mai ales cetăţenii vor înţelege care este 
locul și rolul lor în cadrul strategiei, care este locul pe care comuna Tătărani îl are și care ar putea să-l aibă în 
contextul dezvoltării generale, naţionale cu menţinerea și valorificarea specificului local. 

În strategie se va sintetiza foarte bine faptul că aleșii locali (primarul și consilierii), în timpul mandatului lor pun 
accentul în principal pe două paliere: 

 Asigurarea managementului administrativ – respectiv funcţionarea serviciilor publice și aplicarea măsurilor 
adoptate la nivel naţional sau judeţean în domeniile care vizează administraţia publică locală; 

 Iniţierea unor proiecte de dezvoltare, astfel încât să se îndeplinească programul politic electoral pe baza căruia 
au fost aleși la nivel local; 

 Adoptarea de către comunitatea Tătărani a prezentei strategii pentru perioada 2020 – 2030; 
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Scopul strategiei de dezvoltare 

 

Strategia de dezvoltare a comunei Tătărani, are drept scop atingerea unei dezvoltări locale durabile care să angreneze creșterea nivelului de trai al populaţiei. În vederea îndeplinirii acestei ţinte strategice este necesar a fi încadrate direcţiile de acţiune stabilite în concordanţă cu nevoile comunităţii într-un document programatic, ce este 
o bază pentru planificarea resurselor în atingerea obiectivelor propuse. 
 Ca urmare a implementării strategiei de dezvoltare locală, se dorește transformarea comunei Tătărani,  într-o zonă atractivă din punct de vedere turistic și cultural, stabilă și viabilă pentru mediul privat și cel investiţional, capabilă să ofere locuitorilor săi condiţii decente de viaţă și acces la servicii de bază precum și la o infrastructură adecvată. De 
asemenea prin intermediul documentului programatic pentru perioada 2021-2030,  este vizat și mediul înconjurător, protejarea acestuia și orientarea activităţii factorilor interesaţi de progresul economic și social al comunităţii pentru a putea suţine o dezvoltare durabilă a comunei Tătărani. 
 
 
Necesitatea Strategiei de dezvoltare a comunei Tătărani, derivă din faptul că în cadrul acesteia sunt trasate și stabilite priorităţile investiţionale în acord cu viziunea populaţiei și administraţiei publice locale. Mai mult, acest document programatic furnizează șablonul necesar coordonării pe termen lung al planificării și gândirii strategice între sectorul public și cel privat. 
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Metodologia de elaborare 
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Tătărani, pentru perioada 2021 -2030 a urmărit în mod constant 
respectarea criteriilor de calitate utilizate la nivel european pentru evaluarea documentelor strategice, respectiv: relevanţă, eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, sustenabilitate, aranjamente de management şi 
monitorizare. Prin viziunea și obiectivele propuse, strategia de dezvoltare a comunei Tătărani, a fost elaborată în acord cu politicile comunitare, strategiile de la nivel naţional,  programele şi documentele programatice de la nivel judeţean şi regional, asigurând beneficiul integrator al planului de investiţii propus. 
Momentul întocmirii strategiei este unul esenţial având în vedere rolul important al acesteia în pregătirea comunităţii locale și a administraţiei publice a Comunei Tătărani, pentru noua etapă de programare a fondurilor 
europene pentru perioada 2021 – 2030. 

Din punct de vedere structural, strategia de dezvoltare a comunei Tătărani este compusă din patru părţi, respectiv: 
 

 analiza diagnostic – în această parte au fost analizaţi principalii indicatori reprezentativi din domenii precum 
mediul economic, demografic, infrastructură, sănătate, resurse umane etc. prin utilizarea celor mai recente date statistice obiţnute; 
 

 planificarea strategică – această parte reflectă planurile de acţiuni viitoare ale comunei Tătărani propuse a fi 
realizate, cu accent pe cele prioritare în funcţie de nevoile identificate și opinia factorilor decizionali implicaţi; 
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 analiza SWOT – în această parte au fost identificate punctele tari și slabe ale comunei Tătărani, precum și oportunităţile de dezvoltare și ameninţările identificate ca urmare a analizei diagnosticului actual al comunităţii; 
 

 implementarea și monitorizarea – această parte cuprinde metodele și intrumentele de verificare a implementării strategiei de dezvoltare de către administraţia publică locală;  
 

 
Foto: Imagine Tatarani; Sursa: Imagine pusa la dispozitie de Primarie 
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Situaţie curentă 

Localizare și accesibilitate 

POZIŢIA GEOGRAFICĂ 

PREZENTARE GENERALĂ 

 
Comuna Tătărani din judetul Dâmboviţa are o suprafata totala de 6.427 ha cu o suprafata intravilan de 553,48 ha si 
extravilan de 5873,52 ha si are ca sate apartinatoare: Căprioru, Gheboieni, Priboiu şi Tătărani.  
 Comuna Tătărani se afla situata în partea de nord - vest a judetului Dâmbovita, in Piemontul Candesti si subcarpatii 
Ialomitei, strabatuta de valea Dambovitei. Este strajuita de dealurile Tampa, Corn, Carbunaru. Comuna este situata la 
doar 24 de km. de municipial Targoviste. 
 
Teritoriul comunei este strabatut de la nord la sud de raul Dambovita si paraul Aninoasa care traverseaza satul 
Caprioru de la vest la est. 
 

 
Pe harta localitatea este asezata la 44.9979595 latitudine nordica si 25.2739043 longitudine estica. 
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Comuna Tătărani  se învecinează: 

- la Nord cu comuna Candesti, comuna Voinesti; 
- la Sud cu comuna Manesti; 
- la Est cu comuna Sotanga;  
- la Vest cu Comuna Ludesti, Jud Arges; 

 
Comuna este formată din 4 sate, şi anume: 
 

- Tătărani –localitate resedinta de comuna; 
- Caprioru; 
- Gheboieni; 
- Priboiu; 

 
 
Căi de transport rutier: 

 
- DJ702b, Dragomiresti-Gemenea; 

 
- DN72A,  care leaga Targoviste-Campulung; 

 
In interiorul satelor, accesibilitatea se face printro serie 
de drumuri secundare care necesita insa modernizari. 
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Orase apropiate: Pucioasa 39 Km, Moreni 41 Km, Targoviste 23 km; 
Gara apropiata:   Targoviste 12 Km; 
Aeroport:               Bucuresti 100 km; 
Port apropiat:      Giurgiu - 161 km; 
Autostrada:           A1 Pitesti – 53 Km; 
Drum national:   DN1 Prahova – 65 Km;        
Benzinarie:           Gheboieni  

 
In imagine- cea mai noua gradinita, un proiect investitional de peste 155 000 euro. 
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HARTA AŞEZĂRII COMUNEI TĂTĂRANI ÎN CADRUL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA 

Fig. 2 – Pozitia localităţii Tătărani(incercuit in albastru), in cadrul judeţului Dâmboviţa; 
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Regiunea de dezvoltare Sud 
 În 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare (opt mărimi statistice) prin asocierea consiliilor judeţene din România, pentru a coordona dezvoltarea regională necesară aderării la Uniunea Europeană. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut administrativ deşi ele devin din ce în ce mai semnificative în dezvoltarea regională. 

 
Foto: Imaginea celor 8 euro-regiuni de dezvoltare, cu nr.3 in imagine, regiunea Sud. 
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Cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de dezvoltare a fost dat prin Legea nr. 151 / 1998, privind dezvoltarea regională în România.  
 Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2001 privind funcţionarea Institutului Naţional de Statistică au fost create opt direcţii generale pentru statistică regională care, alături de cele 34 de direcţii judeţene de statistică, au ca scop 
dezvoltarea statisticii regionale.  
 Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte regionale de infrastructură şi au devenit membre ale Comitetului Regiunilor în 2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile de dezvoltare ale României corespund cu 
diviziunile de nivel NUTS-II din Uniunea Europeană.  
 România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în ţară, respectiv Nord - Vest, 
Nord - Est, Sud - Vest, Sud - Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov.  
 
Actele normative cu privire la organizarea statistică a României definesc structurile asimilabile NUTS, după cum urmează:  
Nivel NUTS I: macro - regiuni;  Nivel NUTS II: 8 regiuni de dezvoltare, cu o populaţie medie de 2,8 milioane locuitori;  Nivel NUTS III: 42 judeţe, care reflectă structura administrativ teritorială a României;  Nivel NUTS IV: nu se foloseşte, deoarece nu s-au identificat asocieri de unităţi teritoriale;  Nivel NUTS V: 265 municipii şi oraşe, 2.686 comune, cu 13.092 sate, care reflectă structura administrativ teritorială a 
României; 
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REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-MUNTENIA  
1.Regiunile de dezvoltare  

In anul 1998 au fost create opt regiuni de dezvoltare prin asocierea consiliilor judetene din Romania, pentru a 
coordona dezvoltarea regionala necesara aderarii la Uniunea Europeana. Aceste regiuni nu au personalitate juridica 
si nici statut administrativ, desi ele devin din ce in ce mai semnificative in dezvoltarea regionala. 

Fig. 2 – Regiunea Sud-Muntenia (in rosu) – Sursa imaginii, Wikipedia; 
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1.Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia. Regiunea Sud Muntenia este a treia regiune ca mărime din România ocupând o suprafaţă de 34.453 km2 , localizată în partea de sud a ţării, înconjurând regiunea Bucureşti - Ilfov. 

Regiunea Sud-Muntenia se compune din urmatoarele 7 judete: Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Arges , 
Prahova si Dambovita. Euro-regiunea totalizeaza un numar de 16 municipii, 32 de orase si 519 comune ce au in 
componenta 2019 sate (situatie la nivelul anului 2015). 

In partea de sud a regiunii, fluviul Dunarea reprezinta granita naturala cu Bulgaria, oferind posibilitatea de a avea 
comunicatii cu cele 8 tari riverane, iar prin intermediul canalului DunareMarea Neagra si acces la Portul Constanta - 
pricipala poarta maritima a tarii. Populatia regiunii in urma datelor recensamantului din 2011 este de 3.136.446 
locuitori. 

Regiunea cuprinde trei forme de relief: munte 9,5%, deal 19,8%, campie si lunca 70,7%. Daca pentru cele patru 
judete din sudul regiunii (Ialomita, Calarasi, Giurgiu si Teleorman) forma caracteristica de relief este campia, 
celelalte trei judete din nordul regiunii (Arges, Dambovita si Prahova) cuprind atat campia, cat si dealurile si muntii. 
Reteaua hidrografica bogata a regiunii este dominata de Fluviul Dunarea in care se varsa principalele rauri ale 
regiunii (Olt, Arges, Dambovita, Ialomita si Prahova), fiind completata de o serie de lacuri naturale si antropice cu 
folosinta complexa. Varietatea formelor de relief si complexitatea geologica a acestora fac ca resursele naturale ale 
regiunii sa fie diversificate. Zona montana si de deal concentreaza resurse naturale ale subsolului ( petrol, gaze 
naturale, carbune, minereuri radioactive si metalifere, sare, marne calcaroase, sulf, acumulari de gips si izvoare 
minerale) importante pentru industria energetica, chimica si a materialelor de constructii. Alaturi de resursele 
subsolului, de o importanta deosebita si cu influente directe in dezvoltarea anumitor sectoare economice se afle 
resursele solului. Astfel, suprafata agricola concentrata preponderent in judetele din sudul regiunii detine 71,1% din 
suprafata totala a regiunii din care 80,2%, reprezinta teren arabil. Regiunea dispune de resurse bogate si importante 
de apa (3,4% din suprafata regiunii), care, prin utilizarea in diferite domenii, au un rol deosebit in dezvoltarea 
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economica a acesteia. Flora si fauna de o mare diversitate constituie o alta bogatie naturala a regiunii. Terenurile 
ocupate de paduri si vegetatie forestiera detin 19,3% din suprafata regiunii, reprezentand o sursa importanta de 
masa lemnoasa si un mediu propice pentru fauna de interes cinegetic. 

Sectoare economice cu traditie in Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia:  

 Productia de utilaj petrolier si chimic;  
 Productia de produse petro-chimice;  
 Productia de automobile Dacia(cel mai important agent economic al tarii);  
 Productia agricola vegetala;  
 Turism montan si balnear. 

Avantaje comparative ale regiunii:  

 Grad de acoperire ridicat cu reţele de telecomunicaţii.  
 Acces la principala poartă aeriană a ţării - aeroportul Henry Coandă Bucureşti.  
 Existenţa unor segmente ale coridoarelor europene de transport IV şi IX, precum şi existenţa segmentului de autostradă A1 (Bucureşti - Piteşti) şi A2 (Bucureşti - Drajna), reţele de drumuri naţionale şi europene 

modernizate. 
 Existenţa terenurilor adecvate agriculturii ecologice 

Cultură şi tradiţie  Cunoscută în trecut drept Valahia sau Ţara Românească, Muntenia are o istorie bogată şi fascinantă. În Nord, poalele Munţilor Făgăraş oferă, la Arefu, un fundal dramatic pentru castelul lui Vlad Ţepeş, domnitor român cunoscut în străinătate, mai ales datorită asocierii cu personajul Dracula al lui Bram Stoker, în vreme ce în Sud un număr impresionant de situri arheologice au început să atragă din ce în ce mai mulţi arheologi şi turişti. 
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Celebra legendă a Meşterului Manole inspirată de construcţia Mânăstării Curţii de Argeş, alături de Turnul Chindiei, parte a curţii domneşti din vechea cetate a Târgoviştei şi numeroasele festivaluri şi sărbători tradiţionale săteşti aduc permanent în actualitate tradiţiile locului. 
Elemente de patrimoniu  

In Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes national (Parcul National 
Piatra Craiului, Parcul National Bucegi, Parcul National Comana, Rezervatia Manafu, Rezervatia Tesila, Pădurea 
Troianu, Rezervatia Naturală Cama Dinu Păsărică, Lacul Suhaia, APSA Iezer Călărasi etc.) Rezervatia naturală si 
monumentele naturale din regiune cuprind o mare varietatate de plante si animale rare, forme de relief deosebite, 
puncte fosilifere si diferite obiective geologice. Cele mai extinse rezervatii au suprafete de 100 – 250 ha, cum este 
rezervatia Oloaga - Grădinari din judetul Giurgiu, care ocupă o suprafată de 248 ha. 
Parcul National Piatra Craiului, situat pe teritoriul judetelor Arges si Brasov, a fost constituit în 1990 si are ca si 
nucleu rezervatia complex Piatra Craiului Mare înfiintată în anul 1938. Suprafata parcului este de 14.800 ha si corespunde celei mai impunătoare creste calcaroase din Carpatii Românesti. Parcul Natural Bucegi, se întinde pe 
teritoriul judetelor Arges, Dâmbovita, Prahova si Brasov, fiind situat în estul Carpatilor Meridionali, la o distantă de 
100 km de Bucuresti. Parcul are o suprafată de 32.663 ha si a fost înfiintat în 1990 pe baza unor studii începute în 
1974. Parcul Natural Comana (judetul Giurgiu), are o suprafată de 24.963 ha, se află în Câmpia Română, la sud de 
Bucuresti si cuprinde rezervatia naturală Pădurea Comana. APSA Iezer Călărasi este un habitat de apă dulce cu ape mezotrofe, important în ment inerea si dezvoltarea 
habitatelor păsărilor migratoare, sedentare si de pasaj, adăpostind o serie de specii periclitate, vulnerabile sau pe 
cale de disparitie, atât la nivel national, cât si la nivel international. Pădurea Troianu este rezervatie naturală pentru 
protejarea speciei de Paeonia peregrine (bujorul românesc). 
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Rezervatia Ostrovul Gâsca este rezervatia naturală în care predomină arboretele natural Salix Alba. Balta Suhaia este considerată arie de protectie specială avifaunistică, cu o floră specifică regiunilor de silvostepă, în care se întrepătrund elemente specifice luncilor marilor fluvii si zonelor sărăturoase, apărute ca urmare a activitătilor 
antropice. 

IV. JUDEŢUL DÂMBOVIŢA(în cadrul euro-regiunii) 

 Localizare si accesibilitate 

Judetul Dâmbovita este situat în partea central-sudică a tării, suprapunându-se bazinelor hidrografice a râurilor Ialomita si Dâmbovita. Se învecinează cu judetele: Brasov la nord, Prahova la est,  Ilfov la sud - est, Giurgiu la sud, 
Teleorman la sud-vest,  Arges la vest. Suprafata judetului Dâmbovita este de 4.053 km2 ceea ce reprezintă 1,7 % din suprafata tării. Altitudinea maximă se înregistrează în Vârful Omu (2.505 m) din muntii Bucegi, iar cea minimă de cca. 120 - 125 m, în Câmpia Titu. 

 Căile de acces:  
 

 A1 (E 60): Bucuresti – Pitesti;  
 DN 7:   Bucuresti – Găesti – Pitesti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Arad;  
 DN 71: Târgoviste – Sinaia;  
 DN 72 : Găesti – Târgoviste – Ploiesti;  
 DN 72 A: Târgoviste – Câmpulung Muscel; 
 DN 61: Găesti – Ghimpati;  
 DJ 101 A: Limita Jud. Ilfov – Movila – Ciocănari – Limita Jud. Prahova: Lungime = 4,600 km;  
 DJ 101 B: Luciana (1A) – Ungureni – Runcu – Movila – Limta Jud. Ilfov: Lungime = 8.000 km;  
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 DJ 101 G: Limita Jud. Prahova – Crivătu – Cătunu (DN 1 A): Lungime = 6,100 km;  
 DJ 401 A: Limita Jud. Giurgiu – Potlogi – Zidurile - Crovu – Mitulesti – Măruntisu – Tomsani – Cotestii din Vale – 

Putu cu Salcia – Poroinica – Mogosani – Chirca - DN 7 (Merii): Lungime = 35,130 km;  
 DJ 503: Limita Jud. Teleorman - Selaru – Fierbinti – Limta Jud. Arges: Lungime = 10,930 km;  
 DJ 601 A: Limita Jud. Giurgiu – Brezoaia – Brezoaiele – Slobozia Moară – Răcari (DN 71): Lungime = 12,561 km; 
 DJ 611: Limita Jud. Teleorman – Glogoveanu – Fierbinti – Visina – Brosteni – Petresti (DN 61): Lungime = 

24,514 km;  
 DJ 659: Limita Jud. Arges - DJ 503 (Selaru): Lungime = 3,129 km;  
 DJ 701: Dobra (DJ 711) Cornătelu – Bolovani – Moara Nouă – Brănistea – Titu – Sălcuta – Odobesti – Crovu – 

Ungureni – Corbii Mari – Vadu Stanchii – Limita Jud. Teleorman: Lungime = 42, 340 km;  
 DJ 702: Limita Jud. Arges- Cândesti Deal – Cândesti Deal (DJ 702 B): Lungime = 9,300 km; 
 DJ 702 C: Limita Jud. Arges - Scheiu: Lungime = 2,900 km;  
 DJ 711 A: DJ 711 (Bilciuresti) – Săbiesti – Colacu – Ghergheni – Serdanu – Pitaru – Potlogi – Corbii Mari (DJ 

701): Lungime = 40,700 km;  
 DJ 713: Limita Jud. Prahova – Cabana Cuibul Dorului - Seaua Dichiului – Limita Jud. Prahova: Lungimea = 5,700 

km;  
 DJ 720 D: Limita Jud. Prahova – Mărginenii de Sus – Dărmănesti: Lungime = 2,800 km; 

 

Judetul Dâmbovita are cea de-a patra densitate de retele de drumuri din România cu 46,1 km la 100 km2 . Densitatea retelei de căi ferate este de 2,4 km la 100 km2, situându-se sub media natională de 4,5 km la 100 km2. 
DJ 720 D: Limita Jud. Prahova – Mărginenii de Sus – Dărmănesti: Lungime = 2,800 km; 
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Consideraţii istorico - geografice   

 Aspecte din istoricul comunei 

 Atestări documentare (din Monografia comunei Tătărani) 

 
La sfarsitul secolului al XIX-lea comuna Tătărani facea parte din plasa Dealu-Dambovita a judetului Dambovita si era 
formata din satele Tătărani si Caprioru, cu 1339 locuitori.In comuna functionau doua biserici si o scoala la acea 
vreme, pe actualul teritoriu al comunei functionau in aceasi plasa si comuna Priboiu cu 756 locuitori;aici functionau  
doua biserici, o scoala si o moara de apa. 
In 1912, comuna Tătărani avea 4 catune: Tătărani, Căprioru, Priboiu si Struzeni cu 3258 locuitori care se ocupau cu 
pomicultura, cresterea vitelor si diverse mestesuguri. 
Scoala din Tătărani a fost infintata la 1844, cand functiona in casa invatatorului Enache Dobrescu deoarece localul 
nou nu fusese ina terminat localul a fost reparat dupa 1857. 
In 1926, comunele sunt consemnate in plasa Voinesti a aceluiasi judet.Comuna Tătărani avea doar satul de resedinta, 
cu 2058 lucuitori in vreme ce comuna Priboiu-Struzeni avea 1235 locuitori. 
In 1931 a fost infintata si comuna Gheboieni, prin separaea satului Gheboieni de comuna Manesti. 
In 1938 a fost infintat caminul cultural “NEGRU VODA”, care a organizat sezatori culturale si conferinte cu character 
educative.Noul camin cultural a fost infintat in 1972. 
In 1950, comunele au fost transferate raionului Targoviste din regiunea Prahova si apoi din regiunea Ploiesti.In 
1968, au revenit la judetul Dambivita, reinfiintat, si au fost comasate sub numele de comuna Tătărani, in structura 
care  s-a pastrat si azi. 
Originea aceste asezari omenesti se pierde in strafundurile istoriei.Niste ciocane de piatra, gasite pe teritoriul satului  Tătărani, tezaurul de la Caprioru cu monezi macedonene, arata vechimea acestei asezari. 
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Pasind in istorie, de la inceputuri, la infiriparea tarii, asa cum legenda ne spune, pe platoul din partea de vest a asezarii, platou numit “Tampa”, Negru Voda duce o batalie pentru alungarea tatarilor, acest eveniment avand 
conotatii probabile cu numele comunei noastre, nume purtat de la acea data. 
Pe teritoriul satului Tătărani au fost gasite trei ciocane de piatra:in 1956 in satul Caprioru, in partea sudica a 
Dealului Mosneagului in joaca unor copii a fost gasit un tezaur alcatuit piese de argint: 101 tetradrahme, 97 ale 
Macedoniei Prima, 4 alea Insulei Thasos. Prezenta acestor doua tipuri de monede pe teritoriul Daciei arata existenta 
unui drum commercial care trecea pe Valea Argesului si Valea Dambovitei prin Pasul Bran, drum ce a fost folosit din 
prehistoric pana in evul mediu. 
La Gheboieni au fost gasite fragmente ceramice precum si denari romani republicani datand din secolul I inainte de 
Cristos..Asezarile omenesti de pe malul drept si stang al Dambovitei, coincide cu vechiul drum antic folosit de romani 
si daci catre Rucar-Bran. 
Prima atestare documentara , primul hrisov care pomeneste satul Tătărani cunoscut pana in prezent, este datat 01 august 1451: “Io Vladislav Voievod si domn singur stapanitor”intr-un act de vanzare teren intareste jupanului Mihail, 
satele Rusii(Balenii de azi) Vodonovul, Racovita si Tatarii(Tătăranii de astazi). 
Legat de acest act, prin traditie in localitatea noastra se serbeaza anual , la data de 15 august “ZIUA COMUNEI TĂTĂRANI”, sarbatoare ce gazduieste invitati de seama , manifestari cultural artistice si sportive . 
Biserica Tătărani poarta hramul “INALTAREA DOMNULUI” a fost cladita inainte de 1832, fiind recladita la 1840 iar 
in anul 1899 s-a reinnoit si s-a sfintit de preacucernicul protoiereu Grigore Petrescu. Aceasta Sf Biserica s-a resfintit 
in anul 1944 in luna octombrie in urma reparatiei interioare si exterioare provocate de cutremurul din 1940 cu 
bunavointa enoriasilor.In 1993 a fost daramata biserica veche pana la fundatie, s-au facut subziduri cu stalpi de 
rezistenta care pornesc de sub fundatie si care fac legatura intregii biserici. Lucrarile de zidarie si invelire a bisericii 
s-au terminat in 1994. In 1994-1995 s-a construit clopotnita si treptele. In 1995-1996 s-a pictat biserica atat in 
interior cat si in exterior. Preotul paroh al bisericii Tătărani este Teodorescu Octavian cu domiciliul in parorhie. 
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 In imagine: Biserica Tatarni, ce poarta hramul “Inaltarea Domnului”. 
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 Tătărani azi, un exemplu de modernizare rurală în devenire: 
 

 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 Comuna Tătărani,  Judeţul Dâmboviţa 
 

Page | 32  

 

 O încercare de a descrie în cuvinte puţine tabloul pe care îl oferă astăzi comuna Tătărani, s-ar lovi incontestabil de o piedică serioasă şi anume, schimbările produse într-un interval scurt de timp, atât de numeroase sunt domeniile în 
care ele s-au manifestat in ultimii ani, dar in special de la intrarea României in UE . Realizările de azi, cu care, pe drept cuvânt, se poate mândri oricare locuitor al comunei Tătărani, apar cu atât mai importante atunci când le privim prin raportare la momentul de plecare pe calea modernizării, anul 1990. 
Printre realizarile post-decembriste, amintim câteva proiecte care au dus la dezvoltarea comunei atât ca aspect dar şi din punct de vedere socio-economic. 

Astfel, sub conducerea actualului primar Constantin Pătru şi a echipei acestuia, s-au obtinut câteva rezultate notabile 
care apropie comuna Tătărani, tot mai mult de zilele noastre: 

 

 Reabilitarea scolii din Tătărani; 
 Reabilitarea gradinitei din Tătărani; 
 Grup sanitar si instalatie incalzire termica gradinita din Gheboieni; 

 Reabilitare camin cultural Gheboieni; 

 Reabilitare camin cultural Priboiu; 

 Baza sportive multifunctionala; 

 Grup sanitar exterior baza sportiva; 
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 Extindere, imunatatire, modernizare retea publica de iuluminat stradal; 

 Sisteme supraveghere video artere rutiere, camine culturale, scoli; 

 Viaduct peste parul aninoasa; 

 Asfaltare strada Ruja-Dispensar uman satul Gheboieni; 

 Asfaltare drum Valea Satului-Biserica, satul Tătărani; 
 Asfaltare drum Aninoasa-Pisicesti-Opresti, satul Caprioru; 

 Asfaltare drum Tătărani -Bulina; 

 Asfaltare DC118A Priboiu-Dragodanesti; 

   Ambiţiile comunei Tătărani de a deveni o localitate modernă, demnă de cel de-al treilea mileniu nu se opresc însă aici. Lista proiectelor în desfăşurare, care înseamnă tot atâtea trepte urcate spre modernitate, este destul de amplă. La fel de semnificative sau poate chiar mai importante decât schimbările pe plan material sunt modificările produse 
în mentalităţile locuitorilor comunei. 

                                                                                                                            

 Participând la acţiunile de consultare, la adunările cetăţeneşti, la şedinţele de instruire sau la manifestările culturale 
organizate, locuitorii comunei Tătărani se manifestă responsabil, dovedesc preocupare faţă de propăşirea localităţii lor, îşi dovedesc lor înşişi, dar şi celor din jur, că ei sunt cei care hotărăsc destinul comunei. 
 
Un rol deosebit în crearea noilor mentalităţi, în răspândire a trăsăturilor noului îl are, din nou, ca întotdeauna, şcoala. Detalierea cât şi lista generală a proiectelor viitoare, asupra cărora comunitatea locală Tătărani s-a orientat pentru 
perioada 2021 – 2030, va fi expusă in partea finală a prezentei strategii de dezvoltare locală. 
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Caractere fizico-geografice   

  Relieful  

  Clima  
 

 Relieful  

 Teritoriul comunei Tătărani este în Piemontul Cândeşti.  
 

 Făcând parte din judetul Dâmboviţa, comuna Tătărani beneficiază de aceleaşi avantaje ca şi celelalte localităţi din judeţ, valorificate prin potenţialul lor agricol.  
 

 Din punct de vedere geomorfologic, comuna Tătărani apartine zonei subcarpatice, in partea sa interna, facand 
trecerea spre culmile muntoase. 
 

 Structura litologica si tectonica a conditionat in mare masura structura morfologica a zonei, determinand un 
relief cu dealuri de inaltime medie, sectionati cu vai cu profil mediu si panta hidraulica medie. 
 

 In ansamblu, relieful prezinta altitudini in descrestere in directia nord – sud, directie pe care o urmeaza si raul 
Dambovita. 
 

 Dealurile sunt orientate in general pe directia nord – sud si uneori est – vest ca urmare a actiunii retelei 
hidrografice si sunt constituite din culmi determinate de versanti spre principalele artere hidrografice.  
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 Versantii fac racordul dintre zona deluroasa si zona de curs a arterelor hidrografice. 
 

 In aceste zone au loc cele mai frecvente alunecari de teren, datorita versantilor instabili si eroziunii foarte 
intense. 
 

 Zonele depresionare se dezvolta cu precadere de-a lungul cursului retelei hidrografice si s-au format in urma 
actiunii de eroziune, transport si sedimentare a acestor cursuri hidrografice. 
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 Regim climatic, specificităţi, influenţe 

 

Clima specifica comunei este  temperat-continentală specifica etajului colinar jos.  Sectorul predominat de influenţă climatică este continental (de ariditate), cu un minus de precipitaţii datorită circulaţiei maselor de aer nord – estice (crivăţul) ce produce răciri accentuate iarna. În depresiunile submontane se produc primăvara vânturi de tip foehn. 
 
Temperatura aerului: 

- media anuală: +10,6 ° C;  
- variaţia medie lunară –3,5 °C in luna ianuarie  si +22,7 °C in luna iulie ceea ce indica veri blande si ierni racoroase; 
 
Precipitaţii atmosferice:  
- media multianuală =650 – 750 mm/mp;  Faptul că cea mai mare parte a precipitaţiilor cade în perioada de primăvară, scurgerea de primăvară este predominantă: 40 – 45 % din scurgerea anuală, faţă de cea din timpul verii (20 %) şi din timpul toamnei (5 –10 %).  
 
Adâncimea de îngheţ: adâncimea de îngheţ, conform STAS 6054 – 77, în raza comunei Tătărani este de 90 cm. 
 Frecvenţa fenomenelor periculoase a fost redusă atât în sezonul cald cât şi în cel rece. Din categoria fenomenelor 
periculoase s-au semnalat descărcări electrice, grindină, în sezonul cald şi depuneri de chiciură în sezonul rece. 
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Floră, faună, soluri                              
 

 Flora 

Din punct de vedere floristic, comuna Tătărani apartine etajului de foioase si anume, subetajelor gorunului si 
stejarului. Pe versantii insoriti predomina stejarul(Qercus robur), iar in partea  superioara Quercus petracea, in 
asociere cu carpenul(Carpinus betulus), frasinul(Trexianus excelsior), teiul(Tilia cordata).Pe versantii umbriti 
predomina  fagul (fagus silvatica) si gorunul in asociere cu  jugastrul(Acer  cumpestre). 
 
Subarboretul este format din calun, cornul, sangerul, socul, porumbarul, macesul, gherghinarul, lemnul cainesc, 
colinul, vita salbatica, curpenul. 

Foto: Plante Culinare și Medicinale din Flora Spontană ( coada soricelului, toporasi, papadie)-Sursa: Wikipedia 
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In Tătărani, datorita umiditatii ridicate  se dezvolta o vegetatie arborescenta (salcie, rachita, plop, anin), cat si o 
vegetatie ierboasa (palamida, pirul, pelinul, papura). 
In poienile, pajistile si fanetele din sectorul forestier, predomina speciile: floarea, pastelui, vanaria, rogozul, fragul, 
paisul, feriga, margica, lacramioarele, fructe de padure(mure, zmeura, gherghine), plante medicinale(cimbrisor, 
musetel, sunatoare, coada calului, coada soricelului). 
 

 Fauna Covorul vegetal constituie mediul de viaţă al multor vietăţi.  
Dintre mamifere, caracteristice sunt: viezurele, mistretul, jderul, veverita, iepurele, lupul, vulpea, şoarecele de câmp, cârtiţa, nevăstuica. 
Dintre pasari  in zona forestiera  se intalnesc: mierla, pitigoiul, gaita, privighetoarea, cucul, ciocanitoarea, graurul, 
pupaza, gugustiucul, sticletele, turturica, rândunica, cinteza, fazanul, stancuta, cotofana. 
Din specia reptile avem: sarpele orb, soparla, gusterul iar ca batracieni brosca de padure si broasca raioasa. 
In fauna piscicola predominant este bibanul, carasul si crapul. 

 
Foto: Specii din fauna locala( iepurele de camp, cinteza, hârciogul)-Sursa: Wikipedia 
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 Solurile 

 Solul este un sistem complex, situat la suprafaţa scoarţei terestre, format dintr-o parte minerală, o parte organică, aer 
şi apă, sistem înzestrat cu o propietate intrinsecă denumită fertilitate. Această proprietate a solului este deosebit de importantă, deoarece oferă plantelor substanţe nutritive într-o formă accesibilă şi asimilabilă.  

 
Procesul de formare (geneza) a solului se numeşte pedogeneză şi are o coordonată foarte importantă, timpul (în sensul că se formează în timp, uneori îndelungat). 
 
Principalele procese pedogenetice sunt: formarea scoarţei de alterare (prin dezagregare şi alterare chimică), diferenţierea unor orizonturi şi formarea humusului (cu o importantă componentă organică). 
 În formarea solurilor intervin mai mulţi factori (cum ar fi clima, rocile, relieful, microogranismele, vegetaţia, omul şi timpul) care, prin combinarea lor, generează mai multe tipuri de soluri. 
 Tipurile de soluri se reflectă şi sunt indentificabile prin ceea ce se numeşte profilul de sol, cuprinzând orizonturile solurilor şi caracteristicile lor. 
 
Proprietăţile principale ale solului sunt fertilitatea (care poate fi naturală sau artificială, datorată agrotehnicii), 
culoarea, textura, structura, premabilitatea (care permite trecerea apei), porozitatea (care permite acumularea apei) şi reacţia solului (pH). Solurile reprezintă un aspect deosebit de important pentru susţinerea activităţilor agricole, cât și pentru dezvoltarea activităţilor economice în general. Suprafaţa totală a acestora, precum și structura tipurilor de sol reprezintă parametrii definitorii pentru analizarea potenţialului de dezvoltare a unei localitati.  
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Solurile au o mare importanţă în dezvoltarea agriculturii iar cele caracteristice comunei Tătărani sunt următoarele: 
- argiloiluvitice  - sunt soluri cu fertilitate scăzută, cu conţinut mic de humus, cu aprovizionare slabă cu azot total şi indeosebi fosfor mobil şi aprovizionare mijlocie cu potasiu mobil; 
- brun-roşcate de pădure sunt răspândite în majoritatea zonelor comunei Tătărani. Datorită excesului de 

umiditate sunt folosite în mare parte ca păşuni şi fâneţe, dar şi ca arabil în zonele mai drenate. Aceste zone au un potenţial de producţie scăzut, amplficat şi de excesele de umiditate provenite din infitraţia apelor de suprafaţă. Pentru a obţine producţii sigure necesită lucrări de captare şi evacuare dirijată a excesului de umiditate, precum fertlizări cu îngrăşăminte organice şi minerale; 
- brun de pădure podzolit, care se dezvoltă în aceleași condiţii climatice și sub aceeași vegetaţie ca și cel brun de pădure, însă se dezvoltă pe un relief puţin înclinat sau plan, cu drenaj extrem de slab. Pe aceste soluri se dezvoltă pășuni și fâneţe sau sunt folosite si pentru cultura cerealelor și a plantelor furajere; 
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Suprafaţa agricolă şi efectivele de animale din localitatea Tătărani, conform datelor puse la dispoziţie de către Primăria comunei, se prezintă astfel: 
  

Suprafaţa totală a exploataţiilor(hectare), localitatea Tătărani: 

                     Tabelul nr. 1 – Suprafata exploatatiilor  (Ha), 2020 

Localitatea TOTAL 

Tătărani 6427 

Suprafaţa agricolă utilizată,  agricolă neutilizată şi alte suprafeţe(hectare), pe categorii 
                                                                        de folosinţă, localitatea Tătărani: 
                                                            

                                      Tabelul nr. 2- Culturi si suprafete cultivate (Ha) , 2020 

  
    Localitatea  

  
Suprafaţa agricolă utilizată 

  

 Cereale Legume Livezi  

Tătărani Diverse Diverse Diverse Total 

 615 34 143 792 
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Efective de animale(capete)pe specii, localitatea Tătărani, la sfârsitul anului 2020 

 

               Tabelul nr. 3 - efective de animale, 2020  

Localitatea      Specii de    animale  
  

     

  Bovine Ovine + 
Caprine 

Porcine Păsări Cabaline Familii de 
albine 

Iepuri de 
casa 

Tătărani 170 120 370 5000 110 450 - 

  
  
  
 

Astfel, ca o concluzie a primei părţi analizate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a comunei Tătărani, putem 
spune că localitatea a avut şi are un puternic caracter agro-zootehnic ce trebuie păstrat, revigorat şi adaptat noilor 
standarde europene prin atragerea de fonduri nerambursabile destinate dezvoltării agriculturii. Totodata, 
localitatea se inscrie perfect in structura si caracterul agricol al judetului din care face parte, aducandu-si aportul la 
cresterea productivitatii agricole la nivel judetean si national.   
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Resurse primare şi secundare  

Resursele naturale  
Pe teritoriul comunei Tătărani nu au fost identificate resurse ale subsolului care să fie de interes economic însă suprafaţa agricolă, padurile şi luciul de apă, reprezintă resurse esenţiale în dezvoltarea şi funcţionarea comuniăţii. 
Din totalul de 772 ha de teren arabil deţinute de comuna Tătărani, rezultă cantităţi importante de cereale, in special 
porumb, plante tehnice si furajere. De asemeni, cresterea animalelor este cea de a doua resursa importanta in 
profilul economico-social al comunei, iar padurea, cu aproximativ 4000 de ha, intregeste tabloul resurselor naturale 
ale comunei. 
Fondul funciar  Cu o suprafaţă totală de 6427 ha, doar 8,6%(553,4 ha) reprezinta suprafaţa intravilană, însă terenul agricol ocupă un 
procent semnificativ, de 14,80% din totalul suprafeţei fondului funciar din comuna Tătărani.  
Tabelul nr. 4 - Modul de folosință a terenului, 2020 

Nr. Ctr. Modul de folosinţă a terenului Suprafata (Ha) 

  Teren arabil 772 

  Pasuni 897 

  Fanete 302 

  Luciu apa 100 

  Livezi si pepiniere pomicole 179 

  Paduri si alta vegetatie forestiera 3983 

  Drumuri 169 

  Teren neproductiv 25 

  Suprafata totala 6427 
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Fig. 3- Modul de folosinţă a terenului, 2020 
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Resurse antropice  
 
Resursele antropice sunt produsul eforturilor tehnice, culturale şi economice ale unei comunităţi iar gradul de 
dezvoltare a infrastructurii (tehnico-edilitară, drumuri, locuinţe, sanitar, etc.) și calitatea vieţii locuitorilor reflectă nivelul dezvoltării locale. 
Din punct de vedere al infrastructurii rutiere, locuitorii comunei Tătărani au acces la drumul national DN 72 A care 
trece prin localitatea Gheboieni. Totodată, comuna Tătărani are în administrare 90 km de drumuri comunale care sunt în proporţie de 94% asfaltate, 
6% pietruite. 
In prezent, în comuna Tătărani nu există un sistem de canalizare și epurare a apelor uzate. Proiectul de realizare a 
retelei de canalizare este in curs de finantare prin POIM.  
Transportul elevilor intre domiciliul si institutiile de invatamant din localitate se efectueaza cu doua microbuze 
aflate in proprietatea Primariei. 
Transportul in comun intre Tătărani si localitatile din jur se efectueaza cu autobuze si microbuze ale firmelor 
private. Infrastructura sanitară a comunei este compusă din patru dispensare medicale, trei cabinete medicale individuale, 
un cabinete stomatologic si trei farmacii, care contribuie la prevenirea și atenuarea problemelor de sănătate cu care populaţia locală se confruntă. Asistenţa medicală este asigurată de trei medici, trei asistenti medicali, un stomatolog si trei farmacisti.  
 
Comunitatea locală beneficiază de servicii publice diverse precum servicii poştale, televiziune prin cablu, telefonie mobilă şi digitală.  
La nivelul comunei Tătărani, există o ofertă diversificată din sectorul comercial, cuprinzând supermarketuri, 
magazine, croitorie, brutarie, bar, depozit material de constructii, , etc. 
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Referitor la mediul de afaceri local, potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), numărul agentilor 
economici inregistrati la nivelul comunei Tătărani în anul 2020 este de 30 unităţi comerciale. Cifra de afaceri înregistrată de agenţii economici din comuna Tătărani la finalul anului 2020 era de 13,5 milioane lei 
(3,1 milioane euro) reprezentand 0,09% din cifra de afaceri din Judetul Dambovita. 
Resurse energetice  Avand în vedere că sectorul economic principal în comuna Tătărani, este cel agricol, biomasa reprezentată de partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură este o sursă regenerabilă ce prezintă potenţial 
de dezvoltare. Energia solară este o alternativă la sursele tradiţionale de energie deoarece este gratuită, ecologică, nu 
emite noxe, nu produce reziduuri, este inepuizabilă și nu implică instalaţii de prelucrare sau transport a resurselor. În zonele întinse unde radiaţiile soarelui cad direct pe suprafaţa pământului se pot instala panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.  
                                                   In imagine: Şcoala Căprioru – imagine pusă la dipozitie de primarie 
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Demografie  

 Situaţia demografică şi indicatori reprezentativi  Evoluţia şi tendinţele demografice reprezintă repere de o importanţă majoră ce angrenează influenţe directe asupra întregii comunităţi locale. De aceea, colectarea şi prelucrarea informaţiilor veridice, cuantificate şi actualizate, reprezintă premise in măsurarea performanţelor, în atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.  Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Tătărani se ridică la 5225 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 5478 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români 
(95,65%). Pentru 2,29% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută iara 2.06 sunt de etnie roma. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,55%). Pentru 2,29% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională iara 1,16 de alta etnie.  

Evolutia numarului de locuitori ai comunei  Tătărani, la ultimele doua recensaminte oficiale:   

Tabelul nr .5- Evolutia numarului de locuitori ai comunei  ; Sursa:  Directia Regională de Statistică Dâmboviţa / Dâmboviţa.insse.ro  

Nr.Crt.  Denumire  2002 2011 

1.  Populaţia totală  5478 5225 
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Populaţia şi densitatea populaţiei  – Regiunea Sud / Judeţul Dâmboviţa, la principalele recensăminte 
efectuate: 

Tabelul nr. 6- Situatia judetului Dâmboviţa la principalele recensaminte; Sursa:  Directia Regională de Statistică Dâmboviţa / Dâmboviţa.insse.ro 

Regiune 

 Judeţ 

      Numărul      locuitorilor        la:    

 29 
decembrie 
1930 

25 
ianuarie 
1948 

21 
februarie 
1956 

15 martie 
1966 

5 ianuarie 
1977 

7 ianuarie 
1992 

18 martie 
2002 

20 
octombrie 
2011 

DÂMBOVIŢA 354471 409272 438985 453241 527620 562041
  

541763 518745 

 

La nivel de judet, un maxim populational a fost atins intre 1977 – 1992 , urmand o usoara scadere dupa acest 
interval, ajungand la ultimele masuratori statistice la aproximativ 518. 745 locuitori/judet. 
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Tabelul nr. 7- Densitatea populatiei judetului Dâmboviţa la principalele recensaminte; Sursa: Directia Regională de Statistică Dâmboviţa/ 
Dâmboviţa.insse.ro 

 

De asemenea, din punct de vedere al densitatii, se poate observa un maxim  atins  in intervalul 1992 – 2002 , urmand 
o usoara scadere dupa acest interval si ajungand la ultimele masuratori la 128  . 
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Fig. 4 – Evolutia populatiei judetene in intervalul 1930 – 2011- Sursa:  Directia Regională de Statistică Dâmboviţa/ Dâmboviţa.insse.ro  

 

 Aşa cum se remarcă şi din graficul de mai sus,  numărul populaţiei totale la nivelul judeţului Dambovita a început să crescă în anii 1966 şi şi-a menţinut tendinţa de creştere până în 1992 când a atins un maxim populational de peste 
562 000 locuitori, urmând apoi o nouă perioadă de scadere. 
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DENSITATEA  

Densitatea populaţiei reprezintă numărul de persoane pe unitate de suprafaţă, măsurându-se în general în 

persoane pe kilometru pătrat, obţinându-se prin împărţirea numărului de locuitori la suprafaţă în kilometri 
pătrati.  

Densitatea generală   
  
Densitatea generală pe teritoriul comunei Tătărani in anul 2011  este de 81,89  locuitori/km². Prin comparaţie, densitatea la nivel de judet este de 123.8 locuitori/km²(cf recensamantului din 2011), iar a 
României este de 84.96 locuitori/km².  

De-a lungul anilor, datorită schimbărilor în suprafaţa totală, dar şi schimbării numărului de populaţie, densitatea s-a modificat şi ea.  
Revenind la analiza structurii populatiei , din punct de vedere confesional, situatia se prezinta astfel:   
  

 Tabelul nr. 8- Populatia, d.p.d.v. confesional la nivelul anului 2011; Sursa:  Directia Regională de Statistică Dâmboviţa / Dâmboviţa.insse.ro 

 

Tătărani 

RELIGIA Ortodocși Adventisti 

Populatia stabila totala - 
5225 

5101 124 
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Fig. 5- Structura populatiei, procentual, d.p.d.v. confesional;  Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Dâmboviţa / Dâmboviţa.insse.ro 

 La recensămantul din toamna anului 2011, datele statistice ale comunei Tătărani, din punct de vedere etnic se 
prezinta conform datelor de mai jos:  

Tabelul nr. 9- Populatia, d.p.d.v. etnic la nivelul anului 2011; Sursa:  Directia Regională de Statistică Dâmboviţa / Dâmboviţa.insse.ro 

Nr. Crt.  Tătărani 2011  Români Necunoscută  
 

1.  5225 5100 125 

99%

1%

Populaţia d.p.d.v confesional

Ortodocși

Adventisti
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Fig. 6 - Structura populatiei, procentual, d.p.d.v. etnic; Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Dâmboviţa / Dâmboviţa.insse.ro 

 

Structura curenta a populatiei localitatii Tătărani, ne prezinta o populatie majoritar romana, 96,65%, si cu un 
procent de doar 2,29% dintre  locuitori care nu si-au declarat apartenenta etnica. 
 
Conform celor mai recente date statistice de la INSSE Dâmboviţa, la data de 1 iulie 2019, date intermediare , avand 
in vedere timpul trecut de la ultimul recensamant, populatia totala a comunei Tătărani pe sexe, se prezinta astfel:  
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Situatia la data de 01.07.2019 -  
 

Tabelul nr. 10 – Structura populatiei, estimare INSSE Dâmboviţa, 2019 ;  

Nr. Crt.  Tătărani –Total 2019  Masculin  Feminin  

1.  5053 2566 2487 

 

 

Fig.7 - Structura populatiei pe sexe, procentual: Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Dâmboviţa / Dâmboviţa.insse.ro 

 

De asemenea, se poate observa ca predomina sexul masculin, intr-un procent de 50,78% din totalul populatiei, sexul 
feminin fiind reprezentat  intr-un procent de  49,22%.  
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Populaţia şcolară totala in 2019, la nivelul comunei Tătărani insuma 373 persoane, dintre care: copii înscrişi în grădiniţe – 96, elevi înscrişi in învăţământul primar şi gimnazial – 242. 

 

 

Fig. 8- Populatia scolara totala, procentual: Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Dâmbovita / Dâmbovita.insse.ro 

 

Desi populatia scolara si prescolara numara la acest moment doar 371 de persoane, reprezentand 7.31 % din 
totalul populatiei generale, perspectivele cresterii numerice a acesteia sunt totusi pozitive in raport cu tendinta 
nationala de imbatranire a populatiei tarii.  
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 Evolutia constructiilor de locuinte in ultimii 5 ani, la nivelul comunei Tătărani este urmatoarea: 

 

Tabelul nr. 11 – Evolutia constructiilor de locuinte, Sursa: Primaria Tatarani 2020 ;  

 Evolutia constructiilor de 
locuinte 

Comuna Tătărani 

 

An Număr locuinţe  Locuinţe construite in regie 
proprie 

2016 14 14 

2017 5 5 

2018 10 10 

2019 11 11 

2020 11 11 
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Fig. 9- Evolutia constructiilor de locuinte, procentual: Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Dâmboviţa / Dâmboviţa.insse.ro 

Conform ultimelor date din anul 2020, in privinta constructiilor de locuinte,  observam o crestere a numarului 
acestora. 

In prezent, comuna inregistreaza o crestere de 5% in ceea ce priveste locuintele nou aparute, fata de anii 
precedenti dar si o crestere a celor reabilitate, ceea ce plaseaza localitatea studiata intr-un top favorabil la nivel de 
judet, in ceea ce priveste dezvoltarea sub aspect imobiliar. 

Sursa finantarilor in ceea ce priveste conditiile de trai si imbunatatitrea permanenta a acestora este reprezentata 
de fondurile obtinute de cetateni din surse proprii, banii primiti de la cei plecati pentru a lucra in afara tarii sau din 
creditare. 
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 Populaţia tânără a comunei Tătărani, mai cuprindea în anul 2020 : 96 de preşcolari şi 277 şcolari. Aceeaşi localitate, mai număra la data menţionată , in jur de 142 persoane angajate. 
 
Un aspect important il constituie populatia apta de munca la nivelul comunei Tătărani si anume, 2947 persoane care 
reprezinta 56% din populatia totala a comunei.  De asemeni, exista forta de munca calificata la nivelul comunei in 
domenii diverse precum cresterea animalelor, soferie, prelucrator diverse, confectioneri, etc. 
 In cadrul comunei, conform datelor puse la dispoziţie de autorităţile locale, 82 persoane figureaza ca fiind somere. 
 Mai sunt de menţionat aici, in cadrul analizei demografice, următoarele aspecte: 
 

 Comuna Tătărani, număra 0 gospodării de rromi; 
 Persoane adulte cu handicap de gr.I   –   81 
 Copii cu handicap pe raza localităţii  –     17 
 Asistenţi personali pentru persoanele adulte cu handicap – 13 

 Deşi populaţia şcolară şi preşcolară număra la acest moment  373 de persoane, reprezentând 7.38 % din totalul populaţiei generale, perspectivele creşterii numerice a acesteia sunt totuşi pozitive in raport cu tendinţa naţională de imbătrânire a populaţiei ţării. 
La nivelul anului 2020, datele obţinute, ne indică un număr de 1885 gospodării / locuinţe. La acest capitol, localitatea stă mai bine faţă de alte comune ale judeţului,  numărul construcţiilor noi sau a imobilelor reabilitate fiind in crestere 
cu aproximativ 5 % . 
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Mişcări ale forţei de muncă  
 Forţa de muncă din comuna Tătărani exercită în general mişcări pendulatorii zilnice. Sunt multe persoane ce fac naveta în localităţile si orasele învecinate. Multi dintre locuitorii comunei se ocupă cu activităţi ce ţin de domeniul 
agro-zootehnic iar o altă parte sunt înglobaţi în activităţi ce ţin de administraţia publică, învăţămant şi diverse societăţi comerciale locale. 
 Populaţia salariată a comunei Tătărani, pe domenii de activitate în anul 2019 : 
 

 
 

Fig.10 -  Salariati pe domenii de actvitate, 2019; Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Dâmboviţa / Dâmboviţa.insse.ro 
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La nivel de judet, datele statistice in ceea ce priveste ocupatia populatiei, somajul si piata fortei de munca in general,  
se prezinta astfel: Numărul şomerilor înregistraţi a avut o evoluţie descendentă de la 17.157 persoane în anul 2013, la 13.610 persoane 
la finele anului 2016.  Rata şomajului la sfârşitul anului 2016, cu o valoare de 6,8% situează Dâmboviţa printre judeţele cu o rată de şomaj superioară mediei înregistrată la nivel naţional(4,8%). În totalul şomerilor înregistraţi, bărbaţii reprezintă majoritatea (57,7%, la sfârşitul anului 2016).  Şomajul a afectat în principal muncitorii şi persoanele cu nivel mediu de pregătire şi mai puţin pe cele cu studii superioare. Astfel în anul 2016, muncitorii reprezentau 84,0% din totalul şomerilor, persoanele cu studii medii 13,7% şi numai 2,3% persoanele cu studii superioare. În anul 2016, numărul şomerilor neindemnizaţi a fost de 
11.722, deţinând ponderea de 86,1% din numărul total de şomeri înregistraţi.  
 
Tabelul nr. 12 – Somajul la nivel de judet, in perioada 2013 – 2016-  Sursa: Direcţia judeţeană de statistică Dambovita / dambovita.insse.ro  

Rata somajului% 2013 2014 2015 2016 

Total someri 17157 (8,1%) 16228(7,9%) 14296(7,2%) 13610(6,8%) 

*din care femei 7,7 7,5 7,1 6,7 

 
 În anul 2016, în totalul cheltuielilor cu protecţia socială a şomerilor, ponderea cea mai mare au deţinut-o cheltuielile ocazionate de plata indemnizaţiei de şomaj (50,5%). 
Din punct de vedere al castigului salarial in anul 2015, la nivelul judeţului Dâmboviţa, cel mai bine au câştigat salariaţii din industria extractivă, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activiăţile de intermedieri financiare şi asigurări, etc. Cele mai mici câştiguri salariale s-au realizat în activităţile: hoteluri şi restaurante, de servicii administrative, de spectacole, culturale etc.  
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Alte date statistice care tin de gradul de ocupare al fortei de munca la nivel judetean pentru perioada 2019 -
2020, ne prezinta urmatoarele date: 
  
 

 Efectivul salariatilor din judetul Dambovita la sfarsitul lunii iunie 2020 a fost de 84 651 persoane, in scadere cu 
1,5 % fata de luna iunie a anului 2019, dar in crestere cu 0,1% fata de luna mai 2020. 

 Castigul salarial mediu nominal brut in judetul Dambovita, in luna iunie 2020 a fost de 4423 lei, in crestere fata 
de mai 2020, cu aprox. 2,8 %. 

 Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna iunie 2020 de 2723 lei , in crestere cu 2,1%  fata de luna mai a 
aceluiasi an. 

 Indicele castigului salarial real net , a fost de 102% pentru luna iunie 2020 fata de luna mai2020. 
 Numarul somerilor inregistrati la sfarsitul lunii iunie 2020 era de 6179 persoane, cu 107 persoane mai multe 

fata de luna mai 2020. 
 Rata somajului inregistrata in luna iunie 2020 a fost de 3,2% in raport cu populatia activa civila, situata peste 

nivelul inregistrat la nivel national (3,0%). 
 Rata somajului se mentine intr-o tendinta de usoara crestere si la inceput de 2021, astfel ca in evidentele 

Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de munca, erau inregistrati la sfarsitul lunii ianuarie 2021, 3,24% 
someri din totalul populatiei active. 

 Pe fondul pandemiei create de Covid-19, care a generat implicit si o criza economica globala dar si cu efecte la 
nivel national, tendinta de usoara crestere a ratei somajului se poate mentine in urmatorii doi ani de zile si va 
afecta in special populatia tanara si foarte tanara, mai putin experimentata si care isi va gasi cu dificultate un 
loc pe piata muncii interne. 
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TIPURI TERITORIALE DE AŞEZĂRI  

Mărimea demografică  
  Din punct de vedere al mărimii demografice, după numărul de locuitori (5053populaţie totală) si al suprafetei (6427 
ha), comuna Tătărani se încadrează în categoria localitatilor mijlocii din tara noastra. Localitatea  este formată din 
satele Tătărani(localitatea resedinta), Căprioru, Gheboieni, Priboiu. 

În raport cu relieful  

În raport cu relieful, comuna Tătărani este incadrata in zona subcarpatica (Subcarpatii de Curbura) cu trecere spre 
campia piemontana, aflanduse in partea de nord-vest a judetului Dambovita, in Piemontul Candesti si subcarpatii 
Ialomitei, strabatuta de Valea Dambovitei. 

Tipul funcţional  

  

Comuna Tătărani, ca tip funcţional de aşezare rurală face parte din categoria aşezărilor in care activitatea principala 
o constituie cresterea animalelor si agricultua cu funcţii predominant cerealier-zootehnice. 
 

Din totalul terenului agricol de 2150 ha, suprafata arabila este de 772 ha . Totodată, Tătărani mai deţine o suprafaţă de aproximativ 897 ha pasuni, 302 ha fanete, 3983ha paduri, 179 ha 
livezi si 100 ha de luciu de apă. 
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ATRACTIVITATEA ECONOMICĂ    

O viziune revitalizantă asupra dezvoltării locale prin crearea unui cadru favorabil antreprenoriatului, 
incluziune socială şi un grad sporit de ocupare a forţei de muncă, vor constitui fundamentul pentru 
recosntrucţia economiei locale, care poate oferi cea mai bună combinaţie între mediul rural şi cel urban.  În vederea poziţionării comunei Tătărani ca piaţa de desfacere pentru produsele locale şi generatoare de locuri de muncă, atractiv pentru locuitori, infrastructura reprezintă baza acestui proces de dezvoltare. Diferenţele dintre 
mediul urban şi cel rural din judeţul Dâmboviţa sunt semnificative, iar o interconectare a nivelului de dezvoltare impun o aliniere a căilor de transport la standarde normale, care să confere un nivel ridicat de mobilitate a populaţiei.O infrastructură modernă poate contribui pe de o parte la atragerea investitorilor în mediul rural  iar pe de altă parte la atragerea populaţiei din mediul urban spre cel rural.  Deşi la nivel naţional aderarea României la Uniunea Europeană a însemnat şi atragerea de fonduri pentru infrastructura spaţiului rural, aceasta prezintă minusuri în multe din comunele României, fiind la un nivel sub 
european. Comuna Tătărani, reprezintă un exemplu pozitiv din acest punct de vedere, beneficiind de o infrastructura 
mult imbunatatita fata de cea a multor comune din judet. Situatia comunei Tătărani la momentul analizei prezentului 
document programatic, se prezinta astfel:   
Tabelul  nr. 13- Infrastructura locala curenta;  CATEGORIE de INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ PROCENT ACOPERIRE 
Retea alimentare apa potabila       100% 
Retea canalizare, statie epurare si tratare ape reziduale           0 % 
Retea alimentare gaz metan           0 % 
Serviciu de salubrizare       100% 
Electricitate       100% 
Iluminatul public          75% 
Retea de drumuri:asfaltate, pietruite, de pamanat :          94% Asfaltate,  6 % Pietruite,  
Internet si telefonie mobile/fixa  Internet: 100%, Tel. mobila: 100 %, Tel. fixa:100% 
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Daca ar trebui sa facem o scurta analiza a infrastructurii curente din comuna Tătărani, putem spune ca localitatea 
dispune  de o infrastructura generala  buna,  cu unele sectoare acoperite integral ca si utilitate publica. Sectoarele 
care necesita imbunatatiri si investitii in continuare la nivel local, fiind reprezentate de sectorul canalizarii, unde ar 
trebui implementat sistemul, cat si reteaua de alimentare cu gaz metan.  Reţeaua de alimentare cu apa potabila (100%), reteaua de drumuri asfaltate (94%), electrificarea in proporţie de 
(100%), iluminatul public (75%) si serviciul de salubrizare (100%) reprezintă punctele forte ale localităţii. 

 
Foto: Drum interior, sat Tatarani – Ogrea; Sursa:–Imagini puse la dispozitie de Primarie 
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 Agenţi economici locali  
 

 
 
 
 
 
Pentru a intregi imaginea comunei Tătărani din punct de vedere economic, vom mentiona cativa dintre 
intreprinzatorii locali. O comunitate are nevoie de investitii si investitori, are nevoie de inovatie si ambitie, de 
deschidere spre nou, de incercare si reusita, in lungul drum al dezvoltarii economice. 
De ce sunt importanti investitorii si oamenii de afaceri locali? Ei bine, fara ei, fara aportul lor financiar, inglobarea 
fortei de munca de la nivel local, cat si taxele si impozitele care se duc atat catre bugetul local cat si cel de stat s-ar 
contabiliza intr-un mare minus iar mult dorita autofinantare bugetara si dezvoltare socio-economica, nu s-ar mai 
putea intampla. 
 

Nr. Ctr. Denumire   

1.  VOISTAR SRL  

2.  ALDI-ADI STAR 2016 SRL  

3.  EDIL TEAM CONSTRUCTION SRL  

4.   ALUTUS SRL  

http://www.listafirme.ro/alutus-srl-4206195/
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5.  

HULK S.R.L.  

6.  

ELITECARSAUTOHAUS DB SRL       

7.  

 NEAGOE ION 2020 SRL  

8.  

FLORIN VÂNĂTORUL SRL  

9.  

TRIANG LEGACY SRL  

10.  

GERTRUDE S.R.L.  

11. 

LA BANCA TĂTĂRANI SRL  

12.  

THE BIG MONSTER TRANS SRL  

13. 

KEYNEPO  S.R.L.  

14. 

GHEORGHE NICOLETA PFA  
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15. BADEA DANIELA II  

16. VINTILĂ TEODOR II  

17. GOAJAGUARD S.R.L.  

18. OREA INTERNATIONAL S.R.L  

19. VISA SOLAR S.R.L.  

20. LIZARDI S.R.L.  

21. MECADIN S.R.L  

22. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA  

23. BEST TEHNOLOGY S.R.L.  

24. MATHAI  S.R.L.  

25. ESTETICAMOBILA SOFT S.R.L.  

26. TABACU S.R.L.  

27. INTERDECOR WOOD S.R.L.  

28. RINTRAI CONSTRUCT S.R.L.  

29. YPRADO PRODUCTION S.R.L.  
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30. STEMY DRA GLASS S.R.L.  

31. DEPA COMPOSITES S.R.L.  

32. GUSTIMOB EXIM S.R.L.  

33. NICOSIM S.R.L.  

34. BURATINO S.R.L.  

35. GIN DID S.R.L.  

36. SILNAR NARVIAS  S.R.L.  

3 7 .  PETROIP SRL  

38.  ALPAS AUTO CATA CRIS S.R.L  

3 9 .  SORDO COM S.R.L  

40.  ALMAR RIVIERA DESIGN S.R.L  

4 1 .  NEAGOE ION 2020 S.R.L 

 

 

4 2 .  SICRAM  S.R.L.  

43. VIS LD VITALIS  S.R.L.  
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4 4 .  TIMBER REAL WOOD S.R.L.  

45.  FELICIA S.R.L.  

 
 
 
 
O mare parte a mediului de afaceri si antreprenorial de la nivel local, se ocupa cu agricultura si productia cerealiera, 
cu zootehnia, indeosebi cresterea bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, pasarilor si nu in ultimul rand cu 
apicultura. 
 
Ca in majoritatea localitatilor din mediul rural romanesc, in afara agriculturii si a cresterii animalelor, la nivel local, o 
pondere importanta o reprezinta comertul, reprezentat in special de magazine de desfacere a unor produse de uz 
general, urmat de sectorul constructiilor. 
 
Agentii economici de pe plan local, ne ofera o viziune de ansamblu asupra a ceea ce se poate desfasura din punct de 
evedere economic la nivelul localitatii, cat si asupra perspectivelor de dezvoltare prin atragerea a cat mai multi 
agenti economici pe raza localitatii, agenti care sa sustina bugetul local prin taxele si impozitele platite cat si 
inglobarea fortei de munca disponibile din comuna. 
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Educaţie 

În perioada 2021-2030, comuna Tătărani îşi propune şi o îmbunătăţire continuă şi permanentă a domeniilor 
de referintă din spaţiul local precum: învăţămant, sănătate, asistenţă socială cat şi toate celelalte servicii 
publice de care depinde calitatea şi standardul de viaţă al populaţiei. 

 

Cadrul strategic pentru educaţie şi formare le-a permis ţărilor UE să identifice patru obiective comune pentru a aborda 
aceste provocări până în 2020, dar si dupa aceasta perioada: realizarea obiectivelor programului de învătare pe tot 
parcursul vieţii şi ale programului privind mobilitatea, îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educatiei şi formării, 
promovarea echităţii, coeziunii sociale şi cetăţeniei active, stimularea creativităţii şi inovării, inclusiv a spiritului 
antreprenorial, la toate nivelurile de educaţie şi de formare. Masura continua asadar si pe actuala sesiune de dezvoltare 

strategica a educatiei la nivel european, considerandu-se ca inca sunt diferente mari intre sistemele de invatamant vest-

europene sau nordice, si cele est-europene. 

Fiecare ţară din UE răspunde de sistemele sale de educaţie şi formare, politica UE având rolul de a veni în sprijinul 
măsurilor luate la nivel naţional şi de a ajuta la soluţionarea provocărilor comune, cum ar fi îmbătrânirea populaţiei, 
lipsa lucrătorilor calificaţi sau concurenţa mondială tot mai acerba. 

UE oferă o platformă de schimb de bune practici, colectând şi difuzând informatii şi statistici şi furnizând consultanţă şi 

sprijin în favoarea reformelor educaţionale din fiecare stat membru. 

Educatia, ramane asadar, una dintre principalele axe de dezvoltare si evolutie a unei societati.Valorile pe care se 

construieste educatia din Romania sunt cele de incredere, echitate, solidaritate, eficacitate si autonomie. 
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Context actual general 

Formele sistemului de învăţămant din comuna Tătărani, cuprind urmatoarele categorii: prescolar, primar si 
gimnazial.  
 

 
                  
                                                                  Foto – Gradinita Caprioru – imagine pusă la dipoziţie de primărie 
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 Școli gimnaziale: 
 

 Scoala gimnaziala Tătărani –unitate cu PJ-invataman prescolar, primar si gimnazial; 

 Scoala gimnaziala Caprioru-Tătărani-structura invataman prescolar si primar; 

 Scoala gimnaziala Gheboieni-Tătărani-structura invataman prescolar si primar; 

 Scoala gimnaziala Priboiu-Tătărani- structura invatamant prescolar si primar; 

Școala, prin dascălii și elevii ei, se înscrie pe drumul celor mai bune tradiţii ale formării profesionale și umane ce 
caracterizează învăţământul românesc.  

 
Foto: Scoala Tatarani - imagine pusă la dipoziţie de primărie 
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 Cultura 
 

Se poate observa la la nivelul regiunii o scadere a interesului public fata de actul de cultura organizat, datorat in 
mare masura impactului mass-media asupra timpului dedicat formarii si educatiei permanente.Acest lucru a 
determinat restrangerea  activitatilor specifice domeniului si a dus la schimbarea destinatiei unui numar mare de 
asezaminte culturale. 
 
Situatia soco-culturala a comunei Tătărani poate fi considerata de nivel mediu.Sunt trei camine culturale in satele 
Caprioru, Priboiu si Gheboieni(camin cultural ce trebuie reabilitat) si o biblioteca comunala. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

► Casa unde a poposit Radu lui Anghel 
▼ Muzeul satului din satul Căprioru    
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                                                                      Foto: Casa Ion Badea -Imagine pusa la dispozitie de Primărie 

Activităţi și evenimente reprezentative: Evenimentele și activităţile culturale organizate în cadrul comunei pot contribui la creşterea atractivităţii şi notorietăţii acesteia la nivel regional şi naţional.Ţinând cont de faptul că activităţile culturale contribuie la conservarea și promovarea tradiţiilor locale precum și la creșterea numărului de vizitatori în comună este necesar ca administraţia locală să încurajeze şi să susţină organizarea periodică de diverse activităţi şi evenimente locale.  Tradiţiile şi obiceiurile păstrate la nivelul comunei Tătărani sunt datinile și obiceiurile de nuntă,                               
obiceiurile de Bobotează, obiceiurile de Sfântul Andrei, obiceiurile de sărbătoarea creștină a Înălţării Domnului, 
Bâlciul anual de Sf. Paraschiva,  ziua Eroilor, etc. Obiceiurile reprezentative din viaţa satului care se mai practică și astăzi de către locuitorii comunei Tătărani sunt cele din preajma sărbătorilor de iarnă. Deși stilul actual de viaţă i-a îndepărtat pe locuitorii satelor din comuna Tătărani de obiceiurile străvechi cu ocazia sărbătorilor de iarnă aceștia reînvie vechile tradiţii. Pregătirile acestor obiceiuri de iarnă încep odată cu postul Crăciunului, prin repetiţii ale celor ce se vor organiza în cete pentru a colinda şi ura. De asemenea, în anumite perioade ale anului au loc evenimente culturale derulate fie de către elevii şcolilor 
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locale, fie de către ceilalţi membrii ai comunităţilor locale cu ocazia serbărilor şcolare, a sărbătorilor de iarnă sau a zilelor de interes local şi naţional (Hramul satului, 15 august Ziua Comunei). În vederea conservării identităţii culturale precum și susţinerii dezvoltării agro-turismului este oportună încurajarea organizării de evenimente și activităţii culturale care să pună în valoarea obiceiurile și tradiţiile locale. 
 
Evenimente locale: • Ziua comunei Tătărani 15 august; • Targ saptamanl sambata; 
 
Obiective de interes turistic şi cultural: 
 
Tătărani: 

-Magazia din lemn a gospodariei Constantin Gostoroiu- secolul 19; 
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-Casa “Ion Badea” “Dealul Tătărani” secolul 19; 

 
 
 

-Biserica “Inaltarea Domului” , Valea Satului 1848; 
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-Crucea de Piatra 1739; 

 
 
 
Căprioru: 
                               -Situl archeologic (Dealul Malca); 

-Biserica “Taierea capului Sf Ioan Botezatorul si Sf Nicolae” construita in 1805-1810; 
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-Un punct interesant de atracţie turistică este și Valea Ainoasei (sau Aninoasei) în apropierea satului Căprioru;     

priveliștea este foarte frumoasă, drumul prin pădure și prin văile pline de verdeaţă de asemenea. 
 

 
 
Gheboieni: 

-Biserica “Adormirea Maicii Domnului si Sf Gheorghe” , construita la 1820 de Constantin Cojocarul: 
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-Crucea de piatra, secolul 17(Cotun Bolzi). 
-Crucea de piatra de la Bolbocea, 1641(Catun Nisipuri). 
-În apropierea satului Gheboieni există ca o curiozitate un "stejar secular" care ar avea aproximativ 1000 de ani și 
care a fost declarat monument al naturii. La acest stejar secular se adună tinerii după evenimente religioase importante și prăznuiesc la umbră pentru noroc în viaţă; 
 

 Foto: “Copacul de 1000 de ani” 
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Priboiu: 
-Biserica”Inaltarea Domului” a fost cladita 1831-1835, fiind recladita la 1896-1909. 

  

 
                                                                                                                                                                   

Evenimente culturale, datini şi obiceiuri 
Etnografie locală -Colţul muzeal este amenajat în incinta Muzeului Satului Caprioru. Colecţia este formată din obiecte 
de utilitate casnică, unelte, piese de port traditional, ţesături, ştergare. 
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Sărbătoarea comunei Tătărani este pe 15 august, prilej cu care au loc în fiecare an manifestări culturale la care participă atât locuitorii din comună cât și numeroși invitaţi. Cu această ocazie se pot vedea atât costumele tradiţionale specifice zonei, dar și numeroși meșteri populari (activităţi specifice precum olăritul, lucrări tradiţionale). 
 În zonă mai mult decât în alte părţi ale Dâmboviţei se păstrează pe lângă formele obișnuite de sărbători religioase și  
câteva forme mai deosebite specifice acestor locuri. 
 Din multitudinea de sărbători şi obiceiuri dâmboviţene, câteva se păstrează în forme arhaice sau uşor modificate. 
Ziua de 1 Martie, Mărţişorul, după calendarul vechi, era considerată ca începutul unui Nou An, sărbătoarea venirii primăverii. 
De Mucenici, se aprind focuri pentru alungarea şerpilor, iar oamenii sar peste focuri în scop purificator. Sărbătoarea Sfântul Gheorghe a pătruns puternic în spiritualitatea dâmboviţeană, întrucât, acum se eliberează căldura pământului. Sătenii bat pământul cu ciomagul pentru a grăbi eliberarea căldurii; se opreşte păstoritul în 
livezile pentru fâneţe, iar vitele sunt mânate la munte. 
Sânzienele - sărbătoare romană - debutează la strânsul grâului (24 iunie). Cu acest prilej grupuri de fete, mergeau în lanurile de grâu conduse fiind de Drăgaica. Fetele culegeau spice de grâu şi flori de sânziene din care împleteau o cunună purtată de aceasta. Aruncate peste casă sau agăţate la streaşina casei cununile de sânziene aveau puteri magice, vindecătoare. 
De Sfântul Dumitru se fac focurile lui Sumedru. Practică ritualică cu caracter funerar. Rădacinile acestui obicei sunt precreştine si se regăsesc în celebrarea morţii şi renaşterii, prin incinerare. Focul are aici rol purificator si regenerator. Cenușa, cărbunii aprinși și alte resturi din rugul funerar sunt luate de săteni pentru a fertiliza grădinile şi livezile. 
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Colindatul În perioada sărbătorilor Crăciunului şi Anului Nou, vechile tradiţii şi obiceiuri se manifestă pregnant în cadrul comunităţii din Tătărani. Cetele de colindători, urmând tradiţiile de Crăciun şi Anul Nou, se remarcă prin costumele populare originale şi pitoreşti, contribuind astfel la recrearea atmosferei tradiţionale festive a satelor. Colindul, ca obicei românesc de Sărbători, a cunoscut o varietate regională ce a condus la forme de manifestare specifice zonelor etnografice din întreaga ţară.  
Colindatul tradiţional este și un prilej de spectacol, la festivalurile de datini de iarnă locale, judeţene sau chiar 
regionale. O consecinţă este faptul că unele grupuri de colindători depășesc limita propriului sat, colindând în comună sau în orașele mari. Comunităţile actuale au făcut chiar un pas în plus în ceea ce privește promovarea din interior a colindatului. Așadar, îl găsim pe acesta 
promovat pe paginile de socializare ale persoanelor particulare sau pe canalul YouTube, în forma actuală de conservare, iar epitetele prin care se definesc tradiţiile conservate sunt frumoase, interesante, tradiţionale. 
Colindatul rămâne un obicei definitoriu pentru Tătărani și în contemporaneitate. Zbaterile între tradiţional și modern sunt, de fapt, încercări ale obiceiului de a se recontextualiza, pentru a supravieţui în lumea actuală. Obiceiul este încă creator de frumuseţe estetică, purtător de tradiţie și încearcă să ducă valori tradiţionale precum ospeţia, tradiţia dăruirii, socializarea și distracţia de tip tradiţional într-o lume care aproape că nu mai apreciază aceste valori.                                                                                                                 
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Principalele lăcașuri de cult de interes turistic la nivelul comunei Tătărani sunt reprezentate de: 

 

 Biserica Sf Ioan Botezatorul Caprioru (construita 1805-1810) 

 
Foto: Biserica Buna Vestire, V.L. Ogrea- Sursa: Imagine  pusa la dispozitie de Primărie 

 Biserica Adormirea Maicii Domului, Sf Gheorghe-Gheboieni(construita 1820-1824) 
 Biserica Inaltarea Domnului Priboiu(construita 1831-1835) 
 Biserica Inaltarea Domului Tătărani(construita 1848) 
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Foto: Biserica Trei Ierarhi, V.L. Gorgota- Sursa: Imagine  pusa la dispozitie de Primărie 
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Sport şi agrement  Dezvoltarea oricărei comunităţi este indispensabilă de factorul de petrecere a timpului liber şi de opţiunile recreaţionale existente. La mai bine de 13 ani de la intrarea tarii noastre in UE, putem afirma cu tarie ca indiferent de 
locul in care traim pe teritoriul României, cu totii avem si  simtim nevoia unor momente de deconectare, de relaxare 
si conectare sociala, altfel decat prin activitatile noastre cotidiene.  
La nivelul comunei Tătărani, se promoveaza intens desfasurarea activitatilor fizice. Astfel, in cadrul scolilor se 
organizeaza diverse activităţi sportive. Importanţa sportului în viaţa elevilor fiind esenţială.  
 
In analiza situatiei curente, avem ocazia sa constatam ca la nivel local se intalnesc:  
 

 Clubul sportiv local, Vointa Tătărani care isi desfasoara activitatea sportiva pe terenul de la nivel local; 
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Sănătatea  „Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul decent al stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor 
medicale rurale” reprezintă obiectivul principal al strategiei nationale Orizont 2025. În acest context, creşterea 
accesibilităţii la serviciile medicale presupune implementarea unor investiţii majore în spaţiul rural, care să raspundă 
problemelor de sănătate publică prioritare şi nevoilor grupurilor vulnerabile.Prin urmare, creşterea finanţării 
serviciilor sanitare şi un management mai eficient al resurselor existente reprezintă priorităţi ce trebuie 
implementate, avand în vedere că dezvoltarea socială este influenţată direct de investirea în capitalul uman.”  

Din punct de vedere medical, comuna Tătărani este deservită de 3 medici la o populaţie de 5053 locuitori, ceea ce este insuficient. Prin comparaţie, media naţională este de 23.4 medici/10.000 locuitori.  Serviciile medicale în marea majoritate a cazurilor în zonele rurale, pot fi catalogate drept precare şi insuficiente, neadaptate populaţiei, situandu-se cu mult sub nivelul serviciilor medicale oferite în zonele urbane. În acest cadru 
general, comuna Tătărani nu reprezintă o excepţie, gradul de asigurare cu servicii medicale cu personal calificat fiind scăzut, numărul medicilor fiind categoric insuficient în raport cu numărul de locuitori.  
Situaţia curentă în ceea ce priveşte sănătatea, la nivelul comunei Tătărani, anul 2020, se prezintă astfel:  

Tabel nr. 14 – Situatia d.p.d.v. medical, la nivelul anului 2020   

Medici  3 

Dispensar medical 4 

Asistenţi medicali  3 

Farmacie  3 

Farmacişti  3 
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Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Tătărani, este elaborata intr-o perioada tulbure din punct de vedere 
medical, atat la nivel national cat si international. Pandemia noului Coronavirus, a pus la grea incercare sistemele 
medicale ale celor mai dezvoltate tari de pe glob. Cu atat mai importanta devine sanatatea si serviciile medicale 
oferite locuitorilor unei tari, dovedinsu-se iata, inca o data, ca fara preventie, promovarea corecta si generala a 
tuturor informatiilor medicale, orice sistem medical, poate colapsa datorita supraaglomerarii intr-un timp foarte 
scurt.                           

 In imagine: Dispensarul uman Căprioru – investiţie realizată in totalitate 
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In acest context medical general si in concordanta cu strategia de tara , tintele 2030 sunt: 
 

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru promovarea prevenţiei și adoptarea unui stil de viaţă fără riscuri, 
 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe 

suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervenţiile medicale, pentru a asigura populaţiei accesul rapid la servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor 
 Reducerea prevalenţei mortalităţii materne și infantile, a incidenţei cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate 
 Reducerea mortalităţii materne și mortalităţii neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE 
 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorităţi, medici, pacienţi, organizaţii internaţionale cu experienţă în acest domeniu, reprezentanţi ai companiilor în domeniu, precum și alţi factori interesaţi 
 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu în care cetăţenii afectaţi se simt acceptaţi și unde pot cere ajutor 
 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile 
 Reducerea cu o treime a mortalităţii premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și tratament și prin promovarea sănătăţii și bunăstării mintale 
 Reducerea mortalităţii cauzate de boli cronice 
 Reducerea disparitatilor sanitar-medicale dintre mediul rural si cel urban 
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Mediu 

Provocarea actuală în domeniul protejării mediului înconjurător constă în găsirea unei relaţii de 
sustenabilitate între mediu şi creşterea economică continuă. Calitatea vieţii generaţiilor prezente şi viitoare 
depinde  de factorii de mediu şi de măsurile de prevenţie adoptate de fiecare comunitate în parte. 

Contextul actual general La nivelul judeţului Dâmboviţa, calitatea aerului este permanent  monitorizată prin intermediul  unei reţele complete 
de analize ce permit evaluarea aerului. Concluziile acestor analize au identificat sursele principale de poluare din judeţul Dâmboviţa ca fiind date de: industrie, agricultură, asfalt, utilizarea carburanţilor, încălzire şi salubritate. Calitatea apei de suprafaţă Apele de suprafaţă de pe teritoriul judeţului Dâmbovita aparţin bazinului hidrografic al Ialomiţei şi Argeşului. Calitatea apei de suprafaţă la nivelul comunei Tătărani este influenţată de pericolele naturale înregistrate precum furtuni, inundaţii, posibile alunecări de teren şi secete.  Produsele pentru protecţia plantelor Limitarea utilizării produselor agrochimice(îngrăşeminte şi pesticide) şi încurajarea dezvoltării şi utilizării de produse ecologice în vederea atingerii obiectivelor agriculturii durabile reprezintă măsuri ale legislaţiei europene. În acest sens, promovarea unei agriculturi în acord cu protejarea mediului este o necesitate şi la nivelul comunei Tătărani. 
Calitatea solurilor 
Calitatea solurilor depinde foarte mult de activităţile umane, dar şi de fenomenele fizice naturale.Dezvoltarea acţiunilor antropice, cat şi fenomenele fizice naturale pot avea influenţe negative asupra calităţii solului.  
De aceea, printre principalele probleme care afectează solurile sunt alunecarile de teren, eroziunile torentiale şi de suprafaţă, acidifierea, cat şi excesul de umiditate. 
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Capacitatea administraţiei publice locale 
 
Prioritatea Guvernului Romaniei în domeniul administraţiei publice locale impune realizarea unei reforme concrete 
prin care profesionalismul, transparenţa şi responsabilitatea să fie caracteristici şi atribute ale administraţiei publice 
romaneşti. Creşterea gradului de informare, conştientizare şi responsabilizare a structurilor din administraţiile locale, 
precum şi creşterea transparenţei şi eficienţei instituţionale se numară printre măsurile menite să apropie 
administraţia de cetăţean şi să reducă vulnerabilitatea la corupţie. 
 

Contextul general actual  Dezvoltarea durabilă a unei comunităţi implică şi un proces de modernizare şi adaptare a administraţiei publice locale la contextul naţional şi european, cu atat mai mult cu cat atragerea de fonduri nerambursabile prin proiecte investiţionale viabile reprezintă o sursă importantă de venituri pentru administraţia locală.  Sediul administraţiei publice locale este localizat în comuna Tătărani într-un imobil reabilitat. De asemenea, primăria comunei Tătărani este racordată la reţeaua de telefonie fixă şi mobilă şi la reţeaua de internet.  
În comuna Tătărani, autonomia locală se realizează sub directa conducere a autorităţilor publice locale, constituite 
din:  

- Consiliul local, care hotărăşte în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care aparţin de competenţa altor autorităţi publice sau centrale;  
- Primarul(ca autoritate executivă): asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor, hotararilor şi ordonanţelor Guvernului şi Hotărarilor 

Consiliului local; 
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 În vederea aplicării activităţilor date în competenţa sa, primarul comunei Tătărani este susţinut de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Acesta este structurat pe compartimente funcţionale, distribuite pe diferite domenii(financiar, juridic, administrativ, social, cultural, de mediu etc). De asemenea, administraţia publică locală pune la dispoziţia populaţiei comunei şi servicii de evidenţă a populaţiei.  Autonomia locală a comunei tatrani, are în vedere organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile precum şi gestionarea resurselor, care aparţin comunei, centralizate în cadrul inventarului domeniului public aprobat prin Hotărare de Guvern. De asemenea, în scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie să  perceapă impozite şi taxe locale şi să aprobe bugetul local propriu în condiţiile legii. Valorile care stau la baza dezvoltării unei asemenea administraţii sunt transparenţa, profesionalismul, predictibilitatea și adecvarea la nevoi/receptivitate, toate subsumate interesului public.  
 Administraţia va fi deschisă și receptivă la soluţii inovatoare, cu resurse umane competente care gestionează 
fondurile publice în mod eficient. 
 Astfel, se va genera un cadru de servicii adecvate nevoilor cetăţenilor și ţintite pe eficienţă economică. Relaţia dintre administraţia publică și beneficiari înseamnă dedicaţie, corelaţie și orientare pe soluţii care să se armonizeze cu 
reformele din domeniile social, cultural-educaţional, economico-financiar, justiţie și democraţie. 
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Functionarea Primariei si a Consiliului Local si responsabilitatile acestora au la baza Legea nr 215 din 23 aprilie 
2001 – Legea administratiei publice locale emisa de catre Parlament si publicata in Monitorul Oficial nr. 204 din 23 
aprile 2001. 

Conducerea executivă si legislativă a comunei Tătărani: 

Constantin Pătru Primar 

Andrei Ramona-Mihaela Consilier Local 

Antofie Ion  Consilier Local 

Antofie Dumitru Consilier Local 

Antofie Tiberiu Consilier Local 

Anton Ion Consilier Local 

Atanase Vilica Mihail Consilier Local 

Bondoc Aurel Nicolae Consilier Local 

Cirstina Marian Consilier Local 

Dumitru Adrian-George  Consilier Local 

Ivascu Virginia Consilier Local 

Lazar Elena Consilier Local 

Paraschiva Petre Consilier Local 

Petrescu marian Consilier Local 

Radu George Consilier Local 

Stefanescu Constantin Consilier Local 
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Din punct de vedere financiar, veniturile pe anul precedent(2020) ale Primariei Tătărani, au fost:  
 
Venituri totale   8.098.433 

Venituri proprii   2.083.502 

Venituri curente   7.130.710 

 
 Venituri fiscale(impozite, taxe de proprietate, taxe de bunuri si servicii) –   6.966.195 
  Venituri nefiscale(venituri din proprietate, venituri din bunuri si servicii) – 164.515 

 
Subventii de la alte nivele ale administratiei(buget de stat si alte    administratii) – 967.723 

Cheltuieli totale  7.592.676 

Cheltuieli curente   5.650.805 

Cheltuieli pentru investitii   1.941.871 

Buget preconizat   7.130.000 
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 Ordine şi siguranţă publică  

Pe teritoriul comunei Tătărani funcţionează un post de Poliţie. Numărul redus de infracţiuni din comuna Tătărani reflectă faptul că situaţia infracţională nu prezintă probleme majore, aceasta fiind ţinută sub control de activitatea constantă desfasurată de organele de poliţie pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică.  
 
In cadrul postului local de Politie Tătărani, isi desfasoara 
activitatea Agentul – şef principal de politie Ilinca Marin. 
                                                                                                                                                                                                           Foto: Sectia locala de politie, Tatarani 

 
De asemenea, la nivelul comunei Tătărani, funcţionează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, avand ca atribuţii principale:  

 Execuţia de activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă; 
 Asigurarea coordonării de specialitate a activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă; 
 Desfăşurarea de activităţi de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare şi control; 
 Intervenţia în timp oportun pentru limitarea sau înlaturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă; 
 Intervenţia pentru ajutorarea şi salvarea oamenilor şi bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu 
celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii; 
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ANALIZA SWOT –  TĂTĂRANI 
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Analiza SWOT ca fundament al strategiilor de dezvoltare locală : 

 

Analiza SWOT (analiza a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a amenintarilor), a fost creata initial ca 

instrument de formulare a strategiilor intreprinderilor. Acest instrument face posibila analizarea rapida a punctelor 

strategice cheie, cat si identificarea alternativelor strategice.SWOT este aplicata in momentul de fata in cadrul analizei 

teritoriului si este utilizata ca instrument pentru facilitarea planificarii participative in cadrul administratiilor publice. 

 

Analiza SWOT se bazeaza pe un cadru codificat, cadru care obliga persoanele implicate in procesul de planificare, sa 
urmareasca etape precise, incepand de la analiza pana la strategii, trecand printr-o evaluare completa a implicatiilor, 
consecintelor fiecarei alegeri efectuate. 

 

Pe scurt, analiza SWOT reprezinta un cadru complet si consistent, pe care persoanele implicate in planificare il pot 
utiliza pentru a efectua alegeri mai realiste.Aceasta metoda de lucru ofera ajutor pentru a face distinctia intre 
probleme, solutii si strategii. 

 

Cel mai important mesaj transmis de analiza SWOT este acela ca, indiferent de actiunile stabilite, procesul decizional 
ar trebui sa includa urmatoarele elemente: construieste pe Puncte Tari, elimina Punctele Slabe, exploateaza 

Oportunitatile si indeparteaza Amenintarile. 
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DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

Puncte tari 
 amplasare teritorială favorabilă din punct de vedere al accesibilităţii rutiere-comuna Tătărani este situată 

la doar 20 km de Targoviste și 40 km fata de Campulung; 

 accesul rutier se realizeaza prin DN 72A; 

 intreprinzătorii locali desfăşoară activităţi în domenii diverse, cum ar fi constructii, transport, industrie, 
agricol, zootehnic, cât şi în comerţ; 

 existenţa unei forţe de muncă disponibilă, aptă, pregatită pentru integrarea pe piaţa muncii;  
 existenţa unei suprafeţe arabile  la nivelul comunei (772 ha), care poate fi utilizată pentru o gamă largă de 

culturi agricole cerealiere, pomicole si legumicole;  

 reţele de comunicaţii și IT dezvoltate, necesare pentru dezvoltarea antreprenorială a comunei;  
 infrastructură dezvoltată în domeniul comerţului și alimentaţiei publice;  
 existenţa potenţialului pentru obţinerea de produse agricole ecologice;  

 existenţa materiilor prime pentru dezvoltarea industriei alimentare;  
 preţul scăzut al forţei de muncă;  
 potenţialul demografic al comunei Tătărani în ceea ce priveşte populaţia activă tanăra, pregătită în 

domenii de activitate diverse, diponibilă pentru a fi inglobata in cazul demarării anumitor investitii sau dezvoltării de afaceri la nivel local; 
 cifră de afaceri ascendentă în ultimii ani, cu preponderenţă cea mai ridicată în domeniul agriculturii şi comerţului;  
 preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 
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Puncte slabe 

 resurse financiare locale insuficiente;  

 orientarea agenţilor economici cu precădere spre comerţul din alimentaţia publică;  
 insuficienta promovare a IMM-urilor locale de a participa la licitaţii pentru derularea unor investiţii 

locale;  

 lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noţiunilor de marketing, management, asigurare a calităţii în IMM-urile din judeţ;  
 ponderea ridicată a populaţiei ocupate în agricultură și administraţia publică locală;  
 informare precară a operatorilor economici activi pe raza comunei referitor la normele europene din 

domeniul de activitate;  

 lipsa infrastructurii de asistenţă pentru afaceri necesară antreprenorilor actuali și potenţiali;  
 ponderea redusă a investiţiilor străine și a agenţilor economici în sectorul productiv și de servicii;  
 lipsa unor iniţiative antreprenoriale de prelucrare și industrializare a produselor agricole obţinute pe 

plan local;  

 lipsa promovării oportunităţilor de finanţare a afacerilor prin accesarea fondurilor europene;  
 capacitatea redusă a mediului de afaceri local de a susţine investiţii cu potenţial inovativ;  
 promovarea redusă a produselor alimentare tradiţionale obţinute pe plan local;  
 lipsa campaniilor de promovare a finanţării mediului de afaceri din fonduri nerambursabile;  
 interes scazut al agentilor economici locali pentru formarea profesionala a angajatilor; 
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Oportunităţi 

 utilizarea fondurilor nerambursabile europene pentru dezvoltarea IMM-urilor și pentru încurajarea de 
start-up-uri în vederea diversificării serviciilor oferite în spaţiul rural;  

 existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului privat și a creării de noi locuri de muncă;  
 cooperarea mediului privat cu autoritatea publică locală, unităţile de învăţământ pentru integrarea pe piaţa muncii a elevilor absolvenţi ai liceelor de profil tehnologic;  
 organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea culturii antreprenoriale în 

rândul tinerilor 

 realizarea unui centru de consultanţă pentru Start-up; 

 acordarea de sprijin crescatorilor de animale; 

 amenajarea pieţei en-gross pentru producătorii locali; 
 informarea cetăţenilor asupra programelor de finanţare nerambursabilă; 
 oferirea de facilităţi investitorilor locali si  străini de către administraţia publică locală;  
 promovarea utilizării tehnologiilor moderne, performante în activităţile economice și în agricultură;  
 dezvoltarea pieţei de produse locale agricole ecologice;  

 concesionarea terenurilor agricole degradate pentru practicarea unei agriculturi ecologice;  

 promovarea și stimularea asociaţiilor agricole pentru o exploatare intensivă a terenurilor;  
 asigurarea de suport pentru angajatorii locali care organizează cursuri de calificare / recalificare profesională; 

 dezvoltarea meseriilor tradiţionale;  
 existenţa programului Rabla pentru achiziţionarea de tractoare/utilaje agricole;  



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 Comuna Tătărani,  Judeţul Dâmboviţa 
 

Page | 100  

 

 promovarea oportunităţilor locale de afaceri în rândul potenţialilor investitori români şi străini; 
 identificarea oportunităţilor de parteneriat public-privat în vederea demarării de activităţi in  

     domeniul  industrial; 

 potential pentru utilizarea surselor regenerabile de energie(solara, biomasa); 

 

Riscuri 
 

 menţinerea crizei economice sau sanitare mondiale cu efecte negative asupra puterii de cumpărare a populaţiei;  
 adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenţilor economici și a forţei de muncă;  
 existenţa importurilor de produse agricole din ţări beneficiare a unor fonduri substanţiale de sprijinire a sectorului agricol, care împiedică producătorii locali în desfacerea produselor proprii;  
 nivelul ridicat de fiscalitate și birocraţie care pot determina orientarea investitorilor străini spre alte zone;  
 blocarea creditării cauzată de climatul de criză mondial;  
 lipsa lichidităţilor care conduc la falimentarea unor microîntreprinderi;  
 practicarea agriculturii cu utilaje uzate fizic și care au o productivitate scăzută;  
 continuarea fenomenului de migrare a forţei de muncă către zone mai dezvoltate;  
 reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia; 
 scăderea calitativă a pregătirii profesionale a resurselor umane;  
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 instabilitate legislativă cu repercusiuni asupra activităţii agenţilor economici;  
 lipsa de receptivitate a populaţiei din mediul rural la programele de finanţare din fonduri guvernamentale 

sau europene;  

 lipsa retelei de gazificare, ceea ce poate conduce la pierderea unor potentiali investitori; 

 resurse financiare insuficiente în cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile; 

 

INFRASTRUCTURĂ 

Puncte tari 
 

 existenta drumurilor comunale, a drumului judetean DJ 702 B si a drumului national DN 72A; 

 acesibilitate facila la reteaua rutiera si feroviara; 

 infrastructura rutiera locala mult imbunatatita; 

 distanţă relativ apropiată faţă de aeroportul H.Coanda Bucuresti, aprox 150 km; 

 existenţa unei infrastructurii a telecomunicaţiilor dezvoltată;  
 existenţa unui spatiu suficient pentru dezvoltare unei infrastructuri economice; 

 sistem de energie electrică si iluminat public la nivelul intregii comune(100 %);  
 existenţa unei infrastructuri educaţionale, sociale, sportive, medicale, bune comparativ cu alte localităţi din judeţ; 
 existenta vointei locale a comunitatii cu privire la realizarea retelelor de canalizare si gaz; 
 existenta retelei de apa in comunitate; 
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Puncte slabe 
 

 

 existenta unor resurse naturale limitate; 

 lipsa sau proportia scazuta a izolaţiei termice a clădirilor din comuna Tătărani (publice şi private);  
 contaminarea pânzei freatice din cauza scurgerilor din fosele septice ale gospodăriilor datorită lipsei reţelei de canalizare centralizată;  
 inexistenţa unei reţele de distribuţie a gazului metan; 

 lipsa statiei de epurare și tratare a apelor reziduale; 
 cheltuieli mari anuale pentru intretinere drumurilor satesti; 

 procent ridicat de drumuri nemodernizate; 

 lipsa canalizarii. 
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Oportunităţi 

  existenţa fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltare și modernizarea infrastructurii rutiere și 
a infrastructurii tehnico-edilitare;  

 modernizarea drumurilor comunale si satesti, cu implicatii din dezvoltarea soicio economica locala cu 
finantare prin PNDR;  

 potenţial de dezvoltare a surselor alternative de energie;  

 existenţa unor programe guvernamentale pentru reabilitarea termică a clădirilor;  
 existenţa Programului Prima Casă/Noua Casă, care sprijină tinerii în achiziţionarea sau construirea unei locuinţe, inclusiv in mediul rural;  

 parteneriatul public-privat;  

 crearea unei retele de canalizare; 

 modernizarea retelei de apa si realizarea retelei de gaze natural finantate din fonduri europene; 

 cresterea calitatii vietii; 

 fonduri europene pentru modernizarea retelei de apa;  
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Riscuri 
 

 

 adancirea dezechilibrului intre comunitatile urbane si cele rurale 

 depopularea comunitatilor din mediul rural 

 afectarea calitatii vietii 

 riscul imbolnavirii 
 

 

EDUCAŢIE, CULTURĂ ȘI SĂNĂTATE  

Puncte tari 

 derularea în cadrul unităţilor de învăţământ a unor programe de incluziune socială a elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate, proiecte de implicare a părinţilor în actul educaţional precum și proiecte de intervenţie pentru reducerea agresivităţii;  
 implementarea programelor de integrare a copiilor de etnie în unităţile învăţămantului obligatoriu; 
 frecvenţa ridicată a elevilor în unităţile de învăţământ din comuna Tătărani;  
 nivel bun de dotare a unitatilor educationale(scoli + gradinite) de pe raza localitatii Tătărani;  
 existenţa cadrelor didactice calificate și dedicate procesului educaţional din comuna Tătărani;  
 implicarea unităţilor educaţionale în activităţi și evenimente culturale;  
 existenţa a trei camine culturale toate funcţionale în cadrul comunei Tătărani; 
 păstrarea şi conservarea unor evenimente si tradiţii locale, in comuna Tătărani; 
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 populaţie şcolară importantă în raport cu totalul populaţiei; 
 existenţa în comună a trei cabinete medical individuale;  

 existenţa în comună a patru dispensare medicale; • existenţa în comună a unui cabinet stomatologic; 

 existenţa în comună a trei farmacii;  

  

Puncte slabe 

 

 tendinţa de scădere a populaţiei școlare și a cadrelor didactice din mediul rural;  
 insuficienţa numărului de calculatoare din instituţiile educaţionale;  
 fonduri insuficiente pentru premierea performanţei școlare a elevilor;  
 starea motivaţională scăzută a cadrelor didactice cauzată de lipsa unor facilităţi pentru predarea actului educaţional în mediul rural;  

 stare materială precară şi nivel scăzut de cultură şi instruire al unor familii;  
 activitatea managerială axată preponderent pe domeniul administrativ în detrimentul asigurării calităţii demersului didactic (număr insuficient de asistenţe la ore, instrumente perimate de evaluare a calităţii actului didactic, monitorizare formală a îndeplinirii sarcinilor profesionale); 
 multe dintre proiectele curriculare cuprinse în programul de dezvoltare al şcolii nu au fost aplicate 

(ex:proiecte de prevenire a eşecului şcolar, de instruire a personalului didactic în utilizarea echipamentelor IT, programe educaţionale adresate adulţilor etc.); 
 dotarea partiala cu sisteme de  supraveghere şi securitate din unităţile de învăţământ;  
 dezinteres ridicat pentru cultură și evenimente culturale;  
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 frecvente schimbari legislative privind sistemul de invatamant romanesc; 

 migrarea persoanelor talentate spre mediul urban;  

 posibilităţi reduse de susţinere din bugetul local a evenimentelor culturale locale;  
 lipsa unei programări anuale a unor evenimente cultural-recreative;  

 lipsa unor programe educaţionale pentru sănătate, în special de diseminare a informaţiilor privind 
prevenirea bolilor;  

 lipsa dotărilor de specialitate în cabinetele medicale existente la nivel local;   

 lipsa unui centru de analize medicale în comuna Tătărani;  
 lipsa interesului locuitorilor pentru efectuarea analizelor perioadice;  
 existenţa unei suprasolicitări a cadrelor medicale;  
 sistemul de ajutor social nu încurajează reintegrarea activă; 
 personal insuficient pentru asistenţă socială; 
 dificultăţi în asigurarea unei protecţii sociale adecvate din cauza cadrului legislativ legal restrâns; 
 fondurile reduse destinate asistenţei sociale sunt depăşite de numărul populaţiei; 
 creşterea riscului de marginalizare socială a persoanelor în vârstă; 

 
 

Oportunităţi 

 promovarea derulării unor programe de dezvoltare a resurselor umane în acord cu cerinţele de pe piaţa 
muncii din fonduri nerambursabile;  

 existenţa programelor de formare continuă a cadrelor didactice;  
 posibilităţi reale de accesare a fondurilor europene pentru dotarea cu echipamente IT și didactice a 
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unităţilor educaţionale;  
 existenţa Programului Guvernamental de acordare a unei mese in cadrul scolilor si gradinitelor; 

 colaborare bună cu Inspectoratul Școlar Judeţean Dâmboviţa;  

 dezvoltarea de parteneriate pe teme educaţionale cu instituţii publice, ONG-uri;  

 organizarea mai multor activităţi extraşcolare în cadrul instituţiilor educaţionale existente;  

 posibilitatea accesării fondurilor europene  nerambursabile pentru activităţi culturale precum și pentru 
reabilitarea monumetelor istorice;  

 valorificarea sărbătorilor locale ca și evenimente culturale;  
 realizarea unor parteneriate de promovare cu instituţii culturale din alte localităţi sau din alte ţări;  
 existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea structurilor sanitare şi dotarea corespunzătoare;  
 îmbunătăţirea comunicării/colaborării dintre cabinetele medicale din spaţiul rural şi spitalele de la nivel judeţean;  
 înfiinţarea de ateliere vocaţionale, centre de zi, centre comunitare, unde persoanele cu nevoi speciale să desfăşoare activităţi care să le faciliteze reintegrarea;  

 
 

Riscuri 

 modificările legislative frecvente ale sistemului educaţional la nivel naţional;  
 programe școlare încărcate și greoaie, neadaptate cerineţelor de pe piaţa muncii;  
 scăderea nivelului de trai atât pentru profesori cât și pentru elevi și părinţi;  
 reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii; 
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 birocraţie excesivă în accesarea fondurilor guvernamentale și europene;  
 motivaţie scăzută a elevilor pentru educaţie;  
 riscul de abandon scolar;   

 instabilitatea cadrelor didactice cauzată de migrarea acestora spre mediul urban;  
 lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele didactice tinere (salarizare, condiţiile din şcoli, locuinţe sociale 

etc.);   

 scăderea interesului actorilor locali pentru cultură, din cauza nivelului scăzut de trai;  
 diminuarea fondurilor publice pentru instituţii culturale;  
 costurile ridicate ale serviciilor medicale;  

 număr restrâns de furnizori privaţi de servcii medicale în spaţiul rural;  
 deprecierea stării de sănătate a populaţiei din mediul rural;  
 politica de salarizare în domeniul sănătăţii slab motivantă pentru specialist;  

 

RESURSE UMANE, PIAŢA MUNCII  

Puncte tari 

 

 existenţa unei forţe de muncă tinere, disponibile în comuna Tătărani;  
 gradul de pregatire destul de ridicat din punct de vedere educational al populatiei active din comuna Tătărani; 
 repartizarea echilibrată a populaţiei pe sexe;  
 disponibilitatea populaţiei active de angajare în diverse domenii / meserii;  
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 context natural favorabil dezvoltării afacerilor în domeniul agricol, dar și în domeniul serviciilor, oferite populaţiei locale;  
Puncte slabe 

 

 migrarea persoanelor cu pregătire profesională, în special în străinatate;  
 capacitatea financiară relativ scazută a locuitorilor comunei Tătărani;  
 pierderea progresivă a resursei umane calificate din cauza lipsei de oportunităţi și a unei perspective de 

dezvoltare economico-sociale;   

 ponderea  ridicata a persoanelor asistate financiar prin sistemul de prestaţii sociale;  
 grad scăzut de diversificare a structurii ocupaţionale;  
 lipsa cunoştinţelor specifice necesare demarării unei afaceri;  
 lipsa programelor de formare profesională continuă a angajaţilor din diferite domenii;  
 adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;dezvoltarea scăzută a mediului de afaceri de la nivel local ce cauzează lipsa locurilor de muncă;  
 lipsa ofertelor locurilor de muncă pentru persoanele vulnerabile;  
 slaba inserţie pe piaţa muncii a persoanelor cu handicap; 

Oportunităţi 
 existenţa unor reglementări care stipulează acordarea de facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru șomeri, tineri absolvenţi sau persoane cu handicap;  

 implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii, în vederea identificării de soluţii financiare, 
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materiale;  

 promovarea programelor de reconversie profesională și atragerea de finanţatare europeană nerambursabilă în acest sens;  
 implicarea agenţilor economici în finanţarea serviciilor sociale și ca parteneri în proiectele sociale;  
 înfiinţarea de centre de instruire și formare profesională pentru persoanele mature cu handicap;  

 introducerea unor programe educative în vederea dezvoltării calităţilor anteprenoriale ale elevilor, 
tinerilor;  

 oferirea de facilităţi în vederea menţinerii resurselor umane cu studii superioare sau specializate;  
 dezvoltarea competenţelor anteprenoriale şi manageriale ale resurselor umane din IMM-uri;  

 adaptarea programei şcolare la cererea de pe piaţa muncii; 
 
 
 

Riscuri 
 pierderea oportunităţilor de finanţare europeană din cauza slabei capacităţi de management de proiect a instituţiilor sociale beneficiare;  
 criza economică sanitara şi financiară de la nivel naţional dar si mondial, ce are impact asupra dezvoltării 

economice şi a pieţei locurilor de muncă;  
 creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale și asistenţei sociale în perspectivă;  
 creșterea șomajului în rândul absolvenţilor de liceu;  
 câştigul salarial scăzut al angajaţilor ce determină exodul forţei de muncă calificată în ţări din Uniunea 
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Europeană cat si spre zone/orase dezvoltate din tara;  
 instabilitatea economiei naţionale şi persistenţa crizei economico-financiare;  

 reticenţa/inadaptabilitatea populaţiei cu privire la programele de reconversie profesională, în funcţie de solicitările existente pe piaţa muncii; 
 

 

MEDIU  

Puncte tari 

 platformele de gunoi au fost închise iar serviciul de salubrizare este de 100% la nivelul comunei; 

 inexistenţa unor poluatori industriali la nivelul comunei Tătărani;  
 oportunităţi de valorificare a energiei alternative ;  
 potenţial ridicat pentru practicarea unei agriculturi ecologice durabile;  
 existenta perdelelor forestiere; 

 colectarea selectiva a deseurilor la nivelul comunei Tătărani;   
 existenta culturilor ecologice;   

 se acorda facilitati pentru investitii in domeniul energiei alternative; 

 apa curgatoare 

Puncte slabe 

 epurarea necorespunzătoare a apelor, cu efecte negative asupra mediului înconjurător;  
 calitatea apei de suprafaţă necorespunzătoare din cauza fenomenelor meteorologice care produc 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 Comuna Tătărani,  Judeţul Dâmboviţa 
 

Page | 112  

 

inundaţii sau alunecări de teren;  
 depozitare necorespunzatoare a deseurilor in vecinatatea zonelor rezidentiale; 

 insuficienta preocupare a agenţilor economici în recuperarea și refolosirea ambalajelor;  
 lipsa unei infrastructuri de monitorizare permanentă a factorilor de mediu de către autoritatea publică locală;  
 slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici în privinţa protecţiei mediului 

 pret ridicat al produselor organice; 

 folosirea substantelor chimice in tratarea solurilor; 

Oportunităţi 
 existenţa fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea zonelor rurale și protejarea mediului înconjurător (împădurirea terenurilor degradate, eliminarea eroziunii și curăţirea cursurilor de apă, promovarea agriculturii ecologice, gestionarea deşeurilor reciclabile);  
 existenţa unor programe cu finanţare nerambursabilă pentru extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată;  
 existenţa unor programe cu finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea termică a clădirilor;  
 posibilitatea stabilirii de parteneriate între autoritatea locală și ONG-uri pentru promovarea responsabilităţii asupra mediului;  
 desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei referitoare la principiile colectării selective a deşeurilor şi implementarea unui sistem eficient de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor;  
 receptivitatea populaţiei la campaniile prin care se promovează colectarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice;  
 posibilitatea practicării agriculturii şi turismului ecologic;  
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 dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor/materiilor prime rezultate din procesarea deşeurilor;  
 gasirea unei solutii eficiente privind rezolvarea deseurilor agricole existente prin infiintarea unui 

crematoriu prin refolosirea energiei termice in energie electrica; 
 

Riscuri 
 schimbări climaterice datorate încălzirii globale pot duce la inundaţii şi alunecări de teren;  
 lipsa receptivităţii populaţiei la campaniile de promovare a colectării selective a deșeurilor;  
 lipsa informaţiilor legate de normele europene de mediu în rândul micilor întreprinzători; 
 suport social foarte slab cu privire la colectarea selective; 

 reducerea spaţiului verde ca urmare a dezvoltării economice a comunei;  
 dezinteresul operatorilor economici de protejare a mediului înconjurător;  
 poluarea accidentală a apelor de suprafaţă;  
 exploatarea intensivă a fâneţelor; lipsa depozitelor de deşeuri conforme; 
 schimbari climatice care favorizeaza cresterea frecventei ploilor torentiale care genereaza inundatii si 

calamitarea culturilor agricole; 

 gropile de gunoi pot devein focare de infectie; 
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Viziune 

Prin intermediul Strategiei de dezvoltare, comuna Tătărani își propune o abordare revitalizantă a viziunii asupra 
dezvoltării locale prin crearea unui centru rural de competitivitate la nivel judeţean bazat pe creștere sustenabilă, 
mediu favorabil antreprenoriatului, incluziune socială și un grad sporit de ocupare a forţei de muncă. Alături de acești 
vectori,  promovarea identităţii culturale va constitui fundamentul pentru reconstrucţia economiei locale, într-un ritm 

gradual, care să reducă disparităţile și echilibrul nivelului de dezvoltare între mediul rural și cel urban. 

 Viziunea de dezvoltare prezintă stadiul ce se dorește a fi obţinut de comuna Tătărani până în orizontul de timp 2030, ca urmare a implementării de măsuri și acţiuni propuse și detaliate în prezentul document strategic de dezvoltare.  
Dezvoltarea infrastructurii rutiere, hidroedilitare, a structurii pentru susţinerea afacerilor, vor contribui la o creștere economică locală, cu efecte directe asupra calităţii serviciilor publice furnizate populaţiei din comuna Tătărani.  În vederea susţinerii economiei locale, comuna Tătărani va urmări o valorificare echilibrată a resurselor de care dispune, a avantajelor deţinute în raport cu celelalte comune din judeţul Dâmboviţa, pentru a deveni un pol economic important la nivel judeţean și regional.  Realizarea progresului dorit, impune o etapizare a gradului de implementare a strategiei în vederea unei dezvoltări a 
comunei Tătărani în acord cu oportunităţile oferite de Uniunea Europenană, coroborate cu nevoile populaţiei. O 
abordare sustenabilă implică o viziune asupra standardelor urmărite atât la nivel naţional cât și la nivel european transpusă în idei de proiecte și direcţii de dezvoltare prezentate în prezentul document programatic.  
O dezvoltare a spriritului antreprenorial este esenţială și va genera efecte benefice asupra posibilităţilor de angajare la nivel local, orice unitate economică nou înfiinţată contribuind la crearea de noi locuri de muncă. 
În perioada 2021-2030, comuna Tătărani își propune și o îmbunătăţire continuă și permanentă a domeniilor de referinţă din spaţiul local, precum învăţământ, sănătate, asistenţă socială, salubritate, iluminat public și toate celelalte servicii publice de care depinde calitatea și standardul de viaţă a populaţiei. 
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Misiune 

Misiunea Strategiei de dezvoltare a comunei  Tătărani  în orizontul de timp 2021-2030 este de a crea premisele 

necesare unei dezvoltări economice și sociale integrate, care să conducă pe termen mediu și lung la un nivel sporit de 
bunăstare a locuitorilor și la transformarea comunităţii într-un centru comercial și rezidenţial rural cu impact la nivel 
microregional. 

Valori 
 Activitatea actorilor implicaţi în implementarea strategiei de dezvoltare vor avea ca referinţă următoarele valori: 
 
Responsabilitate  

 actorii responsabili de implementarea strategiei îşi asumă angajamentul de a realiza obiectivele strategice în perioada de referinţă, cu asumarea răspunderii pentru eventualele nereguli.  
 

Transaprenţă  
 persoanele responsabile de implementarea strategiei vor asigura accesul persoanelor interesate la informaţii cu caracter public, vor consulta periodic localnicii şi vor publica pe site-ul primăriei informaţii despre 

proiectele propuse spre implementare/implementate. 

Profesionalism și etică  
 în exercitarea activităţilor previzionate la nivelul strategiei, personalul va avea un comportament profesionist, bazat pe principii morale puternice, scopul final fiind de a obtine rezultate rapide şi eficiente. 
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Încredere  
 parteneriatul prevăzut a fi realizat între actorii vizaţi de prezenta strategie va fi unul bazat pe o colaborare strânsă, bazată pe comunicare permanentă. De asemenea, în vederea câştigării încrederii localnicilor se va asigura transparenţa în activitatea administraţiei publice.  

 
Inovare  

 constituie pilonul principal în dezvoltarea comunei Tătărani, competitivitatea şi progresul local fiind asigurate de această valoare. Astfel, vor fi folosite procedee de lucru îmbunătăţite, eficiente şi eficace, care să contribuie semnificativ la reducerea disparităţilor de la nivel local.  
 

Obiectivul general 
 

Valorificarea superioară a resurselor existente în comuna Tătărani, în vederea dezvoltării și diversificării durabile a 
economiei locale, având ca motivaţie centrală îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei  și a tuturor dimensiunilor acestui 

concept. 

Obiectiv strategic 1  

Modernizarea si extinderea infrastructurii; 

Obiectiv strategic 2  

Dezvoltarea economica a comunei; 

Obiectiv strategic 3  

Dezvoltarea serviciilor publice; 
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Obiectiv strategic 4  

Asigurarea calitatii mediului si a conditiilor de locuire; 

Obiectiv strategic 5  

Dezvoltarea capacitatii administrative 

Domenii prioritare 

Domeniul prioritar 1- Dezvoltarea gradului de accesibilitate şi de acces la servicii publice 

Măsura 1.1  Reabilitare/modernizarea infrastructurii rutiere de interes local 

Măsura 1.2  Extinderea şi reabilitarea reţelelor de utilităţi publice  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domeniul prioritar 2- Stimularea dezvoltării sectorului investiţional 
Măsura 2.1  Valorificarea resurselor autohtone prin iniţiative de afaceri private locale 

Măsura 2.2  Diversificarea economiei rurale prin promovarea de activităţi economice alternative în mediul rural 
Măsura 2.3  Susţinerea dezvoltării sectorului agro-zootehnic şi desfacerii produselor pe piaţa locală 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domeniul prioritar 3- Alinierea standardelor de calitate a vieţii rurale la exigenţele Uniunii Europene 

Măsura 3.1  Consolidarea fondului locativ existent 
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Măsura 3.2  Modernizarea infrastructurii educaţionale 

Măsura 3.3  Reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor publice de sănătate 

Măsura 3.4  Crearea, reabilitarea, modernizarea, infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu echipamente …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Domeniul prioritar 4- Îmbunătăţirea mediului natural şi a managementului deşeurilor în spaţiul rural 
 
Măsura 4.1  Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate 
 
Măsura 4.2  Educare şi informare privind consumul responsabil de energie 
 
Măsura 4.3  Eficientizarea energetică pentru clădirile instituţiilor publice ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Domeniul prioritar 5- Optimizarea serviciilor administraţiei publice locale 
 
Măsura 5.1  Furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice 
 
Măsura 5.2  Dezvoltarea capitalului uman din administraţia publică 
 
Măsura 5.3  Promovarea parteneriatelor şi colaborărilor interinstituţionale în regiune. 
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Surse de finanţare 
 
Implementarea portofoliului de proiecte propus pentru perioada 2021-2030 în vederea dezvoltării durabile a 
comunei Tătărani, presupun identificarea de surse de finanţare. În acest sens susţinerea financiară a acestora poate fi realizată din mai multe surse, precum fondurile europene nerambursabile, fonduri guvernamentale, bugetul local, 
fonduri rambursabile (credite). O altă posbilitate de susţinere a intervenţiilor locale o reprezintă și parteneriatele de 
tip public-privat.  În contextul noii programări de la nivel european, atragerea fondurilor nerambursabile din această sursă este purtătoare de multe avantaje având în vedere disponibilitatea acestora relativ diversificată atât în domenii precum infrastructura fizică de bază cât şi în educaţie, servicii sociale, sănătate, cultură, turism, administraţie publică locală.  
 
Tipurile fondurilor structurale disponibile pentru orizontul de timp 2021-2030 sunt următoarele:  
 

 FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională;  

 FSE –     Fondul Social European;  

 FC –       Fondul de Coeziune (2021 -2027); 

 EMEF - Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;  
 
Fondul european de dezvoltare regională(FEDER)- va contribui la toate obiectivele tematice şi se va concentra asupra domeniilor de investiţie legate de contextul în care operează întreprinderile (infrastructură, servicii pentru întreprinderi, inovare, TIC şi cercetare) şi la prestarea de servicii pentru cetăţeni în anumite domenii (energie, servicii online, educaţie, sănătate, infrastructuri sociale, calitatea mediului). Fondul de coeziune se va axa pe ameliorarea mediului, dezvoltare durabilă şi TEN-T (reţeaua trans-europeană de transport).  
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Fondul european de dezvoltare regională finanţează:  

o investiţiile în întreprinderile mici şi mijlocii, în vederea creării de locuri de muncă durabile;  
o investiţiile ce vizează activităţi de cercetare şi inovare, telecomunicaţii, mediu, energie şi transporturi;  
o instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare regională, etc.) destinate să sprijine dezvoltarea regională şi locală şi să favorizeze cooperarea între oraşe şi regiuni; 

 
Fondul Social European(FSE)- susţine politicile naţionale pentru ocuparea deplină a forţei de muncă, asigurarea calităţii şi productivitatea muncii, promovarea incluziunii sociale şi reducerea disparităţilor regionale şi naţionale. 
Pentru perioada 2021-2030 principalele obiective ale FSE vor avea în vedere: ocuparea forţei de muncă, sprijinirea accesului tinerilor pe piaţa muncii, incluziunea socială (FSE va finanţa proiecte ce îi va ajuta pe cei aflaţi în dificultate şi pe cei proveniţi din grupuri defavorizate să obţină competenţe şi locuri de muncă), creșterea calităţii educaţiei (FSE finanţează activităţi pentru creșterea calităţii învăţământului și formării; reducerea abandonului școlar fiind o 
prioritate) și o administraţie publică mai puternică (FSE va sprijini eforturile statelor membre de a spori calitatea administraţiei și a guvernării publice).  Fondul social european vizează asigurarea accesului la angajare al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi al persoanelor inactive, sprijinind iniţiativele locale şi mobilitatea forţei de muncă. Acţiunile cheie ale acestui fond sunt următoarele:  

o măsuri active şi preventive în ceea ce priveşte piaţa muncii, pentru identificarea nevoilor individuale, servicii persoanlizate şi de orientare, cursuri de formare specifice şi personalizate, validarea competenţelor şi a calificărilor dobândite şi plasarea personalului disponibilizat;  
o anticiparea şi consilierea privind oportunităţile de ocupare a forţei de muncă pe termen lung;  
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o furnizarea de informaţii cu privire la oportunităţile de angajare existente pe pieţele europene ale muncii şi la condiţiile de viaţă şi de muncă;  
Fondul de coeziune(FC)- este destinat statelor membre ale Uniunii Europene al căror venit naţional brut pe cap de locuitor este mai mic de 90% din mediua Uniunii Europene, principalul scop fiind reducerea disparităţilor economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile. Investiţiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe 
obiectivele 1 și 2. Acestor priorităţi li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în 
funcţie de prosperitatea relativă a statelor membre. 
 
 

Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime(EMEF)- este un fond structural ce vizează susţinerea pescuitului, acvaculturii, spijinind, în acelaşi timp sustenabilitatea mediului. EFEM va promova coeziunea socială şi crearea de locuri de muncă în comunităţile dependente de pescuit, în special pentru diversificarea activităţilor în alte sectoare maritime, precum şi prin acţiuni în domeniul politicii maritime integrate. Noul fond va sprijini următoarele: tranziţia către un pescuit durabil, diversificarea activităţilor economice din acest sector, crearea de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în regiunile de coastă ale Europei, va facilita accesul la finanţare. Bugetul 
estimat al EMEF pentru perioada programatica 2021 – 2027 se ridica la aproximativ 6,14 miliarde euro. 
 
Parteneriatele de tip public-privat: Parteneriatul public privat reprezintă o soluţie pentru un management mai eficient şi fiabil al unei comunităţi locale. Deşi este promovat în ultimii doi ani acest tip de finanţare prezintă paşi timizi în spaţiul rural românesc. În România 
aceste parteneriate se regăsesc cu precădere în realizarea unor proiecte investiţionale din domeniul infrastructurii și 
pentru operarera unor servicii publice de intere local.  Această abordare de susţinere financiară a unor proiecte, prezintă o serie de avantaje precum: împărţirea costurilor realizării unei investiţii, împărţirea riscurilor asociate exploatării respectivei investiţii, accelerarea utilizării 
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obiectivelor și proiectelor de infrastructură, îmbunătăţirea calităţii serviciilor de utilitate publică. Din punct de vedere legislativ, documentul de bază care reglementează parteneriatul de tip public privat este reprezentat de Legea nr. 178/2010 cu modificările și completările ulterioare, care a permis autorităţilor locale să cunoască această nouă oportunitate de finanţare a dezvoltării locale.  
Creditarea Creditarea reprezintă o modalitate de contractare a sumelor necesare finanţării unui proiect de investuţii prin semnarea unui contract cu o instituţie bancară. Procedura de contractare a creditului este aparent facilă, debitorul având nişte etape de urmat bine definite.  Costurile aferente unui credit sunt destul de mari şi implică un anumit grad de risc vis-a-vis de posibilitatea rambursării datoriilor, mai ales într-o situaţie de incertitudine cum este cea generată de criza financiară. Mai mult, în calitate de instituţie publică, în vederea contractării unui împrumut, solicitantul trebuie să obţină avizul de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, iar în cazul în care se epuizează plafonul de îndatorare publică externă este imposibiliă contractarea unor credite de către instituţiile publice, avizul din partea Comisiei de 
Autorizare a Împrumuturilor Locale fiind obligatoriu.  
În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, deoarece administraţia publică nu mai poate accesa alte credite şi uneori poate afecta chiar şi contractarea 
fondurilor europene. 
Concordanţa cu politicile naţionale şi europene 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Tătărani, a fost elaborată în contextul unei noi programări a fondurilor 
europene pentru perioada 2021 – 2027,orizont 2030, ceea ce a generat necesitate de actualizare a obiectivelor strategice atât de la nivel european, cât şi de la nivel naţional.  Scenariile de dezvoltare stabilite la nivelul prezentei strategii reprezintă proiecţii viitoare ale comunei Tătărani, alternative de dezvoltare ale acesteia. În vederea definitivării scenariilor de dezvoltarea precizate în cadrul 
prezentului document, s-au luat în considerare toate documentele strategice similare (în curs sau recent finalizate).  
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Unul dintre documentele de referinţă este Strategia Europa 2020, strategia pe 10 ani a Uniunii Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi  
 propune să elimine deficienţele modelului de dezvoltare propriu fiecărui stat membru şi să creeze condiţii favorabile pentru o creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă incluziunii. În acest sens, au fost stabilite cinci obiective esenţiale, care acoperă domenii precum: ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei, respectiv eficienţa energetică. Strategia de dezvoltare locală a comunei Tătărani, propune o serie de obiective şi planuri de acţiune concordante cu 
obiectivele Strategiei Europa 2020: dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri, adoptarea de măsuri de protejare a mediului înconjurător, promovarea incluziunii sociale şi modernizarea sectorului educativ. Având la bază prevederile Strategiei Europa 2020,  la nivel naţional a fost elaborată Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2020, care prevede ca în anul 2020 si dupa,  „România să devină mai competitivă la nivel 
regional şi global, prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând bunăstare pentru cetăţeni”.  Obiectivele generale ale Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovaţie sunt următoarele:  

o creşterea competitivităţii României prin inovare;  
o creşterea contribuţiei României la progresul cunoaşterii de frontieră;  
o creşterea rolului ştiinţei în societate; Obiectivele generale al strategiei naţionale sunt în deplină concordanţă cu obiectivele generale ale acestui document. 

Mai exact, în cadrul strategiei comunei Tătărani se creionează necesitatea unuei creşteri a competitivităţii prin următoarele măsuri: implementarea de noi tehnologii în procesul de producţie de la nivel local, stimularea activităţilor care se sprijină pe inovare, dezvoltarea sectoarelor de activitate slab valorificate, perfecţionarea forţei de muncă, etc.  
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Astfel, Strategia de dezvoltare locală a comunei Tătărani, pentru orizontul de timp 2021-2030, prin intermediul principalelor măsuri şi direcţii stabilite în cadrul planului strategic de dezvoltare, vine în concordanţă cu principalele  obiective şi priorităţi urmărite de Planul pentru Dezvoltare Regională 2021-2030 al regiunii Sud-Muntenia şi îşi asumă contribuţia la îndeplinirea acestora. 
Necesitatile de finantare reprezinta o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare(BL-buget local, 
BS-buget de stat, FC-fonduri comunitare, FP-fonduri private, FE-fonduri europene). 
Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2021-2030, ciclu de finantare european2021-2027, din domeniul 
agriculturii, zootehniei, infrastructurii, transportului, mediului, economic, turistic, educatiei, culturii, sanatatii, 
asistentei  sociale, administratiei publice, va duce la cresterea economica a comunei Tătărani cat si la cresterea 
nivelului de trai a locuitorilor zonei. Pentru a-si atinge obiectivele propuse se urmareste atragerea de fonduri  
comunitare si private intr-un procent cat mai mare si micsorarea fondurilor provenite de la bugetul de stat. 
Cofinantarea proiectelor, cat si realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de fezabilitate, intocmirea documentatiei, 
trebuie sustinute din fondurile rezultate de la bugetul local. 
Se va acorda o atentie deosebita si intocmirii documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului, 
prezentate prin intermediul studiilor de fezabilitate si proiectelor tehnice(evolutia estimata a veniturilor si 
cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp – de regula urmatorii 7 sau 10 , indicatori de rentabilitate, etc). 
Elementul cheie al al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii locale. 
Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii proiectului. Cheltuielile 
care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor avea o structura omogena  si, din acest motiv, 
trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria comunei Tătărani. 

ESTIMAREA FINANŢĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI TATARANI 
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Bugetul  general al UAT Tătărani, este instrumentul care stabileste si autorizeaza , pentru fiecare exercitiu financiar, 
suma totala a veniturilor si a cheltuielilor considerate necesare. 
Principiile pe care se bazeaza si este intocmit bugetul local, sunt urmatoarele: unitate, exactitate bugetara, anualitate, 
echilibru, unitate de cont, universalitate,  specificitate, buna gestiune financiara si mai ales, transparenta. 
Din punct de vedere al indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse prin intermediul Strategiei de 

Dezvoltare Locala a comunei Tătărani  in perioada 2021 -2030, acestea se vor face prin:  
 Elaborarea unor planuri de actiune prin care obiectivele de dezvoltare locala se vor realiza, cat si aprobarea 

acestora in cadrul UAT; 
 Identificarea, selectarea si dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul comunei(fise de proiecte, analiza si 

corelarea proiectelor identificate in raport cu obiectivele sectoriale si strategice, precum si cu dezvoltarea 
locala, impactul estimat al proiectului local), in vederea identificarii celor mai bune solutii pentru atingerea 
obiectivelor si prioritatilor locale propuse; 

 Urmarirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 
 Respectarea termenelor de executie propuse pentru diferite obiective investitionale; 
 Monitorizarea progreselor realizate ; 
 Raportarea periodica a obiectivelor realizate; 

 
  

INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVEOR  COMUNEI VALEA LUNGĂ INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVEOR  COMUNEI TATARANI 
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Portofoliul de proiecte                       

(acţiuni propuse 2021-

2027) 
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PROIECT Localitatea 
(alte 
detalii) 

STADIU 
PROIECT 

SURSA DE FINANŢARE  
1.Valoarea lucrarii 

-estimativ EURO fara TVA 

2.Lucrari in executie 

3.Alte detalii 

 

 ** Se bifează la stadiu proiect, 
daca există SF, PT, DE, Execuţie 
sau la Sursa de finanțare. 

Tătărani I 

D 

E 

E 

S 

F 

P 

T 

D 

E 

E
x
e
c
u
t
i
e 

 

B
u
g
e
t 
d
e 
s
t
a
t 

B
u
g
e
t 
l
o
c
a
l 

F
o
n
d
u
r
i 
U
E 

Surse 
private 
(parteneria
t public-
privat) 

 

  AGRICULTURĂ, 
SILVICULTURĂ ŞI 
DEZVOLTARE RURALĂ 

            

1 Înfiinţarea şi modernizarea fermelor  
Agricole 
 

          Idee - este necesar modernizarea fermele 
agricole existente. Mentionam ca fermele 
agricole sunt private.  

2 Creşterea valorii adaugate a 
produselor agricole şi forestiere 
 

          Idee - este necesar cresterea valorii 
adaugate a produselor agricole si 
forestiere. Mentionam ca pe raza 
comunei sunt urmatoarele suprafete de 
padure: 

- 225 ha in administrare publica 

- 2082 ha in administrarea 
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Ocolului Silvic 

- 1200 ha in administrarea 
persoanelor fizice 

 
3 Sprijinirea exploataţiilor agricole 

(fermelor) de semisubzistenţă 
 

 x         Sprijinirea fermelor de semisubzistenta 
se face prin intocmirea de dosare pentru 
subventie APIA si prin Directiile 
Agricole se organizeaza actiuni prin care 
se propun solutii eficiente 

4 Susţinerea formelor asociative 
 

           Idee - se realizeaza sustinerea formelor 
asociative prin actiuni organizate de  
Asociatia Grupul de Actiune Locală 
„Valea Ialomiţei” 

5 Sprijinirea fermierilor şideţinătorilor 
de păduri să utilizeze serviciile de 
consiliere şiconsultanţă în vederea 
îmbunătăţiriiperformanţelor generale 
ale activităţii acestora conform 
înregistrării apia 

 x          Idee - este necesar infiintarea de zone 
impadurite, se ofera sprijin, consiliere si 
consultanta viitorilor investitori si 
detinatori de paduri  
   
 
 

6 Reabilitare fond forestier 
 

          Nu este cazul  
 

7 Adaptarea agriculturii şi silviculturii 
în acord cu măsurile de creştere a 
competitivităţii 
 

          Nu este cazul 
 

8 Împădurirea terenurilor agricole şi 
neagricole 
 

            
Nu este cazul 

9 Dezvoltarea pomiculturii şi 
valorificarea florei spontane  
 

 x         Idee - este necesar dezvoltarea 
pomiculturii. Pe raza comunei sunt 
culturi intensive si neintensive de mar, 
prun si cires.  
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10 Înfiinţarea grupurilor de producători – 
campanii de informare 
 

 x    x     Idee - campaniile de informare pentru 
infiintarea grupurilor de producatori se 
realizeaza prin Asociatia Grupul de 
Actiune Locală „Valea Ialomiţei” 
 

11  Promovarea iniţiativelor de 
dezvoltare rurală 
 

 x    x     Idee - promovarea iniţiativelor de 
dezvoltare rurală se realizeaza prin 
Asociatia Grupul de Actiune Locală 
„Valea Ialomiţei” 
 

12 Îmbunătăţireaşiperfecţionareacompete
nţelor profesionale a persoanelor 
adulte care activează în domeniile 
agriculturii, silviculturii (inclusiv 
proprietari de pădure) şi industriei 
agro-alimentare 

 x         Idee - este necesar organizarea periodica 
de cursuri de perfectionare a 
competentelor profesionale a persoanelor 
adulte din domeniul silviculturii inclusiv 
proprietarii de padure,  
 
  

13 Calificarea şi recalificarea, instruirea 
şiperfecţionarea persoanelor ocupate 
în agricultura de subzistenţă 
 

 x    x     Idee - este necesar instruirea si 
perfectionarea privind calificarea si 
recalificarea  persoanelor ocupate în 
agricultura de subzistenţă  
 
 

14 Prevenirea creşterii numărului de 
persoane implicate în agricultura de 
subzistenţă 
 

          Idee - prevenirea cresterii numarului de 
persoane implicate in agricultura de 
subzistenta se realizeaza prin actiuni 
de informare periodica,  
   
  

15 Crearea de facilităţi persoanelor fizice 
sau juridice pentru încurajarea 
realizării unor împăduriri de mici 
dimensiuni, plantaţii de livezi şi 
păduri de protecţie 
 

          Idee - este necesar realizarea 
periodica de campanii de achizitie si 
plantare a puietilor pentru impadurire   
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16  Reabilitarea şi întreţinerea păşunilor 
 
 

 x    x     Idee - reabilitarea si intretinerea 
islazului comunal se realizeaza de 
catre administratia locala din bugetul 
local, suprafata totala a islazului este 
de 327 ha. 
 

 

 

 

  INFRASTRUCTURA 

LOCALITĂŢII ŞI TRANSPORT 

            

17 Modernizare drumurilor comunale (a 

se specifica distanţa şi denumirea 

drumurilor) 

 

 x    x       
Idee – mentionam ca DC 118 – cu 
lungimea de 2 km este asfaltat prin 
finantare de la Consiliu Judetean si 
Buget Local   
 

18 Realizare de alei pietonale în comună 
 

 x         Idee - este necesar realizarea de alei 
pietonale pe o lungimea estimata de 
14 km in sat Gheboieni, nu sunt 
realizate documentatiile tehnice    
 
 

19 Modernizarea sistemului rutier 
 

 x         Idee, in comuna 95% din drumuri sunt 
asfaltate este necesar modernizarea 
drumurilor pietruite ce reprezinta 5%, nu 
este intocmita documentatia tehnica   
 

20 Constructie pod (a se specifica 
râul/pârâul peste care se construireşte 
podul, distanţa şi drumul comunal) 
 

 x         
 Idee - este necesar reabilitarea unui pod 
peste raul Dambovita, este intocmita 
documentatia tehnica  
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21 Realizarea sau modenizarea sau 
extinderea reţelei de alimentare cu apă 
(a se specifica distanţa în km, genul 
lucrării şi locaţia) 
 

 x    x     Reteaua de alimentare cu apa este 
functionala pe o lungime de 50 de km, 
este in curs de implementare prin POIM 
un proiect de reabilitare a retelei de 
alimentare cu apa pe o lungime de 24 de 
km.  
  
 

22  Realizarea sau extinderea reţelei de 
canalizare (a se specifica distanţa în 
km, genul lucrării şi locaţia) 
 

 x    x      Idee – proiectul de realizare a retelei de 
canalizare este in curs de implementare 
pe o lungime de 32 de km.  
  

23 Realizarea staţie de epurare şi tratare a 
apelor reziduale 
 

          
Nu este cazul 

24 Realizarea reţelei de distribuţie gaz 
metan (a se specifica distanţa în km) 
 

 x    x      Idee – documentatia tehnica pentru 
proiectul de realizarea a retelei de 
distributie gaz metan este in curs de 
elaborare pentru necesarul intregii 
comune.  
 

25 Lucrări de cadastru imobiliar 
intravilan şi extravilan reactualizare  
PUG 
 

     x     
 Idee – lucrarile de cadastru imobiliar 
intravilan si extravilan - PUG-ul este 
reactualizat    

26 Montarea unui post de transformare în 
localitate în vederea îmbunătăţirii 
parametrilor curentului electric 
 

 x          Idee - este necesar montarea unui post 
de transformare in localitate în vederea 
îmbunătătirii parametrilor curentului 
electric   
  

27 Lucrări de reabilitare a reţelei de 
iluminat public în comună 
 

 x    x     Idee – este necesar extinderea retelei de 
iluminat public pe o lungime de 1 km, 
mentionam ca reteaua de iluminat public 
este reabilitata si modernizata 100%  
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28 Dotare cu utilaje şi echipamente 
pentru serviciul de gospodărire 
comunală şi salubritate (masină de 
colectare, pubele etc) (a se specifica 
denumirea utilajelor  
necesare şi numărul lor) 
 
 

     x     

 Idee - nu este cazul, de aceasta activitate 
se ocupa - ADI DAMBOVITA 

29 Îmbunătăţirea serviciilor de transport 
pentru persoane prin construirea de 
staţii de autobus 
 

     x     
 Idee – este necesar, statiile de autobus se 
vor construi din buget local 
 

30 Reabilitarea drumurilor agricole 
 
 

    Idee - este necesar reabilitarea 
drumurilor agricole pe o lungime de 70 
km 
   

31 Amenajarea spaţiilor verzi din 
localitate, inclusiv cele situate lângă 
trotuare 
 

 x          Idee - este necesar amenajarea spaţiilor 
verzi din localitate, inclusiv cele situate 
lângă trotuare   
 
  

32 Construire/modernizare parcări şi 
trotuare 
 
 

 x          Idee - este necesar construirea de 
parcari, nu este realizata documentatia 
tehnica  
 

33 Crearea unui sistem de supraveghere 
modern pentru creşterea 
siguranţeicetăţenilor 
 

 x    x     
 Idee - este necesar extinderea sistemului 
de supraveghere existent  
 

34 Conectarea instituţiilor publice din 
localitate la internet prin conexiuni 
broadbandşi promovarea conceptului 
de e-educatie, e-guvernare, e-sanatate 
 

 x    x     
 Idee - este necesar promovarea 
conceptului de e-educatie, e-guvernare, 
e-sanatate 
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35 Asigurarea accesului la internet al 
populaţiei prin crearea de acces point  
internet în zonă Parc– Primarie 
 

 x    x      Idee - este necesar extinderea zonei prin 
care se asigura populatiei acces la point 
internet 
   

36 Asigurarea de facilităţi pentru 
investitorii care dezvoltă servicii IT în 
localitate 
 

          Idee - se pot asigura spatii  pentru 
investitorii care doresc sa dezvolte 
servicii IT in comuna   
 
 

37 Asigurarea spaţiilor necesare astfel 
încât cimitirele să corespundă nevoilor 
orasului: 
 

 x         Idee - este necesar asigurarea spaţiilor 
necesare astfel încât cimitirele să 
corespundă nevoilor comunei  
  

  modernizare şi extindere cimitire 
existente 
 
 
 

          
Idee - este necesar modernizarea si 
extinderea cimitirelor in satele: Caprioru, 
Gheboieni, Priboiu, Tatarani.  
 

   modernizare şi reabilitare capele 
conform  
standardelor U.E. 
 

 x         Idee - este necesar construirea de capele 
moderne conform standardelor U.E. in 
satele:  
 Caprioru, Gheboieni, Priboiu, Tatarani.  
 
 
 

  modernizare căi de acces cimitire 
 
 

 x         
Idee – este necesar modernizarea cailor 
de acces a cimitirilor din comuna   

38 Construirea de rampe de acces în toate 
instituţiile de interes public în vederea 
facilitării accesului persoanelor cu 
dizabilităţi 
 

     x     Idee – este necesar modernizarea 
rampelor de acces în toate instituţiile de 
interes public în vederea facilitării 
accesului persoanelor cu dizabilităţi 
  



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 Comuna Tătărani,  Judeţul Dâmboviţa 
 

Page | 134  

 

39 Implementării unor mijloace de 
supraveghere şi sistematizare a 
traficului (benzi producătoare de 
zgomot pentru atenţionare), 
semnalizarea şi protejarea trecerilor de 
pietoni în mod deosebit în 
proximitatea unităţilor de învăţământ 
 

 x         Idee, este necesar implementarea 
mijloacelor de supraveghere si 
sistematizare a traficului 
 

40 Extindere construire – zone noi de 
locuit 
 
 

            
Idee – este necesar extinderea noilor 
zone de locuit  
 

41 Crearea de pontoane pentru zona de 
pescuit 
 
 

          
Idee – este necesar crearea de pontoane 
pentru zona de pescuit 
 

  MEDIU             

42 Lucrări de regularizare a albiei 
pârâu/râu şi apărări de maluri pt. 
prevenirea şi reducerea  consecintelor 
distructive ale inundaţiilor (a se 
specifica râul / pârâul unde se doreşte 
efectuarea acestor lucrări şi distanţa în 
km) 
 

 x         

Idee – sunt necesare lucrări de 
regularizare a albiei pârâu/râu ș i apărări 
de maluri pt. prevenirea ș i reducerea  
consecintelor distructive ale inundaț iilor 
  

43 Organizarea sistemului de colectare 
selectivă, a spaţiului de depozitare 
temporară şi transportul deşeurilor 
 
 

     x     
Idee - este  un serviciu contractat cu ADI 
DAMBOVITA 
 

44 Închiderea platformelor de gunoi 
 
 

     x      S-a realizat inchiderea platformelor de 
gunoi  
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45 Studiu de fezabilitate amenajare 
groapă pentru deşeuri inerte şi din 
construcţii 
 
 

 x          Idee - este necesar elaborarea unui 
studiu de fezabilitate pentru amenajarea 
de gropi pentru deseuri inerte si din 
constructii 
  

46  Identificarea rampelor de gunoi 
neautorizate şi dezafectarea acestora. 
 
 

     x     
 Periodic se identifica si se dezafecteaza 
rampele de gunoi neautorizate   
  

47 Reabilitarea şi modernizarea 
sistemelor existente de colectare şi 
transport deşeuri 
 
 

     x     
 Idee - este un serviciu externalizat catre 
ADI DAMBOVITA 
 

48  Dotări pentru intervenţii în caz de 
situaţii de urgenţă (autospecială PSI, 
buldo-excavator, volă, tractor cu 
remorca şi alte dotări) 
 

 x         
 Idee – sunt necesare dotări pentru 
interventii în caz de situatii de urgentă 
 

49 Consiliere şi informarea populaţiei 
pentru protecţia mediului şi colectarea 
selectivă a deşeurilor 
 

 x    x     Idee- este necesar periodic consilierea 
si informarea populatiei pentru 
protectia mediului 
  

50 Implementarea unui sistem integrat de 
colectare selectivă a deşeurilor la nivel 
de localitate sau în parteneriat cu alte 
administraţii locale învecinate 

     x     Idee - pentru aceasta actitivate comuna 
face parte dintr-un proiect amplu 
 implementat de ADI DAMBOVITA 
 

51 Achiziţia de echipamente pentru staţia 
de sortare şi de transfer şi punerea în 
funcţiune a acesteia 
 

     x     
 Idee - pentru aceasta actitivate comuna 
face parte dintr-un proiect amplu  
implementat de ADI DAMBOVITA 

52 Reducerea cantităţii de deşeuri 
biodegradabile depozitate prin 
realizarea unei staţii de compost 

 x         Idee - este necesar realizarea unei statii 
de compost  
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53 Cresterea eficienţei energetice a 
clădirilor publice şi a blocurilor de 
locuinţe prin lucrări de reabilitarea 
termică 
 
 

          

Idee - sunt necesare lucrari de reabilitare 
termica a cladirilor publice  
 

54 Crearea de sisteme centralizate de 
furnizare a energiei termice pentru 
blocurile de locuinţe utilizând sisteme 
convenţionale de încălzire completate 
de sisteme ce utilizează energii 
nepoluante (solare, eoliene, etc) 

          

 Nu este cazul 
 

55 Reducerea consumului energetic al 
localităţii prin modernizarea reţelei de 
iluminat public şi înlocuirea lămpilor 
actuale poluante cu lămpi solare sau 
alte sisteme care reduc consumul de 
energie electrică 

 x          Idee - este necesar implementarea unui 
proiect de reducere consumului energetic 
al localitătii prin modernizarea reţelei de 
iluminat public şi înlocuirea lămpilor 
actuale poluante cu lămpi solare sau alte 
sisteme care reduc consumul de energie 
electrică 
  

56 Acordarea de facilităţi pentru 
realizarea de infrastructuri de generare 
şi distribuire a surselor de energie 
alternativă, promovarea culturilor 
energetice şi a proiectelor de energie 
eoliană, biomasă, energie solară 

 x          Idee - este necesar promovarea culturilor 
energetice şi a proiectelor de energie 
eoliană, biomasă, energie solară, se pot 
acorda facilitati pentru realizarea de 
infrastructuri de generare şi distribuire a 
surselor de energie alternativă. 
Consiliul Local pune la dispozitie un 
teren expus solar cu o suprafata de 20 ha. 
 

57 Ameliorarea progresivă a capacităţii 
de producţie a terenurilor agricole 
degradate, menţinerea biodiversitătiişi 
dezvoltarea continuă a funcţiilor 

           Idee - este necesar ameliorarea 
progresivă a capacitătii de productie a 
terenurilor agricole degradate, 
mentinerea biodiversitătiişi dezvoltarea 
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ecologice şi sociale ale pădurilor continuă a funcţiilor ecologice şi sociale 
ale pădurilor  
  

58 Reducerea eroziunii solului prin 
lucrări de apărare a malurilor 
împotriva eroziunii în zonele afectate 
de acest fenomen şiacţiuni de 
împădurire în zonele de formare a 
viiturilor, în zonele inundabile şi în 
luncile râurilor 
 
 

          

Idee - este necesar implementarea unui 
proiect integrat privind preluarea apelor 
pluviale ce rin din aval catre celelalte 
comune   
 

59  Realizarea de perdele de protecţie a 
căilor de comunicaţii, localităţilor şi 
câmpului 

          
 Nu este cazul 

60 Prevenirea/reducerea efectelor 
riscurilor naturale prin modernizarea 
sistemului de intervenţii în situaţii de 
urgenţă (sistemul de avertizare); 
 

 x         Idee - este necesar modernizarea 
sistemului de interventii in situatii de 
urgenta (sistemul de avertizare)  
 
 

61 Dezvoltarea activităţilor de 
conştientizare a populaţiei asupra 
necesităţii conservării mediului 
înconjuratorşi de implicare a acesteia 
în activităţi de protejare a mediului 
 

 x         
Idee - este necesar dezvoltarea 
activitatilor de constientizare a populatiei 
asupra necesitatii conservarii mediului 
inconjurator  
  

62 Reabilitare fond forestier 
 
 
 

          
Idee - este necesar reabilitarea fondului 
forestier 
 

  ECONOMIC             

63 Modernizarea şi diversificarea pieţelor 
agroalimentare în localitate 
 

          Idee - este necesar modernizarea pietei 
existente  
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64 Susţinereainiţiativelor asociative 
pentru creşterea eficienţei economice 
a exploataţiilor agricole, creşterea 
puterii de negociere pe pieţele de 
desfacere şi a capacităţii de 
valorificare superioară a producţiei 

     x     
 Idee - este necesar susţinerea 
iniţiativelor asociative pentru cresterea 
eficienţei economice a exploataţiilor 
agricole  
  

65 Stimularea înfiinţării unor centre de 
prestări servicii pentru agricultură 
(mecanizare, reparaţii utilaje, 
furnizare seminţe, îngrăşăminte, 
insectofungicide etc.), prin acordarea 
de facilităţi 

          

Idee – este necesar stimularea înfiintării 
unor centre de prestări servicii pentru 
agricultură 

66 Inventarierea terenurilor neutilizate, 
care vor fi puse la dispoziţia 
întreprinzătorilor locali, în vederea 
dezvoltării propriilor afaceri, în 
agricultură şi zootehnie, în baza unui 
acord avantajos pentru ambele părţi 

 x         

Idee – este necesar inventarierea 
terenurilor neutilizate, care vor fi puse la 
dispozitia întreprinzătorilor locali   

67 Identificarea oportunităţilor de 
parteneriat public-privat în vederea 
demarării de activităţi în domeniul 
industrial 
 
 

 x         
 Idee - este necesar identificarea 
oportunitatilor de parteneriat public 
privat   
  

68 Informarea cetăţenilor asupra 
programelor de finanţare 
nerambursabilă 
 
 

     x      Se organizeaza periodic actiuni de 
informare a cetatenilor asupra 
programelor de finantare nerambursabila 
folosind materiale printate 
  

69 Sprijinirea cetăţenilor în 
obţinereasubvenţiilor destinate 
dezvoltării agriculturii 

     x      Idee - este ofera sprijin cetatenilor în 
obţinerea subvenţiilor destinate 
dezvoltării agriculturii 
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70 Realizarea unui studiu asupra situaţiei 
resurselor umane din localitate şi 
furnizarea acestor 
informaţiipotenţialilor învestitori 
 

 x           
 
Idee - este necesar realizarea unui studiu 
asupra situatiei resurselor umane din 
localitate 
 
 

71 Elaborarea unei baze de date 
disponibile pe internet privind 
oportunităţile locale de dezvoltare a 
afacerilor în localitate 
 

 x           
Idee – este necesar elaborarea unei baze 
de date disponibile pe internet privind 
oportunităţile locale de dezvoltare a 
afacerilor în localitate 
 
 
 

72 Elaborarea unui program de atragere a 
investiţiilor 
 
 

 x         
 Idee - este necesar elaborarea unui 
program de atragere a investitiilor 
  

73 Elaborarea unui Ghid de produse şi 
servicii oferite de mediul de afaceri 
local 
 
 

 x           
Idee – este necesar elaborarea unui Ghid 
de produse şi servicii oferite de mediul 
de afaceri local 
 

74 Promovarea IMM-urilor din localitate 
şi a produselor/serviciilor acestora 
prin susţinerea participării comune la 
târguri şi expoziţii, elaborarea de 
materiale de prezentare a localitătii cu 
secţiune de economie inclusă, 
promovarea prin încheierea de 
înfrăţirişi schimburi de experienţă cu 
localitate din străinătate 

 x          Idee - sunt necesare actiunile de 
promovare a IMM-urilor din localitate şi 
a produselor/serviciilor acestora prin 
sustinerea participării comune la târguri 
şi expozitii, elaborarea de materiale de 
prezentare a localitătii cu sectiune de 
economie inclusă, promovarea prin 
încheierea de înfrăţirişi schimburi de 
experienţă cu localitate din străinătate 
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75 Asigurarea de facilităţi pentru 
înfiinţarea unui birou de informare 
şiconsultanţă în domeniul economic şi 
juridic 
 
 

 x         
 Idee - se pot asigura facilitati pentru 
infiintarea unui birou de informare si 
consultanta in domeniul economic si 
juridic 
  

76 Sprijinirea dezvoltării I.M.M.-urilor 
din domeniul industrial şi al serviciilor 
(creşterea numărului IMM-urilor) prin 
acordarea de facilităţi la plata taxelor 
şi impozitelor asupra terenurilor şi 
clădirilor 

 x         

 Idee - se sprijina dezvoltarea IMM-urilor 
din domeniul industrial si al serviciilor  
  

77 Identificarea spaţiilor disponibile şi a 
terenurilor aparţinând Primăriei, care 
pot fi concesionate eventualilor 
investitori 
 
 

 x    x      Idee - sunt identificate spaţiile 
disponibile şi a terenurile aparţinând 
Primăriei care pot fi concesionate 
eventualilor investitori 
 
  

78 Construirea infrastructurii publice 
necesare desfăşurării activităţilor 
economice (utilităţi, construire spaţii 
de desfacere a produselor, spaţii 
pentru funcţionarea firmelor gen 
incubator de afaceri); 
 

 x    x     

 Idee - infrastructura publica necesara 
desfasurarii activitatilor economice este 
construita in proportie de 90%,   
 

79 Organizarea de evenimente, în 
parteneriat cu AJOFM pentru 
promovarea culturii antreprenoriale în 
rândul tinerilor 

     x     Se organizeaza periodic evenimente in 
parteneriat cu AJOFM pentru 
promovarea culturii antreprenoriale in 
randul tinerilor 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 Comuna Tătărani,  Judeţul Dâmboviţa 
 

Page | 141  

 

  
 

80 Promovarea programelor derulate de 
guvern pentru stimularea înfiinţării 
microintreprinderilor 

     x      Idee - este necesara promovarea 
programelor derulate de guvern pentru 
stimularea înfiinţării 
microintreprinderilor 
  

81 Dezvoltarea de parteneriate între 
autorităţile publice locale, societatea 
civilă şi comunitatea de afaceri pentru 
dezvoltarea zonelor de agrement 
 

 x          Idee - este necesar dezvoltarea de 
parteneriate între autorităţile publice 
locale, societatea civilă şi comunitatea de 
afaceri pentru dezvoltarea zonelor de 
agrement 
  

82 Facilitarea dezvoltarii unor 
evenimente şi activităţi tematice de 
promovare a pescuitului local 
 

     x     
 Ziua comunei Tătărani se organizaza pe 
data de 15 august. 

83 Diversificarea către activităţi non-
agricole, crearea şi dezvoltarea de 
microîntreprinderi 
 

 x         Idee - este necesar diversificarea 
activitatilor non-agricole  
  
 

  TURISM             

84 Construirea unui complex turistic şi de 
agrement în comună (a se specifca 
locaţia li profilul complexului turistic) 
 

 x           
Idee – este necesar construirea unui 
complex turistic si de agrement în 
comună  

85 Sprijinirea înfiinţării unor unităţi de 
alimentaţie publică 
 
 

 x           Idee - se ofera sprijin pentru infiintarea 
unor unitati de alimentatie publica  
  
  

86 Promovarea turismului cultural-
religios 
 
 

 x          Idee – este necesar.  
"Stejarul Secular", sat Gheboieni, 
comuna Tătărani 
Valea Aninoasei, sat Căprioru, comuna 
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Tătărani 
87 Includerea obiectivului cultural 

biserica în circuitele turistice existente 
la nivel de judeţ 
 
 

          
Idee – este necesar includerea 
obiectivului cultural biserica în circuitele 
turistice existente la nivel de judeţ 
 

88 Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi 
din spaţiul Uniunii Europene şi 
realizarea de schimburi cultural-
turistice; 
 
 
 
 

 x         

Idee – este necesar infrăţirea localităţii cu 
alte localităţi din spaţiul Uniunii 
Europene şi realizarea de schimburi 
cultural-turistice 

89 Crearea de evenimente culturale care 
să devină tradiţionale 
 
 

     x     In comuna se desfasoara urmatoarele 
evenimente cultural-traditionale: 
Ziua comunei Tătărani - 15 august 
Târg săptămânal - sâmbăta 

90 Crearea unui brand al comunei şi 
promovarea obiectivelor şi a 
evenimentelor culturale prin internet, 
pliante, broşurişiinfo-chioşc 
 
 

 x         
  
Idee – este necesar crearea unui brand al 
comunei si promovarea obiectivelor şi a 
evenimentelor culturale prin internet, 
pliante, broşuri şi info-chioşc 

91 Dezvoltarea şi promovarea turismului 
gastronomic, prin valorificarea 
tradiţiilor locale şi a interferenţei 
diferitelor culturi în domeniu 
 
 

          

Nu este cazul  
 

  EDUCATIE             

92 Reabilitarea sau modernizarea Şcolilor 
/ grădiniţelor din comună (a se 
specifica denumirea exactă a fiecarei 

 x    x       
Idee – este necesar 
reabilitarea/modernizarea/extinderea 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 Comuna Tătărani,  Judeţul Dâmboviţa 
 

Page | 143  

 

locaţii şi genul lucrării) urmatoarelor unitati de invatamant: 
1. Scoala Gimnaziala din satul 

Gheboieni 
2. Scoala Gimnaziala din satul 

Priboiu 
3.  Scoala Gimnaziala din satul 

Tatarani  
4. Gradinita din satul Gheboieni 
5. Gradinita din satul Priboiu 
6. Gradinita din satul Caprioru 

 
Proiectul finantat prin PNDL2 de 
reabilitare, modernizare, extindere si 
dotare pentru Scoala Gimnaziala din 
satul Caprioru este in curs de 
implementare.   
 
 

93  Dotarea cu mobilier a Şcolilor / 
grădiniţelor (a se specifica denumirea 
exactă a fiecarei locaţii) 
 

 x         
Idee – este necesar dotarea cu mobilier a 
scolilor si a grădinitelor  

94 Construire scoală / grădiniţă 
 

          Nu este cazul 
 

95  Amenajarea unei  baze sportive în 
comună (a se specifica locaţia) 
 

 x         Comuna detine o baza sportiva situata in 
satul de resedinta Tatarani 
 

96 Construcţia unei săli de sport în cadrul 
şcolilor (a se specifica locaţia) 
 
 

     x       
 Idee – este necesar construirea de sali de 
sport in scolile din satele Tătărani si 
Căprioru 
 

97  Amenajarea şi dotarea unui centru de 
joacă şi recreere pentru copiii comunei 
(a se specifica locaţia) 

 x           Idee - este necesar amenajarea si 
dotarea de centre de joaca si recreere 
pentru copiii  din satele: Tătărani, 
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Gheboieni, Căprioru, Priboiu 
 

98 Construcţia unei creşe 
 
 
 

          
Idee – este necesar constructia a doua 
crese in satele Priboiu si Gheboieni  

99  Dotarea cu materiale didactice a 
unităţilor de învăţământ din localitate 
şiîmbogăţirea fondului de carte al 
bibliotecilor şcolare 
 
 

 x         
Idee – este necesar dotarea cu materiale 
didactice a unităţilor de învăţământ din 
localitate şiîmbogăţirea fondului de carte 
al bibliotecilor şcolare 
  

100 Realizare website de prezentare a 
instituţiilor de învăţământşi a 
activităţii acestora 
 
 

 x           Idee - este necesar realizarea de 
website de prezentare a institutiilor de 
invatamant 
 

101 Asigurarea condiţiilor pentru 
derularea de programe de formare în 
psihopedagogie aplicată, în parteneriat 
cu Casa Corpului Didactic  
 
 

 x         
 Idee - se asigura conditii pentru 
derularea de programe de formare in 
psihopedagogie aplicata  
 

102  Asigurarea condiţiilor pentru 
instruirea în managementul proiectelor 
pentru persoanele implicate în 
gestionarea proiectelor europene la 
nivelul unităţilor de învăţământ, în 
parteneriat cu Casa Corpului Didactic  

     x     
 Idee - se asigura conditiile necesare 
pentru instruirea in managementul 
proiectelor pentru persoanele implicate in 
gestionarea proiectelor europene 
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103  Sprijinirea şcolilor din localitate 
pentru iniţierea şi derularea de 
proiecte de schimb de experienţă şi 
parteneriate în domeniul 
învăţământului gen Comenius Regio 
(se pot derula activităţi precum vizite 
de studiu, schimburi de experienţăşi 
bune practici, şcoli de vară, sesiuni de 
formare comune, conferinţe, seminarii 
etc) 

 x    x     

Idee - se sprijina scolile din localitate 
pentru initierea si derularea de proiecte 
de schimb de experiente si parteneriate   

104 Asigurarea condiţiilor pentru formarea 
profesorilor, a formatorilor şi a altor 
categorii de personal care lucrează cu 
persoane cu risc de părăsire timpurie a 
şcolii, în parteneriat cu furnizori de 
servicii de formare şi/sau Casa 
Corpului Didactic 

 x    x     
Idee - se asigura conditiile necesare 
pentru formarea profesorilor, a 
formatorilor si a altor categorii de 
personal  
 

105  Asigurarea condiţiilor pentru 
furnizarea serviciilor de 
educaţieremedială (validarea învăţării 
anterioare, detectarea lacunelor în 
pregătire, ore de recuperare, orientare 
psihologică şi profesională), în 
parteneriat cu furnizori de servicii 
acreditaţi; 

 x    x     

Idee - se asigura conditii pentru 
furnizarea serviciilor de educatie 
remediala in parteneriat cu furnizori de 
servicii acreditati   
 

106 Derularea, în cadrul unităţilorşcolare, 
a programelor de tip “a doua şansă” 
pentru reintegrarea în educaţie a celor 
care au părăsit de timpuriu şcoala 
(inclusiv activităţi de alfabetizare), în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean  

  x   x     
Idee – este necesar derularea, în cadrul 
unităţilor şcolare, a programelor de tip “a 
doua şansă” pentru reintegrarea în 
educaţie a celor care au părăsit de 
timpuriu şcoala 
 



Strategia de dezvoltare locală 2021 – 2030 Comuna Tătărani,  Judeţul Dâmboviţa 
 

Page | 146  

 

107 Susţinerea promovării spiritului 
antreprenorial şi a cetăţeniei active în 
educaţie, prin intermediului unui 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean  

 x    x     
 Idee - se sustine promovarea spiritului 
antreprenorial si a cetateniei active in 
educatie   
 

108 Asigurarea suportului material pentru 
realizarea unei publicaţiişcolare 
 
 
 
 

 x         

 Idee - este necesar realizarea de 
publicatii scolare  
 

  CULTURA             

109 Reabilitarea sau modernizarea sau 
construcţia căminului cultural (a se 
specifica locaţia căminului cultural şi 
genul lucrării) 

 x         
Idee -  este necesar reabilitarea, 
modernizarea si dotarea căminului 
cultural   

110 Reabilitarea sau construcţia bisericii 
din comună (a se specifica locaţia) 

           Idee - sunt necesare lucrari de  
reabilitare pentru toate bisericile din 
comuna  
 

111 Realizarea de materiale de promovare 
a obiectivelor de patrimoniu şi a 
valorilor culturii locale (ex: pliante, 
album) 
 

 x         Idee – este necesar realizarea de 
materiale de promovare a obiectivelor de 
patrimoniu şi a valorilor culturii locale 
(ex: pliante, album) 
 

112 Montarea de panouri informative 
pentru localizarea spaţială a 
obiectivelor culturale 
 
 

 x         
 Idee – este necesar montarea de panouri 
informative pentru localizarea spaţială a 
obiectivelor culturale 
  

113 Amenajarea spaţiului bibliotecii 
şiîmbogăţirea fondului de carte 
 
 

 x          Idee - este necesar atat reabilitarea, 
modernizarea si amenajarea spatiului 
bibliotecii cat si imbogatirea fondului de 
carte   
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114 Campanii de marketing cultural pentru 
a creşte vizibilitatea evenimentelor 
propuse sau consacrate 
 

 x          Idee - este necesar crearea de campanii 
de marketing cultural pentru a creşte 
vizibilitatea evenimentelor propuse sau 
consacrate 
  

115 Realizarea Centrului de tineret 
(activităţi de consiliere în domeniul 
educaţiei pentru sănătate, privind 
cariera şi problemele tinerilor, 
consultanţă pentru înfiinţarea de 
ONG-uri sau organizaţii de tineret dar 
şi pentru programe europene/ 
guvernamentale adresate tinerilor, 
informaţii despre structurile asociative 
naţionale, ateliere de creaţie artistică 
şi populară, activităţi teatrale) 

 x         
 Idee - este necesar realizarea centrului 
de tineret pentru desfasurarea de 
activitati de consiliere in domeniul 
educatiei pentru sanatate, privind cariera 
si problemelor tinerilor 
 
 
 
 

116 Elaborarea şi realizarea unui program 
de manifestări culturale sezoniere 

 x         Idee - este necesar elaborarea si 
realizarea unui program de manifestari 
culturale sezoniere  
 

  TINERET             

117 Înfiinţarea unui Centru Comunitar de 
Comunicare, Educaţie şi Resurse 
pentru Tineri; 
 

 x          Idee - este necesar infiintarea unui 
Centru Comunitar de Comunicare, 
Educatie şi Resurse pentru Tineri 
  

118  Promovarea voluntariatului în rândul 
tinerilor din localitatea în vederea 
susţienerii unor servicii sociale 
destinate altor categorii de beneficiari 
(persoane vârstnice, persoane cu 
dizabilităţi) 

 x          Idee - este necesar organizarea de actiuni 
de promovare a voluntariatului în rândul 
tinerilor din localitate în vederea 
susţinerii unor servicii sociale destinate 
altor categorii de beneficiari   
 

119 Dezvarea de servicii prin care să se 
sprijine integrarea socială a tinerilor, 
de exemplu ateliere protejate, birouri 
de consiliere etc în parteneriat cu 

 x          Idee - este necesar dezvoltarea de 
servicii prin care să se sprijine integrarea 
socială a tinerilor, de exemplu ateliere 
protejate, birouri de consiliere etc în 
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furnizori de servicii acreditaţi parteneriat cu furnizori de servicii 
acreditati. 
 
   

120 Promovarea derularii de activităţi 
culturale pentru tineri: înfiinţarea de 
echipe de dansuri populare, dansuri 
moderne, înfiinţarea de publicaţii 
locale (inclusiv publicaţii electronice) 

 x         
 Idee - este necesar promovarea derularii 
de activitati culturale pentru tineri  
 

121 Crearea unei legături între 
comunitatea locală şi AJOFM, 
Primarieşi Inspectoratul 
ScolarJudeţean în vederea analizării 
situaţieişi elaborării unor strategii 
comune şi eficiente în domeniul 
tinerilor şi formării profesionale 
 

     x     

 Exista o buna legatura intre comunitatea 
locala si AJOFM  
   

122 Acordarea de facilităţi tinerilor care 
înfiinţează o afacere în localitate şi 
creează locuri de muncă 
 
 

 x         
 Idee - se acorda facilitati tinerilor care 
infiinteaza o afacere in localitate  
 

123 Organizarea la nivel local a unor 
competiţii sportive (concursuri / 
întreceri) pentru elevi pe diferite 
ramuri sportive  
 
 

 x         

 Nu este cazul 
 

124  Revigorarea echipei de fotbal a 
comunei 
 
 

 x         
Idee – este necesar revigorarea echipei de 
fotbal Vointa Tatarani Seniori Liga 5 
 

125 Înscrierea în circuitul judeţean a 
localitătii ca şi organizator de 
competiţii sportive 

 x         Localitatea este inscrisa in circuitul 
judetean ca organizator de competitii 
sportive 
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126 Construirea de locuinţe sociale 
destinate unor categorii de persoane 
cărora nivelul de resurse şi/sau de 
existenţă nu le permite accesul la o 
locuinţă în proprietate sau închirierea 
unei locuinte în condiţiile pieţei 

 x         

Idee - este necesar construirea de 
locuinte sociale  
  

127 Construirea de locuinţe de serviciu 
pentru păstrarea tinerilor specialişti în 
localitate 
 
 

 x         Idee - este necesar construirea de 
locuinte de serviciu pentru păstrarea 
tinerilor specialisti în localitate 
 
 
 

  SANATATE             

128  Reabilitarea şi dotarea 
corespunzatoare a dispensarului uman 
( a se specifica locaţia) 
 
 

 x         
 Idee - este necesar construirea si dotarea 
unui dispensar nou in satul Gheboieni 
 

129 Asigurarea unei dotări tehnice 
corespunzatoareşi implementarea 
sistemelor informatizate în cabinete 
 

 x         Idee - este necesara asigurarea si 
implementarea sistemelor informatizate 
in cabinete 
  

130 Înfiinţarea unui serviciu de tip 
SMURD şi dotarea acestuia 
 
 
 
 

          

Nu este cazul 
 

131 Înfiinţarea unui centru de permanenţă 
pentru dezvoltarea asistenţei 
ambulatorii 
 

          
 Nu este cazul 
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132 Asigurarea necesarului de resurse 
umane în domeniul sănătăţii prin 
oferirea de facilităţi de cazare în 
locuinţe de serviciu în scopul atragerii 
de specialişti; 
 
 

 x         

Idee – este necesar oferirea de facilitati 
de cazare in locuinte de serviciu in 
scopul atragerii de specialisti in domeniul 
sanatatii   

133 Organizarea unui sistem de primire a 
reclamaţiilor si sugestiilor pacienţilor 
 
 

          

Nu este cazul 

134 Asigurarea spaţiului necesar pentru 
înfiinţarea de noi servicii de sănătate, 
în parteneriat cu furnizori publici şi 
privaţi autorizaţi pentru fiecare 
domeniu abordat, astfel:  

 x         
 Idee - se asigura spatiul necesar pentru 
infiintarea de noi servicii de sanatate  
   

   -cabinet de planificare familială  
 
 

 x         Idee - este necesar infiintarea unui 
cabinet de planificare familiala  
  

    -centru consiliere antifumat, 
antialcool şi consilierea minorilor 
singuri  
 
 

 x         
 Idee - este necesar infiintarea unui 
centru de consiliere antifumat, antialcool, 
consilierea minorilor singuri  
 

   -centru de prevenire/consiliere pentru 
populaţia rroma, eventual cu personal 
sanitar de etnie rroma 
 
 

 x         
Nu este cazul, in comunitate nu exista 
populatie de etnie rroma 
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135  Implementarea unui sistem de 
asistare/monitorizare la domiciliu prin 
buton de panică pentru persoanele ce 
suferă de afecţiuni medicale grave, în 
parteneriat cu un furnizor de servicii 
de îngrijire la domiciliu 

 x         
 Idee - este necesar implementarea unui 
sistem de asistare/monitorizare la 
domiciliu prin buton de panica  
  

136 Realizarea de campanii de informare-
educare–comunicare pe probleme de 
sănătate publică (de ex. educaţie 
pentru sănătate în şcolişi liceu în 
parteneriat cu Direcţia de Sănătate 
Publică  şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean  

 x         
Idee - este necesar  realizarea de 
campanii de informare-educare-
comunicare pe probleme de sanatate 
publica   
 

137 Realizarea de campanii în şcoli 
împotriva fumatului, consumului de 
droguri, bolilor transmisibile, de 
planificare familială, de sănătate 
mintală, pentru un stil de viaţa 
sănătos, în parteneriat cu Centrul de 
Consiliere şi Prevenire Antidrog , 
Direcţia de Sănătate Publică  şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean  

     x     
 Se organizeaza periodic campanii in 
scoli impotriva fumatului, consumului de 
droguri, bolilor transmisibile, de 
planificare familiala, pentru un stil de 
viata sanatos 
 
 

138  Iniţierea unui parteneriat cu sectorul 
ONG care să asigure organizarea unor 
reţele şi grupuri de acţiune pentru 
promovarea unui stil de viaţă sănătos 
(alimentaţie sănătoasă, activitate 
fizică) 

 x         Idee - este necesar initierea unui 
parteneriat cu sectorul ONG care sa 
asigure organizarea unor retele si grupuri 
de actiune pentru promovarea unui stil de 
viata sanatos 
  
 

139  Organizarea unor evenimente publice 
pentru promovarea sănătăţii 
populaţiei, în parteneriat cu Direcţia 
de Sănătate Publică 

 x          Idee - este necesar organizarea periodica 
de evenimente publice pentru 
promovarea sanatatii populatiei in 
parteneriat cu Directia de Sanatate 
Publica  
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140  Asigurarea sprijinului pentru medicii 
de familie în acordarea unor 
stimulente pentru comunitatea rromă 
în scopul prezentării acestora la 
campaniile de vaccinare 

 x    x     
 Nu este cazul, in comunitate nu exista 
populatie de etnie rroma  
 

141  Asigurarea sprijinului pentru medicii 
de familie în acordarea unor 
stimulente pentru gravide, în scopul 
prezentării acestora la consultaţia 
periodică prenatală 

 x    x      Se asigura prin departamentul de 
asistenta sociala sprijin medicilor de 
familie pentru acordarea de stimulente 
pentru gravide  
 

  ASISTENTA SOCIALA             

142 Construirea unui complex social care 
să cuprindă un cămin – azil pentru 
bătrânii comunei şi dotarea acestuia cu  
mobilier (a se specifica locaţia şi 
numărul de locuri) 

 x         Idee - construirea unui complex social 
care să cuprindă un cămin – azil pentru 
bătrânii comunei si dotarea acestuia cu  
mobilier (a se specifica locatia si 
numărul de locuri) 
 

143 Construirea de locuinţe sociale pentru  
grupurile dezavantajate 
 
 

 x          Idee - este necesar construirea de 
locuinte sociale pentru grupurile 
dezavantajate  
 

144 Implementarea, împreună cu alte 
autorităţi publice locale, a unor 
proiecte de dezvoltare regională, 
pentru dezvoltarea şiîmbunătăţirea 
infrastructurii serviciilor sociale: azil 
de bătrâni, case de copii, etc 

 x         
 Idee - se mplementeaza proiecte de 
dezvoltare regionala prin Asociatia 
Grupul de Actiune Locală „Valea 
Ialomiţei” 
 

145  Dotarea unităţilor prestatoare de 
servicii sociale cu echipament special 
(medical, social, terapie reparatorie) 
 
 

 x         
 Idee - este necesar dotarea unitatilor 
prestatoare de servicii sociale cu 
echipament special  
  

146  Încheierea de parteneriate public 
private cu ONG-uri acreditate în 
domeniile:  

 x          Idee - este necesar incheierea de 
parteneriate publice private cu ONG-uri 
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  Servicii specializate pentru persoane 
vârstnice aflate în nevoie;  

 x          Idee - este necesar infiintarea serviciilor 
specializate pentru persoane varstnice 
aflate in nevoie 
 

  Servicii specializate pentru persoane 
cu handicap;  
 

 x         Idee - este necesar infiintarea serviciilor 
specializate pentru persoane cu handicap,  
 

   Calificării şi formării profesionale a  
adultului;  
 
 

 x          Idee - este necesar organizarea de 
cursuri de calificare si formare 
profesionala a adultului 
 

   Servicii specializate pentru copii 
aflaţi în dificultate şi familii 
monoparentale 
 
 

 x         
  Idee - este necesar infiintarea serviciilor 
specializate pentru copii aflati in 
dificultate si familii monoparentale 
 

147 Crearea unei reţele cu alte autorităţi 
publice locale în vederea finanţării 
unor servicii ultraspecializate 
destinate grupurilor vulnerabile, la 
nivelul mai multor comunităţi 

 x         
 Idee - este necesar crearea unei retele cu 
alte autoritati publice locale   
 

148 Crearea unei reţele de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice 
 

 x          Idee - este necesar crearea unei retele de 
ingrijire la domiciliu pentru persoane 
varstnice 
 

149 Crearea unui serviciu de acompaniere 
la domiciliu pentru persoane vârstnice 
dependente, care locuiesc singure prin 
dezvoltarea unei reţele de voluntariat 
în parteneriat cu unităţile şcolare din 
comună; 

 x         
 Idee - este necesar crearea unui serviciu 
de acompaniere la domiciliu pentru 
persoane varstnice dependente  
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150 Asigurarea de suport pentru 
angajatorii locali care organizează 
cursuri de calificare/ recalificare 
profesională pentru persoanele 
neocupate, în parteneriat cu Agenţia 
Judeţeană de Ocupare a Forţei de 
Muncă 

     x     
Se asigura suport pentru angajatorii locali 
care organizeaza cursuri de 
calificare/recalificare profesionala pentru 
persoanele neocupate  
 

151 Asigurarea spaţiului necesar înfiinţării 
unui centru pentru sprijinirea 
şomerilor pentru a (re)intra pe 
piaţaforţei de muncă prin scheme 
speciale de consiliere, tutoriat, 
mediere şi plasare în muncă, pus la 
dispoziţia prestatorilor de servicii în 
domeniu, în cadrul unui parteneriat 

     x     

Se asigura spatiul necesar infiintarii unui 
centru pentru sprijinirea somerilor pentru 
a (re)intra pe piata fortei de munca    
 

152 Asigurarea spaţiului necesar pentru 
organizarea de cursuri de 
antreprenoriat pentru angajatorii locali 
şi persoanele neocupate în vederea 
dezvoltării de noi activităţi economice 
în localitate, pus la dispoziţia 
furnizorilor de servicii de instruire în 
cadrul unui parteneriat 

     x     

 Se asigura spatiul necesar pentru 
organizarea de cursuri de antreprenoriat 
pentru angajatorii locali si persoanele 
neocupate 
 

153  Crearea unor servicii sociale de tip 
alternativ pentru persoanele cu 
handicap (centre de zi, cluburi, 
ateliere protejate, etc.), în parteneriat 
cu un furnizor de servicii acreditat 

 x         
Idee - este necesar crearea unor servicii 
sociale de tip alternativ pentru persoanele 
cu handicap 
 

154 Crearea unui centru specializat pentru 
asistenţăşi consilierea copiilor aflaţi în 
dificultate, familii monoparentale, 
victime ale violenţei domestice, în 
parteneriat cu un furnizor de servicii 
acreditat 

 x          Idee - este necesar crearea unui centru 
specializat pentru asistenta si consilierea 
copiilor aflati in dificultate, familii 
monoparentale, victime ale violentei 
domestice  
 

  ADMINISTRATIA PUBLICA             
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155 

Si 

155.1 

1.Lucrări de reabilitare şi mansardare 
a sediului primăriei. 
.1 Reabilitare, modernizare, extindere, 
dotare si schimbare de destinatie – cla 
dire, in sediu Primarie 
 

 x         

Idee - sunt necesare lucrari de reabilitare 
a unui nou sediu al primariei   
   

156 Dotari ale administratiei locala 
(calculatoare, copiatoare, scanere, 
birouri etc.) 

 x         Idee - este necesar dotarea administratiei 
locale  
 

157 Achiziţiaşi utilizarea unui sistem de 
back-up, salvări de siguranţăşi 
utilizarea unor surse de alimentare de 
rezervă 
 

 x          Idee - este necesar achizitia si utilizarea 
unui sistem de back-up, salvari de 
siguranta şi utilizarea unor surse de 
alimentare de rezervă  
 

158 Achiziţionarea de aplicaţii informatice 
integrate pentru toate serviciile din 
cadrul administraţiei locale în vederea 
eficientizării procesului de furnizare a 
serviciilor către populaţie 

 x         Idee - este necesar achizitionarea de 
aplicatii informatice integrate pentru 
toate serviciile din cadrul administratiei 
locale  
 

159  Crearea unei identităţi vizuale a 
Primăriei prin standardizarea 
elementelor de identitate vizuală – 
formulare tip, materiale informative, 
adrese, răspunsuri 

 x         Idee - este necesar crearea undei 
identitati vizuale a Primariei prin 
standardizarea elementelor de identitate 
vizuală – formulare tip, materiale 
informative, adrese, răspunsuri   
 

160 Extinderea procedurilor de informare 
publică – utilizarea de noi metode 
pentru informarea populaţiei asupra 
activităţiiadministraţiei publice (ex: 
înfiinţarea de puncte de informare de 
tip infochiosc, amplasarea de panouri 
exterioare cu afisaj electronic, 
amplasarea pe panouri informative în 
staţiile de autobuz 

 x         

 Idee - este necesar extinderea 
procedurilor de informare publica si de 
utilizarea a unor noi metode pentru 
informarea populatiei asupra actvitatii 
administratiei publice 
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161 Stimularea participării cetăţenilorşi a 
ONG-urilor la procesul decizional 
prin acţiuni de consultare publică, 
iniţierea de proiecte în parteneriat 
pentru elaborarea de statistici 
şidocumente oficiale pentru localitate 

     x     
 Idee - este necesar stimularea participarii 
cetatenilor si a ONG-urilor la procesul 
decizional prin actiuni de consultare 
publica  
 

162 Creştereaeficienţei în administraţia 
locală prin facilitarea, urmărirea şi 
documentarea proceselor de lucru 
utilizând programe informatice de 
management al documentelor 

 x          Idee - este necesar cresterea eficientei in 
administratia locala prin facilitarea, 
urmarirea si documentarea proceselor de 
lucru 
 

163 Creşterea nivelului de pregătire 
profesională a salariaţilor din 
administraţia locală prin realizarea 
unui program anual de pregătire 
profesională şi participarea la cursuri 
de formare profesională continuă 

     x     Idee – este necesar creşterea nivelului de 
pregătire profesională a salariaţilor din 
administraţia locală prin realizarea unui 
program anual de pregătire profesională 
şi participarea la cursuri de formare 
profesională continuă 
    
 

164 Constituirea în cadrul primariei a unei 
Unităţi de Implementare a Proiectelor 
şi instruirea membrilor săi pentru 
atragerea şi implementarea de proiecte 
finanţate din fonduri de la Uniunea 
Europeană 

 x          Idee - este necesar constituirea în cadrul 
primariei a unei Unităţi de Implementare 
a Proiectelor şi instruirea membrilor săi 
pentru atragerea şi implementarea de 
proiecte finanţate din fonduri de la 
Uniunea Europeană 
 
  

165 Realizarea de parteneriate şi activităţi 
de înfrăţire cu localităţi din ţarăşi din 
străinatate în vederea promovării de 
proiecte 

 x          Idee - este necesar realizarea de 
parteneriate si activitati de infratire si cu 
alte localitati din tara si din strainatate 
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Măsuri  prioritare în perioada 2020 – 2030 , în concordanţă cu noile politici la nivel european : 

Masura 1.1 . Modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere 

Proiecte:    - Reabilitarea şi extinderea drumurilor comunale şi săteşti: 
                      - Reabilitarea și extinderea drumurilor agricole ;  
                      - Reabilitarea trotuarelor existente şi amenajarea de trotuare şi alei acolo unde nu există;  
                      - Reabilitarea podurilor şi podeţelor;   
                      - Amenajarea spatiilor de langa trotuare si aleilor pietonale; 
                      - Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecţie şi siguranţă rutieră;  
                      - Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere; 

Obiective:                                                                                    Tinte cheie: 

                    -Cresterea lungimii drumurilor                         -Asfaltarea sau  tuturor drumurilor din comuna, inclusiv 
                      comunale modernizate;                                       a drumurilor de exploatatie agricola; 
                    -Cresterea sigurantei nationale; 

 Durata : 2020 - 2027                                                              Valoare estimată :  - - -  

Responsabilitati:                                                                      Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Tătărani;                                                              -  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2020 – 2027; 
- Consiliul Judeţean Dâmboviţa;                                                    - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2020 – 2030; 
- Poliţia Rutieră;                                                                                 - Bugetul local al comunei Tătărani(co-finantare) 
- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi                    - Fonduri Europene (UE / PNRR). 
  Drumuri Naţionale din România).  

Beneficiari : Locuitorii comunei Tătărani (5053 locuitori), incluzand noile cartiere ce se pot dezvolta la nivel local. 
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Masura 1.2. Modernizarea şi extinderea infrastructurii reţelei de canalizare 

 

Proiecte:      - Crearea/Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare; 
                        - Infiintarea statiei de epurare – Tătărani;  
                        - Asigurarea intretinerii permanente a statiei  de epurare; 
                        - Dezvoltarea de parteneriate in vederea atingerii  obiectului  investitional; 
 
 
 Obiective:                                                                                           Tinte cheie: 
                      -Cresterea lungimii retelei                                       - Extinderea retelei de canalizare  la nivelul intregii  
                        locale de distributie;                                                   comune;                            
                     - Creşterea  calitatii vietii ; 
 

 Durata : 2020 -2027                                                                      Valoare estimată :   - - -  

Responsabilitati:                                                                               Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Tătărani ;                                                                       - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2020 – 2027; 
- Consiliul Judeţean Dâmboviţa;                                                             - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2020 – 2030 
- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri           - Bugetul local al comunei Tatarani(co-finantare).                                                           
  Naţionale din România).                                                                         - Fonduri Europene (UE / PNRR)                                               
 

Beneficiari : Locuitorii comunei Tătărani (5053 locuitori), incluzand noile cartiere ce se pot dezvolta la nivel local.    
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Masura 2.1. Sprijinirea activităţilor culturale şi dotarea corespunzătoare a instituţiilor locale 

 

Proiecte:     - Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg; 
                       -Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii comunei;                     
                       - Realizarea centrului de tineret ; 
                       - Reabilitarea Caminelor culturale                        
Obiective:                                                                                   Tinte cheie: 
                      -Conservarea patrimoniului                           - Creşterea cu minim 15% a numărului de evenimente culturale 
                        local;                                                                      sportive, anuale, organizate la nivel local; 
                     - Creşterea notorietăţii comunei Tătărani 
                        la nivel regional. 

 Durata : 2020 -2027                                                              Valoare estimată :   - - -  

 

Responsabilitati:                                                                      Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Tatarani;                                                                - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2021 – 2030; 
- Consiliul Judeţean Dâmboviţa;                                                    - Programul Operaţional Regional 2021 – 2030; 
- Institutii culturale;                                                                          - Ministerul Tineretului si Sportului(MTS); 
- Ministerul Culturii;                                                                         -  Compania Nationala de Investitii(CNI)- SF depus; 

Beneficiari : Locuitorii comunei Tătărani (5053 locuitori), cat si toti participantii in organizarea si desfasurarea  
diferitelor evenimente pe plan local. 
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Masura 2.2. Imbunătăţirea infrastructurii educaţionale si de agrement 

Proiecte:   
                 - Reabilitarea scolilor din comuna; 

                       - Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii comunei in satele;                     
                -  Dotarea cu materiale didactice a unitatilor de invatamant din comuna;  

                       -  Dotarea cu mobilier a gradinitelor din comuna; 
                        
                       
Obiective:                                                                                           Tinte cheie: 
                      -Cresterea gradului de adecvare                           - Cresterea infrastructurii educationale pentru invataman- 
                       a conditiilor din salile de curs;                                tul general obligatoriu; 
                      -Scaderea ratei de abandon scolar;                      - Asigurarea calitatii superioare a invatamantului gimnazial 

 Durata : 2020 -2025(60 luni)                                                   Valoare estimata :  - - -  

 Responsabilitati:                                                                            Posibile surse de finantare : 
- Consiliul Local Tatarani;                                                                      -Programul Naţional de Dezvoltare Locala 2021 – 2027; 

- Consiliul Judeţean Dâmboviţa;                                                           -Programul Operaţional Regional(REGIO) 2021 – 2030; 
- Guvernul României;                                                                              - FEDR(Fondul European de Dezvoltare Regionala). 

 
Beneficiari :  
 
-Elevii Scolilor din comuna Tătărani ( 373 persoane, 96 prescolari + 277 scolari);  
-Cadrele didactice(35 persoane) care isi desfasoara activitatea in cadrul institutiei mentionate, tinerii din comuna; 
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Alte măsuri / proiecte propuse de Consiliul Local Tătărani in perioada 2021 - 2027  

 

Masuri propuse suplimentare de Consiliul Local Tătărani:  
1. Reabilitare, modernizare, extindere, dotare si schimbare de destinatie – cla dire, in sediu Primarie 

2. Reabilitarea continua a drumurilor interioare cu alei, treceri pietonale si trotuare 

3. Dezvoltarea generala a infrastructurii localitatii. 

Obiective:                                                                                   Tinte cheie: 
                    -Dezvoltarea in ansamblu a calitatii               -Dezvoltarea generala a infrastructurii din comuna, in perioada 

                      vietii locuitorilor comunei;                               2021-2030; 

 

 Durata : 2021 -2027                                                              Valoare estimata :  --- 

 

Responsabilitati:                                                                      Posibile surse de finantare : 

- Consiliul Local Tătărani;                                                              - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2020 – 2030; 
- Consiliul Judeţean Dâmboviţa;                                                   - Programul Operaţional Infrastructură Mare 2020 – 2030; 

- Ministerul Dezvoltarii(MLPDA);                                                - Bugetul local al comunei Tătărani(co-finantare) 
- CNADNR (Compania Naţională de Autostrăzi şi                   - Fonduri Europene (UE). 
  Drumuri Naţionale din România). 
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Implementare și monitorizare 
 Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Tătărani are în vedere atingerea principalelor obiective 
stabilite în etapa de elaborare, prin intermediul unui proces complex de transformare a resurselor materiale, financiare sau umane disponibile în rezultate calitative și cantitative.  Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a comunei Tătărani are drep scop atât aprecierea gradului de realizare al activităţilor propuse de document, şi este un proces continuu de colectare a informaţiilor relevante 
despre modul de implementare a strategiei.  
Demersul de implementare a direcţiilor de dezvoltare propuse şi derularea acţiunilor propriu-zise destinate realizării acestora, este lansat în momentul adoptării Strategiei de dezvoltare locală de către Consiliul Local. Ulterior acestei etape, autorităţile publice locale vor coordona elaborarea planurilor de acţiuni trimestriale şi anuale privind realizarea strategiei, în conformitate cu planul strategic de acţiuni.  Acest proces fructifică eforturile colaborative ale administraţiei publice locale, societăţii civile, agenţilor economici, actorilor externi, în realizarea tuturor acţiunilor.  În continuare se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume selectarea celor de interes major. Pentru fiecare proiect se vor descrie activităţile necesare, responsabilii și perioada de desfăşurare, ulterior fiind identificate şi asigurate sursele de finanţare a proiectelor propuse spre implementare. Având în vedere că autorităţile publice locale ale comunei Tătărani nu deţin suficiente resurse financiare pentru a susţine finanţarea tuturor proiectelor propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii de resurse suplimentare, precum accesarea unor finanţări nerambursabile, care să asigure resursele materiale necesare implementării strategiei.  
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De asemenea, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a comunei Tătărani se impune stabilirea unei structuri organizatorice apte să coordoneze implementarea planului strategic, să colaboreze și să negocieze cu ceilalţi actori implicaţi. De aceea, constituirea unei astfel de echipe constituie o prioritate în cadrul procesului de 
implementare.  
 Aceasta trebuie să contribuie la:  

o efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul de implementare faţă de obiectivele stabilite 
în cadrul strategiei;  

o revizuirea și adaptarea planurilor de acțiune strategică; 
o reformularea obiectivelor (dacă se impune);  
o revizuirea termenelor de implementare în funcţie de ajustările sau evenimentele neprevăzute apărute pe 

parcurs;  

o comunicarea permanentă a evoluţiei procesului de implementare autorităţilor publice locale și părţilor 
interesate.  Pe de altă parte, finalizarea procesului strategic de dezvoltare al comunei Tătărani implică necesitatea unui proces coerent de monitorizare a implementării proiectelor propuse, activitate ce trebuie să constituie un efort permanent 

de-a lungul implementării strategiei.  Fără îndoială, în urma activităţilor de monitorizare vor fi identificate probleme sau necesităţi de redresare sau adaptare în anumite privinţe a direcţiilor strategice, care trebuie semnalate de către factorii de decizie competenţi în 
monitorizarea întregului proces.  Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor de monitorizare. Acestea vor fi prezentate Consiliului Local şi Primarului comunei.  
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Nu în ultimul rând, se va stabili pentru fiecare direcţie planificată anumiţi indicatori de implementare care vor fi monitorizaţi.  În baza informaţiilor furnizate de aceştia, responsabilii de implementare vor putea stabili nivelul de implementare a acţiunilor și gradul de realizare/atingere a obiectivelor fixate. Aceşti indicatori pot fi de natură economică, politică sau socială şi se pot enunţa sub această formă:  
o cifra de afaceri totală;  
o densitatea IMM-urilor;  

o creşterea/descreşterea locurilor de muncă;  
o rata şomajului;  
o ritmul de creştere/descreştere a numărului mediu de salariaţi;  
o sporirea/reducerea producţiei agricole;  
o sporirea/reducerea producţiei silvice;  
o gradul de conectare la reţeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră;  
o gradul de acces la reţeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră;  
o lungimea drumurilor asfaltate, a pistelor de biciclişti şi a trotuarelor;  
o lungimea și gradul de conectare la reţeaua de distibuţie a gazului metan;  
o gradul de modernizare/echipare a unităţilor de învăţământ;  
o numărul echipamentelor IT din cadrul unităţilor de învăţământ;  
o numărul unităţilor de învăţământ reabilitate/modernizate;  
o rata de abandon şcolar;  
o numărul unităţilor medicale;  
o numărul cadrelor medicale raportat la populaţia comunei;  
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o creşterea/descreşterea numărului beneficiarilor de ajutor social;  
o gradul de colectare selectivă a deşeurilor;  
o calitatea factorilor de mediu;  

o numărul centrelor de agrement şi a spaţiilor de recreere 

 
Pentru realizarea acestui proiect de importanta strategica, ce va constitui baza urmatorului exercitiu financiar,  2021 
-2027, la nivel local, regional cat si european, si-au adus aportul: 

 Primarul comunei Tătărani, dl. Pătru Constantin; 
 Echipa primarului, care include aparatul administrativ si consilierii locali; 
 Cetatenii comunei, care si-au manifestat interesul pentru stabilirea proiectelor prioritare la nivel local; 
 Specialistii Atent Consult Bucuresti, care au elaborat prezentul document programatic. 

 


