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Cuvânt înainte 
 
Stimaţi cetăţeni, 
 Strategia de dezvoltare a comunei Bascov pe 
perioada 2014 – 2020 reprezintă un nou plan strategic de 
dezvoltare durabilă a spațiului rural în comuna Bascov, 
stabilind că scopul dezvoltării este bunăstarea oamenilor. 
Asta înseamnă că eficacitatea politicilor și programelor de 
dezvoltare rurală să se măsoare prin indicatori ai creșterii 
calității vieții locuitorilor comunelor. 
 
 În contextul progreselor înregistrate, a investițiilor 
realizate în comuna Bascov prin Strategia de Dezvoltare 
Locală pentru perioada 2007 – 2013, noua Strategie de 
Dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020 prezintă acțiunile 

pe care Administrația Publică Locală le va iniția în continuare pentru a crea condițiile 
necesare dezvoltării viitoare a comunei în baza unor documente programatice deosebit de 
importante: Programul de Guvernare, Agenda Comunelor, Programul Național de Dezvoltare 
Rurală și toate Programele Operaționale Sectoriale, completându-se cu atragerea unor surse 
de finanțare pe plan național și local. 
 
 Localitățile rurale prezintă o serie de avantaje care trebuie conservate și bine 
valorificate. În condițiile unei dezvoltări durabile, prin echiparea cu utilitățile necesare, 
comuna Bascov a devenit atractivă pentru investitori și vizitatori și a oferit locuitorilor 
numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională, fără a se renunța la specificul 
rural. 
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 La orizontul anului 2020, viziunea noastră este aceea a unei colectivități rurale curate, 
sănătoase și prospere, a căror locuitori să se bucure de confortul și siguranța specifice 
societății moderne, a oportunităților variate de realizare a aspirațiilor lor de viață. 
 
 Astfel, comuna Bascov va deveni o alternativă atractivă în raport cu viața de la oraș, 
cu instituții viabile, economii sustenabile, acces la servicii publice moderne, capabile să 
gestioneze, să rețină și să atragă oamenii instruiți, întreprinzători care vor contribui la rândul 
lor la creșterea și dezvoltarea comunei. 
 
 În întregul ei, noua strategie de dezvoltare a comunei Bascov dezvăluie interesul 
autorităților locale - Primărie, Consiliul Local - pentru dezvoltarea comunei, dar și modul de 
viață al locuitorilor comunei, dragostea față de pământul natal, realizările din punct de vedere 
obștesc (școală, cultură, biserică, infrastructură, economie etc.) toate văzute în spiritul realist 
al administrației locale. 
 
 
 

Cu respect, 
Primarul Comunei Bascov, Județul Argeș 

Gheorghe STANCU 
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CAPITOLUL I 
 

INTRODUCERE 
 
 

1.1 Definiție 
Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi 

lung şi presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi 
măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente. 
 
 Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi finalizând cerinţele 
actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de 
dezvoltare. 
 
 Strategia de dezvoltare a comunei Bascov este un document de planificare strategică 
pentru perioada 2014 - 2020, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi 
reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a comunei Bascov cu rol în 
orientarea dezvoltării economico - sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune 
ale Uniunii Europene. 
 
 Strategia, prin obiectivele propuse, respectă direcţiile de dezvoltare ale comunei 
Bascov şi se încadrează în documentele programatice naţionale. 
 
1.2 Scop 

Scopul acestei strategii este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de 
noi locuri de muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea 
infrastructurii, dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, 
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dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea 
mediului de afaceri.  
 
1.3 Motivație 

Se doreşte ca localitatea Bascov să devină o comună animată, curată, cu o 
infrastructură modernă, cu activităţi educaţional – culturale intense, o activitate economică 
ascendentă şi cu deschidere spre dezvoltarea agroturismului şi a zonelor de agrement. 
 

Strategia doreşte să furnizeze toate elementele necesare luării unor decizii locale 
corecte şi coerente, să reprezinte un ghid de regenerare şi dezvoltare a comunei în deplin 
acord cu voinţa cetăţenilor. 
 

Se doreşte crearea prin procese de reinventare şi reconectare a unei comune noi, 
vibrantă, în care comunitatea va beneficia de un nou mod de a trăi ca urmare a măsurilor luate 
pentru acoperirea nevoilor populaţiei şi calităţii mediului. 
 
1.4 Misiune 

Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale şi financiare 
dobândite la nivel local, regional şi naţional pentru a implementa toate măsurile şi proiectele 
propuse în cadrul prezentei strategii, astfel încât afirmaţiile anterioare să poată deveni 
realitate. 
 
 Pentru reuşita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, 
consultare publică, planificare raţională, capacitate de organizare şi efort susţinut. 
 
 Acest proces, dacă urmează paşii implementării judicioase, trebuie să ducă la 
transformarea comunei Bascov într-o comunitate modernă, europeană, dinamică şi prosperă. 
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 Este de datoria celor implicaţi să fie ferm angajaţi în asigurarea eficienţei fiecărui 
instrument procedural de implementare, urmărind îmbunătăţirea continuă a activităţii şi 
evaluând permanent stadiul atins, pentru a avea posibilitatea eliminării în timp util a 
deficienţelor apărute. 
 
1.5 Viziune 

Viitorul comunităţii este dependent de factorii sociali, economici şi de mediu, precum 
şi de activităţile care vor fi întreprinse de autorităţile locale, organizaţiile, instituţiile şi 
parteneriatele dezvoltate la nivel local. Acestea, printr-un efort conjugat şi orientat către 
susţinerea viziunii, pot contribui la atingerea ei. 
 
1.6 Obiectivul general 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 îl 
constituie stabilirea unui cadru general de dezvoltare al comunei Bascov, astfel încât aceasta 
să devină o zonă competitivă în cadrul județului Argeș și al Regiunii de Dezvoltare Sud – 
Muntenia, cu o economie dinamică și diversificată și cu resurse umane bine pregătite care să 
poată reacționa la schimbările și provocările societății actuale. 

 
1.7 Obiective specifice 

Obiectivele specifice ale strategiei sunt: 
◙ Dezvoltarea infrastructurii: extinderea rețelei de alimentare cu apă și a rețelei de canalizare, 
modernizarea drumurilor comunale și locale, extinderea rețelei de iluminat public, extinderea 
rețelei de joasă tensiune, înființarea sistemului de irigații, amenajarea de trotuare pietonale, 
înființarea de spații verzi și locuri de joacă pentru copii; 
◙ Dezvoltarea mediului economic prin înființarea unui parc industrial, înființarea unui centru 
de depozitare și prelucrare a legumelor; 
◙ Dezvoltarea serviciilor educaționale prin reabilitarea școlilor din comună, înființarea de 
tabere de creație, înființarea unei biblioteci virtuale, modenizarea bazei sportive; 
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◙ Dezvoltarea programelor de conştientizare şi motivare ocupaţională; 
◙ Dezvoltarea serviciilor de asistență socială prin înființarea unei cantine sociale pentru toate 
categoriile de persoane aflate în nevoi. 
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CAPITOLUL II 
 

CONTEXT DE DEZVOLTARE 
 
 
2.1 Contextul european 

Strategia „Europa 2020” are ca obiectiv general transformarea Uniunii Europene  într-
o economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al 
ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi 
teritorială.  

 
Priorități stabilite în cadrul Strategiei „Europa 2020”: 
► Creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare 

(cercetarea şi dezvoltarea tehnologică combinată cu utilizarea eficientă a resurselor existente 
conduc la creşterea productivităţii); 
 

► Creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive, poate conduce la furnizarea 
de „bunuri publice” societăţii (cum ar fi conservarea habitatelor, biodiversitatea şi menţinerea 
patrimoniului rural), care pot conduce în arealele vizate la crearea de noi locuri de muncă prin 
extensivizarea agriculturii şi aprovizionarea pieţelor locale; 
 

► Creştere favorabilă incluziunii sociale – promovarea unei economii cu o rată 
ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială prin 
deblocarea potenţialului economic al zonelor rurale, dezvoltarea pieţelor şi locurilor de muncă 
la nivel local, prin furnizarea de asistenţă în vederea restructurării agriculturii şi sprijinirea 
veniturilor agricultorilor, în vederea menţinerii unei agriculturi sustenabile în întreaga 
Europă. 
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Strategia „Europa 2020” prevede atingerea următoarelor scopuri: 
● rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%; 
● nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene; 
● obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice: 

   -emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 
1900; 
   -20% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 
   -creşterea cu 20% a eficienţei energetice; 

● rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%; 
● ponderea tinerilor cu vârsta între 30 - 34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ 

terţiar, de cel puţin 40%; 
● scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 milioane. 

 
Tot în cadrul acestei strategii au fost propuse ca şi instrumente de lucru șapte 

iniţiative: 
1. „O Uniune a inovării”- îmbunătăţirea condiţiilor - cadru şi accesul la finanţările 

pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor 
inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă; 
 

2. „Tineretul în mişcare”- consolidarea performanţei sistemelor de educaţie şi 
facilitarea intrării tinerilor pe piaţa muncii; 
 

3. „O agendă digitală pentru Europa”- accelerarea dezvoltării serviciilor de internet 
de mare viteză şi valorificarea beneficiilor pe care le oferă o piaţă digitală unică gospodăriilor 
şi întreprinderilor; 

 
4. „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” - decuplarea 

creşterii economice de utilizare a resurselor, sprijinirea trecerii la o economie cu emisii 
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scăzute de carbon, creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, modernizarea 
sectorului transporturilor şi promovarea eficienţei energetice; 

 
5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - îmbunătăţirea mediului de 

afaceri, în special pentru IMM -uri, şi sprijinirea dezvoltării unei baze industriale solide şi 
durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

 
6. „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” - modernizarea pieţei 

muncii şi acordarea autonomiei cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora pe tot 
parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai bune 
corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea 
profesională; 
 

7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” - garantarea coeziunii sociale şi 
teritoriale, astfel încât beneficiile creşterii economice şi locurile de muncă să fie distribuite 
echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde 
posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate. 
 

Strategia răspunde obiectivelor tematice care se regăsesc în cadrul propunerilor de 
regulamente pentru perioada 2014 - 2020: 

  1. întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării; 
  2. îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor, informaţiilor şi 

comunicării; 
  3. creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; 
  4. sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate 

sectoarele; 
  5. promovarea adaptării la schimbările climatice şi prevenirea riscurilor; 
  6. protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 
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  7. promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie; 
  8. promovarea ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 
  9. investiţii în abilităţi, educaţie şi învăţare continuă; 
10. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 
11. îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi eficienţei în administraţia publică; 
 
Conform COM (2010) 672 „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”, 

PAC-ul de după 2014 ar trebui să rămână o politică comună, puternică, formată din doi 
piloni: ajutoare plătite anual tuturor agricultorilor şi un instrument de sprijin dedicat 
obiectivelor comunitare.  

 
Dintre obiectivele strategice propuse pentru PAC, primul obiectiv (Obiectivul 1. 

Producţia alimentară viabilă ) se referă în mod expres la sectorul agricol, iar celelalte două 
sunt legate mai ales de dezvoltarea rurală – (Obiectivul 2. Managementul durabil al 
resurselor naturale şi Obiectivul 3. Dezvoltarea teritorială echilibrată) însă, la nivelul 
măsurilor nu se face o diferenţiere clară între cele două domenii (agricultură şi dezvoltare 
rurală). Obiectivul propus este generarea unei creşteri durabile, inteligente şi favorabile 
incluziunii pentru Europa rurală. 
 

În politicile europene se pune accent pe menţinerea potenţialului de producţie 
sustenabilă de alimente în întreaga U.E., pentru a garanta securitatea alimentară pe termen 
lung a cetăţenilor europeni şi pentru a contribui la satisfacerea cererii tot mai mari de alimente 
la nivel mondial. De asemenea, se doreşte sprijinirea comunităţilor agricole care oferă 
cetăţenilor europeni alimente de calitate, valoroase şi diverse, produse în mod sustenabil, cu 
respectarea cerinţelor U.E. referitoare la mediu, apă, sănătatea şi bunăstarea animalelor, 
sănătatea plantelor şi sănătatea publică. Se recunoaşte importanţa comunităţilor rurale agricole 
viabile, care creează locuri de muncă la nivel local şi generează numeroase beneficii 
economice, sociale, de mediu şi teritoriale. Trebuie îmbunătăţite condiţiile pentru fermele 
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mici, deoarece în Europa structurile eterogene agricole şi sistemele de producţie contribuie la 
atractivitatea şi identitatea regiunilor rurale. O reducere semnificativă a producţiei locale ar 
avea consecinţe în privinţa emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), a peisajelor locale 
caracteristice, ducând totodată la opţiuni mai limitate pentru consumatori. 
 

Cadrul Strategic pentru Amenajarea Teritoriului Uniunii Europene integrează la nivel 
teritorial obiectivele de coeziune şi competitivitate ale Uniunii, stabilind ca obiective: 

1. amenajarea policentrică a teritoriului; 
2. o nouă relaţie urban-rural; 
3. accesul egal la infrastructură şi cunoaştere; 
4. administrarea înţeleaptă a patrimoniului natural şi cultural. 

 
Dimensiunile coeziunii teritoriale sunt în viziunea Cadrului Strategic: regională, 

transnaţională şi interregională, guvernanţa – administrarea durabilă. 
 
Mai mult, Carta Verde a Coeziunii Teritoriale (2008) dă o perspectivă teritorială 

asupra coeziunii economice şi sociale, prin următoarele obiective: 
- diversitatea teritorială ca valoare; 
- coordonarea politicilor pentru zone vaste; 
- promovarea oraşelor competitive; 
- abordarea excluziunii sociale; 
- accesul la educaţie, servicii medicale, energie; 
- concentrare: depăşirea diferenţelor de densitate; 
- conectarea teritoriilor: depăşirea factorului distanţă; 
- cooperare: depăşirea factorului divizare. 

 
Liniile directoare strategice ale Uniunii Europene (Community Strategic Guidlines) 

indică faptul că Politica de Coeziune are trei priorităţi: 
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- îmbunătăţirea atractivităţii statelor membre, regiunilor şi oraşelor, prin 
îmbunătăţirea accesibilităţii, asigurarea unui nivel şi a unei calităţi adecvate a serviciilor şi 
protejarea mediului înconjurător; 

- încurajarea inovării, antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere, prin promovarea capacităţii de cercetare - inovare, inclusiv a noilor instrumente 
TIC; 

- crearea de noi locuri de muncă, mai bine plătite, prin atragerea de noi persoane 
în procesul de ocupare şi în activităţi antreprenoriale, îmbunătăţirea adaptabilităţii 
lucrătorilor, a firmelor şi investiţiile în capitalul uman. 

 
Aceleaşi linii directoare specifică faptul că programele care se adresează zonelor 

urbane pot lua diferite forme: 
- acţiuni care promovează oraşele ca motoare ale dezvoltării regionale, prin 

îmbunătăţirea competitivităţii lor, promovarea antreprenoriatului, a inovării, dezvoltarea 
serviciilor, aceasta conducând la creşterea atractivităţii oraşelor din U.E.; 

- acţiuni care promovează coeziunea internă a arealelor urbane, prin revitalizarea 
cartierelor în declin, reabilitarea mediului fizic şi ambiental, reconversia sit-urilor brownfield, 
protejarea şi valorificarea patrimoniului lor istoric şi cultural; 

- promovarea unei dezvoltări mai echilibrate, policentrice a Uniunii Europene, prin 
crearea unei reţele de oraşe, la nivel naţional şi comunitar. Dezvoltarea acestei reţele 
presupune măsuri care să le lege fizic (infrastructură, tehnologia informaţiei etc.), dar şi uman 
(promovarea cooperării etc.). O atenţie deosebită se va acorda şi relaţiilor rural - urban. 
 

În plus, un mediu urban superior calitativ contribuie la a face Europa un „loc mai 
atractiv pentru a lucra şi investi”. Din această perspectivă, Planurile Integrate de Dezvoltare 
Urbană pe termen lung permit asigurarea coerenţei tuturor acţiunilor sus-menţionate şi 
asigură limitarea impactului negativ al acestora asupra mediului înconjurător. 
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Comunicarea Comisiei Europene pe tema Politicii de Coeziune şi a oraşelor –COM 
(2006) – 385/13.07.2006 propune o întărire a dimensiunii urbane a politicilor U.E. şi 
concentrare a resurselor investite de Comisie în stimularea creşterii economice şi a ocupării 
în mediul urban, oferind 50 de recomandări concrete pentru actorii implicaţi în dezvoltarea 
urbană, grupate în următoarele priorităţi: 
 - creşterea atractivităţii oraşelor în ceea ce priveşte transportul, serviciile, calitatea 
mediului înconjurător şi cultura; 
 - promovarea unei dezvoltări echilibrate a oraşelor şi întărirea relaţiei lor cu 
mediul rural şi zonele periurbane; 
 - stimularea rolului de poli de creştere al oraşelor, prin promovarea inovării, 
antreprenoriatului şi sprijinirea sectorului IMM; 
 - creşterea ocupării şi reducerea disparităţilor dintre cartiere, pe de o parte, şi 
grupuri sociale, pe de altă parte; 
 - combaterea delicvenţei şi a sentimentului de nesiguranţă; 
 - îmbunătăţirea guvernanţei oraşelor, prin implicarea tuturor actorilor interesaţi în 
procesul decizional şi prin eficienţa planificării; 
 - promovarea reţelelor de schimb de experienţă şi bune-practici; 
 - maximizarea efectului de levier al Fondurilor Structurale alocate mediului urban. 
 

În cazul României, un obstacol major în calea unei dezvoltări durabile rămân 
discrepanţele majore de dezvoltare dintre regiunile de dezvoltare, mediul urban şi cel rural, 
zonele izolate şi cele uşor accesibile, agravate de problemele de conectare a teritoriilor, pe 
fondul stării proaste a infrastructurii de transport. 

 
Organizaţia Mondială a Turismului încurajează implementarea Codului global de 

etică pentru turism, cu scopul de a asigura ţările membre, destinaţiile turistice, precum şi 
afacerile din turism să-şi maximizeze efectele economice, sociale şi culturale pozitive, 
totodată minimizând impacturile negative sociale şi de mediu.  
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Principiile din acest cod, prezentate în 10 articole, trebuie cunoscute şi adoptate de 
statele membre, de companiile de turism, precum şi de diferite instituţii, comunităţi 
interesate direct sau indirect în turism, după cum urmează: 
 

1. contribuţia turismului la înţelegerea reciprocă şi respectul între popoare şi societăţi; 
2. turismul ca vehicul pentru împlinirea individuală şi colectivă; 
3. turismul, factor al dezvoltării durabile; 
4. turismul, utilizator al moştenirii naturale a omenirii şi contribuabil la îmbogăţirea ei; 
5. turismul, activitate avantajoasă pentru comunităţile şi ţările gazdă; 
6. obligaţiile participanţilor la actul de turism; 
7. dreptul la turism; 
8. libertatea mişcărilor turistice; 
9. drepturile lucrătorilor şi antreprenorilor în industria turismului; 
10. implementarea principiilor Codului global de etică pentru turism. 

 
În contextul implementării principiilor Codului se accentuează cooperarea dintre 

participanţii publici şi privaţi, care trebuie să recunoască rolul instituţiilor internaţionale, 
printre care şi OMT, apoi ai organizaţiilor neguvernamentale cu competenţe în dezvoltarea şi 
promovarea turismului, protecţiei drepturilor omului, mediului înconjurător și a sănătăţii, cu 
respectarea principiilor dreptului internaţional. 
 

Activităţile Comisiei pentru Europa a OMT sunt orientate spre asistarea statelor 
membre în dezvoltarea strategiilor în contextul unor pieţe turbulente, utilizarea unor 
instrumente adresate problemelor calităţii şi satisfacţiei consumatorilor, pregătirea şi 
implementarea programelor referitoare la crearea de valori, la inovarea în tehnologii, în 
dezvoltarea resurselor umane şi în conducere, dezvoltarea capacităţilor pentru oficialităţile 
publice, reproiectarea proceselor în sectorul public, produse noi etc. 
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Cadrul strategic formulat de Consiliul Mondial al Turismului şi al Călătoriilor, care 
asigură funcţionarea turismului în interesul tuturor, este publicat sub titlul Blueprint for new 
tourism, document care promovează turismul şi călătoriile ca un parteneriat pentru integrarea 
eforturilor publice şi private, având ca și rezultat întâmpinarea nevoilor economiilor, 
autorităţilor şi comunităţilor locale, ale căror afaceri se bazează pe recunoaşterea turismului şi 
călătoriilor ca o prioritate de vârf de către guverne, afaceri care echilibrează economiile 
cu oamenii, cultura şi mediul, preocuparea comună pentru prosperitate şi o creştere pe termen 
lung. 
 

Propunerile pentru guverne de a facilita dezvoltarea sectorului sunt următoarele: 
-  planificare turistică pe termen lung la nivel naţional şi regional/local; 
- crearea unui mediu de afaceri competitiv care ocoleşte fiscalitatea generatoare de 

inflaţie, garantează transparenţa şi oferă reguli de proprietate corporativă mai atractivă; 
-  asigurarea fundamentării politicii şi a procesului decizional cu statistici şi informaţii 

de calitate - ducerea unui nou profesionalism, finanţare şi coordonare în promovare şi 
marketing, ocupare şi nevoi de perfecţionare, infrastructură şi politică regională/locală; 
dezvoltarea capitalului uman cerut de sectorul T&C (Turism şi Călătorii). 

 
Guvernarea ar trebui să îndrume investiţiile în resurse umane prin educaţie şi prin 

apropierea autorităţilor cu industria, pentru a facilita planificarea dinainte pentru nevoile 
viitoare. O reţea online şi uşor accesibilă de monitorizare a pieţei poate relaţiona informaţii de 
încredere despre piaţă cu datele despre ocupare; liberalizarea comerţului, transporturilor, 
comunicaţiilor, uşurarea barierelor din faţa călătoriilor şi investiţiilor; edificarea încrederii 
consumatorilor şi investitorilor faţă de siguranţă şi securitate; promovarea diversificării 
produselor ce extind cererea; planificarea expansiunii turismului durabil în acord cu 
caracterul culturilor; investiţii în progrese tehnologice pentru facilitarea dezvoltării T&C 
sigure şi eficiente, precum sisteme de navigaţie cu sateliţi. 
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O asemenea agendă permite (în opinia autorilor Blueprint for new tourism), 
exploatarea şi suportul oportunităţilor într-un spectru mai larg al afacerilor T&C, dezvoltând o 
gamă de produse de calitate dar, totodată, asigură ca fluxurile turistice să respecte patrimoniul 
natural şi construit, ca şi interesele locale. 

 
Pentru sarcinile sectorului privat Blueprint expune următoarele: 
- extinderea pieţelor în timp ce promovează protecţia resurselor naturale, a 

patrimoniului local şi a stilurilor de viaţă; 
- dezvoltarea carierelor profesionale, a educaţiei, a relaţiilor de ocupare, promovarea 

firmelor mai mici, creşterea conştiinţei de mediu, contribuţia într-o manieră proprie la 
reducerea distanţei dintre bogaţi şi săraci; 

- o prestare sensibilă de produse turistice tradiţionale şi diversificare a produselor care 
reduc sezonalitatea şi cresc veniturile; 

- îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor turistice şi raportului preţ - calitate 
crescând opţiunile consumatorilor; 

- convenirea asupra standardelor de calitate şi implementarea lor la toate nivelele şi în 
toate domeniile, inclusiv în formarea personalului; 

- transferul abilităţilor din industrie şi de bune practici care extind beneficiile în cerc 
larg şi în mod eficient; 

- măsurarea din ce în ce mai sofisticată şi precisă a activităţii proprii a sectorului 
pentru a fundamenta deciziile strategice în afaceri; 

- comunicare efectivă între T&C şi guvernământ, la nivel strategic şi local. 
 
Alături de cele prezentate pentru sectorul guvernamental şi cel privat se conturează şi 

o serie de sarcini specifice care impun o cooperare mai largă, dintre acestea putând fi reţinute: 
- cuplarea bunelor practici din dezvoltarea turismului cu politicile de afaceri regionale, 

transporturi, resurse umane, mediu, infrastructură şi dezvoltare rurală; 
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- parteneriate public - privat pentru pregătirea în comun a unor master-planuri durabile 
pentru destinaţii sau regiuni de vacanță întregi, sarcină prea pretenţioasă pentru o singură 
companie sau autoritate de stat; 

- crearea proceselor propulsate local pentru consultarea, participarea şi beneficiile 
continue ale interesaţilor; 

- restructurarea administraţiilor naţionale pentru turism ca parteneriate public- privat; 
evitarea pericolelor dezvoltării excesive, neplanificate şi constituirea obiectivelor politicii de 
mediu; 

- dezvoltarea resurselor umane şi instalarea efectivă a abilităţilor prin planificare şi 
legislaţie care evită limitele bazate pe reşedinţă sau alte cerinţe; 

- colaborarea în exigenţele de informaţii pentru analiza sectorului public şi formarea 
politicilor; 

- muncă în comun pentru securitate cu completarea mecanismelor din sectorul privat 
cu acţiuni din partea autorităţilor; dezvoltarea încrederii în toate aspectele, eforturilor care se 
întăresc reciproc. 
 

Reformularea Strategiei Lisabona în februarie 2005 a condus la concentrarea 
eforturilor U.E. asupra găsirii soluţiilor în vederea unei creşteri economice mai puternice şi 
mai durabile şi crearea mai multor locuri de muncă de calitate. 

 
În acest context, Comisia Europeană a publicat un nou comunicat în 2006, denumit O 

politică înnoită de turism a U.E.: înainte pentru un parteneriat mai puternic pentru turismul 
european (A renewed tourism EU policy: towards a stronger partnership for European 
Tourism. — COM (2006) 134 final / 17.03.2006), în care s-a anunţat elaborarea unui 
document, Agenda 21 Europeană pentru turism. 

 
Ulterior, pe baza raportului din februarie 2007 a Grupului pentru Turism Durabil, 

aceeaşi instituţie a lansat un nou comunicat denumit Agendă pentru un turism european 
durabil şi competitiv (Agenda for a sustainable and competitive European tourism. - COM 
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(2007) 621 final / 19.10.2007), în care s-au formulat obiectivele pentru asigurarea durabilităţii 
turismului european şi provocările legate de atingerea acestui deziderat, cadrul de acţiune, 
principiile pentru realizarea unui turism competitiv şi durabil, rolul şi modul de implicare a 
celor interesaţi în sectorul turistic şi al Comisiei Europene etc. 
 

Principiile stabilite sunt: 
- abordare integrată şi holistică - luarea în seamă a tuturor impacturilor turismului pe 

parcursul planificării dezvoltării lui; 
- planificare pe termen lung - luarea în seamă a nevoilor generaţiilor viitoare, 

durabilitatea dezvoltării;  
- viteză şi ritm al dezvoltării adaptate la caracterul, resursele şi nevoile comunităţilor 

gazdă şi destinaţiilor; 
- implicarea tuturor actorilor interesaţi în procesul de luare a deciziilor; 
- utilizarea celor mai bune cunoştinţe accesibile - împărţirea informaţiilor referitoare 

la tendinţele, impacturile, abilităţile necesare turismului în toată Europa; 
- minimalizarea şi gestiunea riscurilor - principiile precauţiei, prevenirea unor efecte 

nedorite prin evaluare preliminară; 
- reflectarea impacturilor în costuri - principiul poluatorul plăteşte, preţurile trebuie să 

reflecte costurile reale a consumului şi producţiei; 
- stabilirea şi respectarea unor limite privind solicitarea capacităţii de suport a 

locurilor, destinaţiilor de primire evitând supraaglomerarea şi suprasolicitarea; 
- a întreprinde o monitorizare continuă a dezvoltării, bazându-se pe indicatori de 

durabilitate şi intervenţie în caz de neconformare. 
 
Aceste principii sunt preluate şi integrate în politica turismului U.E., Comisia stabilind 

rolul propriu şi al celor care au interese în sectorul turistic în vederea unirii acţiunilor acestora 
pentru dezvoltarea turismului. 
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Agenda ghidează activităţile viitoare ale Comisiei în domeniul turismului şi în alte 
domenii politice care exercită impact asupra turismului şi a durabilităţii lui. Documentul 
stipulează patru aspecte importante ale rolului C.E. în domeniul turismului: 

1. mobilizarea actorilor pentru producerea şi diseminarea cunoştinţelor din domeniu; 
2. promovarea destinaţiilor de excelenţă; 
3. mobilizarea instrumentelor financiare ale U.E.; 
4. aducerea în prim-plan a durabilităţii şi competitivităţii în politicile Comisiei 

Europene. 
 
Un alt aspect al politicii de turism la nivel european este existenţa şi activitatea 

Comisiei Europene pentru Călătorii – C.E.C. (European Travel Commission), o organizaţie 
internaţională în responsabilitatea căreia intră promovarea Europei ca și destinaţie turistică pe 
pieţele extraeuropene (America de Nord şi Latină, Asia), dezvoltarea sectorului turistic pentru 
toate ţările europene prin cooperarea în domeniul diseminării bunelor practici, a cercetării de 
piaţă şi promovării turistice. Principalele obiective ale C.E.C. sunt promovarea Europei ca o 
destinaţie turistică atractivă, sprijinirea ONT -urilor membri în schimbul de cunoştinţe şi 
încurajarea colaborărilor pe multiple planuri, dotarea partenerilor din industrie şi alte domenii 
interesate cu materiale informative şi statistici uşor accesibile despre turismul receptor din 
Europa. 
 

Comitetul regiunilor, prin Comisia pentru dezvoltare durabilă (DEVE), elaborează 
studii şi publicaţii, inclusiv în domeniul turismului (ex. „Turismul durabil - factor de coeziune 
între regiunile europene - Sustainable Tourism as a Factor Among European Regions. CoR 
Studies e-6/2006, Brussels), care cuprind o serie de recomandări privind formularea politicilor 
de turism la diferite nivele teritoriale pe baza cerinţelor de durabilitate şi competitivitate. 
 

Iniţiativa „Capitalele Culturale ale Europei” este menită să valorifice şi să promoveze 
diversitatea culturală a oraşelor Europei, precum şi caracteristicile lor comune, în vederea 
dezvoltării unei identităţi europene comune. Beneficiile directe ale statutului de capitală 
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europeană sunt investiţiile semnificative în infrastructura urbană, regenerare, reabilitarea 
patrimoniului construit şi atragerea unui număr semnificativ de turişti, toate cu efecte pe 
termen lung. 
 

În anul 2011, Comisia Europeană a publicat Carta Albă intitulată ”Foaie de 
parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem de 
transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor”. Aceasta prezintă 40 de 
iniţiative concrete privind infrastructura şi serviciile de transport de implementat în următorul 
deceniu. Iniţiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până în anul 2050: 

- eliminarea autoturismelor cu combustibili convenţionali din oraşe; 
- reducerea cu 40% a emisiilor din transportul maritim; 
- trecerea a 50% dintre pasagerii şi mărfurile de pe relaţiile interurbane de 

distanţă medie de pe modul rutier pe modul feroviar şi naval. 
- reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport. 

 
Se poate observa că, în dimensiunea europeană, la baza direcţiilor de dezvoltare a 

infrastructurii stau aproape exclusiv concepte legate de protecția mediului. Această abordare 
este probabil potrivită pentru țări cu o infrastructură de transporturi foarte bine dezvoltată, 
însă este posibil să nu fie potrivită pentru țări cu o infrastructură în general slabă, precum 
România. 
 

În contextul Reţelelor Trans Europene de Transport, Agenţia Executivă pentru 
Dezvoltarea Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea şi 
implementarea proiectelor aferente celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr. 
884/2004/EC.  
 

Inundaţiile catastrofale produse în Europa în anul 2002 au determinat o reacţie 
promptă din partea Comisiei Europene pentru Mediu, prin propunerea spre adoptare către 
Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, în cadrul Directivei Cadru privind Apa 
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(2000/60/EC), a legislaţiei de management al riscului de inundare (12.07.2004 
/COM/2004/472). Anul 2007 a adus modificări în ceea ce priveşte politica viitoare de 
gestiune a situaţiilor de risc de inundare, prin adoptarea unei noi directive - Directiva 
2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind 
evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii. 
 

Aceasta se va implementa în fiecare stat membru în trei etape, menite a se finaliza în 
2015: 

- etapa I – evaluarea preliminară a riscului de inundare în bazinele hidrografice şi 
zonele litorale (până în 2011); 

- etapa II – realizarea hărţilor de hazard şi risc de inundare acolo unde, în urma 
desfăşurării activităţilor cuprinse în etapa I, s-a descoperit existenţa unei probabilităţi ridicate 
de apariţie a inundaţiilor;  

- etapa III – realizarea planurilor de management al riscului de inundare pentru 
locaţiile considerate problematice, care vor include măsuri de reducere a probabilităţii de 
inundare şi a posibilelor efecte negative asociate viiturilor şi revărsărilor (până în 2015). 
 

Politica de coeziune urmăreşte să consolideze coeziunea economică şi socială a 
Uniunii Europene extinse pentru promovarea dezvoltării durabile, armonioase şi echilibrate a 
comunităţii. Implementarea politicii de coeziune este realizată prin intermediul a trei 
obiective:  

- convergenţă; 
- competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă; 
- cooperarea teritorială europeană. Aceasta din urmă vizează consolidarea cooperării 

transfrontaliere prin iniţiative comune locale şi regionale, consolidarea cooperării 
transnaţionale prin acţiuni care facilitează dezvoltarea teritorială integrată conform 
priorităţilor Comunităţii Europene, precum şi consolidarea cooperării interregionale şi a 
schimbului de experienţă. 
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Obiectivul general al Programului INTERREG IVC este să îmbunătăţească eficacitatea 
politicilor de dezvoltare regională în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi 
prevenirii riscurilor şi să contribuie la modernizarea economiei şi creşterea competitivităţii 
Europei. 
 

Obiectivul general al Programului de cooperare transnaţională Sud Estul Europei 
este să îmbunătăţească procesul integrării teritoriale, economice şi sociale şi să contribuie la 
coeziune, stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni 
comune în domenii de importanţă strategică. 
 

Dezvoltarea capacităţii administrative la nivel european este un deziderat important 
în ceea ce priveşte implementarea Strategiei de la Lisabona, care propune obiective concrete 
legate de îmbunătăţirea procesului de legiferare şi a politicilor publice cu impact direct 
asupra dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă. La nivel programatic şi 
declarativ se observă o corelaţie directă între îmbunătăţirea capacităţii administrative şi 
creşterea calităţii vieţii la nivelul cetăţenilor Uniunii Europene. 

 
Guvernarea democratică şi eficientă este scopul major al tuturor încercărilor de 

reformă a administraţiei publice. 
 
Administraţia publică reprezintă un domeniu vast, caracterizat de probleme şi 

abordări diverse, dar şi de teme ce prezintă o valabilitate perpetuă. 
 
Alături de imaginile “clasice” ale sistemelor administrative şi ale modului lor de 

operare, problema inovaţiei şi reformei în domeniul administraţiei publice a suscitat 
întotdeauna o dezbatere teoretică şi o preocupare practică semnificativă axată în primul rând 
pe compatibilitatea conceptelor de inovaţie şi administraţie publică. 
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Deseori, administraţia este prezentată ca fiind imobilă prin natura sa şi incapabilă, în 
esenţă, să se adapteze evoluţiilor cerute. Diversele abordări ale reformelor administrative se 
plasează pe o scală largă, între o percepţie pozitivă şi o imagine profund negativă a 
aparatului birocratic. 
 

Un alt element important care trezeşte interes la nivel european vizează cooperarea 
teritorială între autorităţile locale, crearea de noi forme de organizare instituţională şi de 
administraţie cu scopul de a îmbunătăţii calitatea serviciilor publice şi de a întării capacitatea 
acestora pentru a face faţă concurenţei. 
 
2.2 Contextul național 

La nivel naţional strategia Europa 2020 este implementată  prin intermediul 
Programelor Naţionale de Reformă (PNR).  

 
Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt: 

 
- rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%; 
- nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României; 
- obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice; 
  - emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900; 
  -24% din energia produsă să provină din surse regenerabile; 
  - creşterea cu 19% a eficienţei energetice; 
- rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%; 
- ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar, 
de cel puţin 26,7%; 
- scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000. 
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Poziţia României la viitoarea PAC este prezentată detaliat în documentul: 
 

„MEMORANDUM – Poziţia preliminară a României privind 
Comunicarea Comisiei “PAC în perspectiva anului 2020: Cum 
răspundem provocărilor viitorului legat de alimentaţie, resurse 
naturale şi teritorii”. 

 
România susţine menţinerea în termeni reali a valorii sprijinului pentru agricultură în 

configuraţia celor 2 piloni complementari. 
 

Referitor la pilonul I – sistemul de plăţi directe şi măsurile de piaţă, România salută 
comunicarea comisiei şi consideră că aceasta vine în întâmpinarea problemelor economice, 
sociale şi de mediu, cu care se confruntă agricultura şi spaţiul rural din Uniunea Europeană. 
 

Susţinerea fermierilor activi va conduce la diminuarea disparităţilor dintre statele 
membre şi o alocare corectă a resurselor financiare. În acest sens, este deosebit de important 
să reconsiderăm definirea fermierului ca „fermier activ”. 
 

România susţine ferm ideea unei distribuiri echitabile a plăţilor directe între statele 
membre. De altfel, România susţine ca în viitoarea PAC să nu mai fie menţinute actualele 
discrepanţe, în aşa fel încât PAC să nu mai fie o politică cu două viteze. Procesul de phasing-
in pentru România şi Bulgaria trebuie să se încheie în 2014. 
 

România consideră oportună deschiderea arătată de Comisie pentru susţinerea 
agriculturii la scală mică, prin introducerea unei scheme de sprijin dedicată fermelor mici, 
aceasta contribuind la consolidarea competitivităţii şi menţinerea vitalităţii zonelor rurale. În 
acest sens vom susţine definirea unor noi criterii de eligibilitate mai simplu de gestionat şi 
mai uşor de implementat. 
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România nu consideră oportună propunerea Comisiei de introducere a unei limite 
superioare (plafonare) a nivelului plăţilor directe alocate fermelor mari. O astfel de măsură nu 
ar face decât să determine exploataţiile mari să se divizeze în ferme mai mici, eligibile, cu 
efecte asupra competitivităţii şi viabilităţii lor economice pe termen mediu şi lung. 
 

România sprijină măsurile menite să creeze posibilitatea pentru tinerii fermieri să 
obţină un venit decent, ca o oportunitate a lor de a se implica mai mult în sectorul 
agricol şi pentru întinerirea acestuia, având în vedere actualul context de îmbătrânire a 
populaţiei active din agricultură. 
 

România susţine menţinerea instrumentelor actuale de intervenţie pe piaţă pentru a 
acţiona ca plasă de siguranţă în situaţiile de criză, precum şi căutarea de noi instrumente care 
să permită menţinerea agriculturii U.E. la un nivel competitiv în raport cu ţările terţe; 
continuarea, după 2013, a programelor sectoriale cu un impact deosebit pentru România, 
precum şi a ajutorului specific acordat în prezent conform art. 68 din Regulamentul nr. 
73/2009. 

 
Comunicarea CE privind funcţionarea lanţului alimentar, puterea de negociere a 

producătorilor agricoli, relaţiile contractuale, necesitatea restructurării şi consolidării 
sectorului de producţie, transparenţa şi funcţionarea pieţelor de produse agricole, vine în 
întâmpinarea problemelor existente şi în România. 

 
Agricultura este vizată şi de Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală. România propune 

ca agricultura să fie recunoscută ca sector comunitar strategic integrant şi activ, cu impact 
nu doar în asigurarea / furnizarea alimentelor, ci şi asupra societăţii, prin crearea locurilor de 
muncă şi intensificarea activităţilor non-agricole în mediul rural. Dimensiunea socială a 
agriculturii este importantă, deoarece acest sector contribuie semnificativ la angajarea 
forţei de muncă în zonele rurale şi asigurarea unui nivel de trai echitabil fermierilor. 
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Realizarea echilibrului dintre sectorul vegetal şi animal reprezintă un deziderat al 
agriculturii româneşti. Se urmăreşte creşterea efectivelor şi îmbunătăţirea raselor de animale 
pentru carne şi lapte. Se doreşte creşterea suprafeţelor ocupate cu culturi furajere şi proteice 
pentru îmbunătăţirea producţiilor animaliere menite, la rândul lor, să încurajeze dezvoltarea 
de unităţi de procesare agroalimentară. 
 

Pilonul al doilea – dezvoltarea rurală contribuie la dezvoltarea economică şi socială 
prin dezvoltarea mediului rural, menţinerea moştenirii culturale, utilizarea corectă a resurselor 
naturale şi, mai ales, prin crearea locurilor de muncă în spaţiul rural. În ceea ce 
priveşte acţiunile de revizuire a PAC, România susţine importanţa menţinerii unui nivel 
consistent al bugetului alocat Pilonului II. 
 

Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, managementul durabil al 
resurselor naturale şi dezvoltarea teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să 
răspundă nevoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea unei flexibilităţi mai 
mari. 
 

România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua perioadă de programare 
pachete de măsuri, prin interconectarea celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone 
sau grupuri specifice. 
 

România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor fermieri în vederea 
evitării unor fenomene prezente în România, ca: depopularea, abandonul terenurilor agricole 
şi creşterea capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri publice.  

 
Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet adresat micilor fermieri 

trebuie să vizeze aspecte privind: 
- mărirea sprijinului financiar acordat acestora; 
- simplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor; 
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- stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea produselor; 
- măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, formarea profesională şi 

creditarea acestei categorii de fermieri; 
- dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea facilitării accesului direct 

al consumatorilor la produsele micilor fermieri (agricultură ecologică, produse tradiţionale sau 
locale ) şi sprijinirea pieţelor locale; 

- stabilirea unor condiţii și cerinţe privind standardele minime de realizare a 
producţiei şi comercializare, adaptate capacităţii financiare a micilor fermieri. 
 

În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea riscului, România susţine 
continuarea şi dezvoltarea măsurilor de inginerii financiare, prin instrumente de asigurare, 
accesul la credite, garanţii, capital social ş.a.m.d, acestea reprezentând aspecte esenţiale 
pentru creşterea competitivităţii sectorului agricol, având în vedere particularităţile acestui 
sector. 
 

Alte măsuri considerate importante de România: 
- susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole prietenoase faţă de mediu, precum 

şi a mijloacelor alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori eficienţa energetică, 
productivitatea şi capacitatea de adaptare a agriculturii la schimbările climatice; 

- dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii modernizării infrastructurii şi 
a serviciilor non-agricole pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai; 

- diversificarea acţiunilor sprijinite în cadrul Axei LEADER şi creşterea 
sprijinului financiar. 
 

Potrivit Planului Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013, obiectivul global este 
Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România și 
statele membre ale U.E. Pentru atingerea obiectivului general al Planului Naţional de 
Dezvoltare au fost stabilite 5 obiective, printre care menţionăm:  
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- creşterea productivităţii companiilor româneşti, astfel încât să se apropie de rata 
medie a productivităţii în U.E. şi încurajarea dezvoltării durabile în conformitate cu nevoile 
economice şi sociale ale României; 

- dezvoltarea capitalului uman prin dezvoltarea unei pieţe a muncii flexibile, moderne 
şi incluzive, a cărei competitivitate creşte prin oferirea oportunităţilor egale privind învăţarea 
de-a lungul vieţii; 

- dezvoltarea economiei rurale a României bazată pe cunoaştere şi antreprenoriat 
privat, care respectă moştenirea naturală, culturală şi istorică; 

- accelerarea creşterii economice în acele regiuni rămase în urmă faţă de media U.E. 
 

Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013 şi-a propus ca obiectiv general 
Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele 
membre ale Uniunii Europene prin generarea unei creşteri suplimentare de 15-20% a PIB 
până în anul 2015, iar ca obiective specifice: 

- dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene; 
- creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;  
- dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România;  
- consolidarea unei capacităţi administrative eficiente și promovarea dezvoltării 

teritoriale echilibrate. 
 

În cadrul Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru 
orizontul de timp 2020, respectiv 2030 obiectivele care privesc dezvoltarea durabilă pentru 
orizontul de timp 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 
principalii indicatori ai dezvoltării durabile. În ceea ce priveşte ţinta de atins pentru 
orizontul de timp 2030, Strategia urmăreşte apropierea semnificativă a României de nivelul 
mediu din acel an al ţărilor membre ale U.E. din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării 
durabile. 
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Obiectivul general al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei 
dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României, 
corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de 
creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face 
din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le 
vizita, a investi şi a munci. Cele cinci axe prioritare stabilite în cadrul POR sunt:  

- sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere; 
- îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport; 
- îmbunătăţirea infrastructurii sociale; 
- sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local; 
- dezvoltarea durabilă, promovarea turismului şi asistenţă tehnică. 

 
Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti 
pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile 
întreprinse vor genera până în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi 
vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media U.E. Pentru atingerea 
acestui obiectiv general s-au propus următoarele obiective specifice:  

- consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv;  
- crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor;  
- creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între 

instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea 
accesului întreprinderilor la CDI;  

- valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea 
acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni)  

- creşterea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin 
promovarea surselor regenerabile de energie. 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

38 
 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane este dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea 
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi 
sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 
1.650.000 de persoane. În cadrul acestui program au fost stabilite următoarele obiective 
specifice:  

- promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi 
continuă, inclusiv a învăţământului superior şi a cercetării;  

- promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii 
muncii;  

- facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor pe piaţa muncii;  
- dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi incluzive;  
- promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele 

rurale; îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare; 
- facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile. 

 
Programul Naţional de Reformă are ca priorităţi pentru această perioadă: 
- dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor; 
- asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate; 
- r eabilitarea infrastructurii şi îmbunătăţirea dotărilor unităţilor de învăţământ din 

mediul rural şi zonele dezavantajate; 
- elaborarea şi implementarea Planului anual de acţiune pentru combaterea părăsirii 

timpurii a şcolii; 
- elaborarea planurilor de şcolarizare şi elaborarea curriculei în învăţământul 

profesional şi tehnic pe baza cerinţelor pieţei muncii; 
- formarea cadrelor didactice şi a directorilor/directorilor adjuncţi de unităţi de 

învăţământ preuniversitar; 
- finalizarea informatizării sistemului de învăţământ; 
- elaborarea strategiei de învăţare pe tot parcursul vieţii. 
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Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu constă în reducerea 
decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu 
atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în 
servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a 
principiului „poluatorul plăteşte”.  

 
Ca şi obiective specifice au fost definite următoarele:  
- îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin 

asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 
2015; 

- dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea 
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de 
judeţe până în 2015; 

- reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai 
poluate localităţi până în 2015; 

- protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea 
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;  

-  reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, 
prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015. 
 

Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Transport constă în 
promovarea în România a unui sistem de transport durabil, care să permită deplasarea rapidă, 
eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor și bunurilor, la servicii de un nivel 
corespunzător standardelor europene, la nivel naţional, în cadrul Europei, între şi în cadrul 
regiunilor României. În cadrul acestui program au fost definite următoarele obiective 
specifice: 

- modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare 
pentru protecţia mediului înconjurător; 
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- modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu 
principiile dezvoltării durabile; 

- promovarea transportului feroviar, naval şi intermodal; 
- sprijinirea dezvoltării transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale 

transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane. 
 

Obiectivul general al Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi 
mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. Ca şi obiective specifice se 
menţionează: 

- obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului 
de politici publice; 

- îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe 
procesul de descentralizare. 
 

Strategia Naţională de Export a României 2010 - 2014 stabileşte o multitudine de 
obiective specifice: 
▪  Susţinerea la export a producătorilor care sunt asociaţi şi exportă folosind indicaţiile 
geografice şi denumirile de origine. 
 
▪  Consultanţă pentru elaborarea unei strategii de susţinere a formării şi dezvoltării de 
clustere în sectoare cu potenţial de creştere a exporturilor, conform Strategiei Naţionale de 
Export 2010-2014 şi a Strategiilor Regionale de Export la nivelul tuturor regiunilor de 
dezvoltare. 
 
▪  Managementul strategiilor de branding regional. 
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▪  Dezvoltarea de centre promoţionale şi expoziţionale interne cu grad înalt de 
internaţionalizare şi specializare la nivelul regiunilor de dezvoltare, capabile să promoveze 
oferta de export românească la nivelul de impact al expoziţiilor internaţionale.  
▪  Dezvoltarea structurilor regionale în parteneriat public - privat capabile să asigure 
managementul strategiilor regionale de export (Consilii de export regionale) a unor centre de 
promovare la nivel regional. 
 
▪  Susţinerea sectoarelor prioritare la nivel regional. 
 
▪  Dezvoltarea potenţialului de export al regiunilor şi a capacităţii acestora de ofertare la 
export pe pieţele externe. 
 
▪  Dezvoltarea exporturilor bazat pe design şi inovaţie şi active intangibile. 
 
▪  Promovarea activă a brandurilor sectoriale pentru sectoarele exportatoare. 
 
▪  Prezenţa echilibrată a tuturor sectoarelor exportatoare în forme de susţinere cu finanţare de 
la buget. 
 
▪  Dezvoltarea şi alinierea exportatorilor la standarde de certificare avansate cerute de 
pieţele externe. 
 
▪  Creşterea capacităţii exportatorilor români de a adăuga, reţine şi capta valoare.  
 
▪  Dezvoltarea de servicii şi produse inovative, dar şi a unei culturi a inovaţiei în ceea ce 
priveşte organizarea şi managementul în reţea. 

 
Obiectivul general al Conceptului Strategic de Dezvoltare Teritorială a României 

2030 (CSDTR 2030) este integrarea României în structurile teritoriale europene, prin: 
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 •afirmarea identităţii regional-continentale; 
 •dezvoltarea competitivităţii; 
 •creşterea coeziunii teritoriale; 
 •dezvoltarea teritorială durabilă. 
 

Obiectivele specifice ale CSDTR 2030 sunt: 
- racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi intercontinentală a polilor şi 

coridoarelor de dezvoltare; 
- structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi urbane; 
- stimularea solidarităţii funcţionale urban - rural şi dezvoltarea rurală adecvată 

diferitelor categorii de teritorii; 
- consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregionale; 
- protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural. 

 
În acord cu Legea 351/2001 cu modificările şi completările ulterioare, Conceptul 

strategic de dezvoltare teritorială România 2030 (CSDTR 2030) integrează reţeaua de 
localităţi din România în structura policentrică a U.E., în conexiune cu reţeaua de poli majori 
în sud-estul Europei (potrivit clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.): 

• Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie 
internaţională: Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj-Napoca, Iaşi - peste 300 000 de 
locuitori; 

• Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii 
Funcţionale Urbane şi potenţial MEGA - peste 250 000 de locuitori; 

• Poli supraregionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de 
Arii Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori; 

• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii 
Funcţionale Urbane - între 50 000 – 250 000 de locuitori; 
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• Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii 
Funcţionale Urbane şi cu specificitate funcţională, de exemplu: Alba Iulia, Baia Mare, 
Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea; 

• Poli subregionali - între 30 000 – 50 000 de locuitori; 
• Poli locali – sub 20 000 de locuitori. 
 
Legătura dintre dezvoltarea teritorială policentrică propusă şi prioritatea de 

competitivitate regională şi coeziune teritorială se asigură prin: 
 
A. Reţeaua de poli majori: 
– deţine şi exercită competenţe la nivel naţional, transfrontalier, transnaţional (reţeaua de 
zone metropolitane, poli competitivi); 
– dezvoltă clustere economice pe baza avantajelor competitive; 
– contribuie la configurarea regiunilor pentru schimbare economică; 
– stimulează relaţia urban-rural; 
– contribuie la structurarea regiunilor pentru schimbare economică; 
– asigură conectarea reţelei de poli majori la nivel intern, transfrontalier şi transnaţional. 
 
B. Reţeaua de poli urbani, oraşe specializate: 
– asigură dezvoltarea funcţiunilor specializate; 
– asigură valorificarea diversificată şi competitivă a capitalului teritorial; 
– asigură preluarea presiunilor de dezvoltare asupra polilor majori prin deconcentrarea 
funcţiunilor la nivel teritorial; 
– susţine dezvoltarea structurii teritoriale a urbanizării. 

 
Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului (PATN) este suportul dezvoltării 

complexe și durabile inclusiv al dezvoltării regionale a teritoriului și reprezintă contribuţia 
specifică a ţării noastre la dezvoltarea spaţiului european și premisa înscrierii în dinamica 
dezvoltării economico-sociale europene.  
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Acesta are următoarele roluri: 
● stabilește principiile fundamentale care stau la baza dezvoltării și structurării rețelei de 
localităţi, criteriile de definire a localităţilor urbane şi rurale, precum şi cele pe baza 
cărora se poate atribui statutul de municipiu sau oraş; 
 
● ierarhizează localităţile existente pe ranguri (0 - III, pentru localităţile urbane şi IV - V 
pentru localităţile rurale) definite ca expresie a importanţei actuale şi în perspectiva imediată 
a fiecărei localităţi în cadrul reţelei din punct de vedere administrativ, social, economic, 
cultural etc. în raport cu dimensiunile ariei de influenţă polarizate şi cu nivelul de decizie pe 
care îl implică în alocarea de resurse; 
 
● reglementează posibilitatea de promovare a acestor localităţi în rangurile ierarhiei 
funcţionale, stimulându-se competitivitatea între localităţi, prin crearea posibilităţilor de 
trecere a unor localităţi de la statutul rural la cel urban, de la oraş la municipiu, precum şi de 
la un rang inferior la unul superior, în condiţiile satisfacerii indicatorilor stabiliţi; 
 
● instituie obligativitatea pentru Guvern şi autorităţile publice centrale şi locale de a 
acţiona prioritar pentru crearea de dotări cu rol de servire teritorială în zonele lipsite de oraşe, 
pentru sprijinirea şi revitalizarea unor zone rurale în care s-au produs scăderi accentuate de 
populaţie în perioada 1966 - 1997 şi pentru stimularea dezvoltării unor localităţi din zone 
care prezintă disfuncţionalităţi de ordin economic, social şi de mediu; 
 
● oferă cadrul legal de înfiinţare a zonelor metropolitane constituite prin asociere pe baza 
parteneriatului voluntar între marile centre urbane (capitala României şi municipiile de 
rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediată la distanţa de până la 30 km 
între care s-au dezvoltat relaţii de cooperare pe multiple planuri, în vederea stimulării 
cooperării intercomunale şi a dezvoltării armonioase şi echilibrate a acestor teritorii; 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

45 
 

● legiferează obligativitatea ca planurile de dezvoltare naţională, regionale, inclusiv cele 
transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrare în spaţiul european, precum şi cele 
sectoriale să fie elaborate pe baza prevederilor secţiunilor planului de amenajare a teritoriului 
naţional. 
 

Chiar dacă Guvernul a adoptat (la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului), Legea turismului în luna martie a acestui an (clarificând responsabilităţile 
autorităţilor publice centrale şi ale celor locale implicate în acest domeniu, precum şi unele 
cerinţe obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite turiştilor, la care se adaugă 
stabilirea atribuţiilor principale în elaborarea strategiilor şi programelor în domeniul 
turismului, asigurând astfel fluenţa în derularea măsurilor, programelor şi proiectelor de 
dezvoltare pe termen mediu şi lung în turism), România nu deţine nici în prezent o strategie 
naţională pentru dezvoltarea turismului (legiferată ca atare prin aprobarea guvernului şi a 
Parlamentului României) care să ofere un cadru legal şi concret politicii din domeniul 
turismului la toate nivelurile (de la cel guvernamental până la cel al autorităţilor 
publice locale, ONG-uri şi actorilor privaţi). În absenţa unui asemenea document naţional, 
orice iniţiativă din domeniu trebuie să se alinieze deocamdată legislaţiei turistice în vigoare. 
 

O serie de repere sunt furnizate în schimb prin intermediul unor studii de 
specialitate, precum: 

 
→ Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional al României 2007 - 

2026, în cadrul căruia sunt prezentate principalele obiective care contribuie la realizarea 
viziunii propuse în domeniul turismului pentru România, şi anume: transformarea României 
într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural care să 
corespundă standardelor Uniunii Europene privind furnizarea produselor şi serviciilor, 
realizarea unei dezvoltări durabile din punct de vedere al mediului sectorului turistic într-un 
ritm de dezvoltare superior altor destinaţii turistice din Europa. Prin strategia propusă se 
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doreşte dublarea contribuţiei turismului la PIB şi creşterea de trei ori a veniturilor din turism 
obţinute de autorităţile locale.  

 
Pe plan investiţional s-a prevăzut o creştere de 5% a locurilor de cazare pe perioada 

2011 - 2016 şi de 17% pe perioada 2016 - 2021. De asemenea, sunt prezentate modalităţile în 
care sunt/pot fi cuprinse într-un proces de interconexiune şi interdependenţă toate 
componentele planificării turismului, incluzând proiecţiile pieţei, formarea profesională, 
impactul economic și social, asigurarea standardelor și direcţiile de proiectare. 

 
Master Planul pentru Turismul Naţional al României 2007 - 2026 are ca și ţintă 

transformarea României într-o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural 
şi cultural, care să corespundă standardelor U.E. privind furnizarea produselor şi serviciilor 
până în 2013. Printre obiectivele specifice ale Master Planului se numără şi cele care se 
adresează, direct sau indirect, zonelor urbane: 

•asigurarea unei dezvoltări durabile a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale 
de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate 
pentru generaţiile viitoare; 

•dezvoltarea şi implementarea anuală a planurilor de marketing a destinaţiei turistice, 
prin colaborarea mediului public cu cel privat; 

•elaborarea permanentă de studii de piaţă în domeniul turismului; 
•crearea unei reţele de centre de informare turistică; 
•realizarea unei baze de date a produselor, unităţilor, evenimentelor şi serviciilor 

turistice; 
•mecanisme şi subvenţii pentru facilitarea investiţiilor în turism; 
•dezvoltarea planurilor integrate în domeniul turismului; 
•dezvoltarea sistemului de educaţie prevocaţională şi vocaţională pentru sectorul 

hotelier; 
•dezvoltarea staţiunilor de cercetare turistică; 
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•extinderea sistemelor de marcare a obiectivelor turistice şi introducerea de rute 
turistice tematice; 

•instruirea şi pregătirea muzeelor şi monumentelor naţionale majore în îmbunătăţirea 
facilităţilor oferite oaspeţilor; 

•crearea unei baze de date a evenimentelor culturale pentru a facilita promovarea 
artelor vizuale şi auditive, în special festivaluri tradiţionale şi evenimente folclorice. 
 

→ O serie de studii sectoriale elaborate de către Institutul Naţional pentru 
Dezvoltare şi Cercetare în Turism: Studiu privind amenajarea turistică a peşterilor, Strategia 
de dezvoltare a turismului balnear, Strategia naţională de dezvoltare a ecoturismului în 
România. 
 

Strategia în domeniul Patrimoniului Cultural Naţional are la bază ideea că 
patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi 
naţionale, de dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât 
România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Priorităţile generale ale Ministerului 
Culturii şi Cultelor privind Patrimoniul Cultural Naţional: 

 Realizarea evaluării şi asigurării bunurilor din patrimoniul cultural naţional prin 
Inventarierea Patrimoniului Cultural Naţional reprezintă fundamentul politicilor publice în 
domeniul patrimoniului şi are drept consecinţe implicite cunoaşterea şi creşterea gradului de 
protecţie al patrimoniului. 
 

 Codul Patrimoniului Cultural Naţional va reprezenta sinteza experienţei de 
aproape cinci ani de aplicare a legislaţiei privind protejarea monumentelor istorice şi a 
siturilor arheologice, a patrimoniului cultural naţional mobil, patrimoniului imaterial, 
perioade în care legislaţia existentă a fost modificată şi completată, au pus în evidenţă unele 
necorelări în definirea unor termeni, denumiri de acte sau documente pe care Ministerul 
Culturii şi Cultelor sau instituţiile sale le emit. Corelarea Codului Patrimoniului Cultural 
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naţional cu Codul Construcţiilor în domeniul protejării patrimoniului imobil (monumentelor 
istorice). 

 
 Realizarea unui amplu program de popularizare a patrimoniului, cu accent deosebit 

pe categoriile înscrise în diferitele liste ale UNESCO (patrimoniu imobil şi cel imaterial) şi 
europene. 

Liniile directoare la nivel naţional în domeniul ariilor protejate au fost trasate prin 
Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 - 2020 
(SNPACB).  
 

Strategia naţională ia în considerare cele mai noi documente directive la nivel 
european cum ar fi "Opţiunile pentru o perspectivă şi un obiectiv post-2010 în materie de 
biodiversitate la nivelul U.E." prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor nr. 4 
final/19.01.2010. Analiza implementării Strategiei U.E. privind conservarea biodiversităţii a 
reliefat o serie de rezultate pozitive, dar şi o serie de deficienţe. 

 
Biodiversitatea trebuie să fie integrată în toate politicile sectoriale - planificarea 

exploatării resurselor naturale, exploatarea pădurilor, planificarea dezvoltării agricole şi 
rurale. Trebuie acordată o atenţie deosebită şi modului de integrare a conservării în acţiunile 
de dezvoltare şi integrarea problematicii biodiversităţii, trebuie să pornească de la nivel 
national, dar să se reflecte şi la nivel judeţean şi local. 
 

Prin SNPACB, România îşi propune pe termen mediu 2010 - 2020, următoarele 
direcţii de acţiune generale: 

Direcţia de acţiune 1: Stoparea declinului diversităţii biologice reprezentată de 
resursele genetice, specii, ecosisteme şi peisaj şi refacerea sistemelor degradate până în 2020. 

Direcţia de acţiune 2: Integrarea politicilor privind conservarea biodiversităţii în 
toate politicile sectoriale până în 2020. 
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Direcţia de acţiune 3: Promovarea cunoștinţelor, practicilor şi metodelor inovatoare 
tradiţionale şi a tehnologiilor curate ca măsuri de sprijin pentru conservarea biodiversităţii ca 
suport al dezvoltării durabile până în 2020. 

Direcţia de acţiune 4: Îmbunătăţirea comunicării şi educării în domeniul 
biodiversităţii până în 2020. 
 

Pentru îndeplinirea dezideratelor privind conservarea biodiversităţii şi utilizarea 
durabilă a componentelor sale urmare a analizei contextului general de la nivel naţional şi 
a ameninţărilor la adresa biodiversităţii, pentru asigurarea conservării „in-situ” şi „ex-situ” 
şi pentru împărţirea echitabilă a beneficiilor utilizării resurselor genetice, au fost stabilite 
următoarele 10 obiective strategice: 
 

A. Dezvoltarea cadrului legal şi instituţional general; 
B. Asigurarea coerenţei şi a managementului eficient al reţelei naţionale de arii 

natural protejate; 
C. Asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru speciile protejate; 
D.Utilizarea durabilă a componentelor diversităţii biologice;  
E. Conservarea ex-situ; 
F. Controlul speciilor invazive; 
G. Accesul la resursele genetice şi împărţirea echitabilă a beneficiilor care decurg din 

utilizarea acestor resurse; 
H. Susţinerea şi promovarea cunoştinţelor, practicilor şi inovaţiilor tradiţionale; 
I. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi promovarea transferului de tehnologie; 
J. Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului. 

 
Deziderate de la nivel european privind administraţia publică au fost traduse la nivel 

naţional prin introducerea în cadrul documentelor de strategie privind spaţiul administrativ din 
România a unor obiective vizând procesul de descentralizare şi îmbunătăţire a calităţii 
serviciilor publice. 
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Una din principalele carenţe ale administraţiei publice româneşti a constat în 
managementul deficitar al instituţiilor publice care a fost în principal unul politic neglijându-
se importanţa planificării şi managementului strategic ca instrumente manageriale. 

 
Provocările perioadei următoare cu privire la reforma continuă şi eficientă a 

administraţiei publice se leagă de crearea unui serviciu public mai transparent, eficient şi 
eficace, de existenţa unor iniţiative de promovare a unei guvernări deschise şi de implicarea 
societăţii civile în dezvoltarea unei strategii pentru investiţiile locale în vederea creşterii 
economice şi a creării de noi locuri de muncă. Totodată, se poate sublinia necesitatea 
reformării continue şi eficiente a administraţiei publice din România ţinând cont de crearea 
unui cadru normativ cuprinzând principiile pentru o reglementare eficientă. 
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CAPITOLUL III 
 

PREZENTARE REGIUNEA SUD MUNTENIA 
 
 
3.1 Carateristicile geografice și organizarea administrativă 

Regiunea Sud - Muntenia, cu o suprafață de 34.453 km² reprezentând 14,45 % din 
suprafața României, este situată în partea de sud - sud est a acesteia, învecinându-se la nord cu 
Regiunea Centru, la est cu Regiunea Sud - Est, la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de granița 
naturală - fluviul Dunărea, iar la vest cu Regiunea Sud - Vest. Regiunea Sud Muntenia ocupă 
locul al 3-lea ca mărime din cele 8 regiuni de dezvoltare. 
 

Prezența în sudul regiunii a 
fluviului Dunărea îi conferă acesteia 
posibilitatea de a avea comunicații cu 
cele 8 țări riverane, iar prin 
intermediul canalului Dunăre - Marea 
Neagră de a avea ieșire la Marea 
Neagră și deci acces la Portul 
Constanța - principala poartă 
maritimă a țării. 

 
Existența în centrul regiunii 

dar nefăcând parte din aceasta a 
capitalei țării, București, parte 
componentă a Regiunii București - 
Ilfov, constituie prin infrastructura 
socială și instituțională existentă și prin Aeroportul Internațional Otopeni, un real avantaj. 
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Din punct de vedere administrativ, Regiunea Sud - Muntenia este formată din: 7 județe 
(Argeș, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Giurgiu, Prahova și Teleorman), 16 municipii, 32 
orașe și 519 comune cu 2019 sate. În ceea ce privește suprafața regiunii, se poate observa 
că cele mai mari ponderi sunt deținute de județele Argeș (19,8%), Teleorman (16,8%) și 
Călărași (14,8 %), iar cea mai mică de județul Giurgiu (10,2 %). 

 
Organizarea administrativ teritorială a Regiunii Sud Muntenia, la 31 decembrie 2011 
 

 

Suprafața 
totală 
-km2- 

Ponderea 
în regiune 

% 

Număr 
municipii 

Număr 
orașe 

Număr 
comune 

Număr 
sate 

Regiunea Sud 
Muntenia 

34453 - 16 32 519 2019 

Argeș 6826 19,8 3 4 95 576 
Călărași 5088 14,8 2 3 50 160 

Dâmbovița 4054 11,8 2 5 82 353 

Giurgiu 3526 10,2 1 2 51 167 

Ialomița 4453 12,9 3 4 59 127 

Prahova 4716 13,7 2 12 90 405 

Teleorman 5790 16,8 3 2 92 231 

Sursa: Direcția Regională de Statistică Călărași 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

53 
 
 

3.2 Cadrul natural  
3.2.1 Relieful  

Relieful regiunii caracterizat prin varietate și dispunere în amfiteatru cuprinde trei 
forme majore de relief: munte 9,5 %, deal 19,8%, câmpie și luncă 70,7%. Dacă pentru cele 4 
județe din sud (Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman) forma caracteristică de relief este 
câmpia, celelalte 3 județe din nord (Argeș, Dâmbovița, Prahova) cuprind atât câmpia cât și 
dealurile și munții. 

 
Altitudinile scad dinspre nord, dinspre culmile Carpaților Meridionali și grupei sudice 

a Carpaților Orientali, către sud, în zona de câmpie (Câmpia Română). Contactul dintre aceste 
două unități se realizează prin intermediul unei zone subcarpatice ce aparține Subcarpaților de 
Curbură și Getici și a unei zone de podiș: Piemontul Getic. Aici se întâlnesc două din cele 
patru grupe ale Carpaților Meridionali: Grupa Bucegi și Grupa Făgăraș. În Munții Făgăraș se 
întâlnesc cele mai mari altitudini din țara noastră: Vf. Moldoveanu cu 2.544 m, Vf. Negoiu cu 
2.535 m. Altitudini de peste 2.500 m se întâlnesc și în grupa munților Bucegi - Leaota (Vf. 
Omu cu 2.505 m). Alte masive interesante mai sunt: Piatra Craiului, Ciucaș (cu stânci cu 
forme bizare), Cozia, Iezer - Păpușa etc. În sud se întinde Câmpia Română, cea mai întinsă 
unitate de câmpie de pe teritoriul țării noastre.  

 
Relieful regiunii este dispus în fâșii paralele, orientate pe direcția vest - est, coborând 

în trepte de la nord spre sud și cuprinde trei trepte principale de relief: 
● treapta înaltă a munților, cu o mare diversitate morfologică și cu o energie de relief 
accentuată; 
● treapta dealurilor subcarpatice și a podișurilor piemontane, cu relief specific de eroziune; 
● treapta joasă, de câmpie, cu relief de acumulare. 
 

Munții. Culmile montane se desfășoară pe două direcții paralele ce corespund axelor 
majore de cutare a formațiunilor geologice, cu o direcție vest - est specifică, în general, 
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munților de la vest de Dâmbovița și o direcție perpendiculară de la nord - sud la est de 
această vale. În partea nordică a regiunii, de la vest la est, se întinde lanțul muntos al 
Carpaților Meridionali cu masivele Munții Făgăraș, Munții Bucegi și Leaota, Munții 
Gârbovei, Munții Grohotișu și Ciucaș.  

 
Dealurile subcarpatice și podișurile piemontane reprezintă treapta intermediară între 

munți și câmpie, desfășurată la marginea Carpaților Meridionali și Orientali. Au altitudini care 
scad de la 800 - 900 m la contactul cu muntele la 200 - 300 m la contactul cu câmpia. 
Unitățile deluroase din cadrul Regiunii Sud Muntenia aparțin Subcarpaților Getici și de 
Curbură. În cuprinsul lor, la contactul cu Carpații, se evidențiază o unitate mai înaltă, de 
dealuri submontane, ce alternează cu mici depresiuni intercalate. Spre sud, la vest de 
județul Argeș, se dezvoltă o unitate piemontană la contactul cu câmpia reprezentând partea 
estică a Podișului Getic. 

 
Câmpia ocupă cea mai mare parte a Regiunii Sud Muntenia, fiind situată în partea de 

sud a acesteia și corespunzând părții centrale și estice a Câmpiei Române. Aici se remarcă 
altitudinile coborâte, interfluviile plane și largi, văile puțin adâncite în suprafața inițială, 
flancate de terase și de lunci bine dezvoltate. Din punct de vedere geologic, la suprafață 
predomină depozitele loessoide, dispuse peste o cuvertură de pietrișuri și nisipuri. De la 
vest la est se succed Câmpia Piteștilor, Câmpia Târgoviștei și Câmpia Ploieștilor, acestea 
reprezentând unitățile de câmpie înaltă. 

 
Câmpia Gavanu - Burdea reprezintă o prelungire a Piemontului Getic pe dreapta 

Argeșului, extinzându-se de la Vedea la Argeș. Câmpia Burnasului se desfășoară între Dunăre 
la sud, Câlniștea la nord, Teleorman cu Vedea la vest și Argeș la est, în cadrul regiunii 
găsindu-se extremitatea sa vestică. 
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Tot în cadrul Regiunii Sud Muntenia se găsește și jumătatea sudică a Câmpiei 
Boianului, ce scade în altitudine de la nord - vest spre sud - est. Morfogenetic, câmpia este 
constituită din nivelul propriu-zis de câmp și terasele Dunării, în partea sudică. Partea sudică 
și sud - estică revine Câmpiei Bărăganului, cu unitățile componente: Câmpia Mostiștei, 
Bărăganul de Sud și Central. În partea sud - estică a regiunii se individualizează foarte bine 
lunca Dunării, o unitate mai joasă cu o lărgime apreciabilă (6 - 15 km), remarcându-se 
existența următoarelor sectoare: Mostiștea - Călărași, Călărași - Vadu Oii (Balta Borcea) și 
Vadu Oii - Giurgeni. 

3.2.2 Clima 
Integrată climatului temperat - continental, cu nuanțe de excesivitate mai pronunțată 

pe măsura înaintării spre est și sud - est, Regiunea Sud Muntenia beneficiază de toate tipurile 
climatice dezvoltate altitudinal, de la clima de luncă joasă din câmpie, la cea de dealuri și 
podișuri, până la cea de munte. Totodată, suprapus acestor tipuri climatice, Regiunea Sud 
Muntenia primește și influențe climatice de tranziție umede (oceanice și submediteraneene) 
în vest și de ariditate (continental - excesive) din est și sud-est. Pe piscurile cele mai înalte 
ale munților, temperaturile scad iarna până la sub 00C la peste 2.000 m altitudine. În zona de 
câmpie verile sunt foarte calde, cu puține precipitații și ierni relativ reci cu viscole puternice. 
Aici, temperatura medie anuală este de 10 - 110C. În luna ianuarie temperatura medie variază 
între -30C în câmpie și -80C în zona de munte, iar în iulie între 10 și 230C. Crestele Munților 
Făgăraș sunt acoperite cu zăpadă circa 8 - 9 luni pe an.  

 
 Etajarea latitudinală a reliefului și expoziția treptelor majore ale acestuia (de la 
altitudini de 10 m prezente în Balta Ialomiței, până la cele de peste 2.500 m aparținând 
Carpaților Românești) determină o multitudine de trăsături climatice secundare și de 
topoclimate, bine evidențiate în regiunea de interes. Printre acestea amintim efectele de foehn 
resimțite pe versanții sudici și sud - estici ai Carpaților Meridionali, adăpostul orografic 
prezent tot timpul anului în ariile depresionare subcarpatice sau prezența și acutizarea 
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contrastelor termice și hidrice, favorizate de adecvațiile de aer fierbinte tropical (generator al 
fenomenelor de secetă și uscăciune) sau rece polar și arctic (care determină producerea 
fenomenelor periculoase de iarnă: îngheț, brumă, viscol, polei). 
 
 Particularitățile climatice ale regiunii analizate, determinate de cele ale suprafeței 
subiacente și de radiația solară specifică, se dezvoltă pe fondul etajelor climatice. 
 
3.2.3 Rețeaua hidrografică 

Resursele de apă din Regiunea Sud Muntenia sunt constituite din ape de suprafață 
(râuri, lacuri naturale și lacuri de acumulare amenajate, fluviul Dunărea) și ape subterane. 
Rețeaua hidrografică a Regiunii Sud Muntenia aparține bazinelor hidrografice Olt, Vedea, 
Argeș, Ialomița, Siret și a unor bazine secundare aferente Dunării (Mostiștea). 

 
Regimul hidric prezintă mari contraste în cuprinsul Regiunii Sud Muntenia, atât în 

ceea ce privește variabilitatea cantitativă, cât și repartiția teritorială a parametrilor aferenți. 
Astfel, procesele pluvio - genetice acoperă o gamă deosebit de neuniformă în cuprinsul 
teritoriului, dependența de multitudinea caracteristicilor locale ale suprafeței subiacente, 
influențate activ de circulația generală atmosferică. 

 
Lunile cele mai secetoase sunt în regim multianual februarie - martie, iar maximul 

pluviometric este bine evidențiat în luna iunie. De altfel, cele mai bogate cantități de 
precipitații se cumulează în semestrul cald al anului (aproximativ 60% din cantitatea medie 
anuală), când se totalizează și cele mai mari cantități căzute în secvențe temporale scurte (24, 
48 si 72 de ore), dar și intensități maxime pluviale. 

 
Rețeaua hidrografică destul de bogată este dominată de fluviul Dunărea în care se 

varsă principalele râuri ale regiunii (Olt, Argeș, Dâmbovița, Ialomița și Prahova). În vest - 
Argeșul cu afluenții Vâlșan, Râul Doamnei, Râul Târgului, Dâmbovița, Sabar, Neajlov, 
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Teleormanul, Vedea, în est - Ialomița cu afluentul Prahova cu Doftana, Teleajen și Cricov. În 
sud curge Dunărea, iar în sud - vest Oltul. Aceasta este completată de o serie de lacuri 
naturale și antropice cu folosință complexă. Varietatea formelor de relief și complexitatea 
geologică a acestora fac ca resursele naturale ale regiunii să fie destul de diversificate. 

 
Condițiile de formare a lacurilor din arealul regiunii țin de carateristicile geologice 

(loessuri), de relief (câmpuri, arii subsidente), de morfohidrografia luncilor, de ariditatea 
climei, de regimul hidric și de activitățile antropice. În funcție de aceste elemente, în arealul 
regiunii, lacurile pot fi grupate în lacuri naturale cu mai multe tipuri genetice și lacuri 
antropice. Regimul hidrologic și hidrochimic al lacurilor depinde foarte mult de condițiile 
climatice și de mărimea bazinelor care prin debit asigură sau nu aportul de apă. Majoritatea 
lacurilor din aria metropolitană au bazine de scurgere în ape dulci, în timp ce limanele și 
lacurile de crov au mineralizări care pot oscila între 1 și 24 g/l.  

 
Astfel, lacurile din Regiunea Sud Muntenia se pot grupa în felul următor:  
- lacuri de albie – lacurile Amara și Fundata din Câmpia Bărăganului; 
- lacuri de luncă – lacurile Comana, Herăști, Gruiu, Mitreni, balta Zagaz, Piersica, 

Bentu, Bataluri, Marsilieni, Bărbătescu din lunca Argeșului; 
- lacurile antropice – Vidraru în jud. Argeș, Văcărești, Dridu în jud. Ialomița și 

Pecineagu în jud. Dâmbovița; Ezerul Mostiștei, cel mai mare liman fluviatil (întins 
pe o suprafața de 23,64 km²) situat la gura de vărsare a râului Mostiștea în 
Dunăre); 

- apele subterane – sunt cantonate în partea de nord a regiunii, în masivele Ciucaș și 
Bucegi. 

 
3.2.4 Resurse naturale 

Varietatea formelor de relief și complexitatea geologică a acestora fac ca resursele 
naturale ale regiunii să fie destul de diversificate. 
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Zona montană și de deal concentrează resurse naturale ale subsolului (petrol, gaze 
naturale, cărbune, minereuri radioactive și metalifere, sare, marne calcaroase, sulf, acumulări 
de gips și izvoare minerale) importante pentru industria energetică, chimică și a materialelor 
de construcții. 

 
Condițiile diverse de sedimentare au condiționat existența unor variate resurse de 

subsol, cantonate cu precădere în zona subcarpatică, dintre care cele mai importante sunt 
zăcămintele de țiței și gaze.  

 
Sarea, folosită cu precădere în industria chimică este extrasă din multe locuri, cele mai 

cunoscute și bogate rezerve găsindu-se la Slănic Prahova. 
 
Rezerve importante de lignit se găsesc la Șotânga – Mărgineanca, zăcăminte 

nemetalifere de sulf la Pucioasa, gips la Pucioasa, Cucuteni – Fieni, Lăculețe în județul 
Dâmbovița. Rocile utile și materialele de construcții, în cantități însemnate, sunt reprezentate 
prin: argile comune în arealele Crângurile, Doicești – Glodeni, Pucioasa, Șotânga; calcare la 
Lespezi – Dobrești și Valea Brăteiului; gresii la Buciumeni și Moroeni; marme în rezerve 
calculate, mari, la Sima – Fieni și nisipuri și pietrișuri la Pucheni – Moroeni, în județul 
Dâmbovița și în zona Hagieni și albia râurilor județului Ialomița. 

 
În județul Ialomița se regăsesc resurse de loess cu o textură foarte fină la Urziceni, 

Țăndărei, Slobozia și Manasia, precum și nămolul terapeutic sapropelic la Amara și Fundata. 
 
Acestor resurse de subsol li se adaugă izvoarele sărate și apele minerale sulfuroase –

sodice, sulfurate sau bicarbonatate la Pucioasa; sărate – iodurate – bromurate la Vulcana Băi 
și sărate la Bezdead, Glodeni, Lăculețe. De asemenea, au fost identificate resurse de apă 
termală în zonele Amara și Giurgeni, cu o temperatura de 40°C, precum și izvoare sulfuroase 
la Ciulnița, Perieți, Amara, Valea Ciorii. 
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3.2.5 Biodiversitatea  
Reprezentând condiția primordială a existenței civilizației umane, biodiversitatea 

asigură suport al vieții și al dezvoltării sistemelor socio - economice. Valoarea economică 
a biodiversității devine evidentă prin utilizarea directă a componentelor sale: resurse naturale 
neregenerabile – combustibili fosili, minerale etc. și resurse naturale regenerabile – specii 
de plante și animale utilizate ca hrană, pentru producerea de energie sau pentru extragerea 
unor substanțe. Costurile pierderii sau degradării biodiversității sunt foarte greu de stabilit, 
dar studiile realizate până în prezent la nivel mondial arată că acestea sunt substanțiale și în 
creștere. Fiecare componentă a biodiversității are o valoare intrinsecă inestimabilă, iar 
societatea umană are obligația de a asigura conservarea și utilizarea durabilă a acestora. 

 
În Regiunea Sud Muntenia, suprafața ocupată de ariile naturale protejate reprezintă 

16,28% din suprafața regiunii. Astfel, pe teritoriul regiunii se găsesc 137 arii naturale 
protejate de interes local, 3 parcuri naționale, 3 parcuri naturale, 72 de arii naturale protejate 
de interes național, 39 de situri de importanță comunitară și 32 de situri de protecție 
avifaunistică.  

 
În Regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes național 

(Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural Comana, Rezervația 
Manafu, Rezervația Teșila, Pădurea Troianu, Rezervația Naturală Cama Dinu Păsărica, lacul 
Suhaia, APSA Iezer Călărași etc.). 

 
Rezervațiile naturale și monumentele naturii din regiune cuprind o mare varietate de 

ecosisteme, plante și animale rare, forme de relief deosebite, puncte fosilifere și diferite 
obiective geologice. În județele Teleorman, Ialomița și Călărași ariile protejate nu depășesc 
0,5% din suprafața acestora. Cele mai extinse rezervații au suprafețe de 100 - 250 ha, cum 
este rezervația Oloaga - Grădinari din județul Giurgiu, care ocupă o suprafață de 248 ha. 
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 Multe rezervații și monumente ale naturii au importanță fitogeografică. Astfel, sunt 
protejate în diferite rezervații: arinul (Pădurea Sinaia), un amestec interesant de specii 
caracteristice silvostepei și pădurilor de fag în Pădurea Ciomuleasa (jud. Călărași) etc. Alte 
rezervații s-au constituit pentru protecția unor plante meridionale. De exemplu, în pădurea 
Comana (jud. Giurgiu), din cele 1.201 specii de plante identificate, aproape 20 % au origini 
meridionale: submediteraneene (146 specii), pontice și pontico-mediteraneene (66 specii), 
balcanice și balcano - mediteraneene (23 specii). Dintre rezervațiile geologice și 
geomorfologice, importantă este Rezervația Muntele de Sare de la Slănic – Prahova. 
 
3.3 Profilul social al Regiunii Sud Muntenia 
3.3.1 Demografia 

Numărul populației indică numărul de locuitori de pe un anumit teritoriu la un moment 
dat. La 1 iulie 2011, populația Regiunii Sud Muntenia era de 3.243.268 locuitori, 
reprezentând din punct de vedere procentual 15,4 % din populația României, fiind a doua 
regiune ca mărime din punct de vedere demografic. În urma unei analize a distribuției 
populației s-a putut observa faptul că, la mijlocul anului 2011, 25% din populația Regiunii 
Sud Muntenia era concentrată în jud. Prahova, în timp ce în jud. Giurgiu era concentrată doar 
9% din populația regiunii. 

 
La nivel regional, populația din mediul urban este preponderent feminină (52,3%), la 

fel și în mediul rural (50,6%). În toate cele 7 județe ale Regiunii Sud Muntenia, atât populația 
din mediul urban cât și populația din mediul rural este preponderent feminină. 

 
La nivelul anului 2011, peste jumătate dintre orașele din Regiunea Sud Muntenia 

aveau sub 20.000 locuitori. Mărimea medie a unui oraș din Regiunea Sud Muntenia a scăzut 
de la 28.852 locuitori, în 2004, la 27.959 locuitori, în anul 2011. Cauzele acestei evoluții 
constau din scăderea populației urbane și intrarea unor comune în categoria orașelor foarte 
mici. 
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 Analiza componentei etnice a populației relevă faptul că populația Regiunii Sud 
Muntenia este relativ omogenă. Astfel, în anul 2011, conform datelor provizorii ale 
Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, cea mai mare pondere în structura 
etnică a regiunii o dețineau românii cu 95,47% (2.862.966 persoane), urmați de populația 
de etnie romă 4,11% (123.363 persoane), de maghiari cu 0,05% (1.655 persoane), turci 
0,03% (996 persoane), ruși – lipoveni 0,02% (490 persoane) și alte etnii declarate cu 0,32% 
(9.168 persoane). Procentul populației de etnie romă este mai ridicat în Regiunea Sud 
Muntenia (4,1%), comparativ cu media națională (3,2%). 

 
Cu toate acestea, răspândirea teritorială a celorlalte etnii este neuniformă pe 

teritoriul Regiunii Sud Muntenia, remarcându-se zone de concentrare a populației de etnie 
romă în județele Dâmbovița și Călărași, a maghiarilor în județul Prahova, a turcilor în județul 
Călărași, iar a rușilor - lipoveni în județul Ialomița. De asemenea, se constată faptul că în 
județul Teleorman este concentrată cea mai scăzută pondere a populației de etnie romă, numai 
9%. 
 
3.3.2 Învățământ 
 În anul 2011, numărul total de unități școlare a fost de 1.056 (din care 45,27% erau 
localizate în mediul urban și 54,73% în mediul rural). Cele mai multe dintre acestea au fost 
înregistrate în jud. Argeș (202) și Prahova (240), la polul opus situându-se jud. Călărași (99) 
și Giurgiu (86). 
 
 Numărul cadrelor didactice în mediul urban era de 32.638 (54,5% în mediul urban și 
45,5% în mediul rural), cele mai multe regăsindu-se în jud. Argeș și Prahova, la polul opus 
fiind jud. Giurgiu. 
 
 Numărul populației școlare din Regiunea Sud Muntenia în anul școlar 2010/2011 avea 
o pondere de 13,22% din totalul național, clasând regiunea pe locul 3 la nivel național cu 
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505.704 persoane (57,62% în mediul urban și 42,38% în mediul rural), cea mai mare 
populație școlară înregistrându-se în jud. Argeș și Prahova, iar cea mai scăzută în jud. 
Giurgiu. 
 
3.3.3 Sănătate 
 Potrivit datelor statistice, în anul 2011, Regiunea Sud Muntenia dispunea de o rețea de 
unități sanitare compusă dintr-un număr de 57 spitale (46 în mediul urban și 11 în mediul 
rural), 2 policlinici, 37 dispensare, 1.687 cabinete de medicină generală și de familie, 1.087 
cabinete stomatologice, 902 cabinete medicale de specialitate, 1.131 farmacii și puncte 
farmaceutice, 336 laboratoare medicale. La nivel de județ cele mai multe unități sanitare erau 
în Argeș și Prahova, iar cele mai puține în Giurgiu și Ialomița. 
 
 În anul 2011, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, serviciile medicale erau asigurate de 
un număr de 4.499 de medici, dintre aceștia 1.585 erau medici de familie. De asemenea, în 
anul 2011 își desfășurau activitatea 1.156 medici stomatologi, 1.202 farmaciști și 15.634 
cadre sanitare medii.  
 
 La nivelul celor 7 județe componente, se constată faptul că, personalul medico - 
sanitar își desfășoară activitatea cu precădere în județele din nordul regiunii (Argeș și 
Prahova), în timp ce în județele din sudul regiunii serviciile medicale sunt asigurate de un 
număr insuficient de cadre medicale.  
 
 Astfel, în județele din partea de nord a regiunii își desfășoară activitatea aproximativ 
55% din totalul medicilor înregistrați la nivel regional, în timp ce în județele din sud numărul 
medicilor este foarte scăzut. 
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3.3.4 Asistență socială 
 În ceea ce privește infrastructura socială, în Regiunea Sud Muntenia funcționează un 
număr de 13 cămine pentru persoane vârstnice, numărul mediu lunar de beneficiari fiind de 
467 persoane, cei mai mulți dintre aceștia regăsindu-se în jud. Ialomița (246 beneficiari), 
urmat de județele Călărași (83 beneficiari), Dâmbovița (64 beneficiari), Giurgiu (50 
beneficiari) și Teleorman (24 beneficiari), iar ultimul loc este ocupat de jud. Argeș și Prahova 
cu nici un beneficiar datorită inexistenței căminelor pentru persoane vârstnice. 
  
 Regiunea Sud Muntenia numără 11.372 asistenți personali pentru persoane cu 
handicap grav, reprezentând 14,66% din total la nivel național. 
 
3.4 Profilul economic al Regiunii Sud Muntenia 
3.4.1 Infrastructura edilitară  
3.4.1.1 Rețeaua de apă 
 În anul 2011, numărul unităților administrativ - teritoriale din Regiunea Sud Muntenia 
conectate la rețeaua publică de alimentare cu apă era de 385, ceea ce reprezintă doar 67,9% 
din totalul de 567 existente în regiune. 
 
3.4.1.2 Rețeaua de canalizare 
 La nivelul anului 2011, doar 96 dintre cele 567 de unități administrativ - teritoriale 
(16.9%) din Regiunea Sud Muntenia dispuneau de rețea de canalizare, dintre care 44 din 
mediul urban (91,7% din total orașe) și 52 din mediul rural (10% din total comune). Cele mai 
multe localități conectate la rețeaua de canalizare se regăsesc în jud. Prahova (36), iar cele mai 
puține în jud. Giurgiu (3). Lungimea conductelor de canalizare din Regiunea Sud Muntenia 
era, în anul 2011, de 2.386,1 km, respectiv 10,31 % din totalul celei existente la nivel 
național. 
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3.4.1.3 Rețeaua de gaze naturale 
 În anul 2011, numărul localităților în care se distribuiau gaze naturale era de 158, 
atingând o pondere de 27,87% depășind astfel ponderea înregistrată la nivel național de 
27,57%. 
 
 În mediul urban, distribuția gazelor naturale era prezentă în 91,67% localități, 
deficitare fiind jud. Călărași cu o pondere de 80% a localităților în care se distribuiau gaze 
naturale, Ialomița cu o pondere de 71,43%, respectiv Prahova cu 92,86%. 
  

Spre deosebire de mediul urban, în mediul rural, în anul 2011, doar 21,97% dintre 
localități beneficiau de acest serviciu, valori peste media națională (22,20%) regăsindu-se 
doar în județele din nordul regiunii: Argeș cu 28,42%, Dâmbovița cu 48,78% și Prahova cu 
42,22%. 
 
3.4.1.4 Infrastructura de transport  
3.4.1.4.1 Transportul rutier 
 În cadrul Regiunii Sud Muntenia, transportul rutier, aflat în ultimii ani într-o continuă 
dezvoltare, tinde să devină lider pe fondul declinului înregistrat de transportul feroviar. 
Rețeaua de drumuri măsura, la sfârșitul anului 2011, 12.707 km, situând regiunea pe locul 2 
din țară, cu un procent de 15,18% din total. Din totalul drumurilor publice din regiune, 
21,96% erau drumuri naționale, iar 78,04% drumuri județene și comunale. 
  

În urma analizei distribuției teritoriale a densității drumurilor publice, în Regiunea Sud 
Muntenia, se constată că valorile cele mai mari s-au înregistrat în jud. Arges (50,9 km/100 
km²), Prahova (46,8 km/100 km²) și Dâmbovița (46,1 km/100 km²), iar cele mai mici valori în 
jud. Călărași (25,9 km/100 km²) și Ialomița (25,9 km/100km²), acestea înregistrând aceeași 
valoare. 
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Principalele căi rutiere internaționale care străbat regiunea și care facilitează accesul 
din și înspre aceasta la nivel național și internațional sunt următoarele: 

• E 60: (Franța, Elveția, Austria, Ungaria) – Borș - Oradea – Cluj-Napoca – Turda – 
Târgu- Mureș - Brașov – Ploiești –București – Urziceni –Slobozia – Constanța; 

• E 70: (Spania, Franța, Italia, Slovenia, Croația, Serbia) – Timișoara – Drobeta 
Turnu Severin –Craiova – Alexandria – București – Giurgiu – (Bulgaria, Turcia, Georgia); 

• E 81: (Ucraina) – Halmeu – Livada –Satu Mare – Zalău – Cluj-Napoca – Turda – 
Sebeș - Miercurea Sibiului – Sibiu – Pitești – București – Constanța; 

• E 85: (Lituania, Belarus, Ucraina) – Siret – Suceava – Roman – Bacău – Buzău – 
Urziceni – București – Giurgiu – (Bulgaria, Grecia); 

• E 574: Bacău – Onești – Târgu Secuiesc – Brașov – Pitești – Craiova; 
• E 577: Slobozia – Brăila – Galați – (Republica Moldova, Ucraina); 
• E 584: (Ucraina, Republica Moldova) – Galați – Slobozia. 

 
Regiunea beneficiază de avantajele oferite de autostrăzile A 1 (București – Pitești), A 

2 (București – Constanța), A 3 (București – Ploiești) și în viitor de Autostrada Sudului 
(București - Alexandria – Roșiori de Vede - Slatina - Craiova - Lugoj). Un alt drum 
important care străbate regiunea este DN 5, fiind drumul național din România, care leagă 
capitala București de orașul Giurgiu, aflat pe malul Dunării, la granița cu Bulgaria, fiind 
continuat dincolo de Giurgiu prin intermediul Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse și pe 
teritoriul Bulgariei. 

 
În același timp, regiunea este un punct de intersecție a mai multor coridoare pan-

europene care leagă centrul și nordul Europei de zona Mediteraneană și Asia, respectiv: 
 - Coridorul Pan - European IV – coridor intermodal (feroviar și rutier), care leagă 
zona centrală a Europei (orașele Dresden și Nürenberg) de Porturile Constanța, Salonic și 
Istanbul (prin 3 ramificații), via Praga – Viena – Budapesta – București - Sofia; 
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 - Coridorul Pan - European VII (Fluviul Dunărea) – coridor fluvial, care leagă Portul 
Roterdam de Portul Constanța, fiind cel mai important traseu navigabil din Uniunea 
Europeană, din perspectivă strategică și a traficului de mărfuri și persoane; 
 - Coridorul Pan - European IX – coridor intermodal (feroviar și rutier), care leagă 
nordul Europei (orașele Helsinki și Kaliningrad) de porturile Odessa și Alexandroupolis, 
via Sankt – Petersburg – Moscova – Kiev – București. 
 
3.4.1.4.2 Transportul feroviar 

Traversată și de principalele magistrale feroviare ale țării, regiunea are un real 
avantaj datorită facilitării de către acestea a legăturii cu importante zone și centre urbane ale 
țării și asigurării unui transport rapid. Magistrala cu lungimea cea mai mare care traversează 
regiunea este și cea care asigură legătura cu principala poartă maritimă a țării - portul 
Constanța. 

 
Rețeaua de căi ferate a regiunii este bine dezvoltată, liniile aflate în exploatare 

însumând, la sfârșitul anului 2011, o lungime de 1.251 km, regiunea deținând din acest punct 
de vedere, 11,6 % din totalul pe țară. 

 
Liniile de cale ferată electrificate din cadrul regiunii au o lungime de 439 km 

(10,92 % din totalul la nivelul țării), ponderea acestora de 35,09 % din totalul liniilor de cale 
ferată fiind superioară mediei pe țară. De remarcat este faptul că în jud. Argeș rețeaua 
feroviară este complet neelectrificată. 

 
În raport cu suprafața regiunii, liniile de cale ferată au o densitate de 36,3 km/1000 

km², fiind inferioară mediei pe țară de 45,2 km/1000 km². Cea mai densă rețea de cale ferată 
există în județele Ialomița (65,8 km/1000 km²), urmat de Teleorman (39,9 km/1000 km²), 
Călărași (36,9 km/1000 km²), în timp ce județul Giurgiu înregistra cea mai scăzută valoare 
(13,3 km/1000 km²). 
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3.4.1.4.3 Transportul aerian 
În ceea ce privește accesibilitatea la rețeaua de transport aerian, în regiune nu 

funcționează nici un aeroport civil pentru transport aerian de marfă și călători, dar aceasta 
beneficiază de serviciile celui mai mare aeroport internațional din România (Aeroportul 
Otopeni), amplasat la min. 60 km și max.120 km de capitalele județelor regiunii. 
 
3.4.1.4.4 Transportul naval 

Rețeaua hidrografică a regiunii nu permite transportul naval în interiorul acesteia 
dar la limita de sud beneficiază de principala arteră de  navigație europeană, Dunărea, 
care asigură și facilitează, prin intermediul porturilor fluviale Turnu Măgurele, Zimnicea, 
Giurgiu, Oltenița și Călărași, schimburile comerciale cu țările europene riverane. 
Infrastructura nesatisfăcătoare a porturilor fluviale și reducerea treptată a activității acestora, 
sunt factori care au contribuit la scăderea gradului de utilizare a potențialului existent. 
 

Accesibilitatea la căile fluviale este asigurată direct doar pentru localitățile din partea 
de sud a Regiunii Sud Muntenia, prin cele 5 porturi (Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, 
Oltenița și Călărași). Toate aceste porturi dispun de acces rutier și feroviar, dar nu există 
centre moderne de transport intermodal, iar unele dintre ele nu beneficiază de legături rutiere 
sau feroviare rapide (Turnu - Măgurele, Zimnicea, Oltenița) cu celelalte centre din regiune. 
 
3.5 Economia 
 Vechea structură a economiei regiunii, care a cunoscut o dezvoltare industrială masivă 
în anii 70 și-a pus amprenta pe profilul regiunii, încă dominat de industrie și agricultură și cu 
un sector terțiar cu o evoluție ascendentă. O parte dintre activitățile industriale au supraviețuit 
și sunt motorul creșterii economice, o altă parte nu a avut șanse de restructurare și a lăsat fără 
viitor mai multe orașe mici. Extracția și prelucrarea petrolului și a gazelor naturale, fabricarea 
de mașini, echipamente și mijloace de transport, producția de utilaj petrolier și chimic, 
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producția de frigidere și congelatoare și producția de automobile sunt industriile care s-au 
restructurat și care au beneficiat de investiții străine. 
 
 Industria Regiunii Sud Muntenia, cu un profil diversificat și complex, se bazează în 
mare parte pe activități tradiționale orientate spațial în funcție de localizarea resurselor 
naturale. Astfel, industria chimică și petrochimică (în județele Prahova și Argeș), industria 
construcției de mașini, echipamente și mijloace de transport (în județele Prahova, Argeș și 
Dâmbovița), industria textilă, a confecțiilor și industria alimentară (specifică județelor din 
sudul regiunii). 

 
Județul Argeș dispune de o economie bine dezvoltată și diversificată, rezultat al 

eforturilor depuse de autoritățile locale pentru modernizare și performanță, inclusiv pentru 
asigurarea unui climat de afaceri atractiv. A fost astfel atras un flux substanțial de investiții, 
atât din sectorul privat intern, cât și din cel extern, care a vizat deopotrivă industria, 
agricultura și serviciile. Agricultura constituie o componentă importantă a economiei 
argeșene, în sectorul rural fiind introduse constant măsuri de reformare, inclusiv prin aplicarea 
legislației actuale în domeniu și a programelor Uniunii Europene. Una din principalele zone 
agricole ale țării, județul Argeș este bine cunoscut pentru culturile sale de cereale, plante 
industriale și fructe. Un domeniu cu o îndelungată tradiție în județ este cel al viticulturii, 
podgoriile argeșene fiind menționate în documente istorice încă din secolul XIV. 

 
Fiind un județ de câmpie, agricultura este activitatea economică principală a județului 

Călărași. Circa două treimi din producția agricolă a județului o reprezintă aportul sectorului 
vegetal. Producția vegetală este orientată cu precădere spre culturile de cereale boabe, plante 
uleioase și plante de nutreț. 

 
În județul Călărași există un adevărat „pilon” al cercetării agricole românești – 

Institutul de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Fundulea – care a realizat de-a lungul 
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anilor sute de soiuri de hibrizi de cereale, plante tehnice furajere cu calități productive 
superioare. Pe lângă acesta își îndeplinesc activitatea de cercetare încă două unități de profil: 
Stațiunea de Cercetări pentru Plante Medicinale și Aromatice Fundulea și Stațiunea de 
Cercetări pentru Culturi Irigate Mărculești. 

 
Industria județului este profilată, în cea mai mare parte, pe activități prelucrătoare. 

Sunt prezente ramuri ale industriei alimentare, industriei confecțiilor din textile, industriei 
celulozei, hârtiei și cartonului, industriei materialelor de construcții, construcțiilor navale, 
metalurgice, construcțiilor metalice. 

 
Economia județului Dâmbovița este complexă, predominantă fiind industria ce 

prezintă un grad ridicat de diversificare. Industria prelucrătoare deține ponderea predominantă 
(80%) în producția industrială a județului cu activități preponderente în industria metalurgică 
(40%), industria de mașini și echipamente, fabricarea materialelor de construcție și a altor 
produse din minerale nemetalice, industria de mașini și aparate electrice, industria chimică, 
industria textilă și de confecții, industria alimentară. Industria extractivă se concretizează în 
exploatarea de țiței, gaze naturale, cărbune și agregate minerale pentru construcții. Județul 
Dâmbovița produce energie electrică pe cărbune (Electrocentrala Doicești) și hidro 
(Complexul de microhidrocentrale de la Dobrești și Scropoasa). 

 
Industria județului Ialomița are ca principale ramuri: producerea îngrășămintelor 

chimice, a zahărului, a uleiurilor comestibile, preparatelor din carne și a conservelor de 
legume, fructe și carne, laptelui și produselor lactate, pâine și produse de panificație, în 
industria confecțiilor, tricotajelor și materialelor de construcții, producerea de aparate 
electronice, mobilă și prelucrarea lemnului, producerea alcoolului și a băuturilor alcoolice, 
lacuri și vopseluri, producție tipografică etc.  
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Județul oferă posibilitatea practicării agriculturii de mare randament datorită 
amplasării județului într-o zonă agricolă cu potențial agropedoclimatic și de fertilitate 
maximă, tradiției agrare a zonei, care a acceptat însă și a aplicat permanent noutățile tehnice, 
tehnologice și organizatorice promovate în Europa și în lume. 

 
În economia județului Giurgiu se disting ca activități cu pondere semnificativă, 

agricultura, industria și comerțul. În cadrul industriei județului reprezentative sunt: industria 
alimentară și a băuturilor, extracția petrolului și gazelor naturale, industria textilă și a 
confecțiilor din textile. În județ există două parcuri industriale – Parcul Tehnologic și 
Industrial Giurgiu Nord și Parcul Industrial Bolintin - Deal. 

 
Structura economică a județului Prahova este caracterizată de dominarea industriei. 

Ponderea cea mai mare în producția industrială o deține ramura prelucrării țițeiului, urmată de 
cea a industriei alimentare, a băuturilor și tutunului, mașini și echipamente, chimică și 
prelucrarea cauciucului, extractivă, textile și produse textile, metalurgie, construcții metalice 
și produse din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații), prelucrarea lemnului (inclusiv 
mobilier), alte produse din minerale nemetalice, celuloză, hârtie, carton și poligrafie și alte 
activități industriale. 

 
Ca structură, industria județului Teleorman este împărțită pe ramuri ale industriei grele 

și ale industriei ușoare, centrele industriale fiind distribuite relativ omogen în cele 5 localități 
urbane din județ. Județul Teleorman dispune de premise favorabile pentru realizarea unei 
agriculturi productive. Apicultura este, de asemenea, o arie importantă a agriculturii în județul 
Teleorman, pentru care s-a dezvoltat un interes aparte, producția agricolă de miere extrasă 
înregistrând performanțe deosebite, după producția de carne și lapte. 

 
Nord - estul județului Teleorman este bogat în rezerve de țiței și gaze naturale. Aici au 

fost instalate multe sonde petroliere pe teritoriul mai multor localități – Blejești, Siliștea, 
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Trivalea – Moșteni, Ciolănești, Poeni, Talpa, Videle. Având o suprafață mare arabilă, județul 
dispune de un sol cu grad ridicat de fertilitate de cernoziom, brun – roșcat de pădure, fapt ce 
permite posibilitatea unor investiții deosebit de avantajoase. 
 
3.6 Turismul 
 Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidă expansiune 
în ultimele decenii. Beneficiile economice ale industriei turistice sunt multiple. Industria 
turistică generează un număr semnificativ de locuri de muncă, iar investițiile în acest domeniu 
au o durată de amortizare relativ scurtă. Economia locală, în ansamblu, beneficiază ca urmare 
a dezvoltării turismului. Turiștii creează o cerere suplimentară de servicii și bunuri de 
consum, stimulând astfel sectorul terțiar al economiei (serviciile, comerțul, industriile 
artizanale etc.).  
 

În același timp, localitățile turistice tind să aibă o infrastructură edilitară și de servicii 
mai dezvoltată. Sectorul transporturilor și sectorul imobiliar sunt alte două ramuri economice 
ce au de câștigat prin dezvoltarea turismului. Trebuie avute în vedere, de asemenea, avantajele 
indirecte obținute prin creșterea vizibilității și a interesului pentru acele regiuni care 
înregistrează un mare aflux de turiști. 
 
 Dacă în prezent ponderea turismului în produsul intern brut este redusă atât la nivel 
național cât și la nivel regional (cca 2-3%), pe termen mediu aceasta se poate dubla cu 
ușurință, chiar și fără extinderea structurii de primire turistică.  
 
 România a reprezentat, înainte de 1990 o destinație turistică importantă pentru piața 
est - europeană, însă în condițiile în care oferta turistică nu s-a schimbat de-a lungul timpului, 
turismul practicat devine necompetitiv în raport cu exigențele cererii și produselor turistice 
de pe piața internațională. 
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3.6.1 Atracții turistice 
Valorificarea atracțiilor turistice din Regiunea Sud Muntenia, creează oportunități și 

creștere economică regională și locală, iar investițiile în turism și cultură vor permite regiunii 
să folosească avantajele potențialului său turistic și a patrimoniului cultural, pentru a-și 
îmbunătății avantajele competitive în sectoare cu valoare adăugată mare și conținut calitativ și 
cognitiv ridicat, atât pe piețe tradiționale, cât și pe cele în formare. 
 
 Parcuri naturale naționale și regionale 

Regiunea Sud Muntenia deține în patrimoniul său 3 parcuri naționale și naturale din 
totalul de 13 de pe toată suprafața României. 

 
În categoria parcurilor naționale se încadrează Parcul Național Piatra Craiului ce se 

află pe teritoriile județelor Argeș din Regiunea Sud Muntenia și Brașov din Regiunea Centru. 
Parcul este arie protejată de interes național ce are drept scop protecția și conservarea 
elementelor naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico - geografic, floristic, faunistic, 
hidrologic, geologic, paleontologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri 
științifice, educative, recreative și turistice. 

 
Parcul Natural Bucegi se împarte pe trei teritorii administrative, două situate în 

Regiunea Sud Muntenia (județele Prahova și Dâmbovița) și unul situat în Regiunea Centru, în 
județul Brașov. Astfel, suprafața totală a Parcului Natural Bucegi, este de 32.496,8 ha, din 
care sectorului dâmbovițean îi revine o suprafață de 16.634,5 ha. Parcul Natural Bucegi a 
fost creat odată cu promovarea și dezvoltarea turismului, ca măsură de prevenire a procesului 
de exploatare irațională a resurselor naturale și distrugere a diversității biologice. Acesta 
cuprinde o mare diversitate biologică, geologică, geomorfologică, inclusiv carstul care 
prezintă o importanță deosebită prin frumusețea peisajului și prin interesul științific. 
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Parcul Natural Comana din județul Giurgiu, cu o suprafață de 24.963 ha, 
reprezintă unul dintre cele 4 situri Ramsar ale României, în cadrul căruia se desfășoară 
turismul controlat în conformitate cu activitățile permise din zona de conservare specială. 
 
 Rezervații naturale 
 În Regiunea Sud Muntenia, în anul 2011 se înregistrau un număr de 68 de rezervații 
naturale, dintre care 31 în județul Argeș, acoperind circa 46% din suprafața regiunii. La 
cealaltă extremă se găsește județul Ialomița care nu deține decât 3 rezervații naturale pe întreg 
teritoriul său. 

 
Ariile protejate din județul Argeș însumează 31 de rezervații naturale. Dintre acestea 

cele mai multe se găsesc în Munții Făgăraș - 14 zone naturale, fiind în cea mai mare parte 
reprezentate de lacuri, un număr de 11 din totalul de 14 al județului. Printre rezervațiile 
naturale se mai numără 6 peșteri, dintre care 5 situate în Parcul Național Piatra Craiului, 3 
zone carstice și câte o zonă din cele de granit, calcar, aven, loc fosilier, rezervație și gol alpin. 
 
 Rezervațiile naturale din județul Călărași adună 3 ostroave, ce fac parte din cele 8 
ostroave protejate ale Dunării, o pădure acoperită cu vegetație forestieră și un iezer, 
rezervație avifaunistică ce se află în Lunca Dunării și se împarte în terenuri agricole, cea mai 
mare parte (2.347 ha) și luciu de apa (530 ha). 

 
Parcul Natural Bucegi de pe teritoriul județului Dâmbovița asigură 9 rezervații 

naturale din cele 12 ale județului și se găsesc sub formă de peșteri, plaiuri, chei, o mlaștină și 
o vale. Alte trei arii naturale protejate de acest tip sunt Plaiul Domnesc de pe teritoriul 
comunei Moroeni, Izvoarele de la Corbii Ciungi în comuna Corbii Mari și una dintre 
poienile cu narcise ale României din Vișina și Petrești. Județul Dâmbovița ocupă a doua 
poziție din regiune, după Argeș, având ca și criteriu numărul rezervațiilor naturale. 
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Pădurile Manafu, Oloaga - Grădinari, Padina Tătarului, rezervația Teșila, ce are ca 
scop protejarea bujorului românesc și Rezervația Naturală Cama – Dinu - Păsărica, care 
reprezintă un eșantion tipic de luncă inundabilă, sunt cele 5 arii naturale protejate ale județului 
Giurgiu. 

 
Cele mai puține rezervații din Regiunea Sud Muntenia aparțin județului Ialomița, 

astfel că în acest teritoriu, două lacuri și două păduri sunt încadrate la acest tip de arii 
protejate. 

 
În judetul Prahova, Muntele de Sare Slănic, una dintre cele 6 rezervații naturale, 

are și calitate de monument al naturii, iar alte 4, Abruptul Prahovean, Locul fosilier Plaiul 
Hoților, Munții Colții lui Barbeș, Arinișul de la Sinaia aparțin Parcului Natural Bucegi. 
Acestor rezervații naturale li se adaugă și Tigăile Mari din Ciucaș, un ansamblu de forme de 
relief cu caracter ruiniform și stâncos. 

 
Lacul Suhaia, pădurile Troianu și Pojorâtele, ostrovul Gâsca, cu o suprafață de 58 

ha și ostrovul Mare cu o suprafață aproape triplă de 140 ha, sunt cele 5 rezervații naturale din 
județul Teleorman. Aria protejată Lacul Suhaia, aflată pe teritoriul administrativ al comunei 
cu același nume, reprezintă o zonă din Lunca Dunării, cu luciu de apă, pajiști, turbării și 
mlaștini și constituie o zonă cu mare potențial turistic – turism de agrement, vânătoare și 
pescuit. Pădurea Troianu a fost declarată rezervație naturală, pentru protejarea bujorului 
românesc, iar pădurea Pojorâtele pentru protejarea arboretului natural cu vârste de până la 120 
de ani. 
 
 Monumente ale naturii 

Monumentele naturii sunt acele zone cu elemente naturale valoroase și o deosebită 
semnificație ecologică, științifică sau peisagistică, considerate bunuri naționale, ocrotite prin 
lege și conservate pentru posteritate. 
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Conform datelor înregistrate în Raportul din 2011 privind starea mediului, în 
Regiunea Sud Muntenia, s-au conservat 18 astfel de formațiuni de elemente naturale, în doar 
3 județe și anume: Ialomița, Giurgiu și Teleorman. 

 
În județul Ialomița, pădurea de stejari seculari Alexeni reprezintă unul dintre cele mai 

bine conservate monumente ale naturii din județ. Toate cele 9 exemplare încadrate în 
categoria de monumente ale naturii din județul Ialomița fac parte din familia arborelui și sunt 
întâlnite sub diferite specii de stejar brumăriu, arbore de lalea, platan secular, salcâm japonez, 
stejar secular sau arborele Ginkgo biloba, cea mai batrână specie de arbore de pe planetă. În 
comuna Bulbucata se află singurul monument al naturii din județul Giurgiu, reprezentat de 
stejarul secular “Muma Pădurii”, cu o circumferință de 8,30 m și o vârstă de peste 600 de 
ani. 

 
Monumentele naturale valoroase din județul Teleorman însumează 8 arbori cu 

înălțimi de peste 17 m până la 25 m, reprezentați de 4 stejari, 3 salcâmi japonezi și un castan 
porcesc. 

 
 Arii de protecție specială avifaunistică 

Regiunea Sud Muntenia deține pe teritoriul său 23 de arii de protecție specială 
avifaunistică ce se regăsesc în 5 județe din cele 7 componente. Extremele ce se conturează din 
punct de vedere numeric al ariilor avifaunistice protejate în cadrul regiunii sunt: Argeș cu o 
singură astfel de arie și județele Ialomița și Călărași, fiecare cu câte 7 zone avifaunistice 
protejate. În schimb, județele Giurgiu și Teleorman dețin pe teritoriul lor 4 zone de protecție 
specială avifaunistică. 

 
Edificii culturale, monumente şi statui 
Muzee: Complexul Muzeal Goleşti, Muzeul Pomiculturii şi Viticulturii Goleşti 

(judeţul Argeş), Muzeul Tiparului şi Muzeul Scriitorilor Târgovişteni din Târgovişte, Muzeul 
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de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Naţional al Petrolului, Muzeul Ceasului „Nicolae 
Simache”, Muzeul Memorial „I.L Caragiale”, toate în municipiul Ploieşti, Muzeul de 
Etnografie a Văii Teleajenului de la Vălenii de Munte (judeţul Prahova), Muzeul „Răscoalei 
Ţăranilor din 1907” - Roşiori de Vede etc.  

 
Case memoriale: Marin Preda, Zaharia Stancu (judeţul Teleorman), Liviu Rebreanu 

(jud. Argeş) etc.  
 
Monumente şi statui: Monumentul de la Călugăreni (judeţul Giurgiu), Monumentul 

Eroilor de la Mateiaş, Monumentul 1907 din Piteşti, statuile lui Nicolae Bălcescu din Piteşti, 
D. Bolintineanu din Bolintin-Vale.  

Etnografie 
În Regiunea Sud Muntenia se remarcă păstrarea portului şi obiceiurilor populare în 

zona de munte a judeţelor Argeş şi Dâmboviţa în unele localităţi ca: Dragoslavele (arhitectură 
populară musceleană), Lereşti (ţesături populare), Muşăteşti (centru de ceramică roşie), 
Tătărani (cu porţi monumentale), Runcu, Odobeşti etc. 
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CAPITOLUL IV 
 

PREZENTAREA JUDEȚULUI ARGEȘ 
 

 
4.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă 

Județul Argeș este situat în partea 
central – sudică a țării, reprezentând, cu o 
suprafață de 6.826,3 km², aproape 3% din 
întreaga suprafață a țării. Este delimitat la sud 
de paralela 44˚22̕ latitudine nordică și la nord 
de cea de 45˚36̕ latitudine nordică , la vest de 
meridianul de 24˚26̕ longitudine estică , iar la 
est de cel de 25˚19̕ longitudine estică.  
 
 Punctele extreme ale județului Argeș 
sunt: în partea de nord – com. Nucșoara, în 
partea de sud – com. Miroși, în partea de est – 
com. Dragoslavele, iar în partea de vest – com. 
Ciomăgești. 
 
 Structura administrației la nivel 
județean este următoarea: 
- 3 municipii (Pitești – reședință de județ, 
Câmpulung, Curtea de Argeș); 
- 4 orașe (Costești, Mioveni, Topoloveni, 
Ștefănești); 
- 95 comune. 
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Accesul în județul Argeș se face prin: 
- Autostrada A1 București – Nădlac cu trecere prin Pitești – Sibiu – Deva – 

Timișoara – Arad. Tronsonul București – Pitești a fost completat în 2007 cu 
centura ocolitoare a orașului Pitești și cu pasajul subteran de legătură cu DN 7 în 
comuna Bascov. Pe tronsonul București – Pitești – Sibiu, autostrada A 1 se 
suprapune cu drumul european E81;  

- DN 7 București – Pitești - Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Arad – Nădlac. Pe tronsonul 
de drum București – Pitești – Râmnicu Vâlcea – Sibiu DN 7 se suprapune cu 
drumul european E81; 

- DN 7 C Transfăgărășanul, Cărtișoara (SB) - Curtea de Argeș - Pitești (acces doar 
vara)  

- DN 73 Pitești - Brașov; 
- DN 65 (E 70) spre Slatina, Craiova; 
- DN 65 A (Pitești) Costești – Roșiorii de Vede - Turnu Măgurele; 
- DN 73 C Curtea de Argeș - Râmnicu Vâlcea;  
- DN 67 B Târgu Jiu – Drăgășani – Pitești. 

 
4.2 Repere istorice 
 Descoperirile arheologice de pe raza județului Argeș atestă locuirea acestor meleaguri 
din cele mai vechi timpuri. Cele mai vechi urme de viață datează din paleoliticul inferior. Pe 
valea Dâmbovnicului au fost descoperite unelte aparținând „culturii de prund” (cea mai veche 
cultură din Europa), iar pe Valea Argeșului unelte ce aparțin „culturii abbevilliane”. Din 
perioada neoliticului datează așezarea care a fost descoperită la Teiu, mărturie a culturii 
Gumelnița. Din epoca bronzului datează mărturiile de la Beleți – Negrești, Titești, Dobrești și 
Davidești – Cosești. 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

79 
 

 Siturile arheologice descoperite la Tigveni, Cepari, Țițești, Cetățeni și în alte locuri 
indică prezența geto- dacilor fără întrerupere, din secolul al VI-lea î.d.Hr. și până la cucerirea 
romană.  
 
 Între anii 106 – 271 d.Hr., o parte din județul Argeș era inclusă în provincia imperială 
romană Dacia Felix. Prima linie de fortificații a fost construită pe cursurile de apă care făceau 
legătura cu Transilvania, iar la Rucăr exista un punct de control și supraveghere denumit 
„Scărișoara”. O altă linie de fortificații, cunoscută sub numele de „Limes Transalutanus” a 
fost ridicată în timpul împăratului Septimius Severus și începea de la Dunăre, trecând pe la 
Roșiori de Vede, Pitești, Câmpulung, Rucăr și Râșnov, 7 (Rucăr, Jidava, Purcăreni, Albota, 
Săpata de Jos, Fâlfani, Urlueni) din cele 13 castre ale limes-ului se aflau în județul Argeș.  
 

Continuitatea viețuirii pe aceste meleaguri este probată de descoperirile din castrele 
romane „Limes Transalutanus” din sec. II d.Hr., ruinele unei fortificații de acest tip fiind 
vizibile încă în anul 1896 chiar lângă gara din Pitești, iar cel de la Jidava fiind singurul 
construit din piatră și cărămidă. 

 
În județul Argeș se situează și cel mai vechi oraș medieval din Țara Românească, la 

Câmpulung, caracterul său urban fiind definitivat la începutul secolului al XII-lea, când 
meseriașii transilvăneni se stabilesc aici întrucât își desfăceau ușor produsele. 

 
Sunt meleaguri unde a luat ființă voievodatul lui Seneslau (în care era inclus și 

teritoriul actual al județului Argeș). Județul Argeș este locul scaunului celei dintâi domnii 
românești (în sec. XIV, Basarab I întemeiază statul feudal Țara Românească cu capitala la 
Curtea de Argeș) și al celei dintâi bătălii câștigate pentru libertate, în anul 1330, după victoria 
voievodului Basarab I asupra regelui Ungariei Carol Robert de Anjou stabilindu-se la 
Câmpulung prima capitală a Țării Românești, până în anul 1369 când aceasta este mutată în 
Curtea de Argeș. 
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Județul Argeș înseamnă și reședința primului scaun metropolitan ortodox (în 1359 la 
Curtea de Argeș), rămânând de atunci unul din pricipalele centre ale creștinismului. Întâiul 
document scris în limba română, scrisoarea boierului Neacșu din Câmpulung către Hans 
Bekner din Brașov, provine tot din județul Argeș. Alături de aceasta, învățăturile lui Neagoe 
Basarab către fiul său Teodosie, tipografia de piatră înscriu Argeșul în contextul culturii 
naționale și europene. 

 
Argeșenii și-au adus contribuția la scrierea istoriei, participând activ la toate marile 

evenimente ale secolului al XIX-lea: Revoluția pandurilor conduși de Tudor Vladimirescu în 
1821, Revoluția pașoptistă din 1848, Unirea Principatelor române din 1859 și Războiul de 
independență din 1877 – 1878, fiind numai câțiva din anii de frământări și jertfe în care s-au 
făcut remarcate numeroase personalități din această zonă, cum ar fi: familia Brătienilor (Ion, 
Dumitru, Ionel, Vintilă, Dinu, Gheorghe), frații Golești (Dinicu, Alexandru, Nicolae), 
episcopul Ilarion al Argeșului ș.a.m.d. 
 
 Argeșenii și-au adus constribuția la fiecare moment important din istoria neamului 
românesc (inclusiv cele două războaie mondiale), fie prin angajare social – politică, acte 
culturale de anvergură națională („Societatea literară”, un program de promovare a culturii 
românești inițiat de Dinicu Golescu și Ion Heliade Rădulescu), mișcări de idei. 

Surse: www.cjarges.ro/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-arges 
 
4.3 Cadrul natural 
4.3.1 Relieful 
 Județul Argeș prezintă un relief variat și în trepte, cuprinzând munți, dealuri, podișuri, 
câmpii, defileuri și chei. Regiunea montană din nord aparține celor mai înalte culmi ale 
Carpaților Meridionali, respectiv masivul Făgăraș cu  munții Moldoveanu (2544 m) și Negoiu 
(2535 m), respectiv partea vestică a masivului Bucegi cu munții Leaota (2133 m) și Piatra 

http://www.cjarges.ro/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-arges


Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

81 
 

Craiului (2238 m în Piscul Baciului), cele două masive fiind despărțite de culoarul tectonic 
Rucăr – Bran. 
 

 
 

Munții Făgăraș 
  

Zona centrală a județului este ocupată de dealuri subcarpatice, iar spre sud, dealurile 
scad în înălțime, pierzându-se treptat în câmpie, mai ales la vest de Argeș. La contactul dintre 
munți și dealuri, de-a lungul râurilor, apare șirul depresiunilor subcarpatice Câmpulung (pe 
Râul Târgului), Nucșoara (pe râul Topolog), între ele întâlnindu-se dealurile subcarpatice care 
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trec adesea de 1.000 m altitudine: Mățău, Plătica, Chicerea, Tămaș. Pe teritoriul județului 
Argeș se află parțial Piemonturile Cândești și Cotmeana și în totalitate Piemontul Argeșului 
(sau Dealurile Argeșului). 
 
 Câmpia Română constituie treapta cea mai coborâtă a reliefului județului Argeș (scade 
de la 350 la 150 m). În cadrul județului se află două subunități ale Câmpiei Române: Câmpia 
Înaltă a Piteștilor (în totalitate) și Câmpia Găvanu – Burdea (parțial). 
 
4.3.2 Hidrografia 
 Apele curgătoare de pe teritoriul județului Argeș, aparțin bazinelor hidrografice Argeș, 
Vedea și Olt, lungimea totală a principalelor cursuri de apă pe teritoriul județului Argeș fiind 
de 670 km, dintr-un total de 1106 km. 
 
 Cel mai mare colector este râul Argeș care drenează partea de nord și nord – vest a 
județului și care îl străbate pe direcția nord – vest, sud – est, pe o lungime de 142 km. Obârșia 
lui se află în Munții Făgăraș, între vârfurile Negoiu și Moldoveanu, de unde pornesc râurile 
Buda și Capra, aceste râuri vărsându-se în lacul de acumulare Vidraru. 
 
 Configurația reliefului și constituția petrografică a rocilor conferă principalelor râuri 
din Argeș un ridicat potențial hidroenergetic care a fost pus în valoare odată cu realizarea 
lacului de acumulare Vidraru și a celorlalte lacuri de baraj amenajate în aval de Vidraru până 
la Pitești – Oești, Cerbureni, Curtea de Argeș, Zigoneni, Vâlcelele, Bascov, Pitești – precum 
și a lacurilor de acumulare Budeasa, Cumpăna, Vâlsan și Baciu. Suprafața totală a lacurilor de 
acumulare de pe teritoriul județului Argeș este de 2914,5 ha. 
  

Pe teritoriul județului Argeș există lacuri antropice și lacuri glaciare. Principalele 
lacuri antropice sunt Lacul Vidraru care se află în localitatea Arefu și are o suprafață de 870 
ha și Lacul Pecineagu din localitatea Sătic cu o suprafață de 182 ha. 
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 Lacurile naturale glaciare sunt cantonate mai ales în Munții Făgăraș. Dintre cele 18 
lacuri glaciare dispuse pe versantul sudic, în județul Argeș, menționăm: Iezer, Zarna, 
Jgheburoasa, Mioarele, Roșu, Podul Giurgiului, Buda, Capra, Călțun. Cea mai mare suprafață 
o are Lacul Jgheburoasa de 12 ha, iar cea mai mică suprafață o are Lacul Mioarele de 0,12 ha.  
  
4.3.3 Clima 
 Datorită poziție sale geografice și diversității reliefului, județul Argeș beneficiază de 
un climat temperat continental cu influențe oceanice și submediteraneene. Ca urmare, 
temperaturile variază de la cele mai scăzute medii anuale de până la -2˚C, însoțite de vânturi 
puternice, în zona alpină, până la medii anuale mai ridicate, de 10˚C în zona de câmpie. 
Precipitațiile medii anuale oscilează, de asemenea, între 1.200 – 1.400 mm/m² în zona 
montană scăzând, în trepte, până aproape de 700 mm/m² în zonele de câmpie. 
  
4.3.4 Resursele naturale 
 În zona municipiului Curtea de Argeș există depozite de argilă, marne și nisipuri într-o 
fâșie îngustă, între zonele Zigoneni și Valea Sasului. În partea centrală a județului Argeș între 
orașul Curtea de Argeș și comuna Valea Danului, de o parte și de alta a râului Argeș există 
depozite formate din marne și argile sau nisipuri și pietrișuri. 
 
 Resursele energetice (petrol, gaze naturale) au o bună reprezentare în județul Argeș - 
zonele Poiana Lacului, Merișani – Vâlcele, Strâmbeni, Bădești. Resursele de calcar sunt 
exploatate la Mateiaș și Albești de Muscel, iar gipsul la Boteni. 
 
 Balastierele pentru nisipuri și pietrișuri se află în lungul tuturor râurilor, în cele mai 
multe cazuri se fac exploatări în zona de luncă prin scoaterea temporară din circuitul agricol a 
unor suprafețe mici. 
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 În partea nordică a județului, la confluența râului Argeș cu Valea Iașului se întâlnesc 
învelișuri formate din marne, argile, gresii folosite în principal la construcții, drumuri și 
poduri, precum și ca materie primă la fabricile de porțelan. 
 
 Județul Argeș dispune de resurse de ape minerale și termale în cantități mici. Cele mai 
cunoscute sunt la Brădet, pe râul Vâlsan, cu debit de 1,2 l/s și cu o temperatură de 14˚C și la 
Bughea de Sus cu un debit de 1,1 l/s și o temperatură de 15˚C. În compoziția acestor ape se 
găsește fier și sulf. În comuna Bârla prin foraj de adâncime s-a captat un izvor termal cu un 
debit de 1,3 l/s și o temperatură de 76˚C. În compoziția apei se găsesc: iod (1%), fosfor (2%) 
și sulf (92%). 
 
4.3.5 Solurile 
 Cercetările pedologice au pus în evidență existența pe teritoriul județului Argeș a unei 
mari varietăți de soluri, începând de la solurile pajiștilor alpine, până la cele slab dezvoltate și 
de luncă. În partea nordică a județului au o largă răspândire solurile montane, acestea fiind 
soluri brun acide, soluri brune – podzolice, regosoluri, rendzine. 
 
 A doua categorie de soluri o constituie cele din etajul pădurilor de rășinoase și de 
amestesc, care sunt soluri brun acide montane de pădure cu diferite grade de podzolire și 
soluri podzolice montane. 
 
 Dealurile piemontane și subcarpatice ale Argeșului reprezintă domeniul de dezvoltare 
a solurilor silvestre podzolice brune și brune – gălbui, iar podișurile piemontane Cotmeana și 
Cândești au soluri podzolice pseudogleice și brune – gălbui, cu aciditate ridicată. În sud, 
inclusiv în câmpie, apar soluri pseudogleizate, iar în lungul văilor apar soluri brun roșcate și 
brun - roșcate podzolice, specifice unui climat mai cald. 
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4.3.6 Vegetația, flora și fauna  
 Pe teritoriul județului Argeș se regăsesc trei dintre cele cinci regiuni biogeografice din 
România: zona alpină, zona continentală, zona stepică. În masivele muntoase din nordul 
regiunii, sunt concentrate un număr mare de specii rare, relicte și endemisme. Fauna zonei 
este bogată și diversificată, ea cuprinzând peste 3500 de specii de animale și numeroase specii 
de insecte. 
 
 Tipurile de habitate naturale predominante din regiune sunt: habitate de pajiști și 
tufărișuri, habitate de pădure, habitate de stâncării și peșteri, habitate de ape dulci, habitate de 
mlaștini și turbării. În total, au fost identificate 61 de habitate de interes național și 105 
habitate de interes comunitar. 
 
 În cadrul acestora, mediul natural al județului se menține în parametri naturali de 
calitate, existând condițiile necesare conservării diversității biologice. Aproximativ 40% din 
suprafața județului Argeș este acoperită cu păduri situate în principal în zona de deal și de 
munte (acestea conțin circa 60 specii de arbori, 38 specii arbustive, 286 specii erbacee și 
subarbustive, dintre acestea fiind ocrotite 120 specii). 
 
4.4 Demografia  

Conform datelor recensământului efectuat în 2011, în județul Argeș s-a înregistrat o 
populație de 612.431 locuitori. 

 
Județul Argeș - Populația stabilă pe sexe 

Ambele sexe 612.431 
Masculin 298.111 
Feminin 314320 
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Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă 
 

Grupe de vârstă Ambele sexe Masculin Feminin 
Sub 5 ani 28830 14886 13944 
5 – 9 ani 29328 15010 14318 

10 – 14 ani 31988 16299 15689 
15 – 19 ani 34077 17515 16562 
20 – 24 ani 37841 19751 18090 
25 – 29 ani 37858 19653 18205 
30 – 34 ani 46722 23937 22785 
35 – 39 ani 50548 25612 24936 

49%
51%

Populația județului Argeș  pe sexe 

Masculin Feminin
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40 – 44 ani 58094 29472 286222 
45 – 49 ani 34179 17279 16900 
50 – 54 ani 41272 19930 21342 
55 – 59 ani 44139 21139 23000 
60 – 64 ani 39226 18248 20978 
65 – 69 ani 28043 12533 15510 
70 – 74 ani 27361 11277 16084 
75 – 79 ani 22197 8416 13781 
80 – 84 ani 13210 4721 8489 

85 ani și peste 7518 2433 5085 
Sursa:http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ - Tabel 3 – Populația 
stabilă pe sexe și grupe de vârstă – județe, municipii, orașe și comune  

 
Structura etnică 
 
Români 57149 
Maghiari 237 
Romi 16476 
Ucraineni 18 
Germani 63 
Turci 82 
Ruși – lipoveni 61 
Tătari 3 
Sârbi 20 
Slovaci 3 
Bulgari 4 
Greci 49 
Italieni 72 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Evrei 15 
Polonezi 5 
Chinezi 8 
Armeni 35 
Ceangăi 12 
Macedoni 5 
Altă etnie 150 
Informație nedisponibilă 23964 
*Persoane care nu au dorit publicarea datelor personale referitoare la etnie 
Sursa: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ - Tabel 8 - Populația stabilă după etnie – 
județe, municipii, orașe, comune 

 
Structura religioasă 
 
Ortodoxă 576592 
Romano-catolică 812 
Reformată 93 
Penticostală 3152 
Greco - catolică 97 
Baptistă 254 
Adventistă de ziua a șaptea 865 
Musulmană 211 
Unitariană 7 
Martorii lui Iehova 202 
Creștină după Evanghelie 4015 
Creștină de rit vechi 93 
Evanghelică lutherană 23 
Ortodoxă sârbă 8 
Evanghelica 1529 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Evanghelică de confesiune augustană 34 
Mozaică 17 
Armeană 11 
Altă religie 152 
Fără religie 214 
Atei 324 
Informație nedisponibilă* 23726 
* Persoane care nu au dorit publicarea datelor persoanelor referitoare la religie 
Sursa: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ -Tabel 13 – Populația stabilă 
după religie – județe, municipii, orașe, comune 
 

 
 

4.5 Sănătate 
 La finele anului 2013, în județul Argeș existau 15 spitale, 5 dispensare medicale, un 
centru de sănătate, 3 unități medico – sociale, 91 cabinete medicale școlare și studențești, 350 
cabinete medicale individuale de familie, 396 cabinete stomatologice.  
 

De asemenea, existau 58 laboratoare medicale, 1 laboratoare de tehnică dentară, 255 
farmacii și puncte farmaceutice, 357 cabinete medicale de specialitate și de medicină 
generală, 16 ambulatorii de spital și de specialitate și alte 7 tipuri de cabinete medicale. 
 
 În unitățile de asistență sanitară existau 3.488 paturi. Personalul medico – sanitar ce 
deservea rețeaua sanitară a județului era format din 1.391 medici, 409 stomatologi, 236 
farmaciști și 3.261 de cadre de personal sanitar mediu și auxiliar. În județ funcționau, de 
asemenea, 13 creșe cu un număr de 898 copii înscriși. 
 
 
 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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4.6 Învățământ  
 În anul școlar 2013 existau în județul Argeș un număr total de 206 unități de 
învățământ, cu o populație școlară de 103.595 copii în grădinițe, elevi și studenți, administrată 
de un personal didatic în număr de 7.618. 
 
 Învățământul superior se desfășoară prin două instituții de învățământ, respectiv 
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” (învățământ privat) și Universitatea de Stat din 
Pitești care înglobează un număr de 16 facultăți. Învățământul superior este frecventat de un 
număr de 7.962 studenți a căror pregătire este asigurată de un personal didactic în număr de 
474 profesori. 
 
4.7 Cultură, culte 
 Statistica unităților de cultură relevă existența în județul Argeș a 5 unități de teatru și 
instituții muzicale, 2 cinematografe, 27 muzee și colecții publice, 96 biblioteci publice, 28 
biblioteci specializate și 319 biblioteci școlare și ale instituțiilor de învățământ superior, 
precum și centre culturale, case de cultură, case memoriale și școli populare de arte și meserii. 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=32 
 

 Important de menționat sunt casele memoriale și cele de cultură veche, respectiv: 
a) În municipiul Pitești și împrejurimi – Colegiul Național „I.C.Brătianu”, Colegiul 

Național „Zinca Golescu”, Galeria de Artă, Conacul Goleștilor, Casa Memorială „Liviu 
Rebreanu”; 

 
b) În Câmpulung Muscel - Muzeul Municipal, Muzeul de Istorie, Liceul de Fete, 

Colegiul Național „Dinicu Golescu”, Școala Normală de băieți și fete, Casa Memorială 
„George Topârceanu”; 

 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=32
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c) În Curtea de Argeș - Muzeul Municipal, Casa Goangă, Fântâna Meșterului Manole 
etc. 

 
Intensa viață religioasă a locuitorilor a făcut ca actualul teritoriu al județului Argeș să 

dețină o bogată zestre religioasă, creștină, a cărei vestigii se păstrează și în prezent. Pe 
teritoriul județului există 23 mănăstiri, 9 schituri și un Paraclis Arhiepiscopal. Dintre acestea, 
menționăm cele trei biserici rupestre, respectiv „Corbii de Piatră”, „Nămăiești” și „Cetățuia 
Negru – Vodă”, care la origine au fost altare dacice, vechile lăcașuri bisericești medievale din 
Curtea de Argeș, respectiv Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc”, Biserica Sân – Nicoară, 
Mănăstirea Argeșului și Mănăstirea „Negru Vodă” din Câmpulung Muscel, precum și 
mănăstirile Glavacioc, Aninoasa, Văleni, Slănic, Râncăciov și Mănăstirea Trivale din Pitești. 

Sursa: http://www.cjarges.ro/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-arges 
 

 
 
 
 
 

http://www.cjarges.ro/strategia-de-dezvoltare-a-judetului-arges
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4.8 Repere economice 
Județul Argeș dispune de o economie bine dezvoltată și diversificată, rezultat al 

eforturilor depuse de autoritățile locale pentru modernizare și performanță, inclusiv pentru 
asigurarea unui climat de afaceri atractiv.  

 
Industria deține rolul principal în economia județului Argeș. Domeniile prioritare în 

care s-a dezvoltat industria județului Argeș sunt: 
 Industria energiei electrice și termice (hidrocentralele de pe râurile Argeș, Vâlsan, 

Târgului, Doamnei, Dâmbovița, Filiala Electrocentrale Pitești – Nord și Sud, Curtea de 
Argeș); 

 Industria petrolieră și a gazelor de sondă (Schela Petrol Pitești și Găești); 
 Industria construcțiilor de mașini (S.C. Automobile Dacia S.A, S.C. Subansamble 

Auto S.A. Pitești, S.C. Auto Chassis International Romania S.R.L., S.C. Lisa Draxlmaier 
Autopart Romania S.R.L.); 

 Industria chimică și petrochimică (Fabrica de Combustibil Nuclear Colibași, Petrom 
OMV Arpechim S.A. Pitești); 

 Industria materialelor de construcții (Holcim Cimentul S.A. Câmpulung); 
 Industria exploatării și prelucrării lemnului (Stâlpeni, Curtea de Argeș, Rucăr, 

Domnești, S.C. Alprom S.A. Pitești); 
 Industria produselor siderurgice laminate, zincate sau aluminizate (S.C. Bamesa 

Oțel S.A.); 
 Industria alimentară – fabricarea produselor din carne (S.C. Caroli Foods Group 

S.R.L.) și fabricarea condimentelor și ingredientelor (Dr. Oetker RO S.R.L.). 
  
Agricultura constituie o componentă importantă a economiei argeșene, în sectorul 

rural fiind introduse constant măsuri de reformare, inclusiv prin aplicarea legislației actuale în 
domeniu și a programelor Uniunii Europene.  
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Județul Argeș este bine cunoscut pentru culturile sale de cereale, plante industriale și 
fructe. Printre principalele exploatații agricole din județul Argeș se numără: S.C. Ilsa Com 
S.R.L. din comuna Bârla, satul Ciociești, S.A. Buzoiești din comuna Buzoiești, S.A. Agricola 
Șerboiești S.R.L. din comuna Rociu, S.C. Ceres Miroși din comuna Miroși, S.C. Fructigen 
S.R.L. din orașul Costești și S.C. Sedomar Grup S.A. din Pitești. 

 
În domeniul creșterii animalelor, la finele anului 2013, cele mai mari companii, după 

numărul de capete sunt: S.C. Saris Com S.R.L. din comuna Căteasca, S.C. Agrostar Farmex 
S.R.L. din comuna Stolnici, S.C. Donbred S.R.L. din comuna Slobozia, S.C. Avicola S.A. din 
orașul Costești, S.C. Agro Development Băiculești din comuna Băiculești și S.C. Haditorn 
Group Bârla, din comuna Bârla. 

 
Un domeniu cu o îndelungată tradiție în județ este cel al viticulturii, centrele viticole 

de la Ștefănești și Topoloveni fiind recunoscute în acest sens. 
Sursa: http://www.bnro.ro/Monografii-8372.aspx 

 
4.9 Turism 
 Natura a oferit plaiurilor argeșene variate forme de exprimare a frumuseții, de la 
măreția crestelor munților Făgăraș în nord la deschiderea grandioasă a câmpiei Piteștilor și 
Găvanu – Burdea în sud.  
 
 Zona montană, care reprezintă un sfert din suprafața județului, oferă atracții deosebite: 
chei (Cheile Argeșului), cascade (Capra din Munții Făgăraș), peșteri (Avenul de sub Colții 
Grindului, Dâmbovicioara, Dobreștilor, La Uluce, Peștera de la Piscu Negru, Peșterile din Plai 
etc.), lacuri (Albești, Bradu, Bindea, Capra, Domniței, Scărișoara, Vidraru, Jgheburoasa etc.), 
numeroase trasee marcate, posibilitatea practicării alpinismului și schiului. Turismul montan 
se practică în cadrul a două perimetre din județ: zona Câmpulung și zona Curtea de Argeș. 
 

http://www.bnro.ro/Monografii-8372.aspx
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Cascada Capra 
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Ruta transfăgărășană, cunoscută pentru frumusețea inegalabilă a peisajelor sale 
montane, este presărată cu locuri de popas renumite, între care cabanele Cumpăna, Capra, 
Paltinul și Bâlea Lac. Prezența în subsol a apelor sulfuroase și termale a constituit elementul 
fundamental pentru apariția și dezvoltarea unor stațiuni balneo-climaterice la Bughea de Sus, 
Brădet, Bădești Băi. 
 
 Turismul religios s-a dezvoltat mult în ultimii ani, județul Argeș fiind reprezentativ și 
pentru păstrarea culturii religioase a poporului român, pentru dezvoltarea creștinismului ca 
religie predominantă pe întreg teritoriul. În Argeș stau mărturie a credinței creștin – ortodoxe 
numeroase lăcașuri de cult, unele cu o vechime impresionantă, o adevărată carte de vizită a 
acestor meleaguri, bijuterii arhitecturale, locuri de o inegalabilă încărcătură spirituală precum: 
Mănăstirea Curtea de Argeș, Biserica Domnească, Mănăstirea Corbii de Piatră, Mănăstirea 
Cetățuia, Negru Vodă, Mănăstirea Cotmeana, Mănăstirea Nămăiești, Schitul Dragoslavele, 
Mănăstirea Glavacioc, Mănăstirea Robaia, Mănăstirea Slănic, Mănăstirea Trivale, Mănăstirea 
Vieroși, Mănăstirea Negru Vodă, Câmpulung, Mănăstirea Antonești, Mănăstirea Aninoasa. 
 
4.9.1 Trasee și obiective turistice 

1. Traseul Pitești – Curtea de Argeș - Corbeni – Barajul Vidraru – Bâlea Lac cu 
următoarele obiective turistice: Muzeul Județean Argeș - Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” – Biserica Domnească „Sf. Gheorghe” – Parcul Trivale – Grădina Zoologică – 
Schitul Trivale – Ansamblul Curții Domnești – Biserica Domnească „Sf. Nicolae” Curtea de 
Argeș - Mănăstirea Curtea de Argeș - Fântâna Meșterului Manole – Cetatea Poienari – 
Transfăgărășan – Barajul Vidraru – Cabana Cota 2000 – Lacul Bâlea; 

 
2. Traseul Curtea de Argeș - Mănăstirea Robaia – Brădetu cu următoarele obiective 

turistice: Mănăstirea Robaia – Valea Vâlsanului – Cheile și Poienile Vâlsanului – Festivalul 
Cașcavalului – Brăduleț; 
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3. Traseul Curtea de Argeș - Tigveni - Șuici – Văleni cu următoarele obiective 
turistice: Cula Tigveni – Cula Brătienilor – Mănăstirea Văleni; 

 
4. Traseul Pitești – Lunca Corbului – Stolnici – Bârla cu următoarele obiective: 

Festivalul Călușului – Stolnici – Băile de la Bădești; 
 
5. Traseul Pitești – Mihăești – Câmpulung – Rucăr – Fundata cu următoarele 

obiective turistice: Conacul Micești – Mănăstirea Valea - Țițești – Parcul dendrologic 
Mihăești – Castrul Roman Jidova – Bărăția – Câmpulung – Mănăstirea Negru Vodă – 
Biserica Domnească – Cabana Voina – Mănăstirea Nămăiești – Mănăstirea Cetățuia Negru 
Vodă – Mausoleul Mateiaș - Peștera Dâmbovicioara – Cheile Dâmbovicioarei –Cetatea 
Orăția; 

 
6. Traseul Pitești – Drăganu – Cotmeana – Morărești – Râmnicu Vâlcea cu 

următoarele obiective turistice: Mănăstirea Cotmeana. 
 
7. Traseul Pitești - Ștefănești – Topoloveni – Leordeni cu următoarele obiective 

turistice: Vila Florica – Muzeul Național al Viticulturii și Pomiculturii Golești – Conacul 
Goleștilor – Conacul „Dinu Lipatti” Ciolcești – Leordeni; 

 
8. Traseul Pitești – Mioveni – Câmpulung cu următoarele obiective turistice: 

Mănăstirea Vieroși – Rezervația paleontologică Suslănești; 
 
9. Traseul Pitești – Domnești – Corbi – Nucșoara cu următoarele obiective turistice: 

Festivalul Țuicii de la Coșești – Mănăstirea Aninoasa – Muzeul Etnografic Domnești – 
Mănăstirea Corbii de Piatră – Rapsodia Păstorească – Corbi; 
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10. Traseul Pitești – Costești – Negrași – Glavacioc cu următoarele obiective turistice: 
Rezervația floristică Poiana Narciselor Negrași – Mănăstirea Glavacioc. 

 
4.10 Arii protejate în județul Argeș 
 Situația ariilor naturale protejate în județul Argeș se prezintă astfel: 

 Parcuri naționale – 1 (Parcul Național Piatra Craiului); 
 
 Arii naturale protejate de interes național – 31 (Avenul din Grind, Calcarul 

numulitic de la Albești, Golul alpin Moldoveanu – Capra, Golul alpin Valea Rea – Zârna, 
Granitul de la Albești, Lacul Bascov, Lacul lui Bârcă, Lacul Buda, Lacul Galbena IV, Lacul 
Hârtop I, Lacul Hârtop II, Lacul Hârtop V, Lacul Iezer – Munții Făgăraș, Lacul Izvorul – 
Mușeteică, Lacul Jgheburoasa, Lacul Mănăstirii, Lacul Scărișoara Galbenă, Lacul Valea Rea, 
Lacul Zârna, Lacul fosilifer Suslănești, Microrelieful carstic de la Cetățeni, Poiana cu narcise 
Negrași, Peștera Dâmbovicioara, Peștera Dobreștilor, Peștera nr. 15, Peștera de la Piscul 
Negru, Peștera Stanciului, Peștera Uluce, Valea Vâlsanului, Zona carstică Dâmbovicioara – 
Brusturet, Zona carstică Măgura – Nucșoara; 

 
 Arii naturale protejate de interes local (declarate prin HCJ / HCL) – 56 (Parcul 

Mihăilești, Valea Cheii – Valea Ghimbavului, Pădurea Iedu – Cernat, Muntele Râiosu, Valea 
Siliștei, Slănic, Braniște I, Braniște II, Menghea, Malu, Negomiru, Priboaia, Vlădești, Bughea 
I, Bughea II, Moiceanu, Gruiul, Topana, Vedea, Cotmeana, Bascovele I, Bascovele II, Pravăț, 
Valea Ursului, Zoruleasa, Brădet, Colțul Vânător, Robaia, Ruginoasa, Cărpeniș, Arnuța, 
Trivale, Podișor, Nemțoaica, Richita, Brădet Rucăr, Mateiaș, Brăneasa, Valea Satului, 
Poienari, Marginea, Negoiu, Râncaciov, Ruginoasa com. Topoloveni, Albuțele, Lacșor, 
Moliviș, Cerbul Mic, Bahna Rusului, Papău, Corbi, Papău Domnești, Corbi Mo, Corbi La, 
Rezervația Naturală Făgăraș, Parcul Florica; 
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 SCI – situri de importanță comunitară (declarate prin Ordinul 2387/2011) – 13 
(Leaota, Munții Făgăraș, Pădurea Topana, Poiana cu narcise de la Negrași, Văile Brătiei și 
Brătioarei, Valea Vâlsanului, Lunca Râului Doamnei, Pădurea și Lacul Stolnici, Platforma 
Cotmeana, Râul Târgului – Argeșel – Râușor, Râul Vedea și Munții Piatra Craiului); 

 
 SPA – situri de protecție avifaunistică (declarate prin HG 971/2007) – 2 (Lacurile 

de acumulare de pe Argeș și Piemontul Făgăraș). 
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CAPITOLUL V 
 

PREZENTAREA COMUNEI BASCOV 
 
 

5.1 Localizare, accesibilitate și structură administrativă 
 Comuna Bascov este situată în Piemontul 
Cotmeana, pe dreapta văii Argeșului, în partea de 
nord a municipiului Pitești, pe DN 7 Pitești – 
Râmnicu Vâlcea și pe DN 7 C Pitești – Curtea de 
Argeș, la 4 km față de municipiul Pitești, având 
următoarele coordonate geografice: latitudine 
nordică 44˚50̕, longitudine estică  24˚52̕. 
 
 Comuna se învecinează la: 

 sud cu municipiul Pitești, de care este 
legat prin DN 7; 

 est cu comuna Budeasa – trecerea înspre 
Budeasa – Mărăcineni, Câmpulung și orașul 
Mioveni se face traversând râul Argeș peste 
hidrocentrala Budeasa – Bascov; 

 nord cu comuna Merișani legat prin DN 
7 C;  

 nord – vest cu comuna Drăganu legat 
prin DN 7;  

 sud – vest cu comuna Băbana legat prin 
DN 7. 
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Aflată la răscrucea unor drumuri de mare interes pentru transportatori, comuna Bascov 
este zona prin care se desfășoară o mare parte din circulația rutieră spre și dinspre vestul 
Europei. 

 
Legăturile comunei Bascov cu localitățile învecinate și satele componente se face pe 

următoarele drumuri comunale: 
 ● DC 219 – Baraj Bascov – Baraj Budeasa; 

● DC 173 – Mica – Brăileni; 
● DC 210 – Bascov – Scheau – 1,5 km; 
● DC 212 – Valea Ursului – Glâmboc – 2,3 km; 
● DC 212 B – Bascov – Rotărești – Glâmboc – 3,5 km; 
● DC 211 – Bascov – Mierlușești – 1,5 km; 
● DC 211 A – Bascov – Păișești – Glâmboc – 2 km; 
● DC 219 A – Bascov – Luncă – Baraj Budeasa – 1,8 km. 
 
Comuna este străbătută de: 
● drumul european E 81 București – Sibiu care traversează comuna Bascov pe o 

lungime de 5 km și asigură legătura cu muncipiul Pitești; 
● drumul național DN 7 (E 81) București – Pitești – Râmnicu Vâlcea, străbate comuna 

pe o distanță de cca. 7,5 km și asigură legătura cu municipiul Pitești, dar și între centrul 
comunei și satele din vest ale acesteia: Glâmboc, Valea Ursului, Brăileni, Mica și Prislopu 
Mic; 

● DN 7 C – Transfăgărășan – începe în comuna Bascov, în direcția orașului Curtea de 
Argeș și se termină la intersecția cu DN 1 între Sibiu și Brașov, în apropierea comunei 
Cârtișoara, cu o lungime de 151 km; 

● DJ 703 Bascov – Băbana în lungime de 1,3 km în direcția Pitești – Curtea de Argeș, 
ce se ramifică din DN 7 chiar în centrul comunei. 
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Pe teritoriul administrativ al comunei se află și o linie de cale ferată Pitești – Curtea de 
Argeș cu stația de oprire Bascov, amplasată în centrul comunei. Lungimea căii ferate pe raza 
localității Bascov este de 13 km.  

 

 
Comuna Bascov, vedere din satelit 
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 Distanța către municipiile și orașele din județ: 
- Pitești    –   7 km; 
- Câmpulung   – 55 km; 
- Curtea de Argeș   – 31 km; 
- Colibași    – 18 km; 
- Topoloveni   – 33 km. 

 
Distanța către principalele orașe ale țării: 
- București    – 122 km; 
- Constanța    – 345 km; 
- Urziceni    – 186 km; 
- Brașov    – 143 km; 
- Bacău    – 414 km; 
- Sibiu    – 154 km; 
- Timișoara    – 431 km; 
- Cluj – Napoca   – 328 km; 
- Târgu – Mureș   – 268 km; 
- Iași    – 511 km; 
- Buzău    – 237 km; 
- Craiova    – 126 km; 
- Baia – Mare   – 472 km. 

 
Comuna Bascov are o suprafață de 56 km², o populație de 10.218 locuitori și cuprinde 

8 sate: Bascov (satul de reședință - cu cătunele Rotărești, Păișești, Pleașa, Stejereț, Lunca, 
Mierlușești), Brăileni, Glâmbocu (cu cătunele Glâmbocu Vale, Glâmbocu Deal și Rogojina), 
Mica, Prislopu Mic, Schiau, Uiasca (cu cătunul Lăbușești) și Valea Ursului. 
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5.2 Cadrul natural 
5.2.1 Relieful 
 Comuna Bascov se află așezată în zona de contact a locurilor de tranziție ale 
Piemontului Getic cu Câmpia Înaltă a Piteștilor. Astfel, ea cuprinde o parte din lunca 
Argeșului, pe partea dreaptă a acestuia, și se întinde pe Platforma Cotmenei, care are aspect 
de câmpie înaltă, constituind o suprafață de tranziție între dealurile subcarpatice și câmpie, cu 
terenul relativ plan, stabil și neinundabil. 
 
 Ca aspect general, comuna este așezată în zona de trecere de la luncă la platforma 
Cotmeana și se întinde pe o suprafață aproape orizontală, în zona centrală, cu o ușoară 
înclinație spre sud. 
  

Relieful comunei este alcătuit din câmpie (lunca Argeșului) și dealuri cu o altitudine 
de 200 – 300 m. În satul Mica se găsește cota de 439 m – Pădurea Bogdăneasca. 
 
 Dealurile au primit diferite denumiri în funcție de locurile unde sunt situate, ca dealul 
Stânjetului, dealul Scheau, dealul Glâmbocului, dealul Pleșei, dealul Prislopului. Aceste 
dealuri sunt tăiate de văi și gârle care le-au erodat într-o perioadă foarte lungă, văi și gârle 
care au generat direcția de scurgere de la vest la est și care își varsă apele pluviale mai întâi în 
pârâul Bascov și apoi în râul Argeș. 
 
 Zona deluroasă a comunei Bascov a fost puternic fragmentată în decursul timpului 
datorită schimbărilor climaterice și mișcărilor neotectonice din cuaternar. Datorită acțiunii de 
eroziune și transport, pe aceste dealuri se găsesc straturi groase de bolovănișuri, pietrișuri și 
nisipuri aluvionare depuse în levantin și pleistocen peste depozitele din fundament ale 
Depresiunii Getice, din paleogen, miocen și pliocen. În tectonica de profunzime există 
continuități între fundamentul depresiunii pericarpatice și al Câmpiei Române, în schimb la 
suprafață există o serie de falii, cea mai apropiată de Bascov, fiind falia de la Slătioare. 
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5.2.2 Hidrogafia 
 Rețeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Bascov este reprezentată de apele râului 
Argeș colectate în lacul de acumulare Bascov-Budeasa pentru crearea microcentralei Bascov, 
cât și de pârâul Bascov, care colectează apele care se scurg de pe dealuri. Lacul de acumulare 
constituie principala sursă de aprovizionare cu apă potabilă a comunei Bascov. 
 
 Satul Uiasca este străbătut în partea de nord – est de pârâul Uiasca, delimitându-se 
astfel de satul Bascov. 
 
 Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Bascov aparține bazinului râului 
Argeș, acesta constituind artera hidrografică principală care drenează perimetrul. 
 
 Din cuprinsul perimetrului primește doi afluenți principali, și anume: Valea Scheau și 
pârâul Bascov, primul în regim de scurgere intermitent, iar cel de-al doilea permanent. Pârâul 
Bascov își are obârșia în Platforma Cotmeana (pe teritoriul comunei Cotmeana) la o altitudine 
de 607 m și se varsă în râul Argeș, în aval de acumularea Bascov, prezentând un regim de 
scurgere permanent. Din cuprinsul perimetrului primește numeroși afluenți, după cum 
urmează: Valea Mică, Bogdăneasca, Brăileni, Aninoasa, Florea, Uiasca pe partea dreaptă și 
Cânepii (Prislopului), Ursului, Glâmbocului și Plăieșești, pe partea stângă. Toate acestea sunt 
văi cu un regim de scurgere torențial pronunțat, alimentate din precipitațiile care cad în 
bazinele lor hidrografice. 
 
 Pârâul Bascov colectează în general apele pluviale care se scurg în văile și viroagele 
care taie dealurile comunei dinspre sud – vest. Pârâul are debit inconstant, fiind mai mare 
primăvara, în urma topirii zăpezilor, și uneori, în anii ploioși, și toamna. În anii secetoși 
debitul de apă al acestui pârâu scade aproape total și matca lui este năpădită de vegetația 
specifică luncilor. 
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 Pârâul Scheau își are obârșia tot în cuprinsul Platformei Cotmeana, pe teritoriul 
comunei Merișani, la altitudinea de 400 m și se varsă în râul Argeș, în aval de acumularea 
Budeasa. Valea Scheau are regim de scurgere intermitent, cu alimentare pluvio - nivală și cu 
alimentare subterană foarte slabă, secând complet în perioadele de secetă prelungită. 
 
5.2.3 Clima 
 Comuna Bascov beneficiază de un climat blând și moderat ce permite desfășurarea 
activităților în bune condiții, din punct de vedere meteorologic. Acest climat este păstrat și 
prin așezarea comunei între dealuri. Lunca Argeșului beneficiază de o umiditate crescută 
datorită râului Argeș și barajelor Budeasa și Bascov, ce permit o bună desfășurare a lucrărilor 
în sistemul agricol. 
 
5.2.4 Solurile 
 Solurile comunei Bascov sunt, în general, brune de pădure, iar pentru lunca Argeșului 
predomină podzolurile pseudogleizate. 
 
 Terenurile agricole situate în zona de dealuri, pe Platforma Cotmeana cât și pe luncile 
din valea Argeșului și a gârlei Bascovului au favorizat formarea solurilor aluvionare de luncă 
în care apele freatice persistă mai mult timp conducând ulterior la producții agricole mai mari. 
  

Pe Platforma Cotmenei, fragmentată pe văi și dealuri, acolo unde în general drenajul 
este defectuos, se creează pânze temporare de apă freatică, care provoacă un exces de apă 
după precipitații mai abundente și care influențează negativ și în mod substanțial direcția de 
evoluție a solurilor și proprietățile fizico – chimice ale acestora. 
  

Astfel, aici întâlnim soluri sărace în substanțe nutritive de bază pentru plante, de 
culoare deschisă din cauza ploilor care le spală în special toamna și primăvara, această spălare 
fiind foarte intensă încât lipsa humusului a dus la desfacerea argilei în părțile ei componente. 
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Pe aceste soluri, nisipiul rezultat prin desfacerea argilei are o culoare cenușiu deschis 
slab – gălbui în stare uscată, de unde îi vine și numele de podzon, fără structură, moderat 
îndesat. 

 
 În ceea ce privește suprafața agricolă a comunei situată în lunca Argeșului și pe gârla 
Bascov, ea este acoperită cu soluri formate din aluviunile celor două ape. Solurile aluvionare 
de aici sunt permeabile, reci, moderat aprovizionate în elemente nutritive. 
 
5.2.5 Flora și fauna 
 Flora și fauna sunt bogat și variat reprezentate pe teritoriul comunei Bascov. Astfel, pe 
dealurile comunei găsim fâșii mari de pădure în care predomină stejarul, fagul și alte specii 
precum arțarul sau paltinul, teiul pădureț, mesteacănul alb, alunul, carpatinul, tufa, salcâmul, 
plopul plută, lemnul câinesc, frasinul, jugastrul, ulmul, mărăcinele, rugul, măceșul, teiul, 
cireșul, părul și mărul sălbatic, bradul (izolat), iedera. Pe văi întâlnim: feriga, carpenul, 
vâscul, călinul, măceșul, porumbarul, zmeura, cătina, trestia ș.a.m.d, iar în zăvoi aninul, 
răchita, salcia albă. 
 

Unele dintre aceste păduri sunt crescute natural, iar altele sunt rezultatul plantării 
organizate pentru umplerea golurilor și stăvilirea alunecărilor de pământ. 
 
 În pădure se găsesc fragi, mure, mânătărci, ciuperci albe, bureți lăptoși, biolari, nane, 
ghebe, bureți de mărăcine, bureți de fag, vineciori, gura porumbiței, crăițe, spurcăcei, creasta 
cocoșului, iar în livezile mai bătrâne, bureți de prun. 
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Mure     Fragi 

 
Ghebe     Creasta cocoșului 

 
În pădurile care sunt situate pe marginea căii ferate, pe deal și zăvoi întâlnim iarba 

câmpului, pai gros, coada mielului, plăișul, coada calului, cicoarea, umbra iepurelui, trifoiul 
sălbatic, troscotul, pătlagina, păpădia, pirul, laptele cucului, plinița, cimbrul, mușețelul, coada 
șoricelului. 
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Cicoarea 

 
În culturile agricole întâlnim pălămida, volbura, mohorul, pirul, brădișorul, rapița și 

macul sălbatic. 
 
 Comuna Bascov este situată în regiunea în care se întrepătrund forme de relief diferite. 
Ca urmare atât flora, cât și fauna (domestică și sălbatică) sunt puternic influențate de acest 
fenomen. 
 
 Referitor la fauna sălbatică, unele specii de animale sunt reprezentate bogat pe 
teritoriul comunei Bascov. Sunt întâlnite animale: carnivore - vulpea, lupul, viezurele, jderul, 
dihorul, nevăstuica; erbivore – căprioara; rozătoare – iepuri, diferiți șoareci și șobolani, 
veverițe; insectivore – ariciul, cârtița, chitoranii. 
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Vulpea      Dihorul 

  

               
Cârtița       Veverița 
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Mai sunt întâlnite broaștele (broasca de lac și broasca râioasă), foarte rar broasca 
țestoasă de apă, broasca țestoasă de uscat, reptile (șopârle, gușteri).  
 
 Sunt întâlnite și numeroase păsări cântătoare cum sunt: cucul, pupăza, grangurul, 
graurul, mierla, privighetoarea, turturica, ciocârlia, guguștiucul, rândunica, vrabia, 
ciocârlanul, sticletele, pițigoiul, codobatura, ciocănitoarea, gaița, coțofana, barza, stăncuțe. 

  Pupăza   Coțofana   Pițigoiul 
  
 Dintre păsările răpitoare putem aminti cioara, uliul, huhurezul, bufnița, cucuveaua, 
corbul. 
 

 
Uliul 
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 Printre numeroase și variate specii de insecte sunt întâlnite mai frecvent răgăoacea, 
croitorașul, furnica, lăcusta, greierele, cărăbușul, cosașul, numeroase specii de fluturi, viespea, 
bondarul negru și galben, păianjeni, trântorul, urechelnița, omida păroasă, omida verde 
(cotarul), coropișnița. 
 

În râul Argeș, gârla Bascov, precum și în lacul de acumulare Budeasa - Bascov găsim 
specii de pești de apă dulce. 
 
5.3 Originea comunei Bascov 
 Așezare străveche, comuna Bascov este formată din 8 sate, care la rândul lor cuprind 
11 cătune. Satele actuale ale comunei, cu cătunele care le aparțin, sunt următoarele: Bascov, 
menționat în documente mai întâi Bațcov, apoi Bascov – Flești, și, în sfârșit, Bascov, cuprinde 
cătunele: Stejăreț, Lunca, Pleașa, Păișești, Rotărești, Mierlușești și Florea – Scheau, Uiasca – 
menționată documentar mult timp Oiasca, cu cătunul Lăbușești, Glâmbocu, numit uneori și 
Glâmbocel cu cătunele Glâmbocu Vale, Glâmbocu Deal și Rogojina, Valea Ursului, care a 
mai fost numită și Valea Moșoienilor, Brăileni – menționat documentar și Brăileni – 
Aninoasa, Mica, Prislopu Mic. 
 
 Cel mai vechi dintre satele comunei, menționat încă din anul 1421 este satul Bascov, 
numit în documentul de origine Bațcov. Denumirea satului este de origine slavă și se pare că 
vine de la pârâul Bascov pe care satul este așezat. 
 
 Despre cătunul Rotărești care aparține de satul Bascov, „Marele Dicționar Geografic„ 
arată numai că acesta era un sat cu 30 de familii în județul Argeș, plasa Pitești, făcând parte 
din comuna Bascov – Flești. Academicianul Iorgu Iordan, în lucrarea „Toponimia 
Românească”, când se referă la Rotărești, pornește de la muncile practicate de oamenii de 
aici. După el rezultă că, dacă întâlnim toponime a căror formă de plural evocă existența unui 
grup de oameni cu ocupație identică, aceasta se datorează împrejurării că locuitorii satelor 
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respective aveau pe vremuri obligația de a lucra în meseria lor pentru domnitorul țării sau 
pentru o mănăstire și, de aceea, trebuiau să trăiască într-un loc nu departe de sediul intereselor 
patronului său. 
 
 Această explicație pentru cătunul Rotărești pare să fie cea reală, acesta fiind un nod 
important de legătură pe drumurile spre cetatea de scaun, spre Râmnicu Vâlcea, Curtea de 
Argeș și Câmpulung și aparținând pe rând fie unor mănăstiri, fie Mitropoliei din București. 
Tot pentru această explicație mai pledează și faptul că în jurul anilor 1850 – 1860 aici era 
prima poștă pe vechiul drum poștal de la Pitești la Râmnicu Vâlcea și avea 36 cai. 
 
 Numele cătunului Pleașa, care este cuprins tot în satul Bascov este tot un nume de 
origine slavă care derivă de la adjectivul slavon „pleoșii”, care înseamnă loc sterp, gol, lipsit 
de vegetație, dealul pe care este așezat cătunul în stânga șoselei naționale spre Curtea de 
Argeș pe o lungime de 500 – 600 m având această caracteristică.  
 
 Cătunul Păișești al satului Bascov este menționat în „Marele Dicționar Geografic” 
astfel: „Sat cu 40 de familii în județul Argeș, plasa Pitești, făcând parte din comuna Bascov 
Flești. Asupra numelui acestui cătun academicianul Iorgu Iordan arată că e un nume colectiv 
de la „păiș”, de la care s-a format diminutivul „păiuș”, derivat apoi în Păișești. Denumirea 
cătunului, după cum rezultă din documente este foarte veche. Astfel, într-un document din 
14.01.1570 se arată că domnitorul Alexandru Mircea întărea mai multora, printre care și lui 
Boncilă din Poicești (Păișești), un loc peste Bascov. În alt document din 20.VI.1676 se arăta 
că „Radu Păiuș din Flești județul Argeș vinde lui Gheorghe Croitoru din Pitești jumătate din 
partea sa de moșie”, pentru ca la 28.10.1675 să se arate că Gheorghe Croitoru din Pitești 
vinde Mitropoliei partea din moșie cumpărată pe nedrept de la Radu Păiuș din Bascov. Astăzi, 
cătunul Păișești se întinde pe o porțiune de 1 km pe șoseaua ce duce spre Curtea de Argeș. 
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 De satul Bascov ține și cătunul Stejăreț, care se întinde pe o lungime de 500 m la 
șoseaua care duce spre Curtea de Argeș, răsfirat pe o pantă și două văi mici pe partea de vest-
nord-vest a comunei. 
 
 Este pomenit în „Marele Dicționar Geografic” ca sat, cu 60 de familii în județul Argeș, 
plasa Pitești, făcând parte din comuna rurală Bascov – Flești. Numele cătunului, vine, fără 
îndoială de la arbori, așa cum confirma și academicianul Iorgu Iordan în „Toponimia 
Românească” arătând că „Stejărețul este un nume colectiv provenit de la arbori”, el 
însemnând deci un loc acoperit cu stejari, păduri de stejar. Configurația terenului și vegetația 
existentă aici confirmă această interpretare. Astfel, dealurile ce înconjoară locul și care se 
întind către nord - vest și se pierd în pădurea seculară sunt acoperite cu păduri de stejar sau cu 
alte specii înrudite cu stejarul. 
 
 Un alt cătun al satului Bascov poartă numele de „Lunca”. Acest cătun se întinde pe 
malul drept al râului Argeș și numele său vine de la poziția sa geografică, adică așezat în 
luncă. 
 

Tot de satul Bascov aparține și cătunul Mierlușești, așezat în partea de sud a satului și, 
implicit, a comunei spre cartierul Găvana al municipiului Pitești, la vărsarea gârlei Bascov în 
râul Argeș. 

 
Bătrânii spun că în secolul trecut existau aici două mori de apă din care una avea 12 și 

cealaltă 24 de pietre care măcinau porumb și grâu. La aceste mori veneau țăranii la măcinat 
tocmai din Alexandria, Roșiori, Turnu Măgurele și Zimnicea. 
 
 La început erau aici doar două case care aparțineau morarilor pe care-i chema Mierluș 
(Radu și Marin Mierluș), de unde și denumirea cătunului de Mierlușești. Este un cătun mai 
recent menționat în documente. 
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 Un ultim cătun al satului Bascov poartă denumirea de Florea. Așezat pe gârla Bascov, 
pe malul ei drept, la poalele unui deal numit „Dealul Davideștilor” în partea de sud – vest a 
comunei și pomenit în „Marele Dicționar Geografic” ca sat cu 10 familii în județul Argeș, 
plasa Pitești, face parte din comuna rurală Bascov – Flești. 
  

Pe vremuri, satul se afla pe un deal unde se mai văd și azi urme de case și unde se 
găsesc tufe de liliac. În secolul trecut, după mărturiile bătrânilor, pe vremea domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza satul a fost mutat pe vale. 
 
 Aici pe deal se afla un vârf numit „Piscul Morii”, despre care localnicii spun că ar fi 
fost locul unde se află o moară de vânt. În acest cătun, din punctul „Fântâna Rece” pornește 
un izvor care apare în gârla Bascov în punctul „Moara”, ceea ce face ca, în aval de acest 
punct, gârla amintită să aibă apă toată vara, în timp ce în amonte gârla seacă în acest anotimp. 
  

Localnicii spun că numele cătunului ar veni de la un boier Florea care a fost 
expropriat, iar moșia lui dată țăranilor care au luptat în războiul de la 1877. 
  

Se mai spune, de asemenea, că pe valea pe care se află cătunul, înainte creșteau foarte 
multe flori, de unde și numele acestuia. Se pare că prima explicație este reală, deși nici una, 
nici cealaltă nu sunt susținute documentar. 
  

Compus din aceste cătune, satul Bascov este menționat de-a lungul vremurilor în 
numeroase documente, fie sub numele de Bațcov, Bascov, Bascov – Flești sau chiar numai de 
Flești. 
 
 Aceste documente se referă fie la unele întăriri date de domnitorii Țării Românești 
unor boieri pentru moșia de aici, fie la întăriri date Mitropoliei Țării Românești la așezăminte 
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privind obligațiile rumânilor față de boieri, mănăstiri sau Mitropolie, la vânzări și cumpărări 
de moșie, construcții de mori și alte aspecte privind relațiile agrare în Evul Mediu. 
  

Vechimea așezării este atestată de două documente date în anul 1421 din care rezultă 
că satul era întărit mănăstirilor Cozia și Cotmeana, dar probabil că nu în întregime, deoarece 
tot atunci, prin documentul din 19 iunie 1421 se vorbește despre „pârâul Bațcov și Ocina lui 
Mamcic și Rădești pe Bațcov”. 
 
 O perioadă destul de lungă, și anume până la 14.01.1570, Bascovul nu mai apare în 
documente, fapt care poate fi un semn că stăpânii moșiilor de aici erau bine delimitați sau că 
domnitorii s-au abținut de a mai face danii pe acest teritoriu. La 14.01.1570, domnitorul 
Alexandru Mircea întărește din nou mai multora, printre care și unui Băncilă din Păucești 
(Păișești), o bucată de pământ „până ținea peste Bațcov”. 
 
 Din cele relatate anterior se poate observa că în secolele XV și XVI pământul din 
Bascov aparținea parțial Mănăstirilor Cozia și Cotmeana și parțial unor mici boieri, iar țăranii 
de aici erau rumâni. În secolul al XVII-lea, la anul 1608, domnitorul Radu Șerban întărește 
mănăstirii Argeș mai multe sate și mori, printre care și Fleștii de la gura Bațcovului cu tot 
hotarul și cu două mori. 
 
 În epoca modernă satul Bascov – Flești, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, va 
ajunge centru de comună care va polariza în jurul său în mod treptat și celelalte sate care 
aparțin acum de comuna Bascov. 
  

Cel de-al doilea sat care face parte din comuna Bascov este satul Scheau. Numele 
satului, atestă, fără îndoială, conviețuirea cu slavii a căror prezență este dovedită și de alte 
toponime ca Schei, Valea Scheiului etc. După opinia prof. Emil Petrovici, exprimată încă din 
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1941, cuvântul „scheau” este cuvânt de origine latină și înseamnă „slav”, ceea ce aplicat la un 
sat ar veni cam satul „slavilor”, locul slavilor etc. 
 
 Satul este mai puțin pomenit în documente, cunoscându-se doar faptul că, în Evul 
Mediu a fost un sat de clăcași, care conform Cartagrafiei din 1831 munceau pe moșiile unor 
boieri cum erau cele stăpânite de stolnicul Constantin Bucșenescu, medelnicerul Ion 
Budișteanu și Grigore Tigveanu. Mai târziu, pe la 1857, se întocmește planul moșiei de aici și 
găsim doi moșieri, și anume pe Cristescu și Hagi Tudorache, care reușiseră să scindeze satul 
în două tabere și anume: locuitorii care erau așezați pe gârla Scheaului munceau pe moșia lui 
Cristescu, iar cei așezați pe un alt fir de apă, numit gârlă sau Valea Vlidimirului, munceau pe 
moșia lui Hagi Tudorache. 
 
 În timpul primului război mondial satul număra 60 de familii. Dintre cetățenii de aici 5 
au căzut pe câmpul de luptă. După război moșierul Cristescu se hotărăște să vândă moșia. 
Țăranii se constituie în obște pentru a o cumpăra ei, dar notarul comunei Dobrogostea din acel 
timp – de care ținea satul –, pentru o mică filodormă, zădărnicește planul țăranilor, făcând 
actele de vânzare – cumpărare pentru un alt boier pe nume Marin Nicolescu, care devine 
proprietar, iar țăranii rămân tot fără pământ. Și acest boier se dovedește a fi lacom, ca și cei 
care au fost aici mai înainte. Țăranii muncesc pe moșie „în parte”, luând toamna jumătate din 
produsele obținute și proprietarul cealaltă jumătate. 
 
 Pe teritoriul său nu se afla decât o cârciumă. Școală nu exista și copiii erau obligați să 
meargă să învețe la Dobrogostea, cale de 3 km și mai mult, slab hrăniți, prost îmbrăcați și 
încălțați cu opinci din piele de porc argăsită. Satul nu avea nici un intelectual în afară de fiul 
moșierului, care era avocat. Tabloul satului Scheau era dezolant. În timpul celui de-al doilea 
război mondial mai pier câțiva din fiii satului. 
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 În 1950, în locul cârciumii existente a apărut o cooperativă de consum. În 1952 a luat 
ființă întovărășirea agricolă Scheau cu 12 membri și cu o suprafață de 20 ha. 
 
 În 1953 satul este preluat administrativ de comuna Bascov, iar în 1957 se amenajează 
un local de școală în fostul conac, după ce este renovat, pentru ca în 1968, cu ajutorul statului 
și munca sătenilor să se construiască un local nou de școală, la care lucrau și două cadre 
didactice, cu un efectiv de 31 elevi. 
 
 În sudul comunei Bascov, în partea de sud – vest, hotar cu teritoriul municipiului 
Pitești, se întinde cel de-al treilea sat al comunei, cu numele de Uiasca, întâlnit în numeroase 
documente cu denumiri diferite de Oiasca, Uiești, Uiasca etc. Se pare că numele satului este 
de origine românească și că ar veni de la cuvântul „oi”, avându-se în vedere că tradiția 
susținea că în vechime aici se creșteau turme mari de oi și tot pe aici trecea drumul oilor de la 
munte spre șes. 
 
 Se pare, de asemenea, că de la ocupația creșterii oilor și-au luat numele și unele familii 
de aici, cum este familia Uiescu, care este pomenită pe la 1806 într-o foaie de zestre a 
Ecaterinei Uiasca (Uiescu). Acest lucru a lăsat impresia unor cercetători că denumirea satului 
ar veni de la numele acestei familii, deși satul este pomenit cu acest nume încă din secolul 
XV, în timp ce familia amintită apare documentar pentru prima dată în secolul XIX. 
 
 Prima mențiune documentară despre acest sat este cea din anul 1451, prin care 
domnitorul Vladislav al doilea întărește unor boieri ca Vilcan, Tatul, Șerban, Neagoie, Mușat, 
mai multe sate printre care și Uiești pe Bațcov. În perioada care urmează primei mențiuni 
documentare, satul sub numele de Uiești, Oiasca sau Uiasca este pomenit în foarte multe 
documente, fapt care relevă rolul acestuia în decursul vremurilor. 
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 Următorul sat al comunei Bascov, în ordinea apropierii de actualul ei centru 
administrativ este Glâmbocul sau Glâmbocelul, cum este denumit în unele documente. Este 
situat în partea de est a șoselei Pitești – Râmnicu Vâlcea, dispus mai întâi spre direcția est și 
apoi spre direcția nord – sud, la o distanță de cca 3 km de centrul comunei. Denumirea satului 
și a apei care curge pe aici este legată de poziția așezării și se pare că derivă de la adjectivul 
slavon „glubokii”, adânc. 
 
 Așezat într-o vale adâncă, satul Glâmboc a fost sat de moșneni, după atestările 
documentare și a constituit din timpuri vechi o unitate administrativă puternică, având sus pe 
deal o școală, iar pe vale o biserică făcută din lemn, devenită monument istoric. 
 
 În anul 1857, Glâmbocul este menționat ca moșie în hotar cu moșia Flești, sat pe 
moșia Flești, vale pe moșia Flești. 
 
 În perioada care urmează, pe la 1872, Glâmboc este pomenit ca formând comuna 
împreună cu alte sate ca Aninoasa (Brăileni) Gura Bascovului, Flești, Floreasca (Florea), 
Mica, Oiasca, Rotărești, Sorești, Stejăreț, Valea Ursului cu un total de 1390 locuitori. 
 
 Valea Ursului, un alt sat al comunei Bascov, se pare că este un sat de origine mai 
recentă, deoarece îl găsim menționat documentar abia din secolul XIX. Este așezat în prezent 
de o parte și de alta a șoselei Pitești – Râmnicu Vâlcea, pe o lungime de cca 5 km, având o 
poziție deosebit de pitorească și un aspect de sat nou. Satul actual s-a costituit aici abia după 
reforma din 1864 a lui Alexandru Ioan Cuza. 
 
 În ceea ce privește originea toponimică a localității nu se cunosc date, dar se pare că ar 
veni de la numele ursarilor care ocupau șoseaua comunei cu urși legați și dresați, pe care îi 
puneau să joace atât pe drum, cât și pe la câciumile din zonă pentru bani și spectacol. 
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 În anul 1872, satul Valea Ursului este menționat ca făcând parte din comuna 
Glâmbocu Mic, iar pe la 1900, ca sat cu 21 de familii, în comuna Bascov. 
 
 Satul Brăileni este cunoscut în documente inițial sub numele de Aninoasa, apoi 
Brăileni – Aninoasa și în sfârșit Brăileni. El a căpătat denumirea de Brăileni de la doi cetățeni 
sosiți din Brăila și stabiliți aici, care purtau pe sub gulerul cămășii o eșarfă roșie. Sub numele 
de Aninoasa, satul este menționat pentru prima dată într-un document din anul 1624, când 
într-o pricină de judecată este amintit ca martor și un oarecare Bogdan din Aninoasa. Mai 
târziu satul Aninoasa este pomenit la 1857 ca facând parte din comuna Bascov și la 1872 ca 
sat în comuna Glâmbocul Mic. Sub forma de Brăileni – Aninoasa satul este numit la sfârșitul 
secolului XIX și începutul secolului XX, precizându-se că pe la 1900 avea 32 de familii în 
comuna Bascov – Flești, plasa Pitești, județul Argeș, pentru ca în prezent să se numească 
Brăileni. 
 
 Satul Brăileni este așezat pe o uliță care pornește din dreptul Școlii Generale din Valea 
Ursului spre vest și se întinde pe sub poalele dealurilor care străjuiesc șoseaua Pitești – 
Râmnicu Vâlcea, pe partea de vest, în dreapta satului Valea Ursului. 
 
 Satul Mica face parte din comuna Bascov și are o denumire curat românească. Se zice 
că denumirea ar veni de la ceva mărunt care seamănă cu acea pasăre mititică numită stăncuță 
(aici oamenii erau mici de statură). 
  

Satul este așezat în continuarea Brăilenilor pe partea vestică a șoselei Pitești – 
Râmnicu Vâlcea, unde a existat din vechime Valea Micii Ancăi, sau Ancuței. 
 
 Populația acestui sat era rară, lucru confirmat și de faptul că la 1900 existau doar 30 de 
familii. Ocupația bărbaților era rotăria, iar a femeilor, cusutul, ocupații care astăzi sunt 
aproape total neglijate. 
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 Ultimul sat al comunei Bascov este satul Prislopul Mic. Acest sat este așezat în partea 
de nord-vest a comunei, unde aceasta se desparte de comuna Drăganu. Între anii 1941 – 1942 
exista satul Prislop, din care făcea parte și satul Prislopu Mic de astăzi (era singurul sat care 
aparținea comunei Drăganu, limita dintre comuna Drăganu și comuna Valea Ursului. Acest 
hotar era cunoscut la vremea respectivă sub denumirea de „Doi stejari unul la dreapta, celălalt 
la stânga”, care au fost tăiați ulterior de C.A.P. 
 
 Pentru prima dată satul este menționat documentar în anul 1857 în planul de moșie nr. 
23 din județul Argeș.  
 
 Denumirea satului pare a fi de origine slavă și ar însemna „prislop” sau „umăr mare de 
deal”, mai jos ca dealul sau loc prăpăstios sau, cum susține prof. Emil Petrovici, format de la 
bulgărescul „prislop” – gâtuitură, loc de trecere între doi munți (sau două dealuri mari). 
 
 Evoluția administrativă a comunei Bascov în decursul vremurilor a fost destul de 
stabilă până în cea de-a doua jumătate a secolului XIX și foarte agitată după aceea. Astfel, din 
documentele cercetate de-a lungul vremii rezultă că până la 1872 localitatea a purtat numele 
de comuna Bascov – Flești, cu centrul administrativ în satul Bascov.  
 
 Numele comunei de Bascov – Flești s-a menținut până la începutul secolului XX, după 
care aceasta începe să fie cunoscuă numai cu numele de Bascov, cum i s-a spus în timpul 
primului război mondial, iar sediul administrativ al acesteia rămâne în satul Bascov, cătunul 
Rotărești.  
 

În anul 1925, prin ordinul 5468 din 11 decembrie al Prefecturii județului Argeș 
comuna Bascov este scindată în două comune și anume Bascov cu satele Păișești, Rotărești, 
Stejăreț și o parte din Mierlușești (3 case, restul acestui sat aparținând comunei Budeasa) și 
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comuna Valea Ursului cu satele Prislop, Brăileni, Glâmboc, Mica și Valea Ursului. Procesul – 
verbal de separare a celor două comune este încheiat la data de 1 ianuarie 1926.  

 
Sub forma a două comune localitatea s-a menținut până în anul 1938, când au fost 

reunite în una sigură cu centrul administrativ la Bascov, pentru ca la sfârșitul anului 1940 să 
fie din nou despărțite și să se mențină în această formă până în anul 1968, când au luat actuala 
formă administrativă.  

Sursa:„Bascovul de-a lungul vremii (1421 – 2001)”ediția a II-a adăugită și revizuită 
autori Sevastița C. Găiseanu și Sever I. Moiceanu, Editura Paralela 45, anul 2001 

 
5.4 Personalități bascovene 
 

Nr. 
Crt. 

Numele și prenumele Data și 
locul 

nașterii 

Domeniul de activitate 

1. Virgiliu Niculae Constantinescu 27.03.1931 
București 

Cercetător, doctor în aerodinamică 
și mecanica fluidelor, membru al 
Academiei Române 
 

2. Anghel Richițeanu 27.03.1942 
Bascov 

Profesor universitar, doctor în științe 
biologice 
 

3. Petre Nicolescu 28.06.1950 
Bascov 

Profesor de limba și literatura 
română 
 

4. Pandele Olteanu 05.09.1908 
Bascov 

Profesor de filologie, licențiat 
magna cum laudae în „Filozofia 
romanică”. 
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Doctor docent în științe filologice. 
 

5. Virgil Calotescu 16.01.1928, 
sat Scheau 
 

Regizor 

6. Alexandru Șerban 1909 Redactor la reviste și cenacluri 
literare. Întemeietorul revistei de 
avangardă „Așa”. 
 

7. Petre C. Godescu 1885 
Godeni 
Muscel 

Preot paroh în comuna Bascov, în 
anul 1910. 

8. Gheorghe Deaconu 13.10.1929 
com. 
Stroești, 
Argeș 

Profesor de istorie. Muzeograf 
principal la Muzeul Național Argeș 
din Pitești. 

9. Adriana Rodica Trandafir 26.04.1956 
com. 
Morteni, 
raionul 
Găești 

Actriță la Teatrul Odeon 
În comuna Bascov s-a inaugurat în 
anul 2013 Casa de Cultură care îi 
poartă numele. 

10. Ionel Olteanu  Campion la schi 
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5.5 Elemente de patrimoniu 
Pe raza comunei se află obiective de interes, având rang de monumente istorice: 

 
Poziția din 

Lista 
monumentelor 
istorice - 2010 

Cod LMI* Denumire Localitate Adresa Datare 

201 AG-II-m-B-
13472 

Gara Bascov Sat Bascov, 
comuna 
Bascov 

16 1880 

202 AG-II-m-A-
13471 

Biserica de 
lemn „Sf. 
Gheorghe” 

Sat Bascov, 
comuna 
Bascov 

168 A Prima jumătate 
a sec. XVIII„ 

561 AG-II-m-A-
13694 

Biserica de 
lemn 
„Adormirea 
Maicii 
Domnului” 

Sat 
Glâmbocu, 
comuna 
Bascov 

8A Ante 1808 

*Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe patru categorii, în funcţie de natura lor: 
I. Monumente de arheologie 
II. Monumente arhitectură 
III. Monumente de for public 
IV. Monumente memoriale si funerare 

Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii: 
- Categoria A - monumente de interes naţional 
- Categoria B - monumente de interes local 

Codul LMI – cod propriu cu următoarea structură: 
-Sigla alfabetică a judeţului în care se află 
-Grupa valorică în care a fost încadrat: A, respectiv B 
-Categoria căruia îi aparţine, I,II,III sau IV 

-Numărul curent în cadrul fiecărei categorii 
Sursa:www.cultura.ro 

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;Institutul Național al Patrimoniului 
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5.6 Bascov în imagini 
 

 
 

Sens giratoriu – centru Bascov 
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Comuna Bascov – vedere centru 
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Zona industrială Bascov 
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Monumentul eroului căzut pe câmpul de luptă în 1944 
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Casa în care a locuit Nicole Constantinescu – fost deținut politic 
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Satul Valea Ursului – E 81 / DN 7 
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Pensiunea Valea Ursului 
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Fântână str. Lunca 
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Pasaj Bascov 
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CAPITOLUL VI 
 

ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE 
 
 

6.1 Fond funciar 
În funcție de destinația lor, terenurile se împart în mai multe categorii. Aceste categorii 

sunt următoarele: 
 terenuri cu destinație agricolă; 
 terenuri cu destinație forestieră; 
 terenuri aflate permanent sub ape; 
 terenuri din intravilan, pe care sunt amplasate construcțiile, precum și alte 

amenajări ale localității, inclusiv terenurile agricole și forestiere; 
 terenuri cu destinații speciale cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere și 

feroviare din comună. 
 
 Comuna Bascov are o suprafață totală de 4441 ha de teren, din care 2320 ha intravilan 
și 2121 ha extravilan. 

 

Intravilan,
2320

Extravilan,
2121

Încadrarea terenurilor din comuna 
Bascov (ha)
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Repartiția terenurilor pe categorii de folosință în anul 2013 
 

Terenuri 
agricole 

Suparafața 
(ha) 

Ape 
 

Suprafața 
(ha) 

Terenuri 
forestiere 

Suprafața 
(ha) 

Teren arabil 
 

1454 Bălți 255 Păduri 1226 

Pășuni 
 

260 

Livezi 
 

31 

TOTAL 1745 255 1226 
 
Din analiza structurii fondului funciar, pe categorii de folosință, se constată că 

ponderea cea mai mare o deține terenul arabil 1454 ha, pădurile ocupă 1226 ha, iar suprafața 
de luciu de apă 255 ha. 
 

Fondul funciar agricol constituie o resursă naturală importantă a teritoriului comunei, 
valorificarea acestuia conducând la dezvoltarea agriculturii ca o funcție importantă în profilul 
socio – economic al localității. 
 
6.2 Economie 
 Comuna are un profil economic mixt, aici desfășurându-se atât activități industriale, 
cât și agricole și turistice. 
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 Activitatea industrială este concentrată în proporție de 90 % în satul de reședință, 
Bascov, fiind grupată în zona industrială a drumului de centură ca o continuare a zonei 
industriale Pitești. 
 
 Majoritatea unităților economice au activități de transport, comerț, construcții, 
panificație și morărit, prepararea produselor din carne, prestări servicii. 
 
6.2.1 Agricultură 

Datorită climatului și potențialului productiv mare al solurilor, în comuna Bascov 
activitatea de bază a locuitorilor este agricultura, bazată în special pe cultivarea cerealelor, a 
legumelor și creșterea animalelor. 
  
 Suprafața agricolă a comunei este de 1454 ha teren arabil, 260 ha pășuni, 31 ha livezi 
și 255 ha luciu de apă.  
  
6.2.1.1 Cultivarea plantelor 
 La nivelul comunei Bascov, culturile cerealiere cele mai frecvente sunt cele de 
porumb și grâu. Suprafața cultivată cu porumb a avut o traiectorie constantă în perioada 2011 
– 2013, respectiv 590 ha, deținând ponderea majoritară în suprafață cultivată față de grâu care, 
deși a înregistrat creșteri nu a depășit suprafața de 200 ha. 
 

Plante cultivate 
 

Suprafața cultivată (hectare) 
2011 2012 2013 

Porumb 590 590 590 
Grâu 150 170 200 
Orz 10 10 10 
Suprafaţă totală cultivată (ha) 750 770 800 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

142 
 

Grafic privind suprafața cultivată cu cereale în comuna Bascov 
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6.2.1.2 Creșterea animalelor 
 Una din ocupațiile principale ale locuitorilor este creșterea animalelor. În perioada 
2011 – 2013 efectivul de animale înregistrat în gospodării a fost următorul: 
 

Animale Număr capete animale 
2011 2012 2013 

 
Bovine 280 270 265 

 
Ovine 125 120 108 

 
Caprine 60 60 60 

 
Cabaline 10 10 10 

 
Porcine 1550 1500 1483 

 
Păsări 42000 41200 39923 

 
Familii de albine 378 378 378 
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Grafic privind efectivul de animale în perioada 2011 – 2013 
 

 
  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Bovine Ovine Caprine Cabaline Porcine Păsări Familii de 
albine

2011 280 125 60 10 1550 42000 378
2012 270 120 60 10 1500 41200 378
2013 265 108 60 10 1483 39923 378

Efectivul de animale din gospodării



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

145 
 

Pe raza comunei Bascov serviciile veterinare sunt asigurate de un dispensar veterinar, 
2 farmacii veterinare și 2 cadre medicale de specialitate, respectiv 1 medic și 1 tehnician 
veterinar. 
 
 Pe teritoriul comunei Bascov nu există asociații cu personalitate juridică pentru 
creșterea animalelor. 
 
6.2.1.3 Legumicultură 
 Suprafața cultivată cu legume la nivelul comunei Bascov în perioada 2011 – 2013 s-a 
ridicat la 120 ha, menținându-se constante suprafețele cultivate atât la tomate cât și la varză, 
cartofi, ardei, fasole etc. Cultivarea legumelor este o activitate tradițională în mediul rural, 
producția obținută fiind folosită în gospodăriile proprii. 
 

Legume cultivate Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 
Tomate 65 65 65 
Varză 21 21 21 
Cartofi 20 20 20 
Ardei 5 5 5 

Castraveți 2 2 2 
Fasole 3 3 3 
Mazăre 1 1 1 
Vinete 3 3 3 

Suprafața totală (hectare) 120 120 120 
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Grafic privind suprafața de legume cultivate în perioada 2011 – 2013 
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6.2.1.4 Viticultură 
 Pe raza comunei Bascov se cultivă viță de vie doar în gospodăriile localnicilor pentru 
consumul propriu. 
 
6.2.1.5 Pomicultură 
 În comuna Bascov sectorul pomicol se prezintă astfel: 
 

Livezi  Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 
Măr 10 10 10 
Păr 1 1 1 

Prun 10 10 10 
Cais 5 5 5 

Piersic 2 2 2 
Cireș 2 2 2 
Vișin 1 1 1 

Suprafața totală (hectare) 31 31 31 
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Grafic privind suprafața de livezi cultivată în perioada 2011 – 2013 
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6.2.1.6 Piscicultură 
 Pe raza comunei Bascov există o suprafață de 255 ha luciu de apă reprezentată din 
lacul Bascov - Budeasa. Pe malul drept al Lacului Bascov între Hotelul Star și Barajul Bascov 
se pot amenaja ferme piscicole pe o suprafață de aproximativ 12 ha. 
 
6.2.1.7 Silvicultură 
 Pe raza comunei Bascov există 1.226 ha de pădure, din care 1.490 ha proprietate 
particulară aparținând de Ocolul Silvic „Codrii Verzi”, 304 ha proprietate de stat pe raza 
Ocolului Silvic Cotmeana și 442 ha tot proprietate de stat pe raza Ocolului Silvic Pitești. 
Comuna Bascov, prin Consiliul Local, nu are în proprietate nici o suprafață de fond forestier. 
 
6.2.2 Mediul de afaceri 
 Pe raza comunei Bascov își desfășoară activitatea societăți comerciale cu un profil 
divers de activitate. 
 

Lista întreprinzătorilor economici din comuna Bascov 
Nr. Crt. Denumire Domeniu de activitate 

1 HOEDLMAYR – LAZĂR ROMÂNIA S.R.L. Transport 
 S.C. B.A.T. BASCOV S.R.L. Transport 
2 PRIMO AUTOTRANS 2007 S.R.L. Transport 
3 KORA DEL RAMUS I.F.N. S.R.L. Transport 
4 NARFLO TRANS COMPANY S.R.L. Transport 
5 INTERNAȚIONAL LAZĂR COMPANY 

S.R.L. 
Transport intern și 

internațional 
6 SERGIU OCTAV TRANS S.R.L. Transport intern și 

internațional 
7 COM DIVERS LAZĂR JR. S.R.L. Transport intern și 

internațional 
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Nr. Crt. Denumire Domeniu de activitate 
8 OVIDIUS TRADING S.R.L. Transport persoane 
9 S.C. SORELO S.R.L. Transport + Turism 
10 DRAGOȘ CONSTRUCT GRUP S.R.L. Construcții civile și 

industriale 
11 ROYALCONSTRUCT S.R.L. Construcții civile și 

industriale 
12 ARGEȘ CONSTRUCT COM S.R.L. Construcții civile și 

industriale 
13 S.C GENERAL INTERMED TRADE S.R.L Construcții civile 
14 COMPANY DRUMPOD MEC S.R.L. Construcții drumuri și 

poduri 
15 DACONSTRUCT RO S.R.L. Construcții 
16 GENERAL INDUSTRY INFO INVEST S.R.L. Construcții 
17 S.C. CLEMANS S.A. Construcții 
18 S.C. GENERAL TRUST ARGEȘ S.R.L. Construcții 
19 S.C. CARPAT BETON S.R.L. Construcții 
20 S.C. ENERGOMONTAJ GRUP S.A. Construcții 
21 ELECTROMONTAJ CONSTRUCT PITEȘTI 

S.R.L. 
Lucrări instalații electrice 

22 HIDROCONSTRUCȚIA S.A. BUCUREȘTI, 
SUCURSALA ARGEȘ, PUNCT DE LUCRU 
BASCOV 

Lucrări instalații electrice 

23 SEMAS INDUSTRY 2000 S.R.L. Construcții metalice 
24 TRACIA CONSTRUCT S.R.L. Construcții metalice 
25 META-NEFEROM S.R.L. Confecții metalice + 

mobilă 
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Nr. Crt. Denumire Domeniu de activitate 
26 ROBYS S.R.L. Confecții metalice 
27 C.A.R. FORAJ SONDE BASCOV Lucrări petroliere 
28 ENERGO INSTALAȚII 2007 S.R.L. Instalații energetice 
29 CORNEA IOAN ÎNTREPRINDERE 

FAMILIALĂ 
Comerț 

30 MONEY MAR ECONOMICS S.R.L. Comerț 
31 BABILA ȘI COMPANIA S.R.L. Comerț 
32 CĂSUȚA S.R.L. Comerț 
33 VATRADOR COMP S.R.L. Comerț 
34 DUO CHARMANTE S.R.L. Comerț 
35 RALION TRADING S.R.L. Comerț 
36 AMICA MIA S.R.L. Comerț 
37 DUET I.D. S.R.L. Comerț + Restaurant 
38 SILMA TRANS EUROPEAN S.R.L. Comerț + Materiale de 

construcții 
39 IVĂNOIU GEORGEL DANIEL P.F.A. Service auto 
40 MOTT SERVICE S.R.L. Service auto 
41 TRANDAFIR E. MARIAN P.F.A. Service auto 
42 ȘERBAN N. MARIUS – PERSOANĂ FIZICĂ Spălătorie auto 
43 ȘERBAN AUTOPROD S.R.L. Spălătorie auto 
44 BIOSOR FIER S.R.L Colectare fier vechi 
45 GENERAL INTERMED TRADE S.R.L. Producție marmură 
46 SUNSHINE MOB LUX DESIGN S.R.L. Fabrică mobilă 
47 TAPI REP CONFORT 2005 S.R.L. Fabrică mobilă 
48 MONO HOUSE ROM S.R.L. Fabrică confecții 
49 TEXTIL MELANIA PRODCOM S.R.L. Fabrică confecții 
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Nr. Crt. Denumire Domeniu de activitate 
50 MARY PLAST COMP S.R.L. Fabricarea articolelor din 

material plastic 
51 GROSU ION PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 
Reparații marochinărie 

52 ANELENA INTER FASHION S.R.L. Croitorie 
53 API FLOR S.R.L. Apicultură 
54 ONIX N.F.S. COMPANY S.R.L. Producție produse cofetărie 

+ patiserie 
55 PATI-PAN MARIANO S.R.L. PITEȘTI, 

PUNCT DE LUCRU BASCOV 
Moară + Brutărie 

56 FIAGIM PRODEXIM BASCOV S.R.L. Panificație 
57 MOARA DOMNEASCĂ Panificație 
58 RADOR A&E S.R.L. Carmangerie +Producție 

produse carne 
59 COMBAVIPOR S.A. GALAȚI, PUNCT DE 

LUCRU BASCOV 
Siloz depozit cereale 

60 IRICO DISTRIBUTION TOTAL S.R.L. Depozit produse alimentare 
61 OLTEANU G. ZINA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 
Seră flori 

62 KANO ALIMAR D.C. S.R.L. Alimentație publică 
63 GEORGESIM STAR DIVERS S.R.L. Alimentație publică 
64 FARMED DISTRIBUTION GROUP S.R.L. Farmacie 
65 GREEN FARM PLANT S.R.L. Farmacie 
66 OVICOR FARM VET S.R.L. Farmacie veterinară 
67 ASOCIAȚIA CĂMINUL CASA KEVIN Cămin de bătrâni 
68 S.C.PARADISUL BATRÂNILOR S.R.L. Cămin de bătrâni 
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BAT Bascov Lazăr Logistics – zona industrială Bascov 
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Moara Domnească – zona industrială Bascov 
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6.3 Turismul 
 Turismul face parte din sectorul terțiar al economiei comunei Bascov. Activitatea 
turistică este susținută de un potențial turistic complex alcătuit pe de o parte din componentele 
naturale de peisaj (păduri, lacuri) care constituie resurse turistice de sine stătătoare și care 
joacă un rol important în dezvoltarea turismului local, iar pe de altă parte dintr-o infrastructură 
turistică bine reprezentată la nivel local, respectiv hoteluri și pensiuni. 
 
6.3.1 Infrastructura turistică 
 Infrastructura turistică cuprinde: 
 

Hotel „Star” *** 
face parte din 

Business Class International 
Reservations Network 

 

21 camere 6 terenuri de tenis, o piscină în aer liber, 
terasă pentru 100 persoane 

 
 

Hotel „Sorelo” ** 
Valea Ursului 

27 camere 18 camere single, 9 camere duble, 1 cameră 
cu 5 paturi, grupuri sanitare propri, parcare 
proprie supravegheată video 

 
 

Hotel „Carmen” **  
Bascov 

 12 camere single, 6 garsoniere, 3 apartamente, 
salon mic dejun, minibar, TV și cablu tv, 
telefon, sală de conferințe, parcare. 
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Pensiunea „Valea Ursului”, 
3 margarete 

10 camere Restaurant cu 100 locuri, salon vânătoresc cu 
25 locuri, terasă exterioară acoperită cu 70 
locuri, terasă cu 120 locuri interior, spații de 
parcare, sală de fitness și aerobic 
 

 
 

Pensiunea „Heaven”,  
2 margarete 

28 locuri Baie proprie, TV, Cablu, Wi-Fi, parcare 
proprie, restaurant cu o capacitate de 150 
locuri 

 
 

Pensiunea „Ada” Bascov. 
2 margarete 

 

6 camere 
duble 

Restaurant cu o capacitate de 80 de locuri, 
grupuri sanitare 
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Hotel Sorelo 
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Pensiunea Valea Ursului 
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Hotel Star 
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Hotel Carmen 
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Pensiunea Heaven 
 
6.3.2 Obiective turistice 
 Lacul Bascov - Budeasa (lățimea lacului este de 155 m, administrativ cuprinzând 
teritorii ale comunelor Bascov și Budeasa, respectiv jumătate aparține de comuna Bascov și 
jumătate de comuna Budeasa) este un lac de acumulare aflat în Câmpia Piteștilor și este situat 
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în cadrul bazinului hidografic Argeș, pe râul Argeș, lângă Barajul Bascov. Lacul Bascov - 
Budeasa oferă posibilități de agrement și de practicare a sporturilor nautice (anual se 
desfășoară Campionatul Național de kaiac-canoe rezervat juniorilor și cadeților). 
 

 
 

Lacul Bascov - Budeasa 
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 O parte a lacului Bascov - Budeasa reprezintă o arie naturală de protecție specială 
avifaunistică situată în Câmpia Piteștilor. Rezervația are o suprafață de 162 ha și aparține 
bazinului Hidrografic Argeș, aflându-se pe cursul mijlociu al acestuia, lângă drumul european 
E 81/ DN 7. Ea face parte din „Aria protejată ROSPA0062 – Lacurile de acumulare de pe 
Argeș” (suprafața totală a ariei este de 2260 ha și cuprinde din: Bascov (5%), Bradu (2%), 
Budeasa (3%), Băiculești (2%), Curtea de Argeș (2%), Călinești (1%), Căteasca (7%), 
Merișani (9%), Pitești (3%), Topoloveni (1%) și Ștefănești (2%)). 

 

 
Lacul Bascov - Budeasa 
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Lacul Bascov - Budeasa și împrejurimile sale au fost declarate arie protejată în anul 
2004 și reprezintă o zonă de câmpie cu luciu de apă, teren mlăștinos, pajiști și fânețe ce 
asigură condiții de viețuire pentru anumite specii de păsări migratoare, dar și condiții de iernat 
pentru anumite specii de păsări care rămân în cadrul rezervației pe toată perioada anului. Cele 
mai reprezentative sunt: egreta mică, gâsca cenușie, rața roșie, barza, rața lingurar, pescărușul 
cu cap negru, cormoranul mare, cufundarul polar, lebăda mută. 

 

 
Egreta mică   Cormoranul mare  Rața lingurar 

 

 
Rața roșie   Pescărușul cu cap negru  Gâsca cenușie 
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Alte atracții ale comunei Bascov sunt: Gara Bascov – declarată monument istoric și 
Biserica din lemn „Sf. Gheorghe” (monument istoric) situate în satul Bascov și Biserica veche 
„Adormirea Maicii Domnului” din satul Glâmbocu (monument istoric). 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gara Bascov – monument istoric 
 
Clădirea gării a fost construită în anul 1880 după planurile inginerului Elie Radu. 
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Biserica „Sfântul Gheorghe”, sat Bascov 
 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Glâmbocu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Biserica_de_lemn_Sf_Gheorghe_din_satul_Bascov_comuna_Bascov_judetul_Arges_Romania_1.jpg
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În comună mai pot fi vizitate: Biserica veche din satul Rotărești, ctitorită în sec. al 
XVIII-lea de Martin Buliga, cât și monumentul eroului căzut pe câmpul de luptă în 1944 
amplasat în centrul comunei în fața Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.  

 

 
 

Biserica veche din satul Rotărești 
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 Martin Buliga a fost un negustor din Pitești, înstărit și întreprinzător, care a construit și 
alte biserici: Schitul Buliga, cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril (1745) – pe locul 
schitului se află astăzi Muzeul Județean Argeș, Biserica din Bascov, Biserica din Valea Rea 
(Găvana), Biserica de zid a mănăstirii Stănișoara. 

 
Un obiectiv turistic de importanță națională este Transfăgărășanul fiind unul din cele 

mai spectaculoase drumuri din România, numit și „drumul din nori”, care leagă regiunea 
istorică a Munteniei cu Transilvania. Transfăgărășanul începe în comuna Bascov și se termină 
la intersecția cu drumul DN 1 între Sibiu și Brașov, în apropierea comunei Cârtișoara, cu o 
lungime de 151 km, traversând pe axa nord – sud Munții Făgăraș.  

 
Porțiunea construită propriu-zis în perioada 1970 – 1974 este Baraj Vidraru – 

Cârtișoara, pe o lungime de aproximativ 91 km, deși în mod practic se consideră ca începând 
de la ieșirea din Căpățâneni – Ungureni / hidrocentrala Arefu. 

 
Până la construirea barajului și lacului de acumulare Vidraru, în 1965, de-a lungul 

căruia DN 7C se desfășoară pe aproape 20 de km, a existat un drum de pământ și o linie de 
mocăniță ce lega comuna Căpățâneni de vechiul sat Cumpăna (astăzi acoperit de ape, în 
apropierea căruia s-a construit actuala Cabană Cumpăna). 
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Transfăgărășanul 
 
6.4 Infrastructura și mediu 
6.4.1 Utilități publice 
6.4.1.1 Alimentarea cu apă potabilă și canalizarea 
 Pe raza comunei Bascov rețeaua de alimentare cu apă este în lungime de 62,846 km, 
asigurând în prezent necesarul de apă potabilă pentru populație. Pe viitor se dorește extinderea 
rețelei de apă pe o lungime de aproape 7 km. 
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 Serviciile de alimentare cu apă sunt asigurate de S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitești care 
este operator regional specializat în domeniul producerii și distribuirii apei potabile și 
colectării, epurării și evacuării în emisar a apelor uzate. 
 
 Societatea își desfășoară activitatea în aria administrativă a muncipiului Pitești, a 
orașelor Costești, Ștefănești și Topoloveni și a comunelor Albota, Bascov, Bradu, Buzoești, 
Cateasca, Lunca Corbului, Mărăcineni, Moșoaia, Stolnici, Teiu și Ungheni, conform 
contractului de delegare nr. 1/26.03.2010 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Argeș. 
 
 Din bugetul local au fost amenajate fântâni publice care suplimentează necesarul de 
apă distribuit prin rețeaua de apă existentă, acestea fiind amplasate pe toată suprafața 
comunei.  

 
 

Fântână publică – zona blocuri 
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 Rețeaua de canalizare este în lungime de 56,804 km, pe viitor fiind necesare lucrări de 
extindere întrucât, în prezent nu toată populația beneficiază de acest serviciu.  
  

Comuna Bascov nu dispune de stație de epurare a apelor uzate, în prezent existând 
doar stații de pompare care transportă apele uzate către stațiile de epurare din municipiul 
Pitești. Pe viitor, ca urmare a extinderii rețelei de canalizare pe o lungime de 29 km se vor 
face investiții și pentru înființarea unei stații de epurare. 
 

 
 

Stație de pompare Păișești Deal 
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6.4.1.2 Alimentarea cu gaze naturale 
 Pe raza comunei Bascov rețeaua de distribuție a gazelor naturale este în lungime de 64 
km, asigurând necesarul de gaze naturale pentru întreg teritoriul comunei. Gazele naturale 
livrate consumatorilor din comuna Bascov sunt distribuite de Distrigaz Sud Rețele care deține 
licență de distribuție a gazelor naturale. Sistemul de distribuție este compus din conducte, 
branșamente, stații și posturi de reglare, sisteme de măsură, aparate și accesorii. 
 
6.4.1.3 Alimentarea cu energie termică 
 Alimentarea cu energie termică a blocurilor și a instituțiilor este asigurată de 
operatorul regional S.C. Termo Calor Confort S.A. Sistemul de distribuție a energiei termice 
cuprinde puncte termice și module termice, conducte tur – retur de încălzire, conducte de apă 
caldă de consum și conducte de recirculație. Alimentarea cu energie termică a gospodăriilor 
se face fie cu gaze naturale, fie cu combustibil solid (lemn). 
 
6.4.1.4 Alimentarea cu energie electrică 

Pe raza comunei Bascov rețeaua de alimentare cu energie electrică este în lungime de 
54 km, pe viitor fiind necesare investiții în extinderea rețelei pe o lungime de 3,480 km pentru 
a putea beneficia de aceste servicii toată populația comunei. Extinderea rețelei electrice se va 
realiza pe străzile Magnoliei, Armatei, Violetelor, Păișești – Siloz, Păișești – Glâmboc și 
Fermei. 

 
6.4.1.5 Iluminatul public 

Rețeaua de iluminat public este în lungime de 61 km, fiind necesare investiții petru 
extinderea acesteia pe o lungime de 3,330 km pe străzile Bascov – Centru, Păișești – 
Glâmboc, Prislop, Păișești – Siloz și Fermei. În prezent gradul de vizibilitate pe drumurile 
publice pe timpul nopții este bun. 
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6.4.1.6 Transportul în comun 
 Transportul în comun către satele Valea Ursului și Scheau este asigurat de liniile 11 
(Scheau) și 14 (Valea Ursului) care au ca punct de plecare S.C. Alprom S.R.L. 

- Linia 11 asigură transportul local între Alprom și comuna Dobrogostea; 
- Linia 14 asigură transportul local între Alprom și comuna Prislop. 

Legătura comunei Bascov cu municipiul Pitești pe cale rutieră este asigurată de 
transportul în comun Linia 2 care are pe raza comunei un număr de 3 stații, dintre acestea una 
fiind capăt de linie. 

 
Pe ruta Bascov – Valea Ursului – Prislop care este deservită de linia 14 sunt amenajate 

7 stații de călători, iar pe ruta Scheau – Bascov care este deservită de liniile 2 și 11 sunt 
amenajate 4 stații de călători. 

 

 
 

Stație de autobuz, sat Valea Ursului 
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6.4.1.7 Gestionarea deșeurilor 
 Deșeurile menajere rezultate atât de la populație, cât și de la întreprinzătorii economici 
din comună sunt colectate de S.C. Salubris S.A., societatea care prestează servicii de 
salubritate în județul Argeș. Pe viitor se dorește achiziționarea de pubele pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor pe cele trei fracții: hârtie, plastic, sticlă. 
 
6.4.2 Mediu - Calitatea factorilor de mediu  
 În urma analizelor efectuate asupra calității apei potabile reiese că aceasta este 
sanogenă. Calitatea apelor subterane poate fi alterată în locurile în care nu există rețea de 
canalizare în comună și folosirii în gospodării a foselor impropriu realizate. 
 
 Poluarea aerului poate intervenii în timpul campaniilor agricole când, datorită 
vântului, ajung cantități mari de praf și pulbere în zonele locuibile, fără însă a fi afectată 
starea de sănătate a populației. 
 
 De asemenea, calitatea aerului poate fi alterată din cauza traficului rutier intens de pe 
DN 7 / E 81, prin emisia de noxe, fără însă a fi afectată starea de sănătate a populației. 
Poluarea aerului este produsă și de prezența prafului datorat străzilor pietruite din interioriul 
comunei, fără însă a avea repercusiuni asupra stării de sănătate a locuitorilor comunei. 
 

Nu există factori industriali care prin deversare, să producă poluarea solului sau a 
apelor freatice. Poluarea se realizează din aruncarea deșeurilor în locuri neamenajate, care 
deteriorează terenul în locurile unde este depozitat. 
 
6.4.2.1 Parcuri și spații de joacă 
 Comuna Bascov dispune de un miniparc și de locuri de joacă pentru copii amplasate în 
toate satele componente. Pe viitor administrația își propune înființarea unui parc cu o 
suprafață de 1,5 ha pe terenul fostului stadion Bascov care va cuprinde: mini-teren de fotbal, 
teren de tenis, teren de volei, pistă de alergare și un ștrand. De asemenea, și în centrul civic al 
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satului Bascov se va amenaja un parc în care vor fi amplasate bănci, vor fi montate coșuri de 
gunoi, tobogane, leagăne, balansoare pentru copii, mese de șah, urmărindu-se asigurarea 
condițiilor de relaxare și petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei. 
 

În ceea ce privește locurile de joacă pentru copii, pe raza comunei sunt astfel de locații 
dar care necesită modernizări pentru a putea asigura climatul necesar de siguranță și recreere 
pentru copii.  

 

 
 

Loc de joacă pentru copii – zona blocuri 
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Pe viitor se vor amenaja locuri de joacă pentru copii în spațiile exterioare ale 
Grădiniței din satul Glâmboc, Grădiniței din satul Scheau, Grădiniței din satul Mica, 
Grădiniței din satul Valea Ursului. Totodată, vor fi amenajate și în alte locații de pe raza 
comunei spații de joacă pentru copii care vor cuprinde complexe de joacă, seturi de mese, 
foișoare, băncuțe și cișmele de apă potabilă. 
 
6.4.3 Rețeaua de drumuri locale 
 La nivelul comunei Bascov structura drumurilor locale se prezintă astfel: 

● drumuri asfaltate  – 35 km: 
● drumuri pietruite  – 10 km: 
● drumuri de pământ  – 11 km.  

 

 
 

Strada Lăbușești 

 
 

Strada Mica 
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Strada Micșunele 

 
 

Strada Scheau 
 
6.5 Populația 
 Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Bascov se ridică la 
10.218 locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 
8.876 locuitori.  
  

Populația comunei Bascov 
 

Ambele sexe 10.218 
Masculin 5.006 
Feminin 5.212 
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Structura populației pe grupe de vârstă 
 

Grupe de vârstă Ambele sexe Masculin Feminin 
0-4 ani 487 247 240 
5-9 ani 493 247 246 

10-14 ani 536 280 256 
15-19 ani 553 302 251 
20-24 ani 623 311 312 
25-29 ani 685 341 344 
30-34 ani 857 436 421 
35-39 ani 907 463 444 
40-44 ani 1039 520 519 
45-49 ani 583 283 300 
50-54 ani 778 379 399 
55-59 ani 806 399 407 
60-64 ani 643 301 342 
65-69 ani 372 180 192 
70-74 ani 376 160 216 
75-79 ani 225 76 149 
80-84 ani 155 57 98 

85 ani și peste 100 24 76 
Sursa:http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ - Tabelul 3 – Populația 
stabilă pe sexe și grupe de vârstă – județe, municipii, orașe, comune 

 
Din punct de vedere al apartenenței etnice, majoritatea sunt români ceea ce reprezintă 

95,93% din totalul locuitorilor comunei Bascov. 
 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Populația comunei Bascov după etnie 
Români 9820 
Rromi 78 

Maghiari * 
Turci 3 

Germani * 
Italieni * 

Altă etnie 8 
Informație nedisponibilă¹⁾ 324 

*Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3) 
¹⁾Persoane care nu au dorit publicarea datelor personale referitoare la etnie 
Sursa:http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ - Tabelul 8 – Populația 
stabilă după etnie – județe, municipii, orașe, comune 
 
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (96,31%). 

Alături de aceștia conviețuiesc în bune relații și apartenenți ai altor confesiuni religioase 
(romano – catolici, penticostali, adventiști, musulmani etc.) 
 

Populația comunei Bascov după religie 
Ortodoxă 9841 

Romano – catolică 12 
Penticostală 10 
Musulmană 5 

Martorii lui Iehova * 
Creștină după Evanghelie * 

Evanghelică 7 
Atei 4 

Informație nedisponibilă¹⁾ 326 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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*Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3) 
¹⁾ Persoane care nu au dorit publicarea datelor personale referitoare la religie 
Sursa:http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ - Tabelul 13 – Populația 
stabilă după religie – județe, municipii, orașe, comune 

 
Numărul gospodăriilor și al locuințelor din comună 

Numărul gospodăriilor  3438 
Numărul locuințelor 3311 

 
Evoluția construcțiilor de locuințe în perioada 2009 – 2013 

Evoluţia 
construcţiilor de 

locuinţe / 
Autorizații emise 

2009 2010 2011 2012 2013 
 

90 
 

61 
 

50 
 

61 
 

46 
 

 
6.6 Educație și activități sportive 
6.6.1 Învățământ  
 În comuna Bascov se află următoarele instituții de învățământ: 

- Școala Generală cu clasele I – VIII Bascov; 
- Școala Generală cu clasele I - VIII Valea Ursului; 
- Grădinița cu program normal Bascov; 
- Grădinița cu program prelungit Bascov; 
- Grădinița cu program normal Mica; 
- Grădinița cu program normal Valea Ursului. 

Școala Generală cu clasele I - VIII Bascov este unitatea cu personalitate juridică și are 
ca unități – structură: Școala Generală cu clasele I-VIII Valea Ursului, Grădinița Mica, 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Grădinița cu program prelungit Bascov, Grădinița cu program normal Bascov, Grădinița cu 
program normal Valea Ursului. 

 
● Scurt istoric al Școlii Generale cu clasele I - VIII Bascov 

 „Marele Dicționar Geografic”, vol.1, la pag. 247, menționează pe la anul 1882, la 
Bascov, „o școală primară rurală”, fără a arăta clar în care sat al comunei se afla această 
școală. 
 
 Anuarul oficial al Ministerului Învățământului și Cultelor pe anul 1910 menționează 
că pe la 1850 a fost înființată școala în cătunul Rotărești – Bascov – Flești cu un singur post 
de învățător, la care se adaugă abia în anul 1908 un al doilea post. La început a funcționat în 
localul vechii primării Bascov, apoi în case particulare. 
  

În anul 1906 s-a terminat construcția localului de școală cu trei săli de clasă și o 
cancelarie, local care a ars în anul 1938. 
 
 În urma cercetării matricolelor școlare din Bascov – Flești putem relata următoarele 
(inventar 2614, nr. 1993, Șc.gen.nr.1 Bascov – 1894/1974): 

- 1894 – 1895 – îl găsim ca învățător – director pe Balascan Folescu. Erau înscriși 
în cl. I – IV 42 de copii, numai băieți. 

- 1895 – 1897 – înv. director Balascan Folescu, înscriși 47 elevi. 
- 1898 – 1908 - școala funcționează cu un singur post de învățător – Cristea 

Iorgulescu bascovean, absolvent al Școlii Normale „Carol I” din București – 
1891. 

După anul 1908 se înființează al doilea post de învățător, care a fost ocupat de 
învățătoarea Popescu Constantina, bascoveancă, absolventă a Școlii Normale „Elena 
Doamna” din București – 1906. 
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În această perioadă înregistrăm și clasa a V-a cu 12 copii. Conform notiței din 
Dosarul nr. 57/1918, fond 2, Prefectura Argeș, în anul 1918 în Bascov găsim următoarea 
încadrare: Cristea Iorgulescu, Paraschiva Popescu și Gh. Constantinescu. 

 
- 1929 – „Școala primară mixtă din comuna Bascov – Argeș”. 

În anul școlar 1933 / 1934 numărul elevilor crește și se înființează clasa a VI-a, iar 
cursurile se desfășoară între 8 – 12, cu pauză de masă până la orele 13, iar între orele 14 – 
16 se pregăteau temele pentru ziua următoare. În aceast perioadă funcționa și o cantină 
școlară. 

 
În primăvara anului 1938 localul școlii a ars. Tot în acest an, pe același loc – moșia 

Lerescu - s-a construit un nou local (parte din cel actual al școlii vechi) cu patru săli de 
clasă, un hol mare și o cancelarie. 

 
Datorită dezvoltării impetuoase a învățământului în anul 1952 s-a mai construit aici o 

sală de clasă, corp aparte de școală, sala de mese, iar în anul 1965 a devenit sală de 
gimnastică. 

 
Până în anul 1964 școala funcționa cu două cicluri, primar și secundar, învățământul 

general și obligatoriu fiind de 7 clase. Era cunoscută sub numele de „Școala Elementară cu 
clasele V- VII”. 

 
În anul 1964 în Bascov funcționează Școala cu clasele I – VIII. Este de remarcat 

faptul că, din anul 1940 până în anul 1965 la conducerea unității școlare s-au aflat 
învățătorii Costea Nicolae și Costea Alexandrina. 

- 1968 - școala coordonatoare cu clasele I – VIII; 
- 1982 - școala coordonatoare cu casele I – X. 
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Între anii 1965 / 1982 directorul Școlii Bascov a fost prof. de geografie Calangiu 
Eleonora. 
 
 Între anii 1982 / 1989 – directorul Școlii Bascov a fost profesorul de biologie Irimia 
Gabriel. Datorită populației școlare numeroase, împreună cu cadrele didactice, cu sprijinul 
Consiliului Popular și al Consliului Județean Argeș, juristul Ion Stana, secretarul Consiliului, 
pune bazele construirii unei noi școli cu zece săli de clasă, șase cabinete școlare, trei 
laboratoare, o sală de sport, cancelaria profesorilor, cabinetul directorului, cabinet – 
secretariat. 
  

Din 1991 și în prezent - școala coordonatoare cu clasele I – VIII. 
 
 În anul școlar 1989 – 1990 director al școlii a fost profesorul de limba română Patru 
Maria. Din 1990 până în anul 2005 director al școlii a fost profesorul de matematică Ionescu 
Teodor. 
 
 Din anul școlar 2005 / 2006 și până în octombrie 2011, director al Școlii Bascov a 
fost profesorul de matematică Truță Florian, iar ca directori adjuncți – prof. de matematică 
Diaconescu Constantin și prof.pt.înv.primar Ion Valeria. 
 
 În perioada octombrie – iunie 2012, activitățile unității școlare au fost coordonate de 
către întreaga echipă didactică sub îndrumarea dnei director Ion Valeria și a dnei director 
adjunct Tudor Cristela. 
 
 Începând cu luna iunie 2012 și până în prezent școala a primit o denumire nouă – 
„Școala Gimnazială nr. 1 Bascov”, având ca director pe prof. Constantin Diaconescu și 
director adjunct – prof. Minerva Rizea. 

Sursa: „Bascovul de-a lungul vremii (1421 – 2001)” – ediția a II-a adăugită și revizuită 
autori Sevastița C. Găiseanu, Sever I. Moiceanu, Editura Paralela 45, anul 2001 
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Școala Generală cu clasele I - VIII Bascov 
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Școala Generală din satul Valea Ursului 
 

În unitățile de învățământ de pe raza comunei Bascov sunt înscriși 278 preșcolari și 
721 școlari, iar activitatea didactică este susținută de un număr de 66 cadre didactice calificate 
și titulare. 
  

Școala Generală cu clasele I - VIII Bascov are în derulare un proiect de colaborare cu 
UNICEF (Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite) privind 
susținerea copiilor care provin din familii defavorizate. De asemenea, atât cadrele didactice, 
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cât și elevii școlii sunt implicați în proiecte europene în colaborare cu Universitatea de Stat 
din Pitești. 

 
Pentru o bună colaborare între cadrele didactice și părinți a luat ființă Asociația Părinți 

și Copii Bascov cu rolul de a interacționa pe diverse probleme, de a implica părinții în 
activitățile educaționale ale copiilor. 
 
 Toate unitățile de învățământ din comună sunt dotate cu sisteme de alarmare, iar 
Școala Generală cu clasele I - VIII Bascov și Școala Generală cu clasele I – VIII Valea 
Ursului dispun și de supraveghere video. 
 
 Transportul elevilor către unitățile de învățământ se face cu ajutorul a 2 microbuze 
școlare de 14 locuri pe ruta sat Glâmboc – Mica – Brăileni, acestea fiind insuficiente pentru 
numărul mare de copii care se deplasează în fiecare zi la școală și la grădiniță. 
 
 În cadrul Școlii Generală cu clasele I – VIII Bascov funcționează o bibliotecă școlară 
care vine în sprijinul elevilor cu un fond de carte diversificat – culegeri, articole de presă, cărți 
de literatură românească și universală. 
 
 Grădinița cu program prelungit din Bascov a fost construită cu fonduri europene în 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală și este o unitate modernă dotată cu săli de 
clasă, sală de mese, grupuri sanitare, iar în curte este amenajat un loc de joacă pentru copii. 
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Grădinița cu program prelungit Bascov – Loc de joacă în incinta Grădiniței  
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Interior Grădinița cu program normal Bascov 

 
6.6.2 Activități sportive 

Pe raza comunei își desfășoară activitatea cluburile sportive de fotbal A.S. Bascov și 
A.S Valea Ursului, ambele activând în Liga a IV-a Argeș. 

 
Clubul sportiv A.S. Bascov a fost înființat în anul 2007 și a participat la numeroase 

concursuri și competiții sportive, precum: Liga a IV-a Seniori, 2014 – 2015; Liga a IV-a 
Juniori A1, 2014 – 2015; Cupa României, Etapa 4 Șaisprezecimi, 2013 – 2014; Juniori, 
Juniori D (2001 – 2002), 2013 – 2014; Cupa României, Etapa 1, 2013 – 2014; Liga a IV-a, 
Juniori A1, 2013 – 2014; Liga a IV-a Seniori, 2013 – 2014; Cupra României, Faza județeană, 
2012 – 2013; Liga a IV-a, Juniori, 2012 – 2013; Liga a IV-a, Seniori, 2012 – 2013; Cupa 
României, 2011 – 2012; Liga a IV-a, Juniori, 2011 – 2012; Liga a IV-a, Seniori, 2011 – 2012; 
Memorialul Nicolae Dobrin, Seria 4 – Seniori, 2010 – 2011; Cupa României, 2010 – 2011; 
Liga 4, Juniori, 2010 – 2011; Liga 4, Seniori, 2010 – 2011. 
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 Totodată, pe raza comunei ființează 3 (trei) echipe de fotbal pentru juniori cu peste 
100 jucători legitimați. 
 

 
 

Teren de sport Valea Ursului 
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Teren de sport Valea Ursului 
 

Totodată, pe raza comunei, mai exact la baza de tenis de la Hotelul „Star” se află Star 
Arena unde, în timp, s-a dezvoltat o bază tenisistică de nivel internațional, ceea ce a permis 
organizarea a două turnee internaționale – ITF și Tennis Europe, alături de alte patru turnee 
din circuitul național FRT.  
 

Aici își desfășoară activitatea sportivă „Tenis Club AS” – prima școală de tenis din 
România care are în spate un palmares impresionant: 2.500 copii la inițiere, aproape 200 
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sportivi promovați în sportul de performanță, peste 60 turnee câștigate, medalii la competiții 
interne și internaționale, campioni naționali de simplu, dublu și pe echipe, cât și organizarea 
turneelor la standarde europene. 

 
Baza dispune de 6 terenuri de zgură, două dintre ele acoperite, dotate cu nocturnă și 

pereți laterali retractabili în sezonul de aer liber (aprilie – octombrie), ceea ce permite jocul în 
condiții excelente indiferent de condițiile atmosferice.  
 
 Star Arena dispune și de o zonă de club unde se află o terasă, vestiarele, toaletele și 
dușurile. Pe lângă acestea baza sportivă are parcare proprie, alei largi și magazine, conexiune 
la internet, toate aceste facilități venind în sprijinul jucătorilor, copiilor sau părinților care 
așteaptă terminarea antrenamentelor sau meciurilor. 
 

 
Teren de tenis, Arena Star Bascov 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

192 
 

6.7 Cultura 
6.7.1 Activitatea culturală 
 La începutul anului 2013 apărea pe scena culturii argeșene o nouă instituție de cultură 
– Casa de Cultură „Adriana Trandafir”. Cu toate că, apropierea de Pitești părea să fie un 
obstacol destul de mare în calea reușitei acestui lăcaș, într-un timp foarte scurt, de numai un 
an, Casa de Cultură „Adriana Trandafir” din Bascov și-a câștigat un renume printre unitățile 
culturale ale Argeșului, demonstrând că poate fi unul din centrele importante ale conservării și 
promovării culturii tradiționale argeșene. 
 
 

 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

193 
 

 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

194 
 

 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

195 
 

Casa de Cultură „Adriana Trandafir” dispune de o sală de spectacole cu peste 300 
locuri, sală de conferință, sală de sport, grupuri sanitare, utilități. 

 
În cadrul Casei de Cultură își desfășoară activitatea Ansamblul Folcloric „Doina 

Bascovului (înființat în anul 2013), format din 13 instrumentiști profesioniști, 9 soliști vocali 
și un grup de 34 dansatori.  

 

 
 

Ansamblul Folcloric „Doina Bascovului” 
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 Acesta a participat la tot ce presupune festival – concurs în județul Argeș, obținând 
numeroase premii: Premiul I pentru cel mai bun solist vocal, Premiul I la Festivalul Zavaidoc 
și 3 premii I la nivel național la Festivalul Concurs „Lăutarul” de la Drăgășani – Vâlcea.  
 

Varietatea programelor artistice, precum și talentul soliștilor și instrumentiștilor care 
alcătuiesc ansamblul i-au făcut pe mulți primari din comunele argeșene să aleagă „Doina 
Bascovului” pentru a asigura atmosfera de sărbătoare la manifestările culturale locale. Aceștia 
au fost prezenți la Moșoia, la Mărăcineni, la Hârsești – de Sărbătoarea Rusaliilor, precum și la 
Domnești. 
 
 Pentru prima dată în istoria comunei Bascov a luat ființă și o formație de călușari care 
a participat la Festivalul Călușului Argeșean de la Stolnici de unde s-a întors cu laude și 
aprecieri. 
 
 În cadrul instituției ființează, de asemenea: 

 un grup vocal bărbătesc, „Rapsozii Bascovului” format din 8 persoane; 
 Corala „Fantasia” care a câștigat Premiul I la Festivalul „Cântecele Argeșului și 

Muscelului”; 
 Trupa de teatru „Buratino” formată din elevi ai Școlii Bascov. 
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Grupul vocal bărbătesc „Rapsozii Bascovului” 

 

  
Trupa de teatru de copii „Buratino” 
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Orchestra „Doina Bascovului” 
 

 Alături de grupurile artistice, Casa de Cultură „Adriana Trandafir” a pus bazele și unor 
cursuri pentru copii, cu scopul de a descoperi noi talente care să reprezinte localitatea cu 
cinste și să ducă mai departe numele comunei. Sunt începute cursuri de dans popular, dans 
modern, canto popular, balet, teatru, modelling și limba engleză. 
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Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

200 
 

 
 

 
 Un loc aparte în activitățile culturale ale comunei Bascov l-a avut și îl are Biblioteca 
Comunală.  
 
 Scurt istoric al Bibliotecii Comunale 
 Biblioteca sătească a funcționat încă de la înființarea sa din 1935. După 1949 și-a 
îmbogățit activitatea prin intermediul celor 18 cercuri de citit organizate în comună. 
Biblioteca avea 2089 titluri de cărți și 214 broșuri. În 1950, la cercuri participau 290 cititori, 
iar totalul cititorilor din comună a fost de 391. Treptat, activitatea bibliotecii crește la 2500 
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de titluri, 400 de broșuri, iar numărul cititorilor la 543. În 1965 numărul volumelor ajunge la 
4171, iar al cititorilor la 805, iar în 1970 se ajunge la 8616 volume, cu 854 cititori.  
 
 Periodic se organizau seri pentru tineret la care se discuta despre morală și 
comportare civilizată, simpozioane care evocau personalitatea unor oameni de seamă din 
domeniul culturii, științei etc., conferințe, adunări populare, seri literare și o susținută muncă 
de informare. Săptămânal se organiza „Joia tineretului”. 
 
 Anul 1971 a fost un an deosebit pentru locuitorii comunei Bascov. Pe 27 iunie a avut 
loc „Întâlnirea cu fiii satului” și lansarea primei ediții a monografiei „Comuna Bascov la 
550 ani de existență”, autori profesorul Gheorghe Deaconu și învățătoarea Sevastița C. 
Găiseanu. A fost înființată societatea culturală „Liviu Rebreanu”. Sub egida acestei societăți, 
pe 19 decembrie 1971, a fost organizată o întâlnire cu „Bătrânii satului”, iar pe 10 ianuarie 
1972, „Întâlnirea cu intelectualii satului”.  

Sursa: „Bascovul de-a lungul vremii (1421 – 2001”) ediția a II-a adăugită și revizuită 
 – autori Sevastița C. Găiseanu, Sever I. Moiceanu, Editura Paralela 45, anul 2001 

 
În prezent Biblioteca Comunală funcționează în incinta Casei de Cultură „Adriana 

Trandafir” și are peste 11.000 volume structurate pe mai multe colecții acoperind o gamă 
variată de domenii, și anume: 

- literatură universală și literatură pentru copii; 
- religie; 
- științe social – politice, învățământ, cultură; 
- științe exacte – matematică, fizică, chimie, biologie; 
- științe aplicate – medicină, tehnică, agricultură; 
- artă, sport; 
- geografie, biologie, istorie, monografie. 
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Biblioteca Comunală dispune de calculatoare fiind implicată în programul „Biblionet”, 
acest program facilitând locuitorilor accesul gratuit la informație. 

 
 

 
 

Biblioteca Comunală - interior 
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Întreaga sa activitate constituie o dovadă a faptului că atracția cărții nu s-a diminuat în 
nici un fel, în ciuda presiunii crescânde a audiovizualului și a altor forme moderne de 
petrecere a timpului liber. 
 
 Sub egida Consiliului Local Bascov se publică „Buletinul bascovenilor”, apariție 
lunară care asigură un flux eficient de informare pentru comunitatea locală cu privire la 
activitatea desfășurată de administrația publică în domeniul investițiilor, știri despre 
evenimentele culturale care se organizează pe raza comunei, precum și alte date de interes 
pentru cetățeni.  
 

 
 

Buletinul bascovenilor – ziar local 
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 Ziua Comunei Bascov se aniversează în fiecare an la 31 august fiind un bun prilej de a 
pune în valoare tradițiile și obiceiurile bascovene, cât și un model de păstrare a identității 
locale. 
 

 
 

Orchestra „Doina Bascovului” la Zilele Comunei Bascov 
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6.8 Culte 
 Pe raza comunei se află 9 lăcașe de cult:  
 - Biserica Sfinții Arhangheli „Mihail și Gavril” din Rotărești; 
 - Biserica „Sfântul Mare Mc. Dimitrie” din Stejereț; 
 - Biserica de lemn „Sfântul Gheorghe” din Bascov; 
 - Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Bascov; 
 - Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Glâmbocu; 
 - Biserica Sfinții Arhangheli „Mihail și Gavril” din Glâmbocu; 
 - Biserica Sfinții Părinți „Ioachim și Ana” din Valea Ursului; 
 - Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Prislop; 
 - Biserica „Sfânta Treime” din Scheau. 
 

Toate lăcașele de cult din comuna Bascov beneficiază de alimentare cu apă, gaze 
naturale, energie electrică și centrală proprie. 

 
În parohia Bascov există în prezent o biserică din lemn, monument istoric din sec. al 

XVIII-lea, care poartă hramul Sf. Mare Mc. Gheorghe. 
 
Scurt istoric al Bisericii de lemn „Sf. Mare Mc. Gheorghe” 
Biserica a fost construită din blojdini de stejari pe cheltuiala lui Martin Buliga și a lui 

Hagi Tenea, înainte de 1753 și are un plan dreptunghiular cu absidă poligonală decorată și 
pronaos poligonal. 
  
 Ulterior, din necesitatea extinderii spațiului s-a adăugat un pridvor din zid deschis, 
susținut pe coloane. Modificări considerabile s-au efectuat în anul 1875 prin închiderea 
arcadelor pridvorului și trecerea bârnelor aparente, atât în interior cât și în exterior. 
 
 Compartimentarea interioară a bisericii se realizează prin pilaștri laterali care susțin 
un arc dublu între pronaos și naos, iar între naos și altar, prin tâmplă și zid. Pe tâmplă, sub 
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icoanele împărătești, se păstrează fragmentar fresca originală, alte etape de picturi fiind 
relevante în pridvor și în naos. 
 
 În cursul lucrărilor de restaurare întreprinse în anul 1939 prin înlăturarea stratului 
de pe ancadramentul de lemn al ferestrelor a fost dezvăluit un decor extrem de variat, realizat 
într-o tehnică specifică lemnului, dar derivată din arhitectura de piatră, prin forma lințoliilor 
care par a aminti acolada frântă a ancadramentelor litice. 
  

Fiecare dintre cele șase ferestre prezintă un motiv ornamental, jocul spontan al dălții 
imaginând ghirlande de flori, motive solare, glastre, arabescuri – mărturii indubitabile ale 
nivelului elevat al artei meșterilor cruceri argeșeni. 
 
 Dintre piesele de real interes sunt ușile împărătești pictate în 1832, sfeșnicele din 
lemn de factură post-brâncovenească, cu vultur bicefal și policandrul.  

Sursa: „Bascovul de-a lungul vremii (1421 – 2001”) ediția a II-a adăugită și revizuită 
 – autori Sevastița C. Găiseanu, Sever I. Moiceanu, Editura Paralela 45, anul 2001 
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Biserica „Sfântul Gheorghe”, Bascov 
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Ferestrele originale, Biserica „Sfântul Gheorghe” Bascov 
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 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Bascov și-a început construcția în anul 
1998, biserica fiind terminată și sfințită în anul 2006. Cu acest prilej noul lăcaș de rugăciune a 
primit cel de-al doilea hram închinat Adormirii Maicii Domnului (15 august), primul fiind 
închinat Sfântului Mare Mc. Gheorghe (23 aprilie). În timp, pe lângă biserică s-au construit o 
capelă mortuară, o cancelarie, o bucătărie și o sală praznicară. 

 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Bascov 
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 Biserica veche din satul Glâmbocu construită în sec. XIX de către Radu Drăguțoiu 
și Creața Radu Dascălu. Biserica de lemn din Glâmbocu, poartă hramul „Adormirii Maicii 
Domnului” și este datată din anul 1808. 

 
Scurt istoric al Bisericii vechi de lemn din satul Glâmboc 
Biserica a fost construită în anul 1808 din bârne de stejar și acoperită cu șiță, are 

formă de navă cu o singură turlă care servește și de clopotniță. Pictura a fost executată de 
pictorul Pantelimon Zograv, în ulei doar la intrare, despărțitura dintre pronaos și naos și 
catapeteasmă. Nu există picturi pe nici un perete. În anul 1969 i s-a adăugat pridvorul 
construit de către Cristea Diaconul. 

 
Biserica se remarcă prin ușa și portalul de la intrare sculptate în relief. Biserica de 

lemn a avut încă de la început pereții transversali interiori ridicați din zidărie, tencuiți și apoi 
pictați.  

 
În anul 1869 a fost adăugat un pridvor de zid în fața intrării, cu clopotniță peste el. În 

anul 1937 au loc lucrări de reparații – tencuieli și zugrăveli în privdor și înlocuirea 
acoperișului, iar în 1969 are loc din nou înlocuirea acoperișului. În anul 1956 are loc o 
reînnoire a picturii inițiale, dar care se face de foarte slabă calitate afectând pictura 
originală. Lucrări de curățire și conservare a vechiului strat de pictură au avut loc în anii 
2009 – 2010, iar ulterior a fost închis pridvorul cu ferestre noi. 
 
 Ca particularități se poate menționa lucrarea de pictură care, din nefericire, se mai 
păstrează în forma originală numai pe catapeteasma interioară altarului bolții executată prin 
încheierea bârnelor precum și a pereților în formă de împletitură, ușa din stejar masiv dintr-o 
bucată. Se poate remarca clopotul existent în turlă care datează din anul 1836. 

Sursa: „Bascovul de-a lungul vremii (1421 – 2001”) ediția a II-a adăugită și revizuită 
 – autori Sevastița C. Găiseanu, Sever I. Moiceanu, Editura Paralela 45, anul 2001 
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Biserica veche din lemn din Glâmbocu 
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Vedere din sud - est 
 
 

Vedere din nord - est  
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Pisania din 1808 
 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

214 
 

 
 

          
 

Vechea intrare în biserică și pisania de la 1869  Ușă veche din lemn 
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Picturi din interiorul și exteriorul bisericii 
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 Biserica Sfinții Arhangheli „Mihail și Gavril” din satul Glâmbocu a fost construită 
între anii 1929 – 1939 din contribuția enoriașilor și a altor credincioși din diferite localități. 
Preotul paroh de atunci (Florea Popescu) a inițiat și condus acțiunea de construire a lăcașului 
de cult.  
 
 Scurt istoric al Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” 
 Biserica are formă de cruce și este construită din zid de cărămidă, cu acoperiș din 
tablă galvanizată. 
 
 Pictura este executată în ulei în stil bizantin. Biserica are două turle din care cea 
mică, din față, servește și de clopotniță. O mare parte din mobilier este sculptat artistic, 
catapeteasma, stranele, iconostasul și altele. Ca reparații efectuate în timp enumerăm: 
spălarea picturii, refacerea temeliilor deteriorate de cutremur în 1956, refacerea gardului 
curții și al cimitirului bisericii în 1971 din ulucă, iar fațada din grilaj de fier și postament din 
beton a fost executată cu ajutorul enoriașilor. 
 
 Începând cu anul 1974 au fost efectuate următoarele lucrări: electrificarea bisericii 
(1975), consolidarea bisericii afectată de cutremur, în special cele două turle (1977), 
repararea picturii (1979), zugrăvit interior, înlocuirea tablei de pe acoperiș, construirea 
magaziei din cărămidă, a mesei praznicale, repararea gardului (1979). 
 
 În anul 1998 au fost executate zugrăveli exterioare, a fost spălată pictura și tabla a 
fost dată cu bronz. În prezent biserica se află într-o stare de conservare destul de bună. 

Sursa: „Bascov de-a lungul vremii (1421 – 2001)” – ediția a II-a adăugită și revizuită 
autori Sevastiția C. Găiseanu și Sever I. Moiceanu, Editura Paralela 45, anul 2001 

 
  În satul Mica se află o troiță din zid, împrejmuită la intrare cu gard, o sală din zid cu 
portiță de fier și o încăpere cu un mic altar, în suprafață de cca 16 mp. În încăpere se află o 
masă, icoane, cruci, două sfeșnice, steag mortuar. Pereții interiori și exteriori au fost pictați în 
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anul 1988. Pe zidul exterior de la intrare sunt scrise familiile cu vii și morții lor – care au 
contribuit la repictarea lăcașului de rit ortodox.  
 
  În satul Scheau, pe drumul național DN 7, pe partea dreaptă, în dreptul kilometrului 
3 se află Troița din satul Scheau, comuna Bascov. Troița are o formă pătrată, în suprafață de 
18 mp, prevăzută cu o turlă cu clopotniță. Este executată din cărămidă, cu acoperiș din tablă 
zincată. Are o singură încăpere, luminată electric. Troița a fost repictată în anul 1958 pe 
cheltuiala enoriașilor. 
 

 
 

Troița din satul Scheau 
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  În satul Valea Ursului a început în anul 2008 construcția unui lăcaș de cult care va 
deservi comunitatea locală. Această construcție se impunea întrucât satul Valea Ursului nu 
dispunea de nici un lăcaș de cult, credincioșii fiind nevoiți să meargă la slujbe în satele 
învecinate. 

 

 
 

Biserica Sfinții Părinți „Ioachim și Ana” din satul Valea Ursului (în construcție) 
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  În cătunul Rotărești se află Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” construită 
în anul 1904 și târnosită (sfințită) de trei ori. 
 

 
 

Biserica Sfinții Arhangheli „Mihail și Gavril” din Rotărești 
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  În satul Stejereț se află Biserica „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” a cărui hram se 
sărbătorește în fiecare an la 27 octombrie. 

 
 

Biserica „Sf. Mare Mc. Dimitrie” 
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6.9 Activitatea O.N.G.-urilor 
 În parteneriat cu Primăria Bascov, pe raza comunei acționează Organizația Non-
Guvernamentală REACHING – OUT care are ca scop protecția și ajutorarea victimelor 
traficului de persoane.  
 
 Tot în parteneriat cu administrația publică locală, Asociația VASARELY LIFE – 
CARE s-a implicat în funcționarea Centrului de Îngrijire Copii din satul Valea Ursului, 
investiție care s-a realizat cu ajutorul fondurilor europene prin Măsura 322 a Programului 
Național de Dezvoltare Rurală. 
 
6.10 Sănătate și asistență socială 
6.10.1 Sănătate 
 Rețeaua serviciilor de sănătate disponibile locuitorilor din comuna Bascov este 
reprezentată de 1 dispensar, 3 cabinete individuale de medicină de familie, 1 cabinet 
stomatologic și 5 puncte farmaceutice deservite de 18 farmaciști.  
 

Cele 3 cabinete de medicină de familie funcționează în incinta dispensarului comunal, 
starea de sănătate a locuitorilor fiind monitorizată de 6 medici și 6 asistenți medicali (câte 2 
medici / cabinet). Serviciile medicale de stomatologie sunt asigurate de către 2 medici 
specialiști. 
 
6.10.2 Asistență socială 

Asistența socială presupune un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate pentru 
a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și 
depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea 
autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, 
pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții. 
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Serviciul de asistență socială constă în asigurarea serviciilor de specialitate pentru 
persoanele cu handicap conform Legii 448 / 2006, instrumentarea dosarelor pentru ajutoarele 
la încălzirea de locuințe, precum și instrumentarea dosarelor pentru protecția și promovarea 
dreptului copilului conform Legii 272 / 2004. 
  

În evidența Compartimentului de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei 
Bascov sunt înregistrate un număr de:  

- 25 dosare de ajutor social (14 persoane singure + 11 familii); 
- 290 persoane cu handicap grav și accentuat. 

În satul Valea Ursului funcționează Centrul de Îngrijire Copii destinat copiilor din 
familii fără venituri, familii monoparentale, familii cu părinți plecați la muncă în străinătate. 
Centrul are o capacitate de 15 locuri, în prezent fiind înscriși un număr de 9 copii. 

 
Centrul este dotat cu săli de clasă, 2 dormitoare (1 pentru fete și 1 pentru băieți), 2 

grupuri sanitare (fete și băieți), sală de mese și dispune de rețea de alimentare cu apă, centrală 
pe gaz, fosă septică vidanjabilă, internet. 

 
Pe raza comunei Bascov funcționează în sistem privat două cămine de îngrijire pentru 

persoanele vârstnice, respectiv „Casa Kevin” și „Paradisul bătrânilor”. 
 
Căminul de Bătrâni „Casa Kevin” este situat într-o zonă liniștită, lângă pădure și 

biserică și se adresează celor ajunși la vârsta senectuții, celor care au nevoie de îngrijire 
permanentă, imobilizați la pat, bătrânilor cu Alzheimer. 
 
 Căminul, proprietate privată are o capacitate de 30 locuri și dispune de camere cu 1, 2, 
3 și 4 paturi, acces la telefon și internet, salon pentru activități zilnice, curte amenajată pentru 
plimbări, precum și supraveghere cu camere video. 
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Căminul oferă o gamă largă de servicii celor cazați în cămin, precum: asistentă și 
infirmieră permanentă, medic de familie, îngrijire personală, supraveghere în administrarea 
medicației aferente fiecărei persoane, servicii de curățenie și spălătorie, petreceri cu ocazia 
zilelor de naștere și a onomasticilor, servicii religioase la cerere etc. 

 
Casa Kevin pune la dispoziția seniorilor personal medical de specialitate compus din 6 

persoane - medic de familie, asistentă și infirmiere, precum și personal auxiliar (2 persoane) 
care se ocupă cu administrarea căminului (servicii de curățenie și spălătorie, servicii de 
igienizare a spațiilor locative). 

 
Casa Kevin 

 
 În satul Scheau funcționează Căminul pentru persoane vârstnice „Paradisul bătrânilor” 
care are o capacitate de 12 locuri, fiind înscriși în medie un număr de 7 persoane vârstnice. 
Căminul „Paradisul bătrânilor”, proprietate privată, pune la dispoziția seniorilor personal 
medical de specialitate (4 persoane) care constă în medic de familie, asistentă și infirmiere, 
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precum și o persoană care se ocupă cu igienizarea spațiului locativ și care asigură, totodată, 
serviciile de spălătorie și curățenie. 
 
6.11 Administrația publică 

Consiliul Local Bascov își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile și 
dispozițiile Legii 215 / 2001 a administrației publice locale, ale Legii nr. 188 / 1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 
nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici și s-a organizat și a funcționat 
în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, 
legalității și al orientării către cetățean. 
 

Administrația publică locală Bascov veghează la respectarea legilor, la susținerea 
dezvoltării durabile a comunității locale și la modernizarea administrației publice în beneficiul 
cetățeanului. 
 
 În activitatea pe care a desfășurat-o, și în relațiile cu beneficiarii, în calitatea sa de 
interfață între reprezentanții administrației publice și societatea civilă, Primăria Bascov și-a 
asumat și a promovat valori instituționale, precum și principiile corelate acestora. 
  

Principiile de bază ale funcționării aparatului propriu al Consiliului Local: 
  definirea clară a rolului, relațiilor și responsabilităților în raport cu alte instituții; 
  stabilirea unui sistem de organizare și responsabilizare pe fiecare palier funcțional; 
  respectarea legii de către întreaga administrație publică; 
  respectarea cetățeanului și orientarea către acesta; 
  etică profesională, orientare spre economicitate, eficacitate și eficiență în 
gestionarea resurselor materiale și financiare; 
  prioritatea interesului public față de interesul personal în desfășurarea activităților 
funcționarilor publici; 
  asigurarea egalității în fața administrației publice a beneficiarilor; 
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  formarea profesională continuă orientată spre furnizarea unor servicii de calitate 
beneficiarilor. 
 

 
 

Primăria Comunei Bascov 
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 Structura pe departamente: 
- Achiziții publice – 1; 
- Urbanism – 2; 
- Fond funciar – 2; 
- Audit public intern – 1; 
- Starea civilă – 1; 
- Administrarea resurselor umane – 1; 
- Integrare europeană – 1; 
- Impozit și taxe -5; 
- Protecția civilă, situații de urgență și pompieri – 1; 
- Contabilitate și finanțe – 3; 
- Asistență socială – 2; 
- Relații cu publicul – 1; 
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ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 
COMUNEI BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 
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Structura Politică a Consiliului Local: 
- Consilieri PSD – 9; 
- Consilier PDL – 2; 
- Consilier PNL – 2; 
- Consilier PP-DD – 1; 
- Consilieri UNPR – 1. 

 

 
 
 
 

60%
13%

13%

7%
7%

Structura Politică a Consiliului Local

PSD

PDL

PNL

PP-DD

UNPR
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6.11.1 Venituri  
mii lei 

Venituri realizate 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Venituri proprii 7.461 6.941 9.283 9.195 10.263 
Venituri fiscale 9.994 9.278 11.222 11.595 12.998 
Alte categorii de venituri 3.629 3.236 2.900 12.010 5.809 
Total 21.084 19.455 23.405 32.800 29.070 

 
6.11.2 Buget preconizat  

mii lei 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Buget 
preconizat 

16.493 16.539 17.088 17.654 18.250 18.500 18.600 
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CAPITOLUL VII 
 

ANALIZA SWOT 
 
 

Primul pas în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Bascov a fost 
evaluarea situaţiei curente a comunei din perspectiva domeniilor cheie, care a permis analiza 
în detaliu a tuturor aspectelor pozitive şi negative ale evoluţiei sale. Acest lucru a avut loc cu 
ocazia organizării grupurilor de lucru cu actorii locali proveniți din rândul agenților 
economici, ai instituțiilor locale (învățământ, bibliotecă, cămin cultural, parohii, sănătate, 
asistență socială, biroul de evidență a persoanei, poliție locală etc.), cetățeni, primărie, membri 
ai consiliului local. 
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În procesul de elaborare a strategiei s-a folosit analiza SWOT, ca instrument 
managerial, pentru evaluarea şi prezentarea sintetică a aspectelor celor mai importante, care 
vor afecta într-un mod sau altul, evoluţia viitoare a comunei Bascov. 

 
Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 
administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse 
preţioase. 

 
Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale 

funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o 
coordonare la nivel strategic. 

 
Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a unei comunităţii pe o perioadă de 7 ani.  
 
Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele:  
- realizarea unei analize preliminare; 
- stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii; 
- analiza sectorială a domeniilor strategice principale; 
- articularea documentului strategic. 
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Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect.  
 

 
 
Numele este descriptiv: 
 Strengths (puncte tari) 

Weaknesses (puncte slabe) 
Opportunities (oportunitati) 

Threats (riscuri). 
  

Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor 
de dezvoltare a comunei Bascov, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile şi 
pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare 
regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014 - 2020.  
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 Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare şi 
prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor şi 
ameninţărilor. 

 Punctele tari se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile de care 
comunitatea dispune şi care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare. 

 Punctele slabe se referă la mediul intern şi reprezintă resursele şi capacităţile 
insuficiente sau de o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare. 

 Oportunităţile se referă la mediul extern şi reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale 
mediului de ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la 
schimbările legislative, integrarea europeană şi posibilitatea oferită comunităţii de a se 
dezvolta într-o formă superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes. 

 Ameninţările se referă la mediul extern şi reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia 
privite în ansamblu, care pot îmbrăca forme extrem de diferite, plecând de la schimbările de 
mentalitate, lacunele legislative şi evoluţii economice negative sau instabile care afectează 
capacitatea comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care şi le-a propus. 
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Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. Întrebări cheie care îndrumă analiza 
strategică:  

 

 Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de 
dezvoltare a comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor şi relaţiilor de 
intercondiţionare. Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât şi realizările 
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comunităţii, analiza SWOT permite înţelegerea rapidă, simultană şi integrată a legăturilor 
dintre elementele pozitive şi negative ale comunităţii. 

 Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" 
ale comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. 

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la 
baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume: 

 
 

COMUNA BASCOV

1.Dezvoltare 
economică

Creare locuri de 
muncă

Programe de 
formare 

profesională

2. Dezvoltare
infrastructură

Competitivitate

Confort social

3.Creşterea
atractivităţii 

Cultural 

Turism / 
Agrement
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7.1 Agricultură și dezvoltare rurală 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

existența resursei umane pentru 
agricultură; 
 sectorul agricol bine dezvoltat datorită 
calității solurilor; 
 tradiții locale în creșterea animalelor și 
cultivarea pământului; 
 cadrul natural propice dezvoltării 
agriculturii; 
 existența unei suprafețe de 1.454 ha teren 
arabil; 
 existența unei suprafețe de 260 ha pășuni; 
 existența unei suprafețe de 1.226 ha 
pădure; 
 preocuparea populației pentru apicultură; 
 procesarea produselor animale; 
 existența pe raza comunei a 2 
carmangerii; 
 preocupare pentru sectorul morărit și 
panificație; 
 existența unei mori pe raza comunei; 
 existența condițiilor și tradiției pentru 
dezvoltarea activității agrozootehnice; 
 existența serviciilor veterinare. 

 lipsa utilajelor agricole pentru lucrarea 
terenului; 
 lipsa unor forme de asociere a 
proprietarilor de terenuri agricole; 
 lipsa unui punct de sacrificare a animalelor; 
 lipsa unui sistem de irigații; 
 lipsa actualizării cadastrului general în 
comună; 
 lipsa unor specialiști în agricultură; 
 lipsa canalelor de colectare a apelor 
pluviale; 
 lipsa unui adăpost pentru câinii comunitari 
și a unor servicii de ecarisaj; 
 lipsa unui depozit de gros pentru colectarea 
legumelor și fructelor din zonă; 
 lipsa unei instalații autorizate pentru 
fabricarea țuicii; 
 existența terenurilor nelucrate; 
 lipsa unui centru de informare privind 
accesarea fondurilor europene; 
 neimplicarea tinerilor în agricultură; 
 îmbătrânirea forței de muncă ocupate în 
agricultură și migrarea tinerilor către 
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 străinătate sau alte locuri atractive; 
 lipsa unor tehnologiii performante; 
 lipsa informării privind accesarea 
fondurilor cu finanțare externă; 
 posibilități de cofinanțare reduse; 
 lipsa unui sistem de valorificare a 
produselor agricole; 
 lipsa încrederii în asigurările pentru 
agricultură, lipsa de informare sau 
mentalitatea învechită; 
 accesul redus la informații și servicii de 
consultanță datorită numărului mic de posturi 
alocate pentru aceste tipuri de servicii. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

 existența subvențiilor pentru agricultură și 
creșterea animalelor; 
 existența unor programe cu finanțare 
europeană pentru dezvoltarea agriculturii; 
 existența cadrului legislativ pentru 
înființarea și dezvoltarea exploatărilor 
agricole; 
 necesitatea unor tehnologii performante 
care să conducă la creșterea productivității 
agricole; 
 sprijin oferit de Oficiul Județean de 
Consultanță Agricolă din județul Argeș cu 
privire la accesarea fondurilor europene; 
 stimularea asocierii proprietarilor de 
terenuri agricole; 
 atragerea unor specialiști în agricultură; 
 optimizarea condițiilor pentru sprijinirea 
activităților rentabile în agricultură; 
 asistență acordată fermierilor în vederea 
accesării de fonduri nerambursabile; 
 încurajarea și sprijinirea parteneriatului 
public – privat; 
 asigurarea culturilor agricole; 
 încurajarea parteneriatului în cadrul unor 
grupuri de acțiune locală; 

 schimbările climatice; 
 limitările bugetare privind ajutoarele de 
stat; 
 creșterea costurilor cu mâna de lucru; 
 creșterea costurilor la semințe și răsaduri 
de calitate; 
 incoerența legislativă (reglementări 
interpretabile) și instabilitate politică; 
 apariția unor fenomene imprevizibile: 
inundații, cutremure care pun în pericol 
structuri antropice; 
 eroziunea și degradarea calității solurilor ce 
pot conduce la scăderea randamentului în 
agricultură; 
 oferte de creditare greu accesibile (garanții 
mari); 
 fluctuațiile cursului valutar; 
 nivelul ridicat al taxelor; 
 creșterea disparităților intrazonale; 
 depopularea mediului rural. 
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 prezența fondurilor europene care pot fi 
absorbite în vederea impulsionării afacerilor 
în agricultură; 
 îndeplinirea standardelor de calitate a 
produselor agricole, a celor de protecție a 
mediului, de igienă și bunăstare a 
animalelor; 
 distanța mică față de municipiul Pitești 
este un avantaj pentru investitori, dar și 
pentru producători; 
 acordarea subvențiilor pentru agricultori; 
 înființarea unui punct de sacrificare a 
animalelor; 
 înființarea unui sistem de irigații în lunca 
Bascovului; 
 actualizarea cadastrului general în 
comună; 
 construirea unui depozit pentru colectarea 
legumelor și fructelor; 
 înființarea unui centru de informare 
privind accesarea fondurilor europene; 
 înființarea unui centru de prestări servicii 
care să includă și o instalație autorizată 
pentru fabricarea țuicii; 
 reabilitarea / modernizarea dispensarului 
veterinar; 
 înființare adăpost pentru câinii comunitari 
și servicii de ecarisaj. 
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7.2 Infrastructură și mediu 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

 apropierea de municipiul Pitești; 
 accesibilitate bună (drum european, 
drumuri naționale și județene); 
 comuna este tranzitată de DN 7 (E 81) și 
DN 7 C; 
 existența transportului feroviar pe o 
lungime de 13 km pe raza comunei; 
 starea drumurilor este bună fiind asigurate 
condițiile optime de circulație pe drumurile 
publice; 
 existența rețelei de alimentare cu apă pe 
întreg teritoriul comunei; 
 rețeaua de canalizare realizată în 
proporție de 80 % (57 Km) cu ajutorul 
fondurilor SAPARD, OUG 7/2006, Măsura 
322 – PNDR; 
 existența rutelor de transport (Linia 11 
Alprom – Dobrogostea, Linia 14 Alprom – 
Prislop și Capăt Linie 2 în comuna Bascov) 
și a mijloacelor de transport;  
 existența rețelei de iluminat public pe o 
lungime de 61 km; 
 vizibilitatea bună pe timpul nopții pe 

 serviciul APĂ – CANAL nu furnizează apă 
potabilă la debitul proporțional cu numărul de 
consumatori; 
 rețeaua de canalizare nu acoperă toată 
comuna; 
 rețeaua de energie electrică nu acoperă 
toată comuna; 
 lipsa unei stații de epurare; 
 inexistența unor pubele pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor menajere; 
 șanțurile și canalele necesită lucrări de 
decolmatare; 
 lipsa unei rute ocolitoare a comunei; 
 lipsa unei parcări supraterane pentru 
fluidizarea traficului din centrul comunei și 
degajarea părții carosabile ca urmare a 
parcărilor necorespunzătoare;  
 lipsa unei linii de transport rapid, gen 
metrou către municipiul Pitești; 
 insuficienta preocupare a agenților 
economici în recuperarea și refolosirea 
ambalajelor; 
 trotuare neamenajate; 
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drumurile publice; 
 existența rețelei de distribuție a energiei 
electrice pe o lungime de 54 km; 
 existența rețelei de distribuție a gazelor 
naturale pe o lungime de 64 km; 
 existența serviciului de salubrizare; 
 existența locurilor de joacă pentru copii. 
 

 lipsa unui parc; 
insuficiența locurilor de joacă pentru copii; 
 sistemul de supraveghere video nu acoperă 
toată comuna; 
 indiferența populației și a actorilor locali 
față de protecția mediului; 
 educație ecologică superficială; 
 colectarea neselectivă a deșeurilor, în 
vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau 
valorificării lor; 
 degradarea infrastructurii rutiere prin 
neefectuarea lucrărilor de întreținere de către 
factorii responsabili; 
 depozitarea necontrolată a deșeurilor 
rezultate din activitățile gospodărești poate 
conduce la poluarea aerului și solului; 
 resurse financiare insuficiente pentru 
cofinanțarea proiectelor finanțate prin Fonduri 
Structurale; 
 slaba informare în rândul micilor 
întreprinzători, dar și în rândul populației a 
normelor europene de mediu. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

 posibilitatea accesării unor programe de 
finanțare comunitare ale Uniunii Europene 
pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii 
în mediul rural; 
 implicarea autorităților locale în vederea 
conștientizării cetățenilor comunei pentru a 
încheia contractele necesare pentru 
colectarea deșeurilor menajare; 
 campanii de îndrumare a micilor 
întreprinzători în vederea obținerii finanțării 
de proiecte în perioada de programare 2014 
– 2020; 
 campanii de educare a populației privind 
colectarea selectivă a deșeurilor menajare și 
protejarea mediului; 
 efectuarea lucrărilor de întreținere și 
igienizare a căilor de acces; 
 conștientizarea mediului de afaceri cu 
privire la respectarea normelor privind 
protecția mediului; 
 extinderea rețelei de canalizare și 
înființarea unei stații de epurare; 
 extinderea rețelei de iluminat public; 
 extinderea rețelei de joasă tensiune; 
 modernizarea străzilor Rotăreasca, 

 neamenajarea albiilor va crește riscul 
inundațiilor; 
 schimbările climatice pot afecta 
infrastructura rutieră; 
 nivelul ridicat al taxelor și impozitelor; 
 instabilitatea legislativă; 
 fluctuația cursului valutar; 
 instabilitatea mediului politic. 
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Azurului, Bisericii, Prelungirea Micșunele, 
Școlii, Gârlei, Zăvoiului, Măceșului, 
Livezilor, Zorilor, Micșunele; 
 modernizarea drumurilor comunale DC 
173, DC 210, DC 212, DC 212B, DC 211, 
DC 211 A, DC 219 A; 
 consolidare mal Str. Salcâmilor; 
 lucrările de decolmatare a șanțurilor, 
canalelor în zonele inundate și inundabile; 
 amenajare Parcul Tineretului; 
 asigurare transport rapid linie metrou 
Bascov – Pitești; 
 realizare parcare supraterană; 
 asigurarea utilităților în zona industrială: 
apă, canalizare, iluminat public, gaze; 
 amenajare trotuare pe DN 7 și DN 7 C; 
 amenjarare parc în centrul civic; 
 amenajare locuri de joacă pentru copii; 
 extindere sistem de supraveghere video în 
comună; 
 achiziționare pubele pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor pe trei fracții: hârtie, 
plastic, sticlă; 
 posibilități de reciclare și valorificare a 
deșeurilor; 
 înființarea unui sistem de colectare a 
apelor pluvial. 

 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

245 
 

7.3 Mediul economic 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

 amplasament foarte bun în apropierea 
municipiului Pitești și autostrăzii A 1; 
 accesibilitate bună la DN 7 și DN 7 C; 
 poziția în teritoriu și accesibilitatea către 
orașe importante reprezintă elemente 
favorabile pentru investitori; 
 existența a numeroase societăți 
comerciale cu diverse profiluri de activitate: 
comerț, transport, prestări servicii, 
construcții etc.; 
 existența resurselor umane ce pot asigura 
dezvoltarea activității economico – sociale; 
 comună cu bun potențial pentru recrutarea 
forței de muncă calificată; 
 mediul de afaceri bine dezvoltat; 
 număr foarte mare de agenți economici 
care generează venituri importante pentru 
bugetul local; 
 la nivelul comunei există: 
● 5 societăți de transport marfă; 
● 2 societăți de panificație; 
● 3 abatoare; 
● 6 depozite de materiale de construcții; 

 lipsa unui parc industrial; 
 utilitățile nu acoperă toată zona industrială 
(necesitatea extinderii); 
 insuficienta preocupare a agenților 
economici în recuperarea și refolosirea 
ambalajelor; 
 migrarea tinerilor către mediul urban, mai 
cu seamă a celor cu studii superioare; 
 număr redus de programe de instruire 
adresate persoanelor cu nivel de pregătire 
scăzut; 
 resurse financiare insuficiente pentru 
sprijinirea / promovarea unor investiţii; 
 lipsa unui sistem de sprijin pentru 
implementarea noţiunilor de marketing; 
 insuficienta coordonare între cererea și 
oferta de servicii prestate; 
 perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a 
capitalului uman autohton. 
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● 6 societăți de confecții metalice; 
● 10 societăți de turism (hoteluri și 
pensiuni); 
● confecții textile; 
● 1 societate de cabluri, instalații electrice 
auto; 
● service auto; 
● magazine alimentare și nealimentare; 
● servicii de cizmărie, croitorie, frizerie, 
bobinaj etc.; 
● societăți de transport persoane; 
● construcții civile și industriale; 
● stații de asfalt și betoane; 
● stații PECO; 
● sere și solarii; 
● societăți pentru prelucrarea lemnului. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

 programe europene de finanțare pentru 
mediul economic și pentru creșterea 
competitivității economice; 
 programe guvernamentale pentru 
încurajarea tinerilor fermieri și a micilor 
întreprinzători; 
 disponibilitatea autorităților locale de a 
încheia parteneriate cu investitori locali sau 
străini; 
 acțiuni de sprijinire a inițiativei 
antreprenoriale de către autoritățile locale; 
 campanii de îndrumare a micilor 
întreprinzători în vederea obținerii finanțării 
de proiecte în perioada de programare 2014 
– 2020; 
 programe guvernamentale pentru 
încurajarea inițiativelor locale, în special în 
domeniul zootehniei, a infrastructurii 
aferente, prima afacere, tineri fermieri; 
 creșterea asistenței financiare din partea 
Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin 
Fondurile Structurale; 
 existența programelor guvernamentale de 
susținere a sectorului IMM; 
 îmbunătățirea și încurajarea afacerilor; 

 instabilitate legislativă; 
 fluctuațiile cursului valutar; 
 nivel ridicat de fiscalitate; 
 capacitatea limitată a mediului de afaceri 
de a accesa, cofinanța proiectele din fonduri 
europene; 
 oferte de creditare greu accesibile (garanții 
mari); 
 rata ridicată a dobânzii la credite; 
 reducerea ponderii populației active și 
îmbătrânirea acesteia; 
 scăderea continuă a producției prin 
scăderea productivității muncii; 
 creșterea ponderii muncii la negru, cu 
efecte negative asupra pieței muncii, 
economiei locale și asistenței sociale în 
perspectivă; 
 invadarea pieței cu produse din import; 
 scăderea numărului persoanelor calificate, 
prin ieșirea acestora din viața activă; 
 creșterea șomajului în rândul tinerilor 
absolvenți; 
 migrarea populației; 
 motivarea redusă a tinerilor pentru 
începerea activității profesionale; 
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 acțiuni de sprijinire a agenților economici 
în demararea de proiecte privind folosirea de 
energie din surse alternative; 
 acțiuni de orientare pentru înființarea de 
microîntreprinderi care au ca scop 
dezvoltarea activităților de transformare / 
comercializare a produselor tradiționale cu o  
valoare adăugată; 
 diversificarea activităților productive în 
concordanță cu materiile prime locale; 
 atragerea de programe cu finanțare 
europeană pentru stimularea ocupării forței 
de muncă; 
 adaptarea programelor de învățământ la 
cerințele pieței muncii; 
 existența unor reglementări ce acordă 
facilități angajatorilor care creează noi locuri 
de muncă pentru șomeri, tineri absolvenți și 
alte categorii de persoane; 
 piața muncii în dezvoltare; 
 orientarea programelor spre specializări în 
domeniile cerute de piața forței de muncă; 
 dezvoltarea antreprenoriatului; 
 programe de includere socială în mod 
egal în piața forței de muncă, a femeilor și 
bărbaților; 
 accesarea unor finanțări nerambursabile 
care acordă sprijin proiectelor de resurse 

 dezechilibre între cerere și ofertă pe piața 
muncii; 
 dezechilibre între nivelul de calificare a 
forței de muncă și cerințele pieței muncii; 
 instabilitatea economică. 
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umane; 
 accesarea de fonduri nerambursabile 
pentru activități menite să rezolve problema 
de incluziune socială a grupurilor 
defavorizate; 
 posibilitatea accesării unor programe de 
finanțare guvernamentală pentru reconversie 
profesională și crearea unor noi locuri de 
muncă pentru șomeri; 
 implicarea autorităților locale în 
problemele comunității; 
 atragerea investitorilor prin oferirea unor 
facilități fiscale (taxe și impozite reduse); 
 înființarea unui parc industrial în zona 
Str. Serelor pentru atragerea de noi societăți 
comerciale și sprijinirea celor existente; 
 crearea unor strategii comune alături de 
Transelectrica, CEZ pentru asigurarea unor 
servicii de calitate; 
 înființarea unui serviciu care să se ocupe 
cu asigurarea lucrărilor de mentenanță în 
cadrul comunei. 
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7.4 Turism 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

 existența unităților de primire turistică 
(Hotel Star, Hotel Sorelo, Pensiunea Ada, 
Pensiunea Valea Ursului, Pensiunea 
Heaven); 
 apropierea de municipiul Pitești ceea ce îi 
conferă un grad ridicat de atractivitate; 
 practicarea turismul de tranzit și de 
afaceri; 
 nivel de poluare scăzut ceea ce conferă 
comunei un nivel de atractivitate crescut; 
 poziționarea bună a localității pe DN 7 (E 
81) și DN 7 C; 
 cadrul natural deosebit; 
 existența monumentelor istorice; 
 existența lăcașelor de cult declarate 
monument istoric; 
 existența pădurilor cu posibilitate de 
recreere și relaxare; 
 existența lacurilor cu posibilități de 
pescuit. 

 promovarea slabă a produselor turistice 
existente; 
 lipsa acțiunilor concertate în sensul 
schimbărilor de mentalitate; 
 lipsa unor zone amenajate pentru agrement 
va determina degradarea cadrului natural; 
 lipsa inițiativelor în domeniul agroturistic; 
 lipsa unor spații (parcuri, ștrand) pentru 
petrecerea timpului liber. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

 disponibilitatea unor resurse 
suplimentare, posibil a fi accesate prin 
utilizarea programelor de finanțare ale 
Uniunii Europene; 
 îmbunătățirea infrastructurii fizice și de 
utilități; 
 dezvoltarea infrastructurii turistice 
conduce la creșterea locurilor de muncă în 
turism; 
 încurajarea dezvoltării agroturismului şi 
promovarea produselor tradiţionale; 
 valorificarea cadrului natural și a 
potențialului turistic; 
 dezvoltarea turismului cultural; 
 promovarea identității locale. 
 
 

 migrarea turistică către alte regiuni care își 
exploatează potențialul; 
 lipsa infrastructurii de utilități pe toată raza 
comunei va ține turiștii la distanță; 
 reacția extrem de redusă a mediului local la 
schimbările și provocările zilelor noastre, 
conducând la scăderea competitivității 
teritoriului comunei, în favoarea altor teritorii, 
considerate mai interesante de către turiști și 
investitorii în turism; 
 oferte de creditare greu accesibile pentru 
investitorii în turism (garanții mari); 
 lipsa promovării zonei pentru atragerea 
turiștilor. 
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7.5 Educație și activități sportive 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

 existența a 6 unități de învățământ (4 
grădinițe și 2 școli gimnaziale); 
 existența unei biblioteci școlare; 
 existența unui fond de carte diversificat; 
 personal didactic calificat și titular; 
 populația școlară în creștere ușoară; 
 migrația copiilor din localitățile 
învecinate către Școala Bascov; 
 rezultate deosebit de bune la evaluările 
naționale, concursuri și olimpiade școlare; 
 reabilitarea Școlii Bascov și a Școlii 
Valea Ursului prin fonduri structurale; 
 existența unei grădinițe cu program 
prelungit; 
 existența Casei de Cultură în apropierea 
școlii, unde elevii participă la diverse 
activități culturale și posibilitatea 
desfășurării programelor și serbărilor 
școlare; 
 proiect de colaborare cu UNICEF privind 
susținerea copiilor care provin din familii 
defavorizate; 
 existența a 2 microbuze școlare pentru 

 migrația copiilor către zona urbană; 
 spații insuficiente pentru cuprinderea 
copiilor în program prelungit; 
 lipsa personalului auxiliar și nedidactic 
necesar funcționării în condiții optime a 
Grădiniței cu program prelungit; 
 lipsa unei săli de festivități (spectacole); 
 lipsa unei săli de sport la Școlile Bascov 
și Valea Ursului; 
 insuficiența mijloacelor de transport, 
număr foarte mare de elevi; 
 inexistența unei grădinițe cu program 
prelungit în satul Valea Ursului; 
 deplasarea unui număr foarte mare de 
elevi cu mijloacele de transport în comun; 
 baza materială învechită în sălile de clasă, 
în școlile din comună; 
 lipsa sistemului de supraveghere la toate 
grădinițele; 
 neimplicarea părinților în activitățile 
școlii; 
 baza materială din cele 2 laboratoare de 
informatică depășită (număr mic de 
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transportul elevilor; 
 existența asociației de părinți („Asociația 
Părinți și Copii Bascov”); 
 implicarea cadrelor didactice și a elevilor 
în proiecte europene, în colaborare cu 
Universitatea din Pitești; 
 parteneriate cu Biserica, Casa de Cultură, 
Muzeu, Poliția Locală și ISU;  
 existența sistemelor de alarmare la toate 
unitățile școlare; 
 existența supravegherii video în Școala 
Bascov și Școala Valea Ursului; 
 colaborare bună cu partenerii locali; 
 relații interumane adecvate; 
 deschiderea cadrelor didactice către 
perfecționare prin formare continuă; 
 dorința de reușită școlară și profesională 
prin folosirea de metode interactive în 
vederea realizării educației; 
 organizarea unor activități 
extracurriculare diversificate; 
 existența unei baze sportive în satul Valea 
Ursului; 
 existența a 2 echipe de fotbal pentru 
seniori (A.S. Bascov și A.S. Valea Ursului); 
 poziționarea bună în clasamentul Ligii a 
IV-a de fotbal a Campionatului Județean – 
locul II; 

calculatoare și vechi); 
 lipsă recompense pentru cadrele didactice 
conform competențelor profesionale; 
 lipsa asigurării securității permanente în 
spațiile școlare; 
 gradul scăzut de educație al familiilor 
elevilor; 
 lipsa unui cabinet medical în cadrul Școlii 
Bascov; 
 posibilități insuficiente de recreere în 
cadrul școlii; 
 implicarea redusă a elevilor, a cadrelor 
didactice și a părinților în activitățile de 
îmbunătățire a mediului înconjurător; 
 lipsa unui sprijin corespunzător din partea 
părinților în activitățile școlare; 
lipsa unor alternative flexibile de formare 
profesională adresate tinerilor cu nivel redus 
de educație, care să faciliteze obținerea unei 
minime calificări; 
 accesul limitat al tinerilor aflați în risc de 
abandon școlar la oportunități de consiliere 
școlară și profesională și la cele de validare 
a competențelor dobândite în contexte 
informale și nonformale; 
 lipsa unor programe educaționale cu 
privire la valorificarea deșeurilor și evitarea 
depozitării lor în mod necontrolat; 
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 existența a 3 echipe de fotbal pentru 
juniori; 
 peste 100 jucători legitimați la echipele de 
fotbal; 
 existența unei secții de kaiac – canoe cu 5 
sportivi; 
 existența unei baze nautice în comună; 
 dorința accentuată a părinților de a 
implica copii în practicarea sportului de 
performanță. 
 
 

 lipsă sală de sport; 
 lipsă ștrand sau bazin pentru practicarea 
altor sporturi nautice; 
 lipsa unor campanii de conștientizare a 
rolului școlii și părăsirii premature a 
acesteia; 
 lipsa unor campanii de conștientizare a 
rolului și locului lecturii în rândul tinerilor; 
 baza sportivă din satul Valea Ursului 
trebuie îmbunătățită pentru a corespunde 
normelor Federației Române de Fotbal; 
 neimplicarea agenților economici în 
sprijinirea dezvoltării sportului; 
 lipsă clădire administrativă (vestiare, 
dușuri, spații refacere, cabine arbitri etc.); 
 lipsă piste pentru bicicliști în comună; 
 lipsă pistă de atletism la baza sportivă din 
Valea Ursului; 
 lipsa unui mijloc de transport propriu 
pentru transportul sportivilor la competițiile 
sportive. 

 
 
 
 
 
 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

255 
 

 
Oportunități 

 

 
Amenințări 

 strategii didactice pentru învățământul 
preșcolar și primar; 
 folosirea de metodologii moderne de 
predare – învățare; 
 statutul activității educative școlare și 
extrașcolare ca dimensiune a procesului de 
învățare permanent; 
 necesitatea recunoașterii activității 
educative școlare și extrașcolare ca parte 
esențială a educației obligatorii; 
 importanța activității educative școlare și 
extrașcolare pentru dezvoltarea sistemelor 
relaționate de cunoștințe, a abilităților și 
competențelor; 
 oportunitatea oferită de activitatea 
educativă școlară și extrașcolară pentru 
crearea condițiilor egale / echitabile de acces 
la educație pentru dezvoltarea deplină a 
potențialului personal și reducerea 
inegalității și excluziunii sociale; 
 stimularea implicării tinerilor în 
promovarea valorilor și principiilor etice: 
dreptate, toleranță, pace, cetățenie activă, 
respectarea drepturilor omului; 
 utilizarea potențialului activității 

 desființarea grădinițelor din satele din 
Bascov, respectiv: Mica, Glâmboc, Valea 
Ursului, Scheau; 
 migrația copiilor către zona urbană; 
 reducerea populației școlare datorată 
declinului natalității; 
 îmbătrânirea populației; 
 lipsa de încredere în potențialul și rolul 
școlii în viața socială și culturală; 
 timpul limitat al părinților dedicat educației 
copiilor; 
 riscul creșterii abandonului școlar; 
 tendința de reducere a exigenței în procesul 
de evaluare didactică, datorită bugetului 
insuficient; 
 nivelul economic și cultural scăzut al 
părinților; 
 climatul extrașcolar aflat în continuă 
degradare; 
 schimbarea sistemului de evaluare a 
elevilor de la un an la altul; 
 neadaptarea învățământului la cerințele, 
nevoile societății aflată în proces de 
schimbare continuă; 
 accentuarea efectelor negative în educația 
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educative școlare și extrașcolare ca mijloc 
complementar de integrare socială și 
participare activă a tinerilor în comunitate; 
 promovarea cooperării în vederea 
utilizării diverselor abordări didactice 
necesare ridicării standardelor calității 
procesului educațional; 
 asigurarea resurselor umane și financiare 
pentru implementarea și recunoașterea 
valorică a programelor educative școlare și 
extrașcolare din perspectiva rezultatelor 
învățării, 
 recunoașterea activității educative școlare 
și extrașcolare ca dimensiune semnificativă 
a politicilor naționale și europene în acest 
domeniu; 
 deschiderea activității educative spre 
implicare și responsabilizare în viața 
comunității; 
 valorificarea potențialului creativ al 
elevilor prin inițierea de noi proiecte 
educative și asumarea de roluri; 
 valorificarea voluntariatului și 
dezvoltarea conștiinței utilității sociale a 
tinerilor; 
 spațiile libere din școlile și grădinițele 
restructurate pot fi folosite în interesul 
copiilor din zonele respective prin 

copiilor datorită unei comunicări tot mai 
dificile cu familia; 
 scăderea gradului de instruire școlară a 
populației tinere. 
 lipsa unor alternative flexibile de formare 
profesională adresate tinerilor cu nivel redus 
de educație, care să faciliteze obținerea unei 
minime calificări. 
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înființarea de programe „Școală după 
școală”; 
 formarea resursei umane prin accesare de 
fonduri europene; 
 consiliere și orientare a elevilor 
absolvenți de clasa a VIII-a către licee, școli 
de arte și meserii, în vederea ocupării unui 
loc de muncă în zona Bascov, după 
absolvire; 
 desfășurarea activităților din săptămâna 
„Școala Altfel”; 
 înființarea unor tabere de creație în timpul 
vacanțelor; 
 înființarea în cadrul Centrului de 
Documentare și Informare a unei biblioteci 
virtuale; 
 programe de conștientizare a părinților în 
ceea ce privește implicarea lor în activitățile 
educaționale și extracurriculare; 
 atragerea părinților în colaborarea cu 
școala; 
 campanii de prevenire a părăsirii 
premature a școlii; 
 campanii de conștientizare a rolului și 
locului lecturii în rândul tinerilor; 
 reabilitarea Școlii Generale cu clasele I – 
VIII din Bascov; 
 reabilitarea Școlii Generale cu clasele I – 
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VIII din satul Valea Ursului; 
 construirea unei săli de sport 
multifuncțională; 
 modernizarea bazei sportive din satul 
Valea Ursului; 
 construirea unei piste de atletism în 
incinta stadionului de la baza sportivă Valea 
Ursului; 
 achiziționarea unui mijloc de transport 
pentru sportivii din comună; 
 organizarea de competiții sportive (fotbal) 
pe principiul TUR – RETUR cu echipele 
reprezentative ale comunelor și orașelor cu 
care comuna Bascov este înfrățită, respectiv: 
Celico – Italia, Kaspichan – Bulgaria, 
Casetas – Spania și Moimacco – Italia; 
 încurajarea tinerilor pentru practicarea 
sportului de performanță și a sportului în 
general. 
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7.6 Cultură și culte 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

 existența Casei de Cultură „Adriana 
Trandafir”; 
 Casa de Cultură „Adriana Trandafir” 
dispune de: 
● cursuri artistice (dans popular, dans 
modern, teatru, canto popular, balet și 
gimnastică ritmică, modeling, limba 
engleză); 
● grupuri artistice (Ansamblul Folcloric 
„Doina Bascovului”, grupul vocal bărbătesc 
„Rapsozii Bascovului”, „Corala Fantasia”, 
trupa de teatru „Buratino”); 
● activitate culturală intensă – peste 25 de 
spectacole într-un an și jumătate; 
● număr mare de cursanți; 
● numeroase premii la concursuri și 
festivaluri; 
● sală de spectacole cu peste 300 de locuri; 
● sală de conferință; 
● sală de sport; 
● bibliotecă cu un fond de carte de 11.200 
volume; 
● implicarea Bibliotecii în programul 

 lipsa personalului (Casa de Cultură a 
funcționat un an și jumătate doar cu 
manager); 
deteriorarea monumentelor istorice; 
 salarizare defectuoasă; 
 lacune legislative, lipsa normelor de 
aplicare a legislației; 
 buget insuficient pentru desfășurarea 
activității; 
 clădirea este afectată de infiltrațiile de la 
ploi; 
 lipsa spațiului pentru amenajarea unui 
Muzeu al Satului pentru vatra Bascov; 
 lipsa sonorizării și a sistemului de lumini; 
 lipsa lifturilor în clădirea Casei de Cultură; 
 lipsa de organizare a sistemului de pază 
umană;  
 lipsa fondurilor pentru achiziționarea de 
instrumente muzicale; 
 lipsa fondurilor pentru achiziționarea de 
costume populare, costumație, recuzită și 
decoruri pentru secțiunea ”Teatru”; 
 lipsa unor formații artistice de rromi; 
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”Biblionet”; 
● formație de călușari; 
 existența monumentelor istorice pe raza 
comunei; 
 existența a 9 lăcașe de cult („Biserica 
Sfinții Arh. Mihail și Gavril” din Rotărești, 
Biserica „Sf. Dimitrie” din Stejereț, Biserica 
„Sf. Gheorghe” și Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” din Bascov, Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” și „Sf. Arh. 
Mihail și Gavril” din Glâmboc, Biserica „Sf. 
Părinți Ioachim și Ana” din Valea Ursului, 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din 
Prislop și Biserica „Sf. Treime” din Scheau); 
 toate lăcașele de cult beneficiază de 
alimentare cu apă, gaze, energie electrică, 
centrală proprie; 
 bisericile au încheiate parteneriate cu 
Școala Bascov, Poliția și ISU; 
 colecte organizate pentru sprijinirea 
familiilor nevoiașe; 
 daruri oferite copiilor cu ocazia 
Crăciunului; 
 trimiterea unor copii nevoiași în tabere 
organizate; 
 activități misionare în parohii și 
organizarea agapelor frățești cu ocazia 
hramurilor; 

 lipsa de fonduri pentru achiziționarea de 
mobilier la Biblioteca Comunală; 
 lipsa unor calculatoare la Biblioteca 
Comunală; 
 lipsa unui autocar pentru deplasările 
formațiilor artistice la festivaluri si 
concursuri; 
 lipsa unor cursuri de dans pentru 
pensionarii din comună; 
 insuficiența locurilor de veci la cimitirele 
existente; 
 lipsa unui cimitir în Parohia Rotărești; 
 lipsa solidarității umane în momentele 
dificile pentru comunitate; 
insuficiența fondurilor pentru realizarea 
investițiilor; 
 lipsa capelelor mortuare la lăcașele de cult 
din comună; 
 lipsa unor sisteme de supraveghere și 
alarmare la unitățile de cult din comună; 
 lipsa fondurilor pentru reabilitarea 
monumentelor istorice. 
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 bună colaborare cu autoritățile locale; 
 Biserica Filie Glâmboc și Biserica din 
Bascov declarate monument istoric; 
 sprijinirea unui copil aflat în asistență 
maternală de către Parohia Rotărești cu o 
sumă lunară pentru întreținere; 
 existența Zilei Comunei (31 august). 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

 organizarea unui Festival Național de 
Folclor care să se desfășoare sub egida Casei 
de Cultură din Bascov, un Festival concurs 
structurat pe două categorii: vocal și 
instrumental; 
 înființarea unei trupe de dans țigănesc 
autentic tradițional cu ajutorul unor 
programe de integrare a cetățenilor rromi în 
activități cultural – artistice și achiziționarea 
de costume specifice; 
 achiziționarea de instrumente muzicale în 
vederea perfecționării actului artistic; 
 realizarea unui turneu artistic, pe schimb 
de experiență cu diferite țări europene care 
pun accent pe cultură și tradiție; 
 mărirea fondului de carte prin 
achiziționarea de volume noi; 
 achiziționarea de mobilier la Biblioteca 
Comunală; 
 achiziționarea de tehnică de calcul la 
Biblioteca Comunală; 
 achiziționarea unui autocar colantat 
„Doina Bascovului”; 
 înființarea unor cursuri gratuite de dans 
de societate pentru pensionarii din comună; 

 gradul scăzut de educație a familiilor; 
 apropierea (vecinătatea) cu orașul Pitești; 
 dispariția unor obiceiuri tradiționale în 
contextul globalizării cultural actuale; 
 dispariția din viața comunității a 
persoanelor care pot transmite tinerilor 
vechile tradiții și obiceiuri; 
 slaba preocupare a tinerilor pentru lectură, 
în detrimentul folosirii tehnologiilor 
performante IT. 
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 construirea unei clădiri (anexe), în 
vederea amenajării unui muzeu al satului; 
 achiziționarea de costume populare, 
costumație, recuzită și decoruri pentru 
secțiunea „Teatru”; 
 extinderea cimitirelor din comună; 
 lucrări de restaurare exterioară la 
Bisericile din Glâmboc și Rotărești; 
 lucrări de restaurare la Troița din satul 
Mica; 
 finalizarea lucrărilor la Biserica Valea 
Ursului; 
 identificarea și sprijinirea familiilor 
nevoiașe din parohii; 
 restaurarea picturii interioare la Parohia 
Rotărești; 
 amenajarea unor capele mortuare la 
fiecare biserică din comună; 
 dotarea bisericilor cu sisteme de 
supraveghere și alarmare; 
 reabilitarea monumentelor istorice 
(Monumentul eroilor din centrul comunei și 
Biserica din Glâmboc); 
 promovarea parteneriatelor culturale. 
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7.7 Sănătate și asistență socială 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

 existența unui dispensar uman; 
 existența cabinetelor medicale individuale 
și a cadrelor medicale specializate; 
 existența unui cabinet de stomatologie, 
deservit de 2 medici specialiști; 
 existența a 5 puncte farmaceutice 
deservite de un număr de 18 farmaciști; 
 personal angajat conform normelor 
medicale în vigoare; 
 existența compartimentului de asistență 
socială în cadrul primăriei; 
 existența unui număr de 25 de dosare de 
ajutor social și 290 dosare de ajutor pentru 
persoane cu handicap grav; 
 număr relativ scăzut de familii sărace; 
 majoritatea persoanelor vârstnice 
beneficiază de pensii (90%); 
 peste 60% din persoanele vârstnice au 
studii medii sau superioare; 
 programe culturale pentru persoane 
vârstnice (spectacole gratuite, întâlniri pe 
diverse teme, acces la bibliotecă și internet 
etc.); 

 îmbătrânirea populației; 
 starea de sănătate precară; 
 societatea civilă insuficient implicată în 
cazurile sociale; 
 serviciile acordate sunt afectate de 
bugetul insuficient; 
 informare insuficientă cu privire la 
fondurile destinate asistenței sociale; 
 populația percepe eronat sensul asistenței 
sociale; 
 sistemul de ajutor social nu încurajează 
reintegrarea activă; 
 fonduri insuficiente destinate asistenței 
medicale; 
 fonduri insuficiente destinate asistenței 
sociale; 
 personal insuficient pentru monitorizarea 
tuturor copiilor din familiile cu probleme, a 
copiilor cu părinți plecați la muncă în 
străinătate, a familiilor cu rude sau copii 
încadrați în grad de handicap; 
 lipsa spațiului pentru efectuarea 
consilierii; 
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 existența unui centru de îngrijire copii 
„Valea Ursului” pentru copii din familii fără 
venituri, familii monoparentale, familii cu 
părinți plecați la muncă în străinătate realizat 
cu fonduri europene; 
 existența pe raza comunei a două centre 
private pentru îngrijirea vârstnicilor cu 
probleme de sănătate („Casa Kevin” și 
„Paradisul bătrânilor”); 
 organizarea „Sărbătorii vecinilor” în zona 
Lăbușești (după modelul francez); 
 organizarea „Focul lui Sumedru” în zona 
Str. Florea + Zamfirești; 
 colaborare bună cu parohiile, cu școala, 
cu poliția și cu medicii din comună. 
 

 lipsa facilităților la transportul local 
pentru pensionarii cu pensii mici sau 
persoanelor cu handicap, persoanelor fără 
venituri; 
 lipsa unei cantine sociale pentru nevoiași; 
 lipsa unei băi comunale cu spălătorie în 
satul Scheau pentru familiile de etnie rromă; 
 lipsa unui club al pensionarilor în satul 
Glâmboc; 
 lipsa unei structuri asociative a 
veteranilor și văduvelor de război, 
rezerviștilor militari și cultul eroilor în satul 
Glâmboc; 
 lipsa unui serviciu de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice; 
 lipsa unui centru pentru primirea 
victimelor violenței domestice; 
 lipsa unui serviciu de voluntariat pentru 
situații de risc; 
 lipsa unui centru de consiliere și 
informare pentru persoanele de etnie rromă 
privind accesul la educație, servicii 
medicale, locuințe și ocuparea unui loc de 
muncă în satul Scheau. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

 existența unei politici sociale susținută 
din partea Uniunii Europene; 
 existența unor programe complexe de 
urmărire a stării de sănătate a populației; 
 accesarea fondurilor europene în vederea 
dezvoltării sectorului asistență și protecție 
socială; 
 cadrul legislativ care stimulează 
implicarea sectorului privat în furnizarea de 
servicii sociale; 
 facilitarea accesului la serviciile medicale 
de calitate; 
 îmbunătățirea stării de sănătate a 
populației și creșterea speranței medii de 
viață; 
 promovarea utilizării produselor naturiste 
în detrimentul celor care au în componență 
diferite substanțe nocive organismului; 
 promovarea unui stil de viață sănătos, a 
unei nutriții echilibrate, de combatere a 
consumului de tutun și alcool; 
 depistarea și înregistrarea persoanelor fără 
loc de muncă (șomeri neindemnizați sau 
șomeri de lungă durată) și îndrumarea către 
agenții economici de pe raza comunei; 

 îmbătrânirea populației; 
 starea de sănătate din ce în ce mai precară 
datorită scăderii nivelului de trai al populației; 
 lipsa investitorilor în domeniul sanitar; 
 natalitatea scăzută în mediul rural; 
 repartizarea fondurilor destinate protecției 
sociale către comunitățile locale ar putea fi 
neadecvată față de nevoile reale; 
 depopularea comunei prin migrație; 
 costurile ridicate ale aparaturii de 
specialitate pot conduce la renunțarea de către 
cadrele medicale la dotările necesare 
desfășurării activităților curente; 
 pragul de rentabilitate depinde de numărul 
de persoane active asistate; 
 lipsa locurilor de muncă va duce la 
creșterea numărului de persoane asistate 
social. 
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 înființarea unei structuri asociative a 
veteranilor și văduvelor de război, 
rezerviștilor militari și cultul eroilor în satul 
Glâmboc; 
 înființarea unui club al pensionarilor în 
satul Glâmboc; 
 înființarea unui serviciu de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice; 
 înființarea unui serviciu de voluntariat 
pentru situații de risc; 
 înființarea unui centru pentru primirea 
victimelor violenței domestice; 
 înființarea unei băi comunale cu 
spălătorie în satul Scheau; 
 înființarea unui centru de consiliere și 
informare pentru persoanele de etnie rromă 
privind accesul la educație, servicii 
medicale, locuințe și ocuparea unui loc de 
muncă în satul Scheau; 
 amenajarea unor spații corespunzătoare 
ședințelor de consiliere psihologică; 
 campanii de prevenire a violenței 
domestice în rândul comunității; 
 campanii de educație sanitară și igienă 
personală în satul Scheau; 
 înființarea unei cantine sociale în comună. 
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7.8 Siguranță și ordine publică 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

 existența Poliției Locale; 
 colaborare bună cu autoritățile publice 
locale pe linie de ordine publică, evidența 
populației, circulație rutieră, învățământ; 
 colaborare foarte bună cu unitățile de 
învățământ; 
Secția de Poliție Bascov are în coordonare 
5 comune cu o populație de 45.000 locuitori; 
 personal angajat bine pregătit profesional. 

 număr insuficient de agenți de poliție 
raportat la numărul populației; 
 lipsa unui sediu al Poliției Locale; 
 lipsa unei formațiuni de circulație pentru 
fluidizarea traficului rutier; 
 număr mare de persoane de etnie rromă 
care acționează pe raza localității săvârșind 
acțiuni de furt din societăți comerciale, 
locuințe, mijloacele de transport, magazine; 
 număr mare de societăți comerciale, iar 
asigurarea tehnică deficitară privind paza 
bunurilor; 
 programul de lucru la localurile din 
comună pe timp de noapte, unde se comit 
fapte de natură penală sau contravențională; 
 lipsa unui Serviciu Public Comunitar 
Local de Evidența Persoanelor; 
 lipsa unui sistem informatizat de evidență 
a persoanelor; 
 starea infracțională crescută, în special 
furturi, acte de violență, delincvența 
juvenilă; 
 accidente de circulație frecvente din cauza 
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traficului aglomerat; 
 lipsă trotuare pentru pietoni; 
 lipsa unei rute ocolitoare pentru 
prevenirea accidentelor; 
 lipsa asigurării pazei pe timp de noapte; 
 insuficiența camerelor de supraveghere 
video amplasate pe raza comunei. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

 necesitatea aplicării standardelor europene 
specifice activității de ordine și siguranță 
publică și situații de urgență; 
 înființarea Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidența Populației; 
 implementarea unui sistem informatizat 
pentru evidența persoanelor; 
 construirea unui sediu al Poliției care să 
cuprindă Secția de Poliție Rurală și Post de 
Poliție; 
 amenjarea unei rute ocolitoare a comunei; 
 asigurarea pazei pe timp de noapte în 
comună; 
 extinderea sistemului de monitorizare 
video a comunei. 
asigurarea permanentă și eficientă a 
iluminatului public în comună. 
 

 lipsă locuri de muncă; 
 lipsă fonduri necesare pentru investiții; 
 gradul de sărăcie al populației va crește 
rata infracționalității; 
 sporirea riscului producerii de infracțiuni 
ca urmare a diversificării / extinderii 
activităților economice din zonă. 
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7.9 Administrație publică 
 

 
Puncte tari 

 

 
Puncte slabe 

 colaborarea primăriei cu cetățeanul și cu 
întreaga comunitate se realizează prin 
personal specializat în relații publice; 
 mediu de lucru bine organizat; 
 buna colaborare cu alte instituții ale 
administrației locale și județene; 
 parteneriate cu alte administrații din 
Europa: Celico și Moimacco – Italia, 
Kaspichan din Bulgaria și Casetas din 
Spania; 
 parteneriate cu A.D.I. Extindere 
Canalizare și Reabilitare Rețele de Apă și 
Apă Uzată; 
 participarea, în limita fondurilor a tuturor 
categoriilor de personal la activități de 
formare continuă; 
 existența unor proceduri care să descrie 
modul de realizare a activităților și 
subactivităților ce vizează organizarea 
muncii în instituție; 
 existența procedurilor ce reglementează 
fluxul de documente în instituție;  
 aplicarea metodologiei de evaluare a 

 lipsa de personal specializat în diverse 
compartimente; 
 buget local insuficient pentru realizarea 
unor investiții; 
 apariția cu mare întârziere a normelor sau 
metodologiilor de aplicare a unor legi sau 
necorelarea acestora; 
 ineficiența mecanismului de elaborare a 
politicilor publice la nivelul primăriei; 
 insuficienta conștientizare a noțiunilor de 
eficiență, rentabilitate și transparență în 
administrarea domeniului public și privat al 
comunei; 
 resurse financiare limitate pentru susținerea 
programului de pregătire profesională; 
 imposibilitatea de motivare suplimentară 
financiară a personalului; 
 dificultăți legate de aplicarea curentă a 
noilor acte normative datorită multitudinii și 
complexității acestora; 
 lipsă utilaje pentru întreținerea domeniului 
public și privat al comunei. 
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performanțelor personalului angajat în 
administrația publică; 
 existența unui cadru legal coerent și stabil 
privind liberul acces la informația de interes 
public și transparența actului administrativ. 
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Oportunități 

 

 
Amenințări 

 implementarea unor programe cu 
finanțare externă care vor conduce la 
îmbunătățirea activității în administrația 
publică; 
 încheierea de parteneriate cu alte 
administrații publice locale; 
 dezvoltarea capacității administrative prin 
pregătirea și formarea continuă a 
personalului din administrația publică; 
 posibilități de accesare a unor fonduri 
externe destinate în mod special 
modernizării administrației publice; 
 dezvoltarea unor legături puternice între 
autoritățile locale și Consiliul Județean 
Argeș; 
 îmbunătățirea capacității profesionale a 
personalului din administrația publică locală 
prin cursuri de perfecționare; 
 schimburi de bune practici cu alte 
administrații publice locale; 
 extindere sediu Primărie; 
 achiziționarea de utilaje pentru 
întreținerea domeniului public și privat al 
comunei. 

 mediul politic instabil la nivel național; 
 buget insuficient în realizarea investițiilor; 
 instabilitate politică; 
 instabilitate legislativă; 
 lipsa de implicare a factorilor responsabili, 
dar și a comunității în programele de 
dezvoltare;  
 dificultatea realizării unei strategii și a unor 
planuri de acțiune care să reziste schimbărilor 
politice.  
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CAPITOLUL VIII 
 

POLITICI PUBLICE ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 
 
 

În perioada 2007 – 2013 comuna Bascov a realizat următoarele proiecte de dezvoltare: 
 
 
► Extindere canalizare satele Bascov, Valea 
Ursului, Scheau – comuna Bascov, județul 
Argeș 

 
Valoare fără TVA:  2.994.430,65 lei 
Sursa de finanţare: OUG 7/2006 + Buget 
local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
► Proiect integrat: „Modernizare drumuri de 
interes local străzile: Zamfirești, Boierilor, 
Florea, Pinilor, Salcâmilor, Constantinescu, 
DC 214 Lăbușești – Uiasca (km 1 – 100 – 
km 4 +500) în comuna Bascov; Extindere 
rețea canalizare străzile: Zamfirești, 
Boierilor, Florea, Pinilor, Rotărești, 
Glâmbocu, DC 212 A, Pleașa, Stejereț, Mica, 
Brăileni în comuna Bascov; Centru îngrijire 
copii sat Valea Ursului, comuna Bascov; 
Dotare Centru Cultural pentru școlari și 
preșcolari, sat Valea Ursului, comuna 
Bascov” 

 
Valoare fără TVA:  11.490.465,32 lei 
Sursa de finanţare: FEADR + Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
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► Grădiniță cu program prelungit în comuna 
Bascov, județul Argeș 
 

 
Valoare fără TVA: 2.730.623,90 lei 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Învățământului + Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
►Complex Cultural Multifuncțional - Casa 
de Cultură a Comunei Bascov 
 

 
Valoare fără TVA: 4.624.657,66 lei 
Sursa de finanţare: Ministerul Culturii și 
Cultelor + Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
►Reabilitarea iluminatului public în comuna 
Bascov  

 
Valoare fără TVA: 838.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
►Împietruirea și reîmpietruirea drumurilor 
comunale 
 

 
Valoare fără TVA: 400.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
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►Amenajare poduri și podețe pe drumurile 
comunale 
 

 
Valoare fără TVA: 261.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
►Susținerea financiară pentru construirea 
unor biserici în comuna Bascov (Biserica din 
satul Stejereț și Biserica din satul Valea 
Ursului) 
 

 
Valoare fără TVA: 300.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
►Amenajarea unor fântâni de apă potabilă 
în toate satele și între blocuri  

 
Valoare fără TVA:96.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
 

 
 
►Modernizarea punctelor centralelor 
termice de cartier 
 

 
Valoare fără TVA: 985.000 lei 
Sursa de finanţare: Buget local 
Stadiul proiectului: finalizat  
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CAPITOLUL IX 
 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE DE DEZVOLTARE 
PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 

 
 

 
Nr. Crt. 

 
Denumire proiect 

 
1 Extinderea rețelei de alimentare cu apă pe o lungime de 6,680 km, a rețelei de 

canalizare pe o lungime de 29 km și înființarea unei stații de epurare în comuna 
Bascov, județul Argeș 
 

2 Modernizarea străzilor Rotăreasca, Azurului, Bisericii, Prelungirea Micșunele, 
Școlii, Gârlei, Zăvoiului, Măceșului, Livezilor, Zorilor, Micșunele, L = 5000 m 
în comuna Bascov, județul Argeș 
 

3 Modernizarea drumurilor comunale DC 173, DC 210, DC 212, DC 212 B, DC 
211, DC 211 A, DC 219 A pe o lungime de 17,6 km 
 

4 Construirea unei rute ocolitoare a comunei Bascov 
 

5 Amenajare trotuare în lungime de 10 km pe DN 7 Bascov – Râmnicu Vâlcea și 
10 km pe DN 7 C Bascov – Curtea de Argeș pe ambele sensuri de circulație în 
comuna Bascov, județul Argeș 
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Nr. Crt. 

 
Denumire proiect 

 
6 Amenajare trotuare și parcări în centrul civic al comunei Bascov, județul Argeș 

 
7 Construire parcare supraterană în comuna Bascov, județul Argeș 

 
8 Extinderea rețelei de iluminat public pe o lungime de 3,330 km în comuna 

Bascov, județul Argeș 
 

9 Extinderea rețelei de joasă tensiune pe o lungime de 3,480 km în comuna 
Bascov, județul Argeș 
 

10 Înființare sistem de colectare a apelor pluviale 
 

11 Consolidare mal Str. Salcâmilor 
 

12 Realizarea lucrărilor de decolmatare a pârâului Scheau, lărgirea albiei pârâului și 
lucrări de decolmatare a șanțurilor și canalelor care tranzitează pârâul Scheau 
din comuna Bascov, județul Argeș 
 

13 Construire linie metrou Bascov – Pitești pe o lungime de 10 km 
 

14 Efectuarea lucrărilor de întreținere și igienizare a căilor de acces în comuna 
Bascov, județul Argeș 
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Nr. Crt. 

 
Denumire proiect 

 
15 Actualizarea cadastrului general al comunei Bascov 

 
16 Înființare sistem de irigații în comuna Bascov, județul Argeș 

 
17 Reabilitarea și extinderea dispensarului veterinar din comuna Bascov, județul 

Argeș 
 

18 Înființare adăpost pentru câinii comunitari și servicii de ecarisaj în comuna 
Bascov, județul Argeș 
 

19 Construirea unui depozit pentru colectarea legumelor și fructelor 
 

20 Amenajarea unui centru de prestări servicii pentru locuitorii din comuna Bascov 
 

21 Înființarea unui parc industrial în zona Str. Serelor 
 

22 Reabilitare Școala Generală cu clasele I – VIII Bascov, județul Argeș 
 

23 Reabilitare Școala Generală cu clasele I – VIII Valea Ursului, comuna Bascov, 
județul Argeș 
 

24 Înființarea a 5 ateliere de creație pentru copii pe perioada vacanțelor 
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Nr. Crt. 

 
Denumire proiect 

 
25 Înființarea unei biblioteci virtuale la Centrul de Documentare și Informare din 

cadrul Școlii Generale cu clasele I – VIII Bascov, județul Argeș 
 

26 Construire sală de sport multifuncțională în comuna Bascov, județul Argeș 
 

27 Modernizarea bazei sportive din satul Valea Ursului, organizarea de competiții 
sportive cu echipele reprezentative ale comunelor și orașelor cu care comuna 
Bascov este înfrățită și achiziționarea unui mijloc de transport pentru sportivii 
din comună 
 

28 Înființare Parcul Tineretului în comuna Bascov, județul Argeș 
 

29 Amenajare parc în centrul comunei Bascov, județul Argeș 
 

30 Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Bascov, județul Argeș 
 

31 Organizarea unui Festival Național de Folclor și a unui turneu artistic bazat pe 
schimburi de experiență în comuna Bascov 
 

32 Înființarea unei trupe de dans țigănesc în cadrul Casei de Cultură „Adriana 
Trandafir” și dotarea cu costume specifice 
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Nr. Crt. 

 
Denumire proiect 

 
33 Achiziționarea de instrumente muzicale și a unui autocar pentru ansamblurile 

folclorice din comuna Bascov, județul Argeș 
 

34 Achiziționarea de costume populare, costumație, recuzită și decoruri pentru 
secțiunea „Teatru” din cadrul Casei de Cultură „Adriana Trandafir” din comuna 
Bascov, județul Argeș 
 

35 Construirea unei clădiri în vederea amenajării unui Muzeu al satului Bascov, în 
comuna Bascov, județul Argeș 
 

36 Lucrări de restaurare la Troița din satul Mica și la Bisericile de lemn din satele 
Glâmbocu și Rotărești din comuna Bascov județul Argeș 
 

37 Finalizarea lucrărilor la Biserica „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din satul Valea 
Ursului, comuna Bascov, județul Argeș 
 

38 Amenajarea unor capele mortuare și dotarea cu sisteme de alarmare și 
supraveghere video la lăcașele de cult din comuna Bascov, județul Argeș 
 

39 Extinderea cimitirelor din comuna Bascov, județul Argeș 
 

40 Reabilitarea monumentelor istorice din comuna Bascov, județul Argeș 
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Nr. Crt. 

 
Denumire proiect 

 
41 Reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului uman din comuna Bascov, 

județul Argeș 
 

42 Construirea unei cantine sociale în satul Valea Ursului, comuna Bascov, județul 
Argeș 
 

43 Înființarea și dotarea unui serviciu de voluntariat pentru situații de risc în 
comuna Bascov, județul Argeș 
 

44 Înființarea unui serviciu de îngrijire și asistență medicală la domiciliu pentru 
persoane vârstnice în comuna Bascov, județul Argeș 
 

45 Înființarea unui centru de consiliere și informare pentru persoane de etnie rromă 
privind accesul la educație, servicii medicale, locuințe și ocuparea unui loc de 
muncă în satul Scheau, comuna Bascov 
 

46 Extindere sediu Primărie (CORP B) în comuna Bascov, județul Argeș 
 

47 Înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Populației în 
comuna Bascov, județul Argeș 
 

48 Înființarea Poliției Locale și construirea unui sediu în care să funcționeze Poliția 
Locală și Secția de Poliție Rurală nr. 3 Bascov 
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Nr. Crt. 

 
Denumire proiect 

 
49 Extindere sistem de supraveghere video în comuna Bascov, județul Argeș 

 
50 Achiziționare utilaje pentru întreținerea domeniului public și privat al comunei 

Bascov, județul Argeș 
 

51 Achiziționarea de pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor și organizarea 
de campanii de educare a populației privind colectarea selectivă a deșeurilor 
menajere și protejarea mediului înconjurător în comuna Bascov, județul Argeș 
 

52 Înființarea unui centru de informare privind accesarea fondurilor europene în 
comuna Bascov, județul Argeș 
 

53 Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea obținerii finanțării de 
proiecte în perioada de programare 2014 – 2020 
 

54 Dezvoltarea capacității administrative prin pregătirea și formarea continuă a 
personalului din administrația publică 
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DESCRIERE PROIECTE 
 

 
PROIECTUL 

NR. 1 
 

 
EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ PE O 

LUNGIME DE 6,680 KM, A REȚELEI DE CANALIZARE PE O 
LUNGIME DE 29 KM ȘI ÎNFIINȚAREA UNEI STAȚII DE 

EPURARE ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se propune extinderea rețelei de alimentare cu apă pe 
următoarele străzi: 

 - Str. Serelor – 2750 ml 
 - Str. Teiului – 730 ml 
 - Str. Scheau – 350 ml 
 - Str. Păișești – Blocuri – 230 ml 
 - Str. Azurului – 200 ml 
 - Str. Codrului – 380 ml 
 - Str. Mierlușești – 200 ml 
 - Str. Rotărești – Blocuri – 410 ml 
 - Str. Școlii – 480 ml 
 - Str. Valea Ursului – 500 ml 
 - Str. Păișești – Siloz – 450 ml. 

Proiectul își propune extinderea rețelei de canalizare în două etape: 
● în prima etapă 2014 – 2016 se vor realiza lucrări de extindere a 
rețelei de canalizare pe următoarele străzi: 
- Str. Scheau – 2037 ml 
- Str. Fermei – 250 ml 
- Str. Bisericii – 550 ml 
- Str. Nufărului – 150 ml 
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- Str. Luncă – 2180 ml 
- Str. Păișești – Dea – 734 ml 
- Str. Gării – 380 ml 
- Str. Serelor – 2560 ml 
- Str. Mierlușești – 200 ml 
- Str. Rotărești – Foraj – 550 ml 
- Str. Azurului – 560 ml 
- Str. Lăbușești – 500 ml 
- Str. Codrului – 340 ml 
- Str. Rotăreasa – 410 ml 
- Str. Prelungirea Micșunele – 1200 ml 
- Str. Teiului – 700 ml 
- Str. Glâmboc – Deal – 200 ml 
- Str. Rogojina – 360 ml 
- Str. Gârlei – 240 ml 
- Str. Măceșului – 250 ml 
- Str. Brăileni – 550 ml 
- Str. Mica – 800 ml 
- Str. Prislop – 4600 ml 
- Str. Școlii – 450 ml. 
● în etapa a doua 2016 – 2018 se vor executa lucrări de extindere pe 
următoarele străzi: 
- Str. Uiasca – 3800 ml 
- Str. Salcâmilor – 1100 ml 
- Str. Păișești Glâmboc – 1200 ml 
- Str. Livezilor – 400 ml 
- Str. Constantinescu – 450 ml 
- Str. Magnoliei – 400 ml 
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- Str. Fermei – 380 ml. 
Proiectul își propune și înființarea unei stații de epurare. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii tehnico – edilitare a comunei. 
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației. 
Accesul populației la infrastructura edilitară. 
Reducerea cantităților de ape uzate care ajung în râuri prin colectarea 
acestora. 
Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 2 
 

 
MODERNIZAREA STRĂZILOR  

ROTĂREASCA, AZURULUI, BISERICII, PRELUNGIREA 
MICȘUNELE, ȘCOLII, GÂRLEI, ZĂVOIULUI, MĂCEȘULUI, 

LIVEZILOR, ZORILOR, MICȘUNLE,  
L=5000 M ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune modernizarea prin asfaltare a drumurilor de piatră 
pe următoarele străzi: Rotăreasca, Azurului, Bisericii, Prelungirea 
Micșunele, Școlii, Gârlei, Zăvoiului, Măceșului, Livezilor, Zorilor, 
Micșunele în lungime de 5 km. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii de bază a comunei. 
Creșterea durabilității și îmbunătățirea condițiilor de circulație în 
comună. 
Asigurarea accesului neîngrădit al populației la infrastructura de bază. 
Dezvoltarea economică a comunei prin conectarea diferitelor zone la 
drumurile locale, îmbunătățirea legăturilor rutiere cu localitățile 
învecinate și cu satele componente. 
 

Studii existente 
 

Studiu de fezabilitate 
Proiect Tehnic 
 

Valoare estimată 
 

3.035.620 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
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Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 3 
 

 
MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE  

DC 173, DC 210, DC 212, DC 212 B, DC 211,  
DC 211 A ȘI DC 219 A  

DIN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 
  

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune reamenajare drumurilor comunale asfaltate, cu 
grad ridicat de uzură: 
- DC 173 – Brăileni – Mica – 5 km  
- DC 210 – Bascov – Scheau – 1,5 km 
- DC 212 – Valea Ursului – Glâmboc – 2,3 km 
- DC 212 B – Bascov – Rotărești – Glâmboc – 3,5 km 
- DC 211 – Bascov – Mierlușești – 1,5 km 
- DC 211 A – Bascov – Păișești – Glâmboc – 2 km 
- DC 219 A – Bascov – Luncă – Baraj Budeasa – 1,8 km. 
Proiectul își propune reasfaltarea acestor drumuri care au un grad 
ridicat de uzură fizică, fiind afectate și de alte lucrări (branșamente 
gaze, apă, canalizare). 
În funcție de prevederile bugetare se are în vedere și amenajarea prin 
betonare a unor canale colectoare și a șanțurilor limitrofe drumurilor. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii de bază a comunei. 
Creșterea durabilității și îmbunătățirea condițiilor de circulație în 
comună. 
Asigurarea accesului neîngrădit al populației la infrastructura de bază. 
Dezvoltarea economică a comunei prin conectarea diferitelor zone la 
drumurile locale, îmbunătățirea legăturilor rutiere cu localitățile 
învecinate și cu satele componente. 
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Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 4 
 

 
CONSTRUIREA UNEI RUTE OCOLITOARE 

A COMUNEI BASCOV 

Descrierea 
proiectului 
 

Având în vedere traficul intens în zona de tranziție pe DN 7 Bascov – 
Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Nădlac se dorește amenajarea unui drum 
ocolitor (centura Bascov) paralel cu DN 7 C care să deservească 
locuitorii din zonele: Rotărești, Florea, Glâmboc, str. Boierilor, str. 
Zamfirești, satul Brăileni, satul Mica și satul Prislopul Mic. Se 
preconizează dezafectarea căii ferate auxiliare Gară Bascov – Unitatea 
Militară – Valea Ursului. Pe actualul traseu al căii ferate menționate se 
va realiza o centură ocolitoare a comunei pentru zonele specificate. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Creșterea mobilității mărfurilor și persoanelor în zona Bascov. 
Descongestionarea traficului în zona centrală a comunei. 
Creșterea vitezei de deplasare. 
Reducerea nivelului de poluare în interiorul comunei. 
  

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
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Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 5 
 

 
AMENAJARE TROTUARE ÎN LUNGIME DE 10 KM PE DN 7 

BASCOV – RM. VÂLCEA ȘI 10 KM PE DN 7 C BASCOV – 
CURTEA DE ARGEȘ PE AMBELE SENSURI DE CIRCULAȚIE 

ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Lucrările de amenajare se vor efectua în două etape astfel: 
● etapa I – perioada 2015 – 2016: 
- modernizare 10 km din care: 6 km pe DN 7 (partea stângă) în sensul 
Bascov – Râmnicu Vâlcea și 4 km pe DN 7 C (partea dreaptă) în 
sensul Bascov – Curtea de Argeș. 
● etapa II – perioada 2017 – 2019: 
- modernizare cu încă 10 km pe celelalte părți ale celor două drumuri 
naționale (DN 7 și DN 7 C). 
Principalele caracteristici constructive ale lucrării sunt: 

- suprafață trotuar: 13500 m2; 
- podețe (tip P 2, dalate sau tabulate): 17 bucăți; 
- pasarele: 1 bucată 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent nu există trotuare pietonale pe aceste zone adiacente 
drumului întrucât, în ultimii ani au fost efectuate diferite lucrări 
(asfaltări drumuri, branșamente gaze, apă, canalizare) care nu au 
permis amenajarea trotuarelor.  
Traficul pietonal se va desfășura în condiții de siguranță și confort, iar 
accesul către proprietăți va fi asigurat la standarde urbane. 
 

Studii existente 
 

Studii de fezabilitate + Proiect tehnic 
În prezent au fost finalizate procedurile privind achiziția lucrărilor de 
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construcție 
 

Valoare estimată 
 

3.425.050 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 6 
 

 
AMENAJARE TROTUARE ȘI PARCĂRI  

ÎN CENTRUL CIVIC  
AL COMUNEI BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul prevede următoarele lucrări: 
a) Desfacerea și refacerea trotuarului pe S = 675 m2 

În vederea executării acestor lucrări este necesar a se desface 
trotuarul existent și a se încadra cu borduri prefabricate din beton. 
Trotuarul se va executa din pavele autoblocante pe substrat de nisip 
de 3 cm grosime. De asemenea, pentru aducerea la cota suprafeței 
trotuarului este necesar a se așterne un strat de fundație din balast de 
râu de 15 cm grosime, peste care se așterne nisipul și se montează 
pavelele. 
 

b) Parcări 
Lucrările necesare realizării parcării sunt: 

- suprafață parcare pe 2.095 m2; 
- parcări noi pe 200 m2. 

Pentru realizarea acestora se vor efectua lucrări de: așternere a unui 
strat de balast de râu în grosime de 20 cm, așternere a unui strat de 
piatră spartă de 12 cm grosime, curățirea platformei drumului, 
așternerea unui strat de beton asfaltic cu pietriș concasat de 4 cm 
grosime pentru suprafață și 6 cm grosime pentru parcarea nouă, 
marcaje longitudinale, transversale și diverse lucrări executate 
mecanizat. 
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c) Spații verzi 
Lucrările necesare realizării miniparcurilor din zona centru a 
comunei Bascov, respectiv spre Râmnicu Vâlcea și N - E spre Curtea 
de Argeș sunt de: 

- decapare asfalt; 
- degajare teren; 
- săpătură pământ vegetal; 
- montare borduri; 
- strat drenant; 
- montare pavele autoblocate din beton de culoare gri; 

 
Dotări  

- dotări: bănci, mese șah, leagăne, tobogane, balansoare, coșuri 
de gunoi, suporți biciclete, pergole lemn; 

-  
Amenajare spații verzi: 

- plantare arbori (tei), copaci decorativi (prunus tuia), arbuști 
decorativi (forsythia, iasomie, spirae), arbuști târâtori 
(ienupăr), gard viu, trandafiri; 

- semănare gazon; 
- îngrășăminte; 

 Amenajare teren de joacă pentru copii din paviment elastic, S = 180 
m2. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Locuitorii comunei Bascov vor beneficia de un trafic pietonal în 
condiții de siguranță și confort. 
Îmbunătățirea condițiilor de parcare în centrul comunei. 
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Studii existente 
 

Derulare proceduri achiziție lucrări 

Valoare estimată 315.147 lei 
 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 7 
 

 
CONSTRUIRE PARCARE SUPRATERANĂ 
ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

Descrierea 
proiectului 
 

Parcarea va fi amplasată în zona Blocuri – A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, 
C1, C2 cu un număr de 250 locuri de parcare și în zona Blocuri E1, E2, 
F1, F2 cu un număr de 180 locuri.  
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea condițiilor de parcare în comuna Bascov. 
Fluidizarea traficului pe DN 7 și DN 7 C. 
Evitarea staționării pe partea carosabilă și prevenirea accidentelor 
rutiere. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 8 
 

 
EXTINDEREA REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC  

PE O LUNGIME DE 3,330 KM 
 ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Extinderea unor segmente ale rețelei de iluminat stradal și utilizarea 
unor surse de iluminat economice, pentru reducerea consumului și 
realizarea de economii la bugetul local. Extinderea se va realiza pe 
următoarele străzi: 

- Str. Bascov – Centru – 700 ml 
- Str. Păișești – Glâmboc – 1200 ml 
- Str. Prislop – 600 ml 
- Str. Păișești – Siloz – 450 ml 
- Str. Fermei – 380 ml. 

Justificarea 
proiectului: 

Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității 
locale la serviciul de iluminat public. 
Creșterea nivelului de vizibilitate pe drumurile publice. 
 

Studii existente 
 

Studiu de fezabilitate 

Valoare estimată 
 

1.500.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
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Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 9 
 

 
EXTINDEREA REȚELEI DE JOASĂ TENSIUNE 

 PE O LUNGIME DE 3,480 KM  
ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ  

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune extinderea rețelei de joasă tensiune pe 
următoarele străzi: 

- Str. Magnoliei – 400 ml 
- Str. Armatei – 450 ml 
- Str. Violetelor – 600 ml 
- Str. Păișești – Siloz – 450 ml 
- Str. Păișești – Glâmboc – 1200 ml 
- Str. Fermei – 380 ml. 

Lucrările se vor executa cu respectarea normativelor, îndrumarelor și a 
fișelor tehnologice în vigoare. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii de utilități și asigurarea accesului 
neîngrădit al populației la infrastructura de bază. 
Îmbunătățirea condițiilor de trai a comunității. 
Reducerea semnificativă a numărului de incidente și deranjamente în 
alimentarea cu energie electrică, dar și la creșterea nivelului de 
securitate al instalațiilor. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 
 

- 
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Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 10 
 

 
ÎNFIINȚARE SISTEM DE COLECTARE  

A APELOR PLUVIALE 

Descrierea 
proiectului 
 

Amenajarea unor canale pentru preluarea apelor pluviale din zonele 
colinare, de pe versanții dealurilor și pădurilor și dirijarea lor către 
pârâul Bascov. Zonele vizate sunt: Valea Ursului, Brăileni, Rogojina, 
Scheau, Rotărești, Mica, Uiasca, Prelungirea Micșunele, Luncă, 
Mierlușești, Păișești, Stejereț și Pleașa. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Prevenirea riscului inudațiilor. 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 11 
 

 
CONSOLIDARE MAL STR. SALCÂMILOR 

Descrierea 
proiectului 

Datorită poziției geografice, într-o zonă de deal, Str. Salcâmilor din 
satul Valea Ursului a suferit la inundațiile din vara anului 2014 
ruperea malului, fapt care necesită lucrări de consolidare a acestuia cu 
zid din gabioane umplut cu piatră pe o lungime de 110 ml. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Prevenirea alunecărilor de teren și scăderea riscului inundațiilor. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 - 2020 
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PROIECTUL 

NR. 12 
 

 
REALIZAREA LUCRĂRILOR DE DECOLMATARE A 

PÂRÂULUI SCHEAU, LĂRGIREA ALBIEI PÂRÂULUI ȘI 
LUCRĂRILOR DE DECOLMATARE A ȘANȚURILOR ȘI 
CANALELOR CARE TRANZITEAZĂ PÂRÂUL SCHEAU  

DIN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Lucrările se vor executa în satul Scheau – zona Valea Scheaului și 
vor consta în: 

 - decolmatare pârâu Scheau pe o lungime de 3 km; 
 - lucrări de lărgire a albiei pârâului; 
 - lucrări de consolidare a unor zone limitrofe gospodăriilor din satul 

Scheau; 
 - desfundarea șanțurilor și canalelor care tranzitează pârâul Scheau 

prin îndepărtarea vegetației și a stratului de nămol. 
  

Justificarea 
proiectului: 

Lucrările de decolmatare vor asigura regularizarea scurgerii apelor 
pluviale în zona Valea Scheaului, dând posibilitatea extinderii 
suprafeței de preluare a apelor în cazul în care se constată depășiri ale 
nivelului normal de curgere a apei. 
Lucrările de lărgire a albiei pârâului Scheau vor permite ca, în 
perioadele când debitul apei va crește să se diminueze riscul de 
inundații în zonele limitrofe acestuia. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 
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Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 13 
 

 
CONSTRUIRE LINIE METROU BASCOV – PITEȘTI PE O 

LUNGIME DE 10 KM 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune construirea unei linii de transport rapid, metrou, 
în lungime de 10 km pe ruta Bascov – Pitești. Prin Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Pitești” se dorește 
atragerea de fonduri europene pentru realizarea acestui obiectiv. 
Scopul acestui proiect este de a descongestiona circulația din zona 
industrială Bascov pe B-dul Nicolae Bălcescu – Pitești Nord – Cartier 
Prundu. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea condițiilor de transport a locuitorilor comunei Bascov 
către municipiul Pitești. 
Îmbunătățirea infrastructurii de transport în comună. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 14 
 

 
EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE ȘI 

IGIENIZARE A CĂILOR DE ACCES  
ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

  
Descrierea 
proiectului 
 

Organizarea de acțiuni edilitar – gospodărești pentru buna gospodărire 
a comunei și pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe 
întreg teritoriul comunei Bascov. 
Acțiunile edilitar – gospodărești vor consta în: 
igienizarea căilor de acces din zona blocurilor – cu delimitarea 
spațiilor verzi de aleile pietonale sau aleile autoturismelor; 
 igienizarea căilor de acces din intersecțiile străzilor – amenajarea 
unor alei pietonale în zona drumurilor naționale DN 7 și DN 7 C; 
 cosmetizarea pomilor și arbuștilor din zona drumurilor comunale și 
naționale; 
 tăierea ierbii cu utilaje speciale din zona drumurilor, a parcurilor, 
spațiilor publice. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Menținerea ordinii și curățeniei pe raza comunei și asigurarea unor 
condiții optime de trafic. 
Protecția sănătății populației. 
Conservarea și protecția mediului. 
Prevenirea poluării accidentale a mediului. 
  

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 
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Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 15 
 

 
ACTUALIZAREA CADASTRULUI GENERAL 

 AL COMUNEI BASCOV 

Descrierea 
proiectului 

Actualizarea lucrărilor de delimitare cadastrală la nivelul comunei 
Bascov. Astfel, se dorește: 
 întocmirea cadastrelor individuale a persoanelor fizice și juridice 
atât în zona fostă cooperativizată, cât și în zona necooperativizată 
(zona satelor din fosta comună Valea Ursului); 
 reactualizarea planurilor parcelare; 
 reactualizare planuri de Urbanism General cu delimitarea corectă a 
satelor, a străzilor, categorii de folosință a terenurilor, zone de risc, 
zone industriale, zone agricole, locuri piscicole, zonele publice: 
drumurile, investiții publice, utilități; 
 extinderea zonei intravilane prin delimitarea unor zone pentru 
construcții locuință prin Înființare Planuri de Urbanism Zonale; 
 înființarea și delimitarea unor noi zone industriale. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent, comuna Bascov nu dispune de un cadastru actualizat. 
Cadastrul general este un proiect deosebit de complex, care conține 
prevederi la scara întregului teritoriu al unei unități administrativ-
teritoriale. Astfel, cadastrul general este un sistem unitar și obligatoriu 
de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe 
întreg teritoriul comunei Bascov. Întocmirea cadastrului general este o 
activitate complexă și de durată, dar totodată este un element 
definitoriu și important în cadrul dezvoltării teritoriului comunei 
Bascov. 
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Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 16 
 

 
ÎNFIINȚARE SISTEM DE IRIGAȚII 

ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se urmărește înființarea unui sistem de irigații în zona 
„Lunca Bascovului” care să asigure irigarea unei suprafețe de 
aproximativ 80 ha teren arabil folosit mai mult pentru legumicultură.  
 

Justificarea 
proiectului: 

Înființarea unui sistem de irigații va asigura cantitatea de apă necesară 
în agricultură și va contribui la creșterea productivității și a măririi 
suprafețelor de teren cultivate. 
Creșterea potențialului agricol și îmbunătățirea calității produselor 
agricole. 
Lipsa unui sistem de irigații îi face pe cultivatori dependenți de 
capriciile naturii. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 – 2020 

 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

315 
 

 
PROIECTUL 

NR. 17 
 

 
REABILITAREA ȘI EXTINDEREA DISPENSARULUI 

VETERINAR DIN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

Descrierea 
proiectului 
 

Reabilitarea și extinderea dispensarului veterinar în conformitate cu 
normele europene și dotarea corespunzătoare a acestuia. 
Lucrările de reabilitare și extindere vor consta în: 

 - consolidare clădire; 
 - înlocuire instalații termice, sanitare și electrice; 
 - tâmplărie interioară și exterioară; 
 - termoizolație pereții exteriori; 
 - înlocuire acoperiș; 
 - finisaje interioare și exterioare; 
 - extinderea clădirii cu două săli; 
 - amenajare spații pentru găzduirea temporară a animalelor aflate la 

tratament. 
  

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea serviciilor veterinare din comună. 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
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Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 18 
 

 
ÎNFIINȚARE ADĂPOST PENTRU CÂINII COMUNITARI  

ȘI SERVICII DE ECARISAJ  
ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 

Proiectul își propune înființarea unui adăpost pentru câinii comunitari 
în zona sat Mierlușești cu o capacitate de aproximativ 1500 câini 
comunitari. Construcția adăpostului se va realiza în conformitate cu 
prevederile OUG 155 / 2001. În cadrul adăpostului vor fi asigurate 
servicii de asistență medicală veterinară. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent comuna Bascov nu dispune de un centru pentru câinii 
comunitari. 
Necesitatea realizării acestui proiect rezidă din pericolul pe care îl 
reprezintă câinii fără stăpân pentru populația comunei Bascov: 
maladii, riscul înmulțirii necontrolate și al creșterii agresivității. 
Creșterea gradului de siguranță al locuitorilor pe drumurile publice. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată - 
Posibile surse de 
finanţare 

Buget local  
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 19 
 

 
CONSTRUIREA UNUI DEPOZIT  

PENTRU COLECTAREA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul își propune construirea unui depozit pentru colectarea 
legumelor și fructelor. Depozitul va fi dotat cu camere frigorifice 
pentru depozitare, spații de recepție, sortare, ambalare, spații de 
încărcare și livrare a producției către beneficiari.  
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent pe raza comunei Bascov nu există un centru de colectare a 
legumelor și fructelor.  
Crearea de noi locuri de muncă. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 20 
 

 
AMENAJAREA UNUI CENTRU DE PRESTĂRI SERVICII 

PENTRU LOCUITORII DIN COMUNA BASCOV  

Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se dorește amenajarea unui centru în zona sat Scheau 
care să cuprindă atelier de creație, picturi, produse de papetărie, 
mobilă, confecții artizanale, precum și un spațiu adecvat cu dotarea 
specială pentru producerea și îmbutelierea țuicii. 
  

Justificarea 
proiectului: 

În prezent comuna Bascov nu dispune de un centru de prestări 
servicii care să includă și o instalație pentru fabricarea țuicii. 
Sprijinirea producătorilor locali. 
Crearea de noi locuri de muncă. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 21 
 

 
ÎNFIINȚAREA UNUI PARC INDUSTRIAL  

ÎN ZONA STR. SERELOR 

Descrierea 
proiectului 

Proiectul urmărește înființarea unui parc industrial în zona Str. 
Serelor din comuna Bascov care să vină în sprijinul agenților 
economici deja existenți, cât și în atragerea altora noi care să 
genereze venituri importante la bugetul local.  
Proiectul se va realiza în parteneriat public – privat pe o suprafață de 
aproximativ 40.000 m2. Parcul va dispune de toată infrastructura 
necesară: drumuri de acces, rețea de apă și canalizare, rețea pluvială 
în interiorul parcului. 
În cadrul parcului se vor desfășura activități diversificate precum: 
producerea unor componente pentru industria auto, prelucrare 
cauciucuri și mase plastice, prelucrare lemn și produse din lemn, 
confecții textile, industrie alimentară, depozite produse diverse. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Dezvoltarea economică a comunei. 
Crearea de noi locuri de muncă. 
Sistematizarea și urbanizarea zonei. 
Creșterea veniturilor proprii. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
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Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 22 
 

 
REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I – VIII  

BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune extinderea, reabilitarea și consolidarea celor 2 
corpuri de clădire existente. 
● La corpul A se vor realiza următoarele lucrări: 
Extinderea va cuprinde două săli de clasă și un hol de acces. Corpul 
nou de clădire va fi amplasat pe latura nordică a incintei astfel încât 
să îndeplinească condițiile de însorire și orientare. 
Reabilitarea va consta în: 

- anveloparea clădirii și înlocuirea tâmplăriei exterioare și 
interioare existente conform expertizei energetice; 

- consolidarea structurii de rezistență; 
- desfacerea și refacerea învelitorii; 
- desfacerea tencuielilor și finisarea pereților interiori și 

exteriori; 
- tavane casetate cu corpuri de iluminat înglobate fixate pe 

tavan suspendat ignifug din gips carton pe structură metalică 
la corpul parter; 

- refacerea instalației termice și ventilației; 
- refacerea instalației sanitare; 
- refacerea instalației electrice; 
- dotări specifice. 

● La corpul B se vor realiza următoarele lucrări: 
Extinderea va cuprinde grup sanitar pentru elevi. 
Reabilitarea va consta în: 

- anveloparea clădirii și înlocuirea tâmplăriei interioare și 
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exterioare conform expertizei energetice; 
- înlocuirea țiglelor de pe acoperiș cu tablă tip țiglă; 
- refacerea finisajelor pereților interiori; 
- tavane casetate cu corpuri de iluminat înglobate fixate pe 

structură metalică, iar sub sala de sport cu fonoizolație; 
- refacerea instalației termice și ventilației; 
- refacerea instalației sanitare; 
- refacerea instalației electrice; 
- dotări; 
- amenajare teren de sport; 
- împrejmuire teren. 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din comuna Bascov. 

Studii existente 
 

Derulare proceduri achiziție lucrări 

Valoare estimată 
 

4.605.495,39 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 23 
 

 
REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I – VIII 
VALEA URSULUI, COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

Descrierea 
proiectului 
 

Școala Generală cu clasele I – VIII Valea Ursului este alcătuită din 
două corpuri separate. Proiectul își propune: 
● pentru Corpul A: 
- extinderea cu încă două clase, cancelarie, grup sanitar profesori, grup 
sanitar elevi, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități, depozit carte, 
cameră tehnică; 
- anveloparea clădirii; 
- consolidarea pereților portanți; 
- desfacerea și reconstruirea acoperișului comun cu cel al extinderii; 
- desfacerea tencuielilor și finisarea pereților interiori și exteriori; 
- tavane casetate cu corpuri de iluminat înglobate fixate pe tavan 
suspendat ignifug din gips carton pe structură metalică; 
- ventilații pentru incintele fără prize de aer direct; 
- instalații termice; 
- instalații sanitare; 
- instalații electrice; 
- dotări specifice. 
● pentru Corpul B: 
- extinderea cu 2 camere (grupuri sanitare); 
- anveloparea clădirii; 
- consolidarea locală a pereților portanți de zidărie (pereți ce prezintă 
fisuri), prin cămășuirea acestora pe ambele fețe cu tencuială; 
- realizarea unui planșeu nou de lemn; 
- desfacerea și reconstruirea acoperișului comun cu cel al extinderii; 
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- desfacerea tencuielilor și finisarea pereților interiori și exteriori; 
- dotări specifice; 
- împrejmuire teren aferent. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din comuna Bascov 

Studii existente 
 

Derulare proceduri achiziție lucrări 

Valoare estimată 
 

3.379.868,59 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 24 
 

 
ÎNFIINȚAREA A 5 ATELIERE DE CREAȚIE PENTRU COPII 

PE PERIOADA VACANȚELOR 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune înființarea pe perioada vacanțelor a 5 ateliere de 
creație pentru copii, cu durata de o săptămână, cu scopul dezvoltării 
aptitudinilor și abilităților acestora. Atelierele vor fi organizate în 4 
sesiuni astfel: în vacanța de vară – 2 săptămâni în luna iulie, 2 
săptămâni în luna august și o sesiune în vacanța de primăvară. 
Atelierele se vor desfășura sub formă de cursuri interactive unde vor 
participa copii din comuna Bascov.  
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent nu există astfel de ateliere unde copiii să ia parte la 
activități creative: design, origami, pictură pe sticlă, lucrări din lut, 
broderie în panglică, bijuterii din diverse țesături sau mărgeluțe, 
împletituri (nuiele), încondeierea ouălelor etc. 
Descoperirea și dezvoltarea abilităților copiilor. 
Petrecerea vacanțelor într-un mod plăcut și relaxant. 
 

Studii existente Idee de proiect 
Valoare estimată - 
Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 - 2020 
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PROIECTUL 

NR. 25 
 

 
ÎNFIINȚAREA UNEI BIBLIOTECI VIRTUALE 

 LA CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE  
DIN CADRUL ȘCOLII GENERALE CU CLASELE I – VIII 

BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se dorește înființarea unei biblioteci virtuale la Centrul de 
Documentare și Informare din cadrul Școlii Generale cu clasele I – 
VIII Bascov. Biblioteca virtuală va veni în sprijinul acelora care nu 
au posibilități financiare să își achiziționeze cărți sau alte materiale 
editabile. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea condițiilor de studiu suplimentar pentru elevii cu 
posibilități financiare precare. 
Îmbunătățirea bazei logistice a Școlii Generale cu clasele I - VIII din 
Bascov. 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 - 2020 
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PROIECTUL 

NR. 26 
 

 
CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT MULTIFUNCȚIONALĂ  

ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Construirea unei săli de sport multifuncționale în zona Școlii Generale 
Bascov care va cuprinde: teren de handbal, teren de baschet, pistă 
interioară de alergare, tribune interioare pentru 500 persoane, sală de 
gimnastică cu dotările specifice. Clădirea va cuprinde și vestiare, 
dușuri și grupuri sanitare, utilități. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Comuna Bascov nu beneficiază de o infrastructură specifică 
desfășurării activităților competiționale de sală. 
Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activităților sportive. 
Întărirea și menținerea sănătății prin practicarea sportului. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 - 2020 
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PROIECTUL 

NR. 27 
 

 
MODERNIZAREA BAZEI SPORTIVE  

DIN SATUL VALEA URSULUI, 
 ORGANIZAREA DE COMPETIȚII SPORTIVE CU ECHIPELE 

REPREZENTATIVE ALE COMUNELOR ȘI ORAȘELOR CU 
CARE COMUNA BASCOV ESTE ÎNFRĂȚITĂ  

ȘI ACHIZIȚIONAREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT 
PENTRU SPORTIVII DIN COMUNĂ 

 
Descrierea 
proiectului 

Lucrările la baza sportivă vor consta în: 
- amenajare suport gazon; 
- drenaj instalații de udat; 
- înlocuirea suprafeței de joc existente (iarbă) cu o suprafață 

sintetică (gazon sintetic) realizându-se astfel economii de 
întreținere (tuns, irigat, ierbicidat); 

- amenajare tribune pentru spectatori cu o capacitate de 2000 
locuri; 

- instalații de nocturnă; 
- grup de vestiare – arbitrii, gazde, oaspeți; 
- grupuri sanitare și dușuri; 
- centrală termică proprie; 
- împrejmuire teren fotbal. 

Proiectul își propune și organizarea de competiții sportive (fotbal) pe 
principiul TUR – RETUR cu echipele reprezentative ale comunelor și 
orașelor cu care comuna Bascov este înfrățită: Celico și Moimacco din 
Italia, Caspicia din Bulgaria și Casetas din Spania. 
Proiectul își propune și achiziționarea unui autocar care să fie folosit la 
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deplasarea sportivilor (echipelor de fotbal de seniori și juniori) la 
competițiile sportive. Pe raza comunei funcționează două echipe de 
fotbal care activează în Campionatul Județean de Fotbal, respectiv A.S 
Bascov și A.S. Valea Ursului. Pe lângă acestea, peste 100 copii din 
comună sunt legitimați și practică acest sport. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților sportive. 
Pregătirea pentru educație fizică și sportivă continuă și adecvată 
vârstei. 
Cultivarea interesului pentru sport și a capacității de apreciere a 
competițiilor sportive. 
În prezent nu există un mijloc de transport pentru deplasarea sportivilor 
la competițiile sportive. 
 

Studii existente 
 

Studiu de fezabilitate 

Valoare estimată 
 

132.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 28 
 

 
ÎNFIINȚARE PARCUL TINERETULUI  

ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea Parcului Tineretului se va face pe terenul fostului stadion 
Bascov și va cuprinde: mini-teren de fotbal, teren de tenis, teren de 
volei, pistă de alergare, ștrand. 
Lucrările vor consta în: 

- amenajare drumuri și alei în interiorul parcului; 
- amplasarea vegetației, precum și a elementelor utilitare și 

ornamentale; 
- stâlpi de iluminat solari cu panouri fotovoltaice; 
- sistem de irigații care va fi controlat de o centrală 

preprogramată; 
- împrejmuire cu gard viu; 
- plantarea de arbori și arbuști; 
- mobilarea spațiilor create cu: leagăne, balansoare, complexe de 

joacă, bănci de agrement, foișoare rășinoase, seturi de mese și 
banchete de șah, aparatură fitness pentru exterior, cișmele cu 
apă potabilă. 

Suprafața totală a parcului va fi de aproximativ 1,5 ha. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Creșterea calității vieții locuitorilor din Bascov prin asigurarea de 
condiții optime pentru desfășurarea de activități de divertisment și 
recreere. 
 

Studii existente 
 

Studiu de fezabilitate 
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Valoare estimată 
 

1.500.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 29 
 

 
AMENAJARE PARC ÎN CENTRUL COMUNEI BASCOV, 

JUDEȚUL ARGEȘ 

Descrierea 
proiectului 
 

Lucrările de amenajare a parcului vor consta în: amplasare bănci, 
montare coșuri de gunoi, tobogane, leagăne, balansoare, mese de șah, 
plantarea de arbori și arbuști ornamentali. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea și protecția mediului. 
Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitorii comunei. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 30 
 

 
AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII  

ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se urmărește: 
 amenajarea unor locuri de joacă în incinta spațiilor exterioare 
(curțile clădirilor) la Grădinița din satul Glâmboc, Grădinița din satul 
Scheau, Grădinița din satul Mica și Grădinița din satul Valea Ursului; 
 amenajare locuri de joacă în satele și străzile:  

- Str. Lăbușești, Str. Balotești, Str. Bisericii - satul Scheau; 
- satul Prislopul Mic;  
- satul Brăileni - Str. Stejereț, Str. Rotărești – Foraj;  
- satul Glâmboc – Str. Glâmboc – Deal, Str. Luncă. 

Spațiile de joacă vor cuprinde: leagăne, balansoare, complexe de joacă, 
seturi de mese, foișoare, cișmele de apă potabilă, băncuțe. 

 
Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea condițiilor de petrecere a timpului liber pentru copii. 
Crearea unor spații de joacă care să asigure copiilor un climat 
prietenos, familial care să le stimuleze imaginația și creativitatea. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
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Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 31 
 

 
ORGANIZAREA UNUI FESTIVAL NAȚIONAL DE FOLCLOR 

ȘI A UNUI TURNEU ARTISTIC  
BAZAT PE SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ 
ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Organizarea unui Festival Național de Folclor, un festival – concurs, 
structurat pe două categorii: vocal și instrumental și care să se 
desfășoare anual sub egida Casei de Cultură „Adriana Trandafir”. 
Proiectul își propune și realizarea unui turneu artistic în Italia, Spania, 
Turcia, Croația, bazat pe schimburi de experiență la care să participe 
toate grupurile artistice care ființează în cadrul Casei de Cultură din 
Bascov (Ansamblul „Doina Bascovului”, „Rapsozii Bascovului”, 
Orchestra „Doina Bascovului”, Corala „Fantasia”). 
 

Justificarea 
proiectului: 

Păstrarea tradițiilor populare. 
Promovarea culturii și tradiției bascovene peste hotare. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată - 
Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 32 
 

 
ÎNFIINȚAREA UNEI TRUPE DE DANS ȚIGĂNESC  

ÎN CADRUL CASEI DE CULTURĂ „ADRIANA TRANDAFIR” 
ȘI DOTAREA CU COSTUME SPECIFICE 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Înființarea unei trupe de dans țigănesc tradițional, în vederea păstrării 
și promovării tradițiilor etniei rrome. 
Prin proiect se dorește și dotarea trupei de dans țigănesc cu costume 
specifice, astfel: 

- pentru bărbați: 10 pantaloni, 10 cămăși mătase și 10 pălării cu 
boruri largi; 

- pentru femei: 10 cămăși înflorate cu nasturi, 10 fuste lungi 
ample și 10 baticuri. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Integrarea cetățenilor rromi în proiecte artistice. 
Promovarea și păstrarea tradițiilor etniei rrome. 
 

Studii existente Idee de proiect 
Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 33 

 
ACHIZIȚIONAREA DE INSTRUMENTE MUZICALE  

ȘI A UNUI AUTOCAR PENTRU ANSAMBLURILE 
FOLCLORICE DIN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se dorește achiziționarea următoarelor instrumente 
muzicale:  
1 acordeon Weltmaister Supitta; 
3 viori Reghin; 
1 fluier; 
1 caval; 
1 cimpoi; 
1 clarinet Yamaha; 
1 nai Reghin; 
3 doze amplificare viori – BTS; 
1 doză amplificare acordeon JTS.  
 
Instrumentele vor fi folosite de componenții Orchestrei „Doina 
Bascovului”. 
Proiectul își propune și achiziționarea unui autocar și colantarea 
acestuia („Doina Bascovului”) în vederea deplasării la diferite 
festivaluri sau concursuri. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Perfecționarea actului artistic. 
Reducerea cheltuielilor de transport către firmele care închiriază astfel 
de mijloace de transport. 
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Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 34 
 

 
ACHIZIȚIONARE DE COSTUME POPULARE,  

COSTUMAȚIE, RECUZITĂ ȘI DECORURI  
PENTRU SECȚIUNEA „TEATRU”  

DIN CADRUL CASEI DE CULTURĂ „ADRIANA 
TRANDAFIR” DIN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 

Prin proiect se dorește achiziționarea a: 
- 15 costume de călușar (adulți); 
- 15 veste instrumentiști (adulți); 
- 15 costume populare femei (adulți) – zona Muntenia; 
- 15 costume populare bărbați (adulți) – zona Muntenia; 
- 4 costume de clovn (copii); 
- 1 costum clovn (adult); 
- 2 costume vulpi (copii); 
- 2 costume urs (copii); 
- 3 costume epocă –rochie crinolină (fete); 
- 5 costume curtean de epocă (pantalon alb egar, tunică, nasturi 

metalici și mâneci bufante, pălării boruri largi cu pene); 
- 3 rochii crinolină (adulți); 
- 2 costume servitoare femei; 
- 4 costume tragedie antică (adulți – femei); 
- săbii plastic; 
- puști plastic; 
- servicii bucătărie; 
- oglinzi; 
- replici pușcă și pistol; 
- decoruri: panouri, uși, ferestre, scări practicabile. 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

341 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea actului artistic. 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 35 

 
CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI ÎN VEDEREA AMENAJĂRII 

UNUI MUZEU AL SATULUI BASCOV,  
ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune construirea unui muzeu istorico – etnografic al 
comunei Bascov care va conține: documente vechi, laice, religioase, 
cărți vechi religioase, brevete, decorații, jurnale personale, însemnări 
din război, obiecte personale, fotografii vechi, manuscrise etc. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Păstrarea identității locale. 
Dezvoltarea infrastructurii culturale a comunei Bascov. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 36 
 

 
LUCRĂRI DE RESTAURARE LA TROIȚA  

DIN SATUL MICA ȘI LA BISERICILE DE LEMN  
DIN SATELE GLÂMBOC ȘI ROTĂREȘTI 

DIN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune lucrări de restaurare la Troița din satul Mica. Se 
vor efectua lucrări de restaurare a picturii interioare și exterioare, 
reabilitarea acoperișului și dotarea cu elemente specifice unei troițe. 
Fiind declarate monumente istorice, la cele două biserici de lemn din 
satele Rotărești și Glâmboc se dorește efectuarea unor lucrări de 
curățire a pereților interiori și exteriori cu soluții speciale în vederea 
conservării și păstrării picturilor vechi, precum și efectuarea unor 
lucrări de consolidare a fundațiilor și reabilitarea acoperișului cu 
păstrarea elementelor de arhitectură inițială. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Păstrarea și conservarea patrimoniului cultural religios. 
Crearea condițiilor adecvate desfășurării slujbelor religioase. 
Dezvoltarea vieții spirituale și sociale a comunității. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
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Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 37 
 

 
FINALIZAREA LUCRĂRILOR LA BISERICA  

„SFINȚII PĂRINȚI IOACHIM ȘI ANA”  
DIN SATUL VALEA URSULUI,  

COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune realizarea următoarelor lucrări: 
- finalizarea lucrărilor la turle și acoperiș; 
- efectuarea tencuielilor interioare și exterioare; 
- pardoseli; 
- tâmplărie interioară și exterioară; 
- amenajare catapeteasmă; 
- finalizarea lucrărilor la pictura interioară și exterioară; 
- amenajare clopotniță; 
- dotare cu mobilier adecvat. 

Justificarea 
proiectului: 

Crearea condițiilor adecvate desfășurării slujbelor religioase. 
Dezvoltarea vieții spirituale și sociale a comunității. 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată - 
Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 38 
 

 
AMENAJAREA UNOR CAPELE MORTUARE  
ȘI DOTAREA CU SISTEME DE ALARMARE  

ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO LA LĂCAȘELE DE CULT  
DIN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune construirea de capele mortuare pe lângă bisericile 
din Valea Ursului, Glâmboc, Rotărești, Păișești și Stejerești. Acestea 
vor fi compartimentate cu încăperi mortuare, cât și cu un spațiu 
principal în care să se desfășoare priveghiul. Încăperile vor fi dotate cu 
aer condiționat. 
Proiectul își propune achiziționarea și montarea de sisteme de alarmare 
și supraveghere video la lăcașele de cult din comuna Bascov. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent nu există amenajate capele mortuare la nici o biserică din 
comuna Bascov.  
Bisericile din comuna Bascov nu dispun de sisteme de alarmare și 
supraveghere video. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
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Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 39 
 

 
EXTINDEREA CIMITIRELOR DIN COMUNA BASCOV, 

JUDEȚUL ARGEȘ 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune extinderea cimitirelor din: 
- Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din Valea Ursului; 
- Parohia „Sfântul Mucenic Gheorghe” din Rotărești; 
- Parohia „Sf. Mihail și Gavril” din Str. Păișești; 
- Parohia „Sfânta Maria” din satul Glâmboc; 
- Parohia „Sfântul Dumitru” din Str. Stejereț. 

Justificarea 
proiectului: 

Locuri de veci insuficiente în cimitirele existente. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 40 

 
REABILITAREA MONUMENTELOR ISTORICE  

DIN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune: 
- Reabilitare și modernizare monument istoric din satul Bascov – 

Centru; 
- Reabilitare și întreținere pictură originală a monumentelor 

istorice – Biserica din lemn din satul Glâmboc și Biserica din 
lemn din satul Bascov. 

Justificarea 
proiectului: 

Protejarea și conservarea patrimoniul cultural al comunei Bascov. 
Păstrarea identității și valorilor locale. 
 

Studii existente 
 

Studiu de fezabilitate 

Valoare estimată 
 

200.000 lei 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 41 
 

 
REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA 

DISPENSARULUI UMAN  
DIN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Lucrările de reabilitare și modernizare vor consta în: 
- înlocuire tâmplărie interioară și exterioară; 
- înlocuire pardoseli; 
- finisaje interioare și exterioare; 
- termoizolarea clădirii; 
- dotarea cu mobilier adecvat. 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate și facilitarea accesului 
neîngrădit al cetățenilor la serviciile medicale. 
Creșterea calității serviciilor medicale oferite cetățenilor. 
Realizarea unei unități medicale moderne, dotată după standarde 
ridicate. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 42 
 

 
CONSTRUIREA UNEI CANTINE SOCIALE  

ÎN SATUL VALEA URSULUI,  
COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune construirea unei cantine sociale în satul Valea 
Ursului cu o capacitate de aproximativ 80 – 100 persoane. Cantina va 
oferi o masă caldă la prânz atât persoanelor sărace cât și persoanelor 
care nu beneficiază de nici un fel de ajutor social. 
  

Justificarea 
proiectului: 

În prezent, în comuna Bascov nu există o astfel de cantină pentru 
sprijinirea celor nevoiași. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 43 
 

 
ÎNFIINȚAREAȘI DOTAREA UNUI SERVICIU DE 

VOLUNTARIAT PENTRU SITUAȚII DE RISC 
 ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune înființarea și dotarea unui serviciu de voluntariat 
pentru situații de risc. Prin proiect se dorește achiziționarea de 
echipamente special de protecție pe timpul intervențiilor și a unei 
autospeciale pentru stingerea incendiilor. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent, comuna Bascov nu dispune de un serviciu de voluntariat 
pentru situații de risc. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 44 
 

 
ÎNFIINȚAREA UNUI SERVICIU DE ÎNGRIJIRE ȘI 
ASISTENȚĂ MEDICALĂ LA DOMICILIU PENTRU 

PERSOANE VÂRSTNICE 
 ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Crearea unei rețele de servicii socio – medicale de îngrijire la domiciliu 
a persoanelor vârstnice. Serviciile puse la dispoziție persoanelor 
vârstnice vor consta în: activități de menaj (curățenia spațiului locativ 
al persoanei îngrijite, spălarea hainelor), ajutor pentru igienă corporală 
(baie generală/parțială, îmbrăcare, schimbarea lenjeriei de pat), 
efectuarea de cumpărături (medicamente, hrană), plata utilităților, 
precum și servicii medicale oferite de medici și ajutor din partea unor 
asistenți la domiciliu. Crearea unei rețele socio – medicale de îngrijire 
la domiciliu a persoanelor vârstnice are ca scop înlăturarea efectelor de 
marginalizare sau excludere socială. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Îngrijirea calificată la domiciliu a persoanelor vârstnice care nu se pot 
îngriji singure sau a căror familie nu le poate asigura îngrijirea 
necesară. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
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Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 45 
 

 
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE CONSILIERE ȘI 

INFORMARE PENTRU PERSOANELE DE ETNIE RROMĂ, 
PRIVIND ACCESUL LA EDUCAȚIE, SERVICII MEDICALE, 

LOCUINȚE ȘI OCUPAREA UNUI LOC DE MUNCĂ ÎN SATUL 
SCHEAU, COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune înființarea unui centru de consiliere și informare 
pentru persoanele de etnie rromă din satul Scheau privind accesul la 
educație, servicii medicale, locuințe și ocuparea unui loc de muncă. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent, comuna Bascov nu dispune de un astfel de centru. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 46 
 

 
EXTINDERE SEDIU PRIMĂRIE (CORP B)  
ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul prevede extinderea sediului Primăriei Comunei Bascov 
astfel: 
● parter – 6 săli / birouri pentru: 
- Compartiment Relații cu Publicul; 
- Casierie; 
- Compartiment Impozite și Taxe Locale (pe zone și sate); 
- Centru de Informatizare; 
- Extindere Sală de Căsătorii. 
 
● etaj 1 – 6 săli / birouri: 
- extindere spațiu birou – Secretariat, Primar, Viceprimar; 
- extindere spațiu birou – Achiziții Publice; 
- extindere spațiu birou – Fonduri Europene; 
- extindere spațiu birou – Protecție Civilă. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Asigurarea condițiilor optime necesare desfășurării eficiente a 
procesului administrativ. 
Îmbunătățirea condițiilor de acordare a serviciilor publice 
administrative. 
Îmbunătățirea infrastructurii administrative. 
 

Studii existente 
 
 

Idee de proiect 
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Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 47 
 

 
ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI PUBLIC  

COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚA POPULAȚIEI  
ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul prevede înființarea Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidența Populației în comuna Bascov, cât și a unui sistem 
informatizat pentru evidența persoanelor. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent pe raza comunei Bascov nu există Serviciu Public 
Comunitar Local de Evidența Populației. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 48 
 

 
ÎNFIINȚAREA POLIȚIEI LOCALE ȘI CONSTRUIREA UNUI 
SEDIU ÎN CARE SĂ FUNCȚIONEZE POLIȚIA LOCALĂ ȘI 

SECȚIA DE POLIȚIE RURALĂ NR. 3 BASCOV 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune înființarea Poliției Locale Bascov și realizarea 
unei construcții noi formată din două corpuri:  
corpul A – în care va funcționa Secția de Poliție Rurală nr.3 Bascov 
din subordinea Inspectoratului Județean de Poliție Argeș;  
corpul B – în care va funcționa Poliția Locală Bascov. 
 

Justificarea 
proiectului: 

În prezent Secția de Poliție Rurală nr. 3 Bascov nu dispune de un sediu 
propriu în care să-și desfășoare activitatea, aceasta funcționând în 
spațiile din corpul C al Casei de Cultură „Adriana Trandafir” în baza 
unui contract de comodat. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată - 
 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 49 
 

 
EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO 

 ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se dorește achiziționarea mai multor camere de 
supraveghere care să suplimenteze numărul celor existente în comună 
și care vor fi amplasate în zonele predispuse acțiunilor infracționale 
(furturi): 

- satul Scheau – zona fostă Fermă 
- satul Luncă 
- Bascov – Centru 
- Str. Stejereț - zona blocurilor 
- Sat Valea Ursului – zona Stadion 
- Sat Mica – zona obiective publice (școli, dispensare, biserici) 
- Sat Brăileni 
- Sat Uiasca 
- Sat Glâmboc 
- Str. Rotărești DN. 

În prezent, pe raza comunei Bascov sunt amplasate camere de 
supraveghere video în locurile cele mai vulnerabile din comună, iar 
baza de date (înregistrările) este stocată la Secția de Poliție din Bascov. 
Suplimentarea numărului de camere de supraveghere în comună este 
destinată să asigure un climat de siguranță în cadrul spațiului public 
pentru cetățenii comunei. 
Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient de culegere 
a datelor, de documentare și de suport în coordonarea acțiunilor 
agenților de la Poliția Locală Bascov. 
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Justificarea 
proiectului: 

Creșterea siguranței și securității sociale a cetățenilor comunei ca 
premisă a dezvoltării durabile și a îmbunătățirii calității vieții. 
Prevenirea infracționalității și monitorizarea traficului rutier. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 50 
 

 
ACHIZIȚIONARE UTILAJE  

PENTRU ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 
AL COMUNEI BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se dorește achiziționarea următoarelor tipuri de utilaje: 
- utilaje pentru amenajarea drumurilor și șanțurilor: excavatoare, 

autogredere, mașini de transportat material (pietriș, pământ); 
- utilaje de împrăștiat material antiderapant; 
- utilaje pentru curățarea drumurilor; 
- utilaje pentru cosmetizarea pomilor, a parcurilor și a spațiilor 

verzi; 
- utilaje pentru spălatul străzilor; 
- autogredere speciale pentru deszăpezirea drumurilor comunale 

și vicinale. 
Utilajele vor fi folosite pentru întreținerea domeniului public și privat 
al comunei. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Lipsa unor utilaje necesare întreținerii domeniului public și privat al 
comunei. 
Creșterea eficienței sectorului public. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
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Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 51 
 

 
ACHIZIȚIONAREA DE PUBELE PENTRU COLECTAREA 

SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ȘI ORGANIZAREA DE 
CAMPANII DE EDUCARE A POPULAȚIEI PRIVIND 

COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR MENAJERE ȘI 
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 
 

Descrierea 
proiectului 
 

Prin proiect se dorește achiziționarea de pubele pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor pe cele trei fracții: hârtie, plastic și sticlă. Acestea 
vor fi amplasate atât în satul de reședință, cât și în satele componente 
comunei Bascov. 
Informarea publică a cetățenilor cu privire la colectarea selectivă a 
deșeurilor. Organizarea unor campanii periodice de conștientizarea a 
populației privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere și 
protejarea mediului înconjurător. 
  

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea condițiilor de colectare a deșeurilor în vederea reciclării 
și valorificării acestora. 
Colectarea selectivă a deșeurilor este necesară pe de o parte, în vederea 
valorificării acestora în urma reciclării, iar pe de altă parte pentru 
evitarea poluării mediului înconjurător. 
Creșterea gradului de confort a locuitorilor comunei. 
Îmbunătățirea calității vieții și a mediului înconjurător. 
 

Studii existente 
 
 

Idee de proiect 
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Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 52 
 

 
ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE INFORMARE  

PRIVIND ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE  
ÎN COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Proiectul își propune înființarea unui centru de informare și consultanță 
în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Centrul va dispune 
de baza materială și logistică necesară pentru a oferi consultanță de 
specialitate viitorilor beneficiari (persoane fizice, persoane juridice, 
unități administrativ – teritoriale) de proiecte finanțate din fonduri 
europene. 
Centrul va avea amenajate săli de curs pentru formarea profesională a 
persoanelor neocupate din comună și din localitățile învecinate. 
Centrul va fi amplasat ori în zona Centru Bascov (în situația în care se 
va găsi terenul necesar construirii centrului) ori în zona satului Scheau 
„punctul Școală”. 
 

Justificarea 
proiectului: 

Lipsa unui astfel de centru în comuna Bascov. 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
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Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

368 
 

 
PROIECTUL 

NR. 53 
 

 
CAMPANII DE ÎNDRUMARE A MICILOR 

ÎNTREPRINZĂTORI ÎN VEDEREA OBȚINERII FINANȚĂRII 
DE PROIECTE ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Organizarea unor campanii de informare și îndrumare a locuitorilor în 
ceea ce privește posibilitatea accesării fondurilor europene pentru 
dezvoltarea propriilor afaceri. 

Justificarea 
proiectului: 

Dezvoltarea mediului de afaceri și creșterea nivelului de cunoaștere al 
locuitorilor cu privire la modul de accesare a fondurilor europene în 
perioada de programare. 
Diversificarea activităților antreprenoriale. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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PROIECTUL 

NR. 54 
 

 
DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PRIN 

PREGĂTIREA ȘI FORMAREA CONTINUĂ A 
PERSONALULUI DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

 
Descrierea 
proiectului 
 

Formarea profesională a funcționarilor publici prin participarea 
continuă la cursuri și programe de perfecționare și specializare. 

Justificarea 
proiectului: 

Îmbunătățirea activității profesionale a personalului din cadrul 
Primăriei Bascov. 
Integrarea activă și asigurarea calității actului profesional. 
 

Studii existente 
 

Idee de proiect 

Valoare estimată 
 

- 

Posibile surse de 
finanţare 

Buget local 
Buget de stat 
Fonduri europene 
Alte surse 
 

Perioada estimată 
de implementare 
 

2014 – 2020 
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CAPITOLUL X 
 

PARTENERIATE OPORTUNE 
 
 

Deoarece numeroase activităţi îşi pot găsi rezolvarea doar în cadrul unor parteneriate, 
se propune pentru următoarea perioadă, încheierea unor parteneriate cu: 
 

- alte administraţii publice; 
- instituţii de învăţământ şi cultură; 
- ONG-uri; 
- agenţi economici. 
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 Comuna Bascov face parte din: 
a) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Pitești” 

 Din A.D.I. „Zona Metropolitană Pitești” fac parte Consiliul Județean Argeș, muncipiul 
Pitești, orașul Ștefănești și comunele Albota, Bascov, Băbana, Budeasa, Mărăcineni, Micești 
și Moșoaia. 
 
 Obiectivul general al asocierii urmărește dezvoltarea economică integrată a Zonei 
Metropolitane Pitești prin derularea unor proiecte comune în domenii economice, sociale și 
administrative, precum și în alte domenii specifice de parteneriat și de colaborare. 
 
 Asocierea se direcționează către următoarele principale activități: 
 ● elaborarea, menținerea și implementarea unui concept strategic coerent de 
dezvoltare economică a Zonei Metropolitane; 
 ● elaborarea de proiecte de interes pentru Zonă; 
 ● obținerea de fonduri de finanțare nerambursabilă și elaborarea de documentații 
tehnico – economice pentru dezvoltarea Zonei; 
 ● atragerea de investiții directe pentru Zonă, atât din categoria celor străine, cât și a 
celor autohtone; 
 ● alte activități relevante pentru dezvoltarea Zonei Metropolitane Pitești. 
  
 În scopul creșterii competitivității teritoriului metropolitan, unitățile teritorial – 
administrative componente, vor putea dezvolta și întreține:  

- drumurile, podurile și lucrările de artă aferente acestora; 
- rețelele de apă, canalizare, termoficare, electricitate etc.; 
- transportul public; 
- educația, cultura și sportul; 
- sănătatea și serviciile sociale; 
- managementul deșeurilor; 
- siguranța cetățenilor; 
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- alte servicii specifice. 
  
 b) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – Extindere Canalizare și Reabilitare 
Rețele de Apă și Apă Uzată. 
 
 c) Comuna Bascov s-a înfrățit cu localitățile Casetas din Spania, Kaspichan din 
Bulgaria, Celico și Moinacco  din Italia. Acordurile de înfrățire vizează relații de colaborare la 
nivel cultural, economic și social. 
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CAPITOLUL XI 
 

MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTARE 
 
 
 Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă sistemul de realizare a 
proiectelor, programelor şi politicilor prevăzute în strategie, de colectare şi raportare a 
informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor, asupra succesului şi impactului acestora, relativ 
la dezvoltarea comunităţii. 
 
 Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 
► evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul alocat 
► constatarea durabilităţii proiectelor implementate 
 
 Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de participarea tuturor 
locuitorilor la procesul de implementare şi monitorizare a acesteia. În procesul implementării 
prezentei strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând responsabilităţi bine 
determinate, îndeplinind rolul de implementator sau de control al proiectelor planificate. În 
plan instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor fi: 
 
► administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria) 
► agenţii economici 
► societatea civilă 
► locuitorii comunei 
► structurile externe (instituţii judeţene) 
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 Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în principal 5 subetape: 
 
A. Adoptarea  
 În cadrul acestei etape strategia va fi supusă dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor 
se vor opera recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local în vederea 
aprobării. 
 
B. Implementarea 
 În cadrul implementării se vor realiza acţiunile, activităţile, măsurile şi proiectele 
concrete de implementare. Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 
necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în proiect şi partenerii implicaţi în 
realizarea proiectului, sursele de finanţare. 
 
C. Monitorizare 
 Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activităţi, rezultate, buget, 
patrimoniu, performanţele personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în 
sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, 
informaţia necesară, colectarea informaţiei, modul în care a fost folosită informaţia, 
ritmicitatea folosirii informaţiei, persoana care a cules informaţia. Monitorizarea 
implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliţi iniţial. În cazul 
înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare. 
 
 Monitorizarea implementării se va realiza pe o structură de evaluare care va avea în 
componenţă reprezentanţii tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare. Structura aparatului de 
monitorizare va fi următoarea: 
◘ comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei; 
◘ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare; 
◘ secretariat. 
 



Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2014 – 2020 
a comunei BASCOV, județul ARGEȘ 

 
 

 

377 
 

 Responsabilităţile de bază sunt: 
→ planificarea implementării acţiunilor; 
→ elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de implementare; 
→ coordonarea activităţilor de implementare, a acţiunilor şi proiectelor; 
→ coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare în scopul realizării problemelor 
identificate; 
→ monitorizarea implementării; 
→ elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către consiliul local; 
→ acordarea consultanţei tehnice şi consultative în toate domeniile; 
→ elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare; 
→ analiza deciziilor privind problemele comunităţii locale; 
→ elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie; 
→ elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare. 
 
D. Evaluarea implementării strategiei 
 Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiţi 
indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări 
intermediare, pe faze de implementare. 
 
E. Analiza impactului 
 Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum 
influenţează criteriile de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor efectua 
studii de impact de specialitate înaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp 
după finalizarea proiectului. 
 
 Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât permanent, cât şi periodic 
un raport asupra stadiului de implementare a proiectelor. 
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CAPITOLUL XII 
 

CONCLUZII 
 
 

Dezvoltarea comunei Bascov nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice 
locale, ci ţine şi de voinţa şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi constant în 
realizarea obiectivelor strategice. 
 
 Strategia de dezvoltare locală a comunei Bascov pentru perioada 2014 - 2020 va 
folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a comunei prin realizarea priorităţilor stabilite 
vizând creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil pentru 
existenţa viitoare a comunei. 
 

Comuna Bascov se confruntă cu problemele specifice unei comunităţi medii, iar 
autorităţile locale trebuie să îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de 
transformare, fructificând oportunităţile de care beneficiează comuna. 
 
 Realizarea obiectivelor propuse este în strânsă dependenţă cu sursele de finanţare 
nerambursabile care pot fi atrase, deoarece bugetul local nu are capacitatea de a susţine 
realizarea acestora. 
 
 Obiectivul principal este îmbunătățirea calității vieții, atragerea investitorilor și crearea 
locurilor de muncă, fapt prevăzut de administraţia locală şi susţinut cu fermitate de 
comunitatea locală.  

 
Modernizarea drumurilor, investiții în infrastructura de utilități prin extinderea rețelei 

de apă și canalizare, dezvoltarea sectorului agricol prin înființarea unui depozit pentru 
preluarea și prelucrarea legumelor de la producătorii locali, înființarea sistemului de irigații, 
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investițiile în infrastructura educațională și culturală sunt câteva din prioritățile pe care 
administrația locală și le propune pentru perioada de programare financiară 2014 – 2020. 
  

Analizând situația socio - economică, apreciem faptul că atât resursele materiale, 
naturale cât și cele umane sunt utilizate insuficient, fapt care determină un anumit grad de 
impulsionare și de stimulare a tuturor factorilor locali în dezvoltarea comunei Bascov. 
 

În viitor se va urmări dezvoltarea potențialului economic prin atragerea forței de 
muncă, sprijinirea inițiativelor particulare și a investițiilor din fonduri bugetare, atragerea 
fondurilor europene în scopul realizării de proiecte sustenabile care să răspundă nevoilor 
comunității cât și atragerea capitalului privat autohton în scopul realizării unor unități de 
prelucrare a produselor autohtone. 
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În concluzie, în acest context se poate 

menţiona că strategia de dezvoltare locală 

elaborată pentru comuna BASCOV, judeţul 

ARGEȘ este r e a l i z a b i l ă în condiţiile 

precizate şi se va adapta periodic cerinţelor şi 

necesităţilor apărute, astfel încât aceasta să fie       

r e a l i s t ă  şi  a p l i c a b i lă. 
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