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Cuvant inainte 

 

 

De la bun inceput am fost constient ca Administratia Locala are 

obligatia sa propuna comunitatii programe pentru reabilitarea zonei. 

In aceste conditii, de cand mi-ati acordat increderea dumneavoastra 

am facut tot ce mi a stat in putinta sa modernizez aceasta comuna si sa 

o aduc la nivelul demn de a se integra in Uniunea Europeana. 

Proiectele pe care le-am intreprins pana acum si cele viitoare 

sunt facute pentru a inbunatatii viata locuitorilor  comunei Bezdead. 

Aceasta strategie de dezvoltare locala vizeaza o perioada de 7 ani si 

poate fi realizata prin vointa dumneavoastra. 

Va reamintesc ca scopul acestei strategii este de a demara si 

finaliza proiectele prin care vom reusi sa modernizam comuna din 

care facem parte cu mandrie. 

Ca primar al comunei Bezdead va multumesc ca m-ati sprijnit 

pana acum si am incredere totala ca si de acum inainte vom forma o 

adevarata echipa si impreuna vom sarbatori finalizarea oricarui 

proiect evidentiat in strategia de dezvoltare locala. 

 

 

Primar comuna Beadead, 

Teodora Anghelescu 
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I.INTRODUCERE 

 

 

 

 

 

Strategia de dezvoltare a comunei Bezdead pentru perioada 2014- 2020, a fost 

realizata pe o perioada de 7 ani. Aceasta urmareste dezvoltarea durabila prin 

valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al 

Planului National de Dezvoltare 2014- 2020. Acesta vizeaza „reducerea cat mai rapida 

a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre 

ale Uniunii Europene”(sursa: PND 2014- 2020). 

 

Prezentul document este realizat la solicitarea reprezentantilor Primariei Bezdead 

din judetul Dambovita si reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de 

dezvoltare a Comunitatii  pe urmatorii 7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscuta utilizand 

metodele de cercetare formala cu cele doua ramuri: cantitativa si calitativa. Astfel in 

ceea ce priveste cercetarea calitativa, operatorii au utilizat interviuri in profunzime, iar 

cercetarea cantitativa a fost realizata prin utilizarea anchetelor. 

 Instrumentul de colectare a datelor din ancheta este chestionarul aplicat 

cetatenilor comunei Bezdead din judetul Dambovita, iar formele evaluative luate in 

considerare sunt ratingurile insumate. Esantionarea de tip neprobabilistic – accidental 

se face in functie de numarul de locuitori ai comunei, iar la final se analizeaza rezultatele 

si se interpreteaza. In acelasi timp se evalueaza si impactul actiunilor intreprinse pentru 

public. 

 

Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile 

actuale ale comunitatii si atingerea acestora in viitor. 

 

Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana va fi necesar sa ajungem la 

un nivel de trai similar celorlalte tari integrate, prin atingerea unui produs intern brut (PIB 

- indicator macroeconomic care reflecta suma valorii de piata a tuturor marfurilor si 

serviciilor destinate consumului final, produse in toate ramurile economiei in interiorul 

unui stat in decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, Romania va 

beneficia in perioada 2014- 2020 de finantari pe diverse domenii. 

 

Strategia de dezvoltare locala a comunei Bezdead reprezinta instrumentul de 

lucru al administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala. Astfel 

se va orienta gandirea, decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre 

premisele obiectivelor. Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate 
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urgentelor, avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente. In aceste 

conditii, toti factorii interesati de progresul economico-social al comunei vor beneficia de 

acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indica atat 

directiile de dezvoltare specifice, cat si actiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare 

proiecte ale administratiei publice locale.  

            Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat 

adaptarea tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de 

dezvoltare locala sa fie in consens cu aspiratiile locuitorilor comunei Bezdead.  

Importanta acestui aspect este data atat de certitudinea implicarii viitoare a comunitatii 

in implementarea strategiei de dezvoltare locala,  cat si de posibilitatea asumarii depline 

si constiente a acesteia. 

In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administratia publica locala 

lanseaza procedura de consultare a comunitatii din localitatea Bezdead asupra 

propunerii finale. 

 

 Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele 

instrumente si proceduri de lucru: 

 

 analiza de continut; 

 analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant; 

 comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive; 

 interviuri in profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura 

domeniilor cheie analizate in cadrul studiului; 

 analiza SWOT; 

 interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politica, 

staretegie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si 

locale. 

 

La fel de importanta in procesul de cercetare este validitatea interna si externa 

pentru ca se prezinta concluziile din datele colectate si se preocupa de ideea daca 

fenomenul cercetat este reprezentativ.  

 

Legislatia europeana 

 

Auditul comunei Bezdead respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa 

cu documente legislative si de politica de dezvoltare, reper atat la nivel european si 

national, cat si  regional-local. Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Bezdead 

trebuie sa fie in contextul geo-strategic, institutional, administrativ, economic, social si 

cultural european, iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in 
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conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu 

Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2014- 2020.  

Viziunea de dezvoltare a comunei Bezdead trebuie sa inglobeze materializarea in 

timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni 

europeni. In aceste conditii, Bezdead trebuie sa se dezvolte ca o comuna europeana, cu 

standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie – infrastructura, industrie, 

agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, 

sanatate, siguranta cetateanului etc, dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la nivel 

regional potentialul existent. Valorificarea acestuia  in paralel cu initierea, sustinerea si 

materializarea unor demersuri actionale si investitonale se poate realiza prin atragerea 

de surse publice si private. Astfel, se propune ca localitatea Bezdead sa se impuna ca 

un actor local. 

 

Legislatia europeana 

 

Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuita 

Agenda Sociala 2005 – 2010 

Agenda 21 

Cartea Alba in domeniul Politicii Europene de Transport 2001 

Politica de coeziune in sprijinul cresterii economice si al locurilor de munca – Orientari 

strategice comunitare pentru perioada 2014- 2020 

Programul de Invatare Continua pe Parcursul Vietii 2014- 2020 

Memorandum asupra invatarii permanente 2000 

Strategia Europeana de Ocupare 

Programul Tineri in Actiune 2014- 2020 

Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene 

Programul de Actiuni al Comunitatii Europene in domeniul sanatatii si protectiei 

consumatorului 2014- 2020 

Agenda Sociala 2005 – 2010 

Carta Sociala Europeana Revizuita 

Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana 

Declaratia Universala a Drepturilor Copilului 

Directiva pentru Tratament Egal 

Directiva pentru Securitate Sociala  

Directiva Ocupationala pentru Securitate Sociala  

Strategia Europeana de Ocupare 

European Charter of Local Self-Government 
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Alte reglementari si documente comunitare relevante  

 

Al treilea raport de Coeziune – Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004  

Regulamentul Consiliului Comunitatii Europenenr. 1260/1999 privind prevederile 

generale ale Fondurilor Structurale  

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor si Documentelor de Programare 

pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and Programming 

Documents)  

Comunicarea Comisiei COM (2003)110 final, privind orientarile indicative pentru Tarile 

Candidate  

Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1685/2000 privind reguli detaliate 

pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 in ceea ce priveste eligibilitatea 

cheltuielilor aferente operatiunilor co-finantate de catre Fondurile Structurale  

Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul European 

de Dezvoltare Regionala  

Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul Social 

European  

Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale si 

de Coeziune in perioada 2007-2013 

Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social 

European  

Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul 

European de Dezvoltare Regionala  

Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social 

European  

 

Legislatia nationala 

 

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

Planul National de Dezvoltare 2007 – 2013 si 2014- 2020 

Primul Document Consultativ pentru PND 2014- 2020 

Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2014- 2020 

Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2014- 2020 

Programarea financiara indicativa PND 2014- 2020 

Programele Operational Sectoriale  

Programul Operational Regional 

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia  2014- 2020 
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Transport 

 

Master Plan General de Transporturi 

Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de 

interes national si European 

 

 

Educatie 

 

Strategia Ministerului Educatiei si Cercetarii  

Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI)  

Strategia descentralizarii invatamantului pre-universitar 

Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu  

Planul National de Actiune pentru Ocupare  

Strategia Nationala de Ocupare  

 

 

Sanatate 

 

Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii 

 

Asistenta sociala 

 

Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 

2014- 2020 

Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu 

handicap in perioada 2014- 2020 

Strategia nationala in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie 

Planul national de actiune pentru implementarea legislatiei in domeniul protectiei 

drepturilor copilului 

Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii 

Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale 

Strategia nationala de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele 

varstnice in perioada 2014- 2020 

Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati 

Strategia nationala antidrog in perioada 2014- 2020 

Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati 
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Alte norme legislative interne: 

Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala 

HG nr. 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare 

(MO nr. 694 / 02.08.2004)  

HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, 

implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004)  

HG nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea 

cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor 

structurale (MO nr. 690/30.07.2004)  

Legea nr. 315 privind dezvoltarea regionala in Romania ( MO nr. 577 / 29.06.2004)  

Legea serviciilor publice municipale 

Legea privind finantele publice locale 

 

 

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul National 

si Regional de dezvoltare, Primaria Comunei Bezdead isi va desfasura activitatea in 

urmatoarele directii: 

 

1. Dezvoltarea infrastructurii de baza. 

2. Protectia mediului. 

3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei. 

4. Regenerarea rurala.  

 

 Conditii de implementare a strategiei: 

 acordul si sustinerea planului de catre cetateni; 

 sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a 

serviciilor; 

 informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii 

planului. 
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2.Prezentarea generala a comunei 
 
2.1.Evolutia localitatii 

In cadrul retelei generale de localitati a judetului Dâmbovita, comuna Bezdead este 
situataîn extremitatea nord-est a judetului, învecinându-se cu judetul Prahova si având în 
componentasatele: Bezdead (resedinta comunei), Brosteni, Magura, Tunari, Costisata si 
Valea Morii. 

Relieful comunei este specific regiunilor de contact a dealurilor subcarpatice cu zona 
muntoasa si este strabatut de pârâul Bizdidel si afluentii sai. 

Axa principala de-alungul careia s-au dezvoltat localitatile componente este actualul 
drum judetean DJ 710 care leaga orasul Pucioasa de orasul Breaza din judetul Prahova. 
Drumul este de vale si însoteste cursul pârâului Bizdidel. Din acesta, se ramifica o serie de 
drumuri locale care deservesc zonele de locuit situate de o parte si de alta a vaii. 

Legatura cu Valea lalomitei se face prin intermediul DJ 715 pâna la DN 71, prin 
comuna Buciumeni, iar un alt drum comunal (DC 4) deserveste satele Magura si Valea 
Morii. 
2.1.1.Evolutia istorica 
Satul de centru BEZDEAD 
Numele este de origine veche, slavona : bez = fara si ded = bunic."Bezdead trebuie 
considerat ca un sinonim aproximativ al lui orfan si va fi fost, la origine, un antroponimic". 
 Dupa alte opinii numele "fara batrâni" ar arata o colonizare brusca a acestor locuri. Se 
poate presupune si ca satul a fost fondat de familii tinere în cautare de teren, de aici si 
denumirea. 

În România mai exista un singur sat numit asemanator, Bezded, comuna Garbou 
(Salaj). 

Este un sat vechi de mosneni, adica de tarani liberi neaserviti vreunui boier sau 
vreunei mânastiri, ca si satele din jur, cu ai caror locuitori pazeau plaiurile de trecere spre 
Transilvania, în calitate de plaiasi. 

Satul exista la începutul sec. XVI, la 26 VIII 1571 prezentându-se domniei un hrisov 
din 1530-1531, în care se amintea ca Efrim din Bezdead avusese ocine în Valea Lunga, pe 
care le solicitau acum mosnenii din Bezdead. La acea data satul exista, deci trebuie sa fi 
trecut 200 - 300 de ani de la obârsie, ceea ce plaseaza asezarea pe la 1230-1260, 
cercetarile arheologice urmând a defini perioada formarii. 

La 1572-1573 se spune ca satul a fost daruit Manastirii Vieros de catre Serban 
postelnicul, cu stirea mamei sale, baneasa Anca din Coiani. Nu se stie cât a ramas satul în 
stapânirea manastirii, dar în timpul domniei lui Radu Serban (1602-1611), mosnenii satului 
s-au vândut rumâni lui Leca Spatarul, dar nu au ramas prea mult în aceasta situatie, 
deoarece, dupa uciderea lui Leca Spatarul de catre Radu Mihnea, ei au reusit sa se 
rascumpere de la domn, platind o suma mare pentru acea vreme (8. III. 1616). 
Din documentele vremii rezulta ca întinderea satului în secolul XVII era foarte mare, 
cuprinzând si parti ce vor intra apoi în mosia altor sate vecine (Buciumeni, Visinesti, Vârfuri). 
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In secolul XVII locuitorii din Bezdead vor trece prin momente grele : la 10. VII. 1646 
Matei Basarab restituie manastirii Vierosu jumatate din sat daruit de Serban postelnicul din 
Coiani la 1573, când s-a început "Sfânta Manastire". 

Dupa cum rezulta din documente din secolull XVIII (februarie 1770), o parte din 
mosia satului a ramas în stapânirea Cantacuzinilor, dar cea mai mare parte a mosiilor era a 
mosnenilor. 

În prima parte a secolului XIX se produce un fenomen de coagulare a pamânturilor în 
jurul unuia sau altuia dintre boieri, negustori sau dregatori, mai întâi fiind amintit Nicola 
Diamandi Saigiu (stapân al mosiei Breaza), urmat de Stefan Belu, un grec îmbogatit din 
razboiul ruso-turc (1806-1812), ce a cumparat pamânturi prin intermediul vechililor sai, a 
falsificat acte si a izbutit sa obtina în 1820 pravila domnului Alexandru (Alecu) Sutu, prin 
care toti au ajuns clacasi si satul si mosia au fost stapânite pâna spre 1907 de urmasii sai, 
când mosia este vânduta de Barbu Belu la 17.10.1907 (dupa rascoala) lui Constantin N. 
Vasiliu-Bolnavu. 

Dupa 1821 la Bezdead functiona un important târg, iar la 1835 se solicita stapânirii 
ca târgul sa se desfasoare "martea sau joia", dar întrucât "negustorilor le vine cu greu (în) 
aceste zile sa vie la Bezdead, împartiti fiind la alte târguri", se opteaza pentru ziua de luni. 
Interesant în dezvoltarea economica a satului, în 1835 marele caminar Dimitrie Belu 
intervenea la stapânire pentru a muta "tahtul "subcârmuirii plaiului lalomitei la Bezdead, 
aceasta si pentru a-l ajuta sa tina în frâu pe taranii aserviti. 

In 1839 bâlciul se desfasura la Duminica Mare. In 1845 se solicita înfiintarea a doua 
bâlciuri cu obor de vite la 25 martie si la Duminica Tomii, dar nu s-a aprobat pentru ca la 25 
martie se facea bâlci la Branesti, iar la Duminica Tomii la Costesti (de Fieni). In anul urmator 
se cerea aprobare pentru bâlci la Duminica Floriilor si Duminica a doua dupa Pasti, dar din 
nou nu s-a aprobat, pentru ca se facea un astfel de bâlci la Zarafoaia. 

In 1864 au fost împroprietariti, în urma Reformei agrare a domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, 484 de tarani clacasi cu suprafata de 3.955 pogoane, cei mai multi fiind mijlocasi 
(209 cu doua vite), ceilalti fiind 141 fruntasi (cu patru vite), 117 toporasi (doar cu bratele) si 
17 din cei ce au primit mai putin de un pogon (în general 398 stânjeni numai pentru casa si 
gradina). 

La sfârsitul secolului XIX Bezdead era considerat "una din cele mai mari si din cele 
mai frumoase si mai bogate comune rurale din judetul Dâmbovita" 

Printre primele informatii despre preocupari cu caracter economic, se mentioneaza 
ca la 1935, în satul Bezdead functiona un cuptor de uscat prune, proprietatea Camerei 
agricole din Târgoviste, iar în 1936 existau doua mori taranesti. 

La Bezdead s-a infiintat la începutul sec. XX una din primele banci populare din tara, 
numita "Malul de rasuna ", condusa de unul din primii cooperatori români, Gheorghe 
Radulescu, învatatorul satului. 
Ca un fapt foarte interesant, în partea de nord a satului Bezdead se afla un mal inalt compus 
din straturi subtiri, in forma de placi de ardezie ce seamana din departare cu coardele unui 
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instrument muzical, numit Malul care Rasuna, iar aici se produce un ecou din cele mai 
puternice si curioase, un ecou multiplu. 
BROSTENI - date monografice 

Întrucât sunt mai multe sate cu acest nume în judetul Dâmbovita, este greu de stabilit 
vechimea sa. La 1911 existau doua sate : Brostenii din Vale, cu 23 familii si Brostenii din 
Deal cu 126 familii. La 1930 avea 357 locuitori, iar în 1975 - 162 gospodarii. Numele satului 
indica locuitorii unei regiuni bogate în broaste, regiune baltoasa. 

Scoala a luat fiinta înainte de 1844, localul fiind reparat în 1857. La 1889, întrucât 
frecventa era foarte slaba ( 2 -7 copii), scoala a fost desfiintata, fiind reînfiintata la începutul 
secolului XX, când functiona într-o camera închiriata. La 1933 avea local propriu, cu doua 
sali de clasa si doua posturi de învatator. 
COSTISATA - date monografice 

Este si el un sat cu o istorie saraca. In Dictionarul geografic este trecuta Costisata 
sau Râmata, stânca pe teritoriul satului Bezdead si catun al comunei Bezdead. La 1911 
Costisata avea 93 gospodarii, iar Râmata 154 gospodarii. La 1941 Costisata avea 536 
locuitori, iar Râmata 625 locuitori. Dupa traditia locala, numele Costisata ar aminti coastele 
dealurilor din preajma, iar Râmata o poiana râmata de mistreti. 

Scoala functiona în 1933 într-un local nou, cu doua sali de clasa, având doua posturi 
de învatator la o frecventa destul de slaba (49 elevi din 145 înscrisi). 
MAGURA - date monografice 

Este un sat mai nou. La 1810 avea 311 locuitori, cu 82 case ; la 1835 sunt trecute 
doua sate cu numele Magura ; la 1838 avea 115 familii cu 515 locuitori. La 1975 avea 280 
familii. 
Scoala s-a înfiintat în 1843, localul fiind construit în 1885. 
2.1.2.Evolutia urbanistica 

Un centru rural este produsul unui teritoriu în dinamica lui. Un teritoriu care traieste 
are necesitati continue în unele cazuri si doar la rastimpuri de anumite lucruri (are un sistem 
de nevoi). Unele se împlinesc si se rezolva pe tot parcursul suprafetei teritoriului, altele, prin 
intermediul unor organizari punctuale, în anumite puncte ale teritoriului (satele si catunele). 
Numai prin reconfigurarea organismului urbanistic istoric al unei comune în totalitatea lui, 
(evident, în masura permisa de datele obtinute), se poate face analiza evolutiei urbanistice 
si fazeologia acestei evolutii (cum este cazul si pentru comuna Bezdead). 

Comuna Bezdead este un produs al teritoriului din jurul sau, organizat pe axele 
formate din valea râului Bizdidel, ce a avut o pondere importanta în modelarea regiunii cu o 
retea hidrografica secundara formata din pârâurile afluenti ai sai de ambele laturi, asupra 
carora vremea si vremurile au produs etape de interventii si operatiuni urbanistice într-o 
perioada istorica delimitata, având conditii mai mult sau mai putin propice evolutiei, mai ales 
a celei urbanistice. 

Este necesara considerarea evolutiei comunei în întregul sau, dar si a elementelor 
sale alcatuitoare, valabile în timp: schema, forma, întinderea, zonificarea, sistemul de axe, 
poli, sistemul stradal, retele de circulatie, zona centrala, tipologia lotizarilor, tipologia si 
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organizarea interna a gospodariilor, precum si unele aspecte privind productia, finantele, 
circulatia marfurilor, a ideilor, a culturilor, a sistemelor culturale si a mentalitatilor în diferite 
epoci istorice, precum si relatiile cu teritoriul pentru a putea formula corect si coerent caile 
de evolutie ulterioara, care sa raspunda si dezideratului de durabilitate. 
Satele comunei s-au format în relatie cu albia râului Bizdidel si a afluentilor sai, cu tipologii 
specifice asezarilor în vai cu versanti accidentati. 
Satele componente ale comunei se caracterizeaza tipologic astfel: 

• din punct de vedere a formei: areolar – tentaculara ; 
• din punct de vedere a structurii retelei stradale : libera, puternic influentata de relief 

si de cursurile de apa ; 
• din punct de vedere a structurii fondului construit : adunat în zona centrala a satului 

Bezdead si afânat – însiruit în celelalte sate ; 
Tendintele de evolutie a zonei de locuit sunt evident tentaculare de-a lungul 

drumurilor principale, în special a drumului principal DJ 710A, constituind trasatura 
caracteristica a evolutiei tipologice a satelor dupa anul 1990. 

Cum sunt toate satele unite între ele si dispuse pe doua vai principale confluente în 
central de conexiune Magura, Tunari, Brosteni, vai în care debranseaza o multime de vai 
marunte, întreaga comuna are un aspect arborescent. În trecut chiar daca schema 
arborescenta exista, casele erau mai rare si mai putine si schema era mai simpla. 

Pe harta militara austriaca de la 1791-1792 este o reprezentare mai mult 
conventionala. 

Harta ruseasca de la 1835 prezinta o redare tot conventionala, dar mai fidela având 
distributie pe formele topografiei terenului, grupurilor de case, chiar în aceasta reprezentare 
conventionala. 

Harta Szatmari de la 1864 are o reprezentare mai apropiata de cea a zilelor noastre, 
caci pe ea se vad si unele drumuri 

Consecinta a ocupatiilor specifice si a mediului geografic, aici s-a dezvoltat o 
arhitectura caracterizata atât prin case etajate, cu prispa si foisoare, alaturi de locuinte cu un 
singur rând. 
2.1.2.1.Operatiuni urbanistice importante 

Cea mai veche operatiune urbanistica cunoscuta si prima foarte importanta si de 
mare amploare la nivelul comunei Bezdead este momentul înfiintarii, pentru ca numele 
satului vrea sa ne transmita ceva. Numele este de origine veche, slavona : bez = fara si ded 
= bunic. "Bezdead trebuie considerat ca un sinonim aproximativ al lui orfan si va fi fost, la 
origine, un antroponimic". 

Dupa alte opinii numele "fara batrâni" ar arata o colonizare brusca a acestor locuri, 
odata cu migratia popoarelor slave. Se poate presupune si ca satul a fost fondat de familii 
tinere în cautare de teren, de aici si denumirea. 
A doua operatiune importanta este este împroprietarirea locuitorilor (în anul 1864) pe mosiile 
lui G. Gr. Cantacuzino din Bezdead si pe mosia mânastirii Vierosu. Atunci s-a creat si 
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structura stradala de baza si schema urbanistica, mentinuta în timp si îmbogatita prin 
adaugarea de noi asezari mai mici. 

O a treia operatiune importanta a fost cea de reorganizare administrativa si de 
disparitie a unor localitati importante, precum satul Puturosu. 

Puturosu este satul care a apartinut de Bezdead de la atestarea documentara a 
acestuia, numele lui gasindu-se în toate actele de hotarnicie date pâna la momentul 1864. 
Este interesant faptul ca Puturosu era sat din Bezdead, dar într-un fel egal cu el, fiindca 
astfel nu se explica înscrirea numelui sau pe stampila localitatii care continea pe margini, 
rotund, inscriptia în chirilica: jud. Dâmbovita, plaiul Ialomita, iar în cercul interior, în partea 
superioara, desenul reprezentativ pentru jud.Dâmbovita, un tap, iar dedesubt, despartit prin 
linia de diametru, înscrisul BEZDEAD si PUTUROSU tot în chirilica, bineînteles. 

Documentul este din anul 1852. Numele i-a fost dat, probabil, de mirosul de sulf din 
izvorul de sub muntele Sultanul. Cu vremea, numele i-a fost, schimbat în Sultanu, sat 
apartinator de Ursei, apoi de Visinesti. 

O a patra operatiune urbanistica importanta a fost cea necesitata de înlaturarea 
efectelor cooperativizarii fortate, mai ales prin retrocedarea unora din parcelele fostilor 
mosneni intrate în fostele ferme I.A.S. 

Chiar daca nu imediat, a început sa-si faca aparitia arhitectura masiva de zid si 
beton, atât la constructiile de for public, cât si la cea de locuinte. 
Operatiuni minore s-au executat în legatura cu: amenajari de intersectii, usoare alinieri, 
modernizarea cailor de acces, construirea de mici dotari, etc. 
2.1.3.Evolutia urbana în context economic si social 

Pentru a întelege evolutia comunei Bezdead de la "asezare temporara = ocina", la 
"catun" sau „sat” - faza intermediara si în sfârsit "comuna", etapa care a cuprins intervalul de 
aproximativ patru secole si jumatate (începând cu începutul secolului al XVI-lea) este 
absolut necesara cunoasterea factorilor care au favorizat aparitia si dezvoltarea localitatii. 
Abia în anul 1864 a luat fiinta unitatea administrativa numita “comuna” în locul satelor de 
pâna atunci .Cârmuitorul judetului numit ”administrator” a devenit prefect , iar 
“subadministatorul” a devenit subprefect. Pârcalabul satului a devenit primarul comunei. 
Incepând de la aceasta data, conducerea comunei a fost încredintata consiliului comunal, 
organ de decizie si primarului, organ de executie. Consiliul se compunea din 9 membri alesi 
prin vot direct si secret de barbatii în vârsta de peste 21 ani, cu excluderea celor 
condamnati. Femeile nu aveau drept de vot. 
2.1.3.1.Factori favorizanti 

o Factorul geografic reprezinta raportul dintre gruparile umane si mediul natural si 
este determinant pentru ca acesta impune forma si structura terenului de folosinta, de 
factorul geografic depinzând în buna parte economia regiunii unde se afla amplasata 
respectiva asezare. 

Comuna Bezdead este situata în partea de nord-est a judetului Dâmbovita, la granita 
cu judetul Prahova, la egala distanta (15 km) între Valea Ialomitei si Valea Prahovei, la o 
distanta de 10 km de orasul Pucioasa si la 30 km de municipiul Târgoviste si orasul Sinaia 
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Teritoriul comunei ocupa o suprafata de 57,57 km², are un relief colinar si apartine 
zonei subcarpatice, fiind strabatut de apele Bizdidelului, care curge printre doua siruri de 
dealuri de la nord spre sud. 
Pe harta localitatea se situeaza între urmatoarele coordonate geografice: 

• 45º06’17,90”- 45º13’16,98“ latitudine nordica 
• 25º26’58,39’’- 25º34’37,40” longitudine estica si la aproximativ 611 metri altitudine 

deasupra nivelului marii, ceea ce defineste clar caracterul temperat al climei, determinând si 
tipologia vegetatiei, florei si faunisticii specifice. 

In împrejurimile acestei frumoase si seculare asezari omenesti se afla comunele: la 
nord -Comuna Moroeni cu satul sau Muscel, la nord – est, judetul Prahova (comunele Talea 
si Adunati), la est, comuna Visinesti si satul sau Ursei, la sud – est, comuna Vârfuri, în 
partea de sud, orasulPucioasa (Miculesti, Diaconesti) si la vest, orasul Fieni, comuna 
Buciumeni si satul sau ValeaLeurzii, comuna Pietrosita si comuna Moroeni . 
Comuna Bezdead este formata din 6 sate, amplasate astfel: 
- în lungul Bizdidelului, pe partea dreapta a acestei ape se afla satul resedinta de comuna 
Bezdead, în care este concentrata majoritatea populatiei ; 
- satul Costisata, situat în capatul dinspre nord, traversând Bizdidelul si trecând printr-o zona 
al carei toponimic local ilustreaza relieful (Râmata), pe versantul stâng al pârâului Bizdidel, 
pâna la limita cu judetul Prahova; 
- satele Tunari si Brosteni, situate pe partea dreapta a pârâului Bizdidel, îngemanate la 
podul peste acesta si cu satul Magura în punctul numit “Mlaceanca”, la limita de sud - vest a 
comunei; 
- satele Valea Morii si Magura, situate pe versantul de pe partea stânga a pârâului Bizdedel, 
în partea de est si sud - est a comunei. 

Asezarea interioara a comunei nu este înghesuita, cladirile sunt înconjurate de ograzi 
cu suficiente spatii libere, folosite pentru cultivarea zarzavaturilor si pomicultura. 
Cel mai apropiat oras de localitate este orasul Pucioasa, dar nici municipiul Moreni nu este 
departe si la fel orasul Breaza din judetul Prahova. 

Comuna este legata de Pucioasa în primul rând prin interesele economice si 
comerciale, orasul si târgul saptamânal înlesnind schimburile de produse ale populatiei, prin 
vânzari si cumparari de cereale, animale, desfacerea produselor casnice (pasari, oua, lapte 
si brânza), aprovizionarea cu zarzavaturi si marfuri industriale 

Pe lânga terenurile propice, în special pentru pomicultura, bune de pasuni si fânete, 
dar siviticulturii, albiile râurilor ofera si unele materiale de constructie. 

Pozitia geografica nu înseamna numai solul si subsolul, dar si cea strategica la fel de 
importanta pentru locuirea umana. Amplasamentul comunei a fost ales într-un perimetru 
asezat lânga dealuri, locul predilect de observare si ferit de inundatii, într-o pozitie favorizata 
de natura. 
o Factorul economic depinde de factorul geografic prin tipul de economie al zonei încare se 
afla pozitionata asezare, respectiv cele 6 sate componente ale comunei Bezdead. 

Aceasta componenta de obicei sesizata si de cercetarea arheologica, influenteaza 
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structura spatiala a asezarii, valorificarea specializata a resurselor, numarul si calitatea 
populatiei, modul acesteia de organizare si administrare. 

Un element indispensabil în evaluarea ponderii factorului economic în aparitia si 
dezvoltarea localitatii, în cazul nostru special, alaturi de contributia resurselor locale este 
dezvoltarea comertului, determinata de apropierea si pozitia localitatii fata de caile majore 
de comunicatie si de centre polarizatoare eminamente economice si comerciale. 

Pozitia geografica, resursele naturale, chiar si demografice (sporul natural al 
populatiei) sunt suficiente pentru a explica, chiar si în cazul satelor mici, ascensiunea lor 
relativ rapida de la o ocina oarecare, la catun si apoi sat de sine statator. 

Axa principala de-a lungul careia s-au dezvoltat localitatile componente este actualul 
drum judetean DJ 710 care leaga orasul Pucioasa de centrul comunei si mai departe de 
orasul Breaza. 

Drumul este de vale si însoteste cursul râului Bizdidel. Din acesta, se ramifica o serie 
de drumuri locale care deservesc zonele de locuit situate de o parte si de alta a vaii, iar 
legatura cu valea lalomitei se face si prin intermediul DJ 715 care ajunge în drumul national 
DN 71. 

o Factorul politic si administrativ nu este determinat pâna în a doua jumatate a 
secolului al XIX-lea, mai ales ca acesta nu poate fi demonstrat prin documente juridice 
(dispozitii de ordin administrativ, emise de autoritatea care reglementa si spatiul geografic 
de referinta). 
În aceasta perioada factorul politic va asigura însa, în general si nu în special, conditii de 
dezvoltare în cadrul stabil si legal, oferit de puterea centrala care se substituise formelor 
arhaice de administrare a teritoriului. Schimbarile politico-strategice din sud-estul si din 
centrul Europei din a doua jumatate a secolului al XIX-lea, au permis înjghebarea statului 
român independent, favorizând si popularea rapida si definitiva a arealului pus în discutie. 

o Factorul demografic este reprezentat mai ales de aportul migratoriu decât de sporul 
natural. Din pacate datele scrise lipsesc, ca si cercetarile antropologice. Putem numai 
sesiza, pe baza cercetarii de demografie istorica un aflux de populatie major care nu se 
poate explica numai prin sporul natural al unor comunitati umane aproape inexistente 
anterior, ci prin emigratie, realizata cel mai probabil spontan pâna la mijlocul secolului al XX-
lea. 

o Factorul etnic. Ca si cel demografic, altul decât cel de origine româna este greu de 
demonstrat, elementele stiintifice în argumentatie lipsind. Cercetarea, atâta cât este pentru 
secolul XIX, a dat la iveala o structura a locuirii, în special în perimetrul care ne intereseaza, 
specific româneasca. Asupra aportului etnic, nu se poate înca discuta în aceasta etapa de 
dezvoltare, înca rurala a habitatului. Este tot la fel de adevarat ca prezenta unor elemente 
alogene este probabila, demonstratia întrând în domeniul antropologiei. 
2.1.3.2.Concluziile cercetarilor 

Ruperea în anumite momente a echilibrului social, demografic si economic sunt 
demonstrate tocmai de investigatiile arheologice din perimetrul cercetat, care indica 
contraste puternice între o epoca si alta în privinta locuirii în sine. 
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Ocuparea integrala a spatiului de catre o populatie stabila, asezata într-un spatiu 
delimitat dupa o legislatie stabila (chiar nescrisa) se poate vorbi numai începând cu sfârsitul 
secolului al XIX-lea. 

Cercetarea arhivistica a identificat crearea mai multor vetre de sat care îsi au 
începuturile odata cu împroprietarirea din anul 1864. 

În concluzie, în mai putin de un secol se contureaza în actualul areal al comunei, 10 
asezari rurale, care vor asigura productia si schimbul local într-o zona de cca. 58 km². 
2.2.Elemente ale cadrului natural 
In aceasta lucrare sunt evidentiate: 

• elemente ale cadrului natural ce pot interveni în modul de organizare urbanistica, 
respectiv relieful, geo-tectonica, elemente hidrogeologice, clima si seismicitatea; 

• zonele supuse riscurilor naturale si antropice; 
• conditii de fundare functie de conditile geotehnice specifice; 
• elemente generatoare de riscuri specifice; 
• recomandari privind modul de autorizare si de fundare a constructiilor. 

2.2.1.Morfologia teritoriului localitatii 
2.2.1.1. Încadrarea în teritoriu 
Comuna Bezdead este situata în partea de nord – est a judetului Dâmbovita, la granita 
cu judetul Prahova, la egala distanta (15 km) între Valea Ialomitei si Valea Prahovei, la o 
distant de 10 km de orasul Pucioasa municipiul Târgoviste, la 30 km de municipiul 
Târgoviste si orasul Sinaia si la 120 km de municipiile Brasov si Bucuresti, teritoriul 
administrativ al comunei prezentând limite sinuoase ce urmaresc în cea mai mare parte 
interfluviile. 
Din punct de vedere al încadrarii geografice, teritoriul administrativ al comunei Bezdead se 
situeaza între urmatoarele coordonate geografice: 
• 45º06’17,90”- 45º13’16,98“ latitudine nordica (egal cu Lyon, Milano, Montreal) 
• 25º26’58,39’’- 25º34’37,40” longitudine estica (egal cu Helsinki) si aproximativ 611 metri 
altitudine deasupra nivelului marii. 
Teritoriul administrativ al comunei ocupa o suprafata de 57,57 kmp si se învecineaza cu: 

- la nord, comuna Moroeni cu satul sau Muscel ; 
- la nord – est, judetul Prahova (comunele Talea si Adunati) ; 
- la est, comuna Visinesti si satul sau Ursei ; 
- la sud – est, comuna Vârfuri ; 
- în partea de sud, orasul Pucioasa (Miculesti, Diaconesti) ; 
- la vest, orasul Fieni, comuna Buciumeni si satul sau Valea Leurzii, comuna 

Pietrosita si comuna Moroeni ; 
Comuna Bezdead este formata din 6 sate, amplasate astfel: 

- în lungul Bizdidelului, pe partea dreapta a acestei ape se afla satul resedinta de 
comuna Bezdead, în care este concentrata majoritatea populatiei ; 

- satul Costisata, situat în capatul dinspre nord, traversând Bizdidelul si trecând 
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printr-o zona al carei toponimic local ilustreaza relieful (Râmata), pe versantul stâng al 
pârâului Bizdidel, pâna la limita cu judetul Prahova; 
- satele Tunari si Brosteni, situate pe partea dreapta a pârâului Bizdidel, îngemanate la 
podul peste acesta si cu satul Magura în punctul numit “Mlaceanca”, la limita de sud - vest a 
comunei; 
- satele Valea Morii si Magura, situate pe versantul de pe partea stânga a pârâului 
Bizdidel, în partea de est si sud - est a comunei. 

Teritoriul comunei Bezdead se individualizeaza ca o unitate geografica distincta dar 
si asemanatoare cu alte teritorii situate în zona Subcarpatilor. Astfel, în „Dictionarul 
encyclopedic român” se precizeaza ca „Subcarpatii Prahovei”, cuprinsi între vaile Slanicul 
Buzaului si Dâmbovita, sunt caracterizati prin cea mai mare altitudine medie si cea mai 
adânca fragmentare din Subcarpati, prin prezenta unor muncele alcatuite din flis, prin 
prezenta cutelor diapire si prin alternarea unor depresiuni sinclinale (Slanic-Bezdead, 
Drajna-Chiojd, Cislau, Niscov, Mislea- Magurele, Pucioasa-Câmpina). 
Spatiul comunei Bezead împreuna cu satul Magura este asemenea unei copai, închis pe 
toate cele patru laturi si lung. Pe oriunde ai intra în Bezdead, trebuie sa cobori povârnisurile: 
si la cele doua capete ale copaii (Poiana sau Ocina) si pe partile laterale (Vârfuri si 
Buciumeni). 

Bezdeadul este ca o cetate înconjurata de Dealurile Subcarpatice, adevarate forturi 
si contraforturi, cu cote între 688,7 (Vf.Gâlma-Magura si Vf.Scobea, spre Ursei), pâna la 
1082 m (Vf.Malau). Versantii acestor dealuri sunt acoperiti cu paduri de foioase plantate de 
bezdedeni si, pe alocuri, de conifere, pe pantele molcome întinzându-se pasuni, fânete, 
livezi de pruni si meri. 

Spre pârâul Bizdidel, dealurile se reteaza uneori pe verticala, prin pereti de râpi 
drepte, râpi ce-si arata straturile orizontale de gresie, asezate teancuri-teancuri, la vedere, 
într-o salbatica splendoare (Râpa-Zânii, Coltul Morii, Malul de Rasuna). 
G.I.Lahovari, în 1898, în „Marele dictionar geografic al României”, descrie astfel spatiul : 
…„Bezdead este unul dintre cele mai mari si cele mai frumoase si mai bogate commune 
rurale din judetul Dâmbovita. În marginea comunei, în partea de N, este un mai înalt, 
compus din strate subtiri si în forma de placi de ardezie, ce seamana din departare cu 
coardele unui instrument muzical. Acest mal minunat, în toate verile este vizitat de persoane 
ce vin pe la baile Pucioasa. Pe lânga drumul cel plin de pozitii încântatoare, vizitatorul 
admira, dupa ce a sosit la Bezdead, nu numai marimea comunei si frumusetea ei, dar si 
situatia locului pitoresc, care se numeste Malul-de-Rasuna. Locul poarta acest nume, pentru 
ca se produce aici un ecou din cele mai puternice si mai curioase.” 
2.2.1.2.Consideratii geomorfologice 

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul comunei Bezdead se încadreaza 
dealurilor subcarpatice care în aceasta zona se caracterizeaza printr-un relief variat, de la 
sesuri aluvionare la dealuri înalte cu versanti abrupti. 

Din punct de vedere morfologic comuna Bezdead este situata în zona Subcarpatilor 
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interni, ce poarta denumirea de Subcarpatii Ialomitei si partial pe zona montana din partea 
de sud a Bucegilor. 

Teritoriul administrativ al comunei Bezdead se situeaza in bazinul hidrografic al 
pârâului Bizdidel marginit de valea Ialomitei si valea Cricovului. 
Conform autorului prof univ. dr. Mihai Ielenicz în lucrarea „România – Harta fizica” pe 
teritoriul comunei Bezdead apar urmatoarele unitati de relief : 

- zona muntoasa; 
- zona deluroasa; 
- zona depresionara creata de eroziunea pârâului Bizdidel cu un nivel de terasa + 

albia majora a pârâului si conurile de dejectie ale retelei hidrografice secundare. 
Zona muntoasa 

Reprezentata prin partea de sud a muntilor Bucegi, zona muntoasa ocupa partea de 
nord a teritoriului comunei pâna în dreptul satului Costisata, limita de nord a intravilanului. 
Se caracterizeaza printr-un relief cu altitudini de maxim 1070 spre vârful Malaului de pe 
teritoriul comunei Moroieni, sat Muscel, cca 900 m spre vârful Runcu Bezdeadului, la limita 
cu comuna Buciumeni, respectiv 911,3 m în vârful Magura, situat la limita cu localitatea 
Adunati (din judetul Prahova). 
Litologia si tectonica este refectata în morfologia zonei muntoase. 
Rocile dure se regasesc în formele proeminente, iar rocile moi (marnele de Gura Beliei din 
cadrul sinclinalului Talea - Zlacu, formeaza o zona depresionara, pe care s-au canalizat 
vaile Zlacu si Belciuga. De asemenea pe rocile siltito – pelitice se produc frecvent alunecari 
de teren. 
Zona deluroasa 

Aceasta zona se caracterizeaza printr-un relief de culmi deluroase înalte, cu altitudini 
cuprinse între 650–750m, cu mici variatii (Plaiul Stârminilor–719m, vârful Scobea 687,9m, 
vârful Mercani 748m, pe partea stânga a vaii Bizdidel, iar partea dreapta, vârful Banului 
649,3m si Magura Bela 664,82 m, pe dealul Magura). 

Versantii au pante abrupte si sunt afectati de fenomene de instabilitate (alunecari si 
prabusiri) si zone de eroziune ale organismelor torentiale. Relieful reflecta litologia si 
structura specifica zonei. 

Pe terenurile ocupate de depozite miocene reprezentate predominant prin gresii cu 
stratificatie cvasiorizontala se dezvolta un relief etajat cu vai adânci, uneori în forma de V. 
Versantii vailor sunt marcati adesea de abrupturi rezultate în urma eroziunii sau de-alungul 
liniilor tectonice (Malu de Rasuna, Coltii Morarului, valea Costisata), pe versantii lipsiti de 
vegetatie producându-se fenomene de instabilitate, ce se manifesta ca prabusiri de roci. 

Zona afectata de structura în pânze cu alternante de roci moi (marne) cu roci dure 
prezinta un relief intens fragmentat si afectat de fenomene de instabilitate (zona localitatii 
Magura). Traseul pârâului Bizdidel este conditionat de structura zonei. 

Dupa iesirea din zona montana, traseul pârâului urmareste în mare parte axul 
sinclinalului Breaza – Bezdead – Buciumeni. La intrarea pe structura pânzelor de sariaj, 
traseul pârâului face o cotitura de 90º, datorita unei falii transversale cu directia nord – sud. 
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Dupa cca. 2 km, traseul urmareste paralel structura geologica a pânzei de Tarcau, afectata 
de o falie cu directia NE – SW. 
Zona depresionara 

Pârâul Bizdidel a creat de-alungul traseului sau o zona depresionara marcata de 
terase cu latimi variabile. Terasa apare ca o banda continua cu latimi variabile, mai ales pe 
partea din dreapta a pârâului Bizdidel. 

In zonele de debusare a afluentilor pe zona de terasa, apar conuri de dejectie pasive 
sau active, iar zona depresionara prezinta latimi mai mari. 

Teritoriul comunei Bezdead apartine bazinului hidrografic al râului Ialomita cu 
afluentul sau pe stânga, pârâul Bizdidel. 

Reteaua hidrografica din zona este dominata de pârâul Bizdidel, care curge cu o 
directive nord - sud, în partea de nord si apoi nord - est, sud - vest, precum si de afluentii 
sai: Moraneasa, Talea, Slacul, Motoful, Coporodul si Valea Leurzii, fiind completata de 
numerosi torenti, ce brazdeaza versantii si asigura cea mai mare cantitate de apa din 
precipitatii. 
Pârâul Bizdidel prezinta un curs permanent cu o directie variabila, functie de structura si 
tectonica zonei. 

In partea de nord a comunei, în perioadele secetoase pârâul Bizdidel seaca. 
Albia majora si terasele pârâului Bizdidel prezinta o mai mare dezvoltare în raza 

satului Bezdead, începând de la confluenta cu valea Slacul si pâna în amonte de satul 
Magura si Tunari, unde îsi schimba directia de curgere. 

O parte din torentii ce fragmenteaza partea de nord a comunei Bezdead, satul 
Costisata se dreneaza catre pârâul Bizdidel prin valea Coclandei care colecteaza apa din 
precipitatii a organismelor torentiale – valea Magarii, valea Silistei si pârâul Costisata. 
Pe teritoriul satelor Tunari, Magura si Brosteni, pârâul Bizdidel (dupa unii autori Bizdidel) 
prezinta o albie mai îngusta, terasele aproape lipsind. 

Bazinul restrâns de receptie ca si permeabilitatea redusa a stratelor ce constituiesc 
bazinul, fac ca prin procesul lent de infiltrare, apa sa se poata mineraliza si concentra în 
saruri prin modificari ce se produc în roca (sulfati) ca si prin simplul proces de dizolvare 
(sare). 

Linia de sariaj Macla din dreptul satului Magura aduce la zi formatiuni acvitaniene, 
care genereaza mici izvoare de apa puternic mineralizata, apele izvoarelor având caracter 
sulfuros, clorosodic. 

Reteaua hidrografica secundara este formata dintr-o serie de cursuri de apa cu debit 
temporar: vaile Zlacu, Belciuga, Baciului, Coporodului, Macului, Dedii, valea lui Coman, 
Leurzii, Bârzei pe partea dreapta si valea Omului, valea Sarata si valea Morii pe partea 
stânga. 

Aceste vai au caracter torential în zona deluroasa (datorita pantei mari), dezvoltând 
forte de eroziune si transport mari la precipitatii abundente de bazin . 

La iesirea din zona deluroasa, în apropiere de confluenta cu pârâul Bizdidel, Valea 
Coporodului si Valea lui Coman formeaza microdepresiuni de contact, în care albia vaii se 
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largeste, dar este usor instabila. 
Abundenta apei din albia minora a pârâului Bizdidel variaza cu caracteristicile 

geologice ale stratelor sectionate si cu dimensiunile bazinului, în sectiunile puternic flisoide, 
cu înclinare inversa producându-se pierderi de apa pe planurile de sistuozitate. 

Având în vedere structura geologica a zonei putem spune ca nivelul acvifer freatic 
este superficial, singura sursa care-l alimenteaza fiind apa provenita din precipitatii. 

Din cartarea fântânilor existente în zona se constata o variatie a caracteristicilor de 
potabilitate, datorita formatiunilor miocene care produc mineralizarea apei si chiar o fac 
nepotabila, precum si contaminarea apei din punct de vedere organic. 
2.2.3.Conditii geologice, pedologice si resursele subsolului 
2.2.3.1.Conditii geologice 

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Bezdead apartine zonei interne a 
avantfosei si prezinta complexitate majora prin succesiunea variata a depozitelor antrenate 
într-o tectonica complexa a pânzelor de sariaj acoperite de cuvertura post tectonica. 

Zona subcarpatica în care este situat Bezdeadul este caracterizata prin formatiuni de 
flis cretacic, în partea de nord. 

În sinclinalul Bezdead-Buciumeni-Costesti si la sud de linia Ursei-Berevoiesti, 
Vulcana de Sus sunt prezente formatiuni paleogene. 

Formatiunile miocene sunt reprezentate numai prin gresii, marne cu gipsuri si 
conglomerate, dar acestea apar numai pe axul sinclinal Bezdead-Costesti. 

Stratele orizontale de flis, dovedind înclinarea destul de mare a vadului de curgere a 
apelor si îngustimea vaii, sunt numeroase la Bezdead: Valea-Sarata, Cotul Morii, 
Dumbraiana, Râpa-Bapciului, Malul de Rasuna, Valea Ciorii, Valea Omului, Valea Niculai, 
Gâlma(Magura) si, în Costisata: Râpa Zânii si Râpa Costisetii. 

Din punct de vedere geotectonic, de la nord la sud, zona apartine cuverturii 
posttectonice a unitatilor cu tectogeneza cretacic superior, dacidelor externe, cuverturii 
posttectonice a unitatilor cu tectogeneza miocen inferioara si moldavidelor. 
Depozitele cuaternare acopera pe anumite portiuni aceste formatiuni. 

• Cuvertura posttectonica a unitatilor cu tectogeneza cretacic superior ocupa o mare 
parte din teritoriul localitatii Bezdead, în partea de nord vest a lui, pe valea Zlacului, în cadrul 
sinclinalului Talea – Zlacu, unde apar marne de Gura Beliei constituite din marne rosii albe 
si verzui de vârsta maestrichtian- paleocen (ma+ Pg1gb); 
• Dacidele externe 

Cea mai reprezentativa unitate a Dacidelor externe este pânza de Ceahlau, digitatia 
Bratocea, ce afloreaza în partea de nord a comunei. 
Digitatia Bratocea cuprinde: 

o Strate de Sinaia- Orizontul cu Lamellaptychus angulocostatus constituit din: 
a.Faciesul breciilor cu sisturi cristaline mezozonale si 
b.Faciesul breciilor cu sisturi cristaline epizonale, de vârsta barremian-

hauterivian (h+ br1); 
o Partea externa a unitatii de vârsta barremian-aptiana este constituita din: 
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a.Flis marnos cu brecii si calcarenite - strate de Comarnic barremiene (br); 
b.Flis marnos- strate de Vârful Radacinii - de vârsta aptian inferior (ap1); 
c.Facies grezos- aptian (ap); 

o Conglomerate si gresii masive - conglomerate de Coltii Bratii - de vârsta albiana 
(al) - în dealul Runcului; 

o Siltite, marne cenusii - visinii, albe si negre - Seria de Dumbravioara – 
turonianvraconiana (vr2-tu). 
• Cuvertura posttectonica a unitatilor cu tectogeneza miocen inferioara, care formeaza 
flancurile sinclinalului Breaza – Bezdead (sinclinal compozit al Slanicului) constituita din: 

o Gresii masive si marne rosii de vârsta campanian (cpgm); 
o Marne din Gura Beliei - constituite din marne rosii - albe si verzui de vârsta 

maestrichtian- paleocen(ma+ Pg1gb); 
o Facies de Sotrile care este constituit din: 

-Orizontul cu argile violacee (Pg1) de vârsta paleocen; 
-Orizontul inferior de flis (y) - ypresian; 
-Orizontul marnelor calcaloase de Crevedia - lutetian (lt cv); 
-Orizontul superior de flis(lt- pr)- lutetian- priabonian; 
-Orizontul marnelor calcaroase de Buciumeni (pr b) - priabonian. 

o Faciesul de Valea Caselor care contine: 
-Orizontul inferior al menilitelor (Pg3mi) - paleogen superior; 
-Orizontul sistuos (Pg3st); 
-Molasa de Doftana cu gipsuri, conglomerate, gresii si intercalatii de argile de 

vârsta miocen inferior si mediu. Pe valea Sarii sunt semnalate diapire de sare cu un izvor de 
apa sarata. 

• Unitatile moldavidelor sunt pânze de cuvertura, constituite numai din formatiuni 
sedimentare, în cea mai mare parte de tip flis si subordonat de tip molasic - dezlipite de pe 
subasmentul lor primar si sariate spre exterior, în cea mai mare parte peste platformele din 
fata Carpatilor. 

In sectorul studiat zona interna a avantfosei se suprapune în mare parte unitatilor 
moldavice, pe care le acopera în întregime spre vest. In zona studiata pânzele ce alcatuiesc 
unitatea moldavidelor apar în partea de sud, în dreptul satului Magura si sunt urmatoarele: 

-Pânza flisului curbicortical; 
-Pânza de Macla; 
-Pânza argilelor rubanate; 
-Pânza de Tarcau. 

Pânza flisului curbicortical este sariata peste pânza de Macla, apare ca o banda cu 
grosimea maxima de cca. 700 m si are o particularitate deosebita în acest sector, prin 
dezvoltarea în intervalul vraconian-turovian (vr-tufn) a unui flis grezos marnos cu brecii 
sedimentare cu elemente de marne si brecii calcaroase, local gresii masive - Seria de Fieni. 
Partea superioara a turonianului (tu2bc) este reprezentata printr-un orizont gros de circa 30 
- 400m de marne cenusii cu concretii calcaroase (Marne de Boncu). 
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Pânza de Macla afloreaza între pânza flisului curbicortical si pânza argilelor rubanate si 
are o latime de cca. 800 m pe versantul stâng. Este reprezentata în zona prin formatiuni de 
flis sistuos cenusiu închis (vr-tu mc). 
Pânza argilelor rubanate este reprezentata prin albian cu Flis grezos sistuos cenusiu si 
Albian – Paleocen cu argile rosii, cenusii, verzi, gresii si brecii cu elemente de granodiorite, 
gresii masive cu lutite verzi. 
Pânza de Tarcau apare în extremitatea sudica a teritoriului administrativ al comunei 
Bezdead si este reprezentata prin: 

o depozite oligocene constituite din: 
-Flis sistuos cu marno calcare sistuoase - Strate de Pucioasa (Pg3p); 
-Flis grezos - Gresia de Fusaru (Pg3f). 

o depozite oligocen- miocene alcatuite din: 
-Flis sistuos cu un nivel de tufuri si bentonite - Strate de Vinetisu (omv); 
-Brecii sedimentare cu lame de roci cretacice si paleogene (olistostroma); 
-Facies de Slon (omsl); 
-Sisturi disodilice cafenii cu tufuri si bentonite, gresii micacee - gresia de 

Tunari în baza si orizontul superior al sisturilor disodilice(m1ds). 
Cuaternarul este reprezentat în zona prin holocen superior. 

Holocenul superior este constituit din depozite ce apartin zonei de terasa, depozite 
proluviale ale conurilor de dejectie, depozite aluvionare depuse în zona de albie majora si 
depozite coluviale ale alunecarilor de teren. 

Depozitele holocene ce alcatuiesc zona de terasa unde se dezvolta o parte a vetrei 
satelor comunei Bezdead, bordeaza cu precadere malul drept al pârâului Bizdidel si sunt 
constituite din pietris cu bolovanis si nisip, nisipuri prafoase, prafuri nisipoase si argile 
nisipoase prafoase. 

Depozitele sesului aluvial apar în albia majora a pâraielor din zona si sunt constituite 
din pietrisuri cu bolovanis si nisip ce se dispun peste un relief de eroziune în roca de baza. 
Elementele de pietris si bolovanis sunt putin rulate, datorita distantei mici fata de aria sursa, 
provenind din depozitele cretacice ce afloreaza atât în partea de nord cât si în partea de sud 
a comunei. 

Depozitele proluviale ale conurilor de dejectie au o alcatuire heterogena functie de 
formatiunile geologice traversate de afluentii din zona. 

Din punct de vedere tectonic în comuna Bezdead sunt identificate urmatoarele 
structuri: 

Unitatea de Ceahlau cu anticlinalul extern (Pietrosita - Râul Alb) al anticlinoriului 
Zamora, care este separat de pânza de Teleajen prin sinclinalul compozit al Slanicului – 
respective sinclinalul Breaza - Bezdead. Vârsta sariajului pânzei de Ceahlau este 
intrasenoniana (laramica timpurie). Imediat, ulterior sariajului pânzei de Ceahlau, s-au 
produs fenomene de retroîncalecare ce au afectat unele elemente din cuprinsul acesteia. 
Procesele de retroîncalecare sunt anterioare depunerii cuverturii post-tectogenetice. 
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Cuvertura post-tectogenetica debuteaza local, pe partea stânga a pârâului Bizdidel, 
cu gresii masive în alternanta cu marne rosii de vârsta campanian si marne de Gura Beliei, 
acopera fruntea pânzei de Ceahlau si se suprapune normal depozitelor pânzei flisului 
curbicortical, sariata mai târziu în miocenul inferior. In raport cu pânza flisului curbicortal, 
pânza de Ceahlau a fost transportata pasiv în timpul subsariajului vorlandului. 

Deformarile postectogenetice au afectat pânza si cuvertura ei sedimentara, 
materializate mai ales prin fracturari si cutari largi si foarte largi. 

Moldavidele grupeaza unitati cu tectogeneza majora de vârsta miocena. Unitatile 
Moldavidelor sunt pânze de cuvertura constituite numai din formatiuni sedimentare în cea 
mai mare parte de tip flis reprezentate prin pânzele de sariaj si au o structura complexa în 
cute deversate spre exterior, cu flancuri inverse, faliate. 

Un caracter specific pentru o buna parte a flisului curbicortal este dezvoltarea cutelor 
care îsi pastreaza ambele flancuri, adesea deversate spre exterior, cât si prezenta faliilor 
normale listrice (falii normale curbe). Prima deformare care a afectat aria de origine a pânzei 
flisului curbicortal se plaseaza spre sfârsitul senonianului (faza lamarica timpurie), 
contemporan cu sariajul dacidelor externe. 

Depozitele mai noi decât aceasta deformare, depuse în aria corespunzatoare pânzei 
flisului curbicortal, au facut parte în aceeasi zona de sedimentare cu cele ale cuverturii post 
pânza a Dacidelor externe. 

Urmatoarea tectogeneza importanta ce a afectat pânza este cea stirica veche 
intraburdigaliana, care a afectat si pânza de Macla. In acelasi timp au luat nastere si unele 
accidente rupturale. 

Structura complexa în solzi a unitatii de Macla a fost generata în parte în cursul fazei 
de diastrofism savice, când s-a produs si ridicarea întregului teritoriu intern. Recutarea 
planului de sariaj a avut loc mai târziu, probabil în timpul rectogenezei principale a pânzei de 
Tarcau care poate fi intrabadenian sau intrasarmatian. 

O particularitate tectono-sedimentara a secventei oligocen-eomiocene din partea 
interna a pânzei de Tarcau o constituie dezvoltarea unor nivele de tip wiflysch. Este vorba 
de faciesul de Slon, care se caracterizeaza prin dezvoltarea unor nivele de brecii 
sedimentare sau de sediment redepuse (olistostroma) în cuprinsul partii superioare a 
gresiei. 
Hidrogeologia 
Din punct de vedere hidrogeologic se constata existenta pe zona de terasa a stratelor 
acvifere freatice care sunt alimentate atât din apa pârâului Bizdidel, cât si din precipitatii. 

Deasemenea structura sinclinala a depozitelor miocene cu strate poros permeabile 
favorizeaza circulatia apelor si aparitia sub forma de izvoare cu debite de 0.5 - 1.5 l/sec 
(Sipot, Coporod). Apa circula de asemenea pe fetele de strat si fracturi tectonice. 
Au fost identificate mai multe complexe acvifere de adâncime cantonate în depozite 
pontiene, daciane si romaniene. 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Bezdead pentru perioada 2014 – 2020 

 

 23 

Aceste complexe acvifere sunt strate în cea mai mare parte de natura unor nisipuri 
fine, mai rar nisipuri cu pietris marunt si prezinta un coeficient de permeabilitate mediu k = 2 
m/zi. 

Altitudinea coborâta cu cca. 40 – 50 m a albiei râului Bizdidel pe suprafata de 
aflorare a depozitelor pontiene si daciene din cadrul sinclinalului Bezdead – Malurile 
determina o alimentare a structurii acvifere dinspre vest. 

De aceea structura din zona cercetata prezinta un nivel hidrostatic artezian si 
alimenteaza prin drenanta depozitele teraselor inferioara si joasa. 
Nivelul hidrostatic 

Nivelul hidrostatic al stratului acvifer freatic, functie de modul de alimentare se 
situeaza în zona de versant la adâncimi variabile, iar în zona terasei inferioare la adâncimi 
de 1,00 – 3,00 m. 
În zona terasei joase nivelul hidrostatic se situeaza la adâncimi de 0,00 – 1,00 m, la cote 
mai mari fata de nivelul cotei apei pe râu. 
Acest nivel fluctueaza functie de precipitatiile cazute în zona. 
2.2.3.2. Consideratii pedologice 
Solurile localitatii sunt sarace: 

a.argiloase, continând 35-100% argila, iar restul mâl si nisip. Sunt greu permeabile, 
reci si se lucreaza anevoie; 

b.aluviale; 
c.nisipoase, în care predomina particulele minerale, silicate (peste 70%); sunt soluri 

mobile si afânate, usor permeabile, din care cauza sunt uscate si sarace; 
d.lutoase; 
e.solurile brun-roscate de padure, formate sub vegetatia padurii de foioase, acestea 

fiind totusi sarace în humus si slab acidulate; 
f.soluri colovionale, formate la baza pantelor repezi, ce contin, de obicei, fragmente 

de roca nealterata; 
g.saraturoase, îmbibate cu saramura (Valea Sarata). 

Solul si conditiile atmosferice de la suprafata pamântului formeaza totusi, un mediu prielnic 
pentru dezvoltarea vegetatiei în comuna Bezdead. Solurile întâlnite în comuna sunt soluri 
brune podzolite (brun roscat de padure ) si solurile brune argiloiluviale podzolite (luto-
nisipoase, nisipolutoase). 

Padurile, pomii fructiferi, si fânetele, gasesc aici un pamânt prielnic pentru crestere si 
dezvoltare, adaptându-se usor la conditiile atmosferice si la solul existent. Humusul se 
încadreaza între 3,0 si 4,5%, ceea ce nu denota o fertilitate ridicata a solului. 

Terenurile se încadreaza în grupele II, III, si IV de fertilitate si în grupa IV de 
favorabilitate. Pamântul care apartine grupei a II-a de fertilitate se afla în luncile râului 
Bizdidel, afluentilor sai si torentilor ce se revarsa acolo. 
Conform raionarii geo-seismice a teritoriului României, satele comunei Bezdead se 
încadreaza în zona seismica de gradul VIII. 
2.2.3.3. Resursele naturale ale solului si subsolului 
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Comuna Bezdead, este bogata prin diversitatea peisajului si prin zonele sale de un 
pitoresc nebanuit: dealuri, plantatii de pomi fructiferi, paduri. 

La nivelul depozitelor paleogene se remarca gresia de Fusaru, care face posibila 
circulatia apelor în special pe sistemul fisuri, însa acesta este într-o pozitie structurala 
ridicata, fiind sectionata de structura de baza. 
Depresiunea Bezdead face parte din Subcarpatii interni ai Ialomitei. Subcarpatii interni, apar 
ca o regiune de interferenta carpato-precarpatica, unde alaturi de particularitatile muntilor 
josi apar caractere specifice carpatice. 

Relieful lor se prezinta ca niste maluri uriase, orientate est-vest, a caror înaltime, 
scade de la nord la sud. Între aceste maluri, suprapuse în mare parte anticlinale, apar o 
serie de culoare corespunzatoare sinclinalelor. Ele au un relief mai domol, sunt bine 
populate, mai despadurite, cu livezi de pomi si pasuni. La contactul dintre zona montana si 
cea subcarpatica se remarca un relief depresionar de natura tectonica si de eroziune 
diferentiala. 

Zona comunei prezinta un relief deluros, caracterizat de alternanta dintre dealurile 
domoale si cele înalte, cu abrupturi generatoare de alunecari spre vaile afluentilor 
Bizdidelului. 

Comuna are un teren denivelat variind de la cotele +650 – +750 m, cu mici variatii 
(Plaiul Stârminilor – 719 m, vârful Scobea 687,9 m, vârful Mercani 748 m, pe partea stânga 
a vaii Bizdidel, iar pe partea dreapta vârful Banului – 649,3 m si Magura Bela - 664,82 m, pe 
dealul Magura): 

Din punct de vedere al caracteristicilor geotehnice, solurile sunt în general bune 
pentru fundarea constructiilor fara masuri speciale de îmbunatatire a calitatii. 
La modul general vorbind, din punct de vedere al rezistentelor la compresiune au 
caracteristici favorabile ale rezistentelor la forfecare, ceea ce le încadreaza ca terenuri de 
fundare medii, care nu necesita masuri de îmbunatatire în vederea fundarii directe. 
Comuna se încadreaza în zona seismica de calcul „C”, cu coeficient de seismicitate Ks.= 
0,20 sec. si perioada de colt Tc. = 1,5 sec. 

O analiza a categoriilor de folosinta a terenurilor ne releva faptul ca : 
-60 % din suprafata este ocupata de paduri 
-17 % pasuni 
-13 % fânete 

Se poate observa ca vegetatia spontana ocupa o mare parte din teritoriul comunei. 
Fag, stejar, mesteacan, frasin, jugastru, carpen, cires si izolat brad si molid sunt speciile de 
arbori cele mai întâlnite, alaturi de arbustii specifici zonei cum ar fi alun, sânger, corn, catina, 
maces, porumbar, etc. 
2.2.4. Vegetatia si fauna 

Vegetatia la Bezdead este dispusa în etaje. Aici se întâlnesc pasuni la altitudinile 
înalte (Runcu, Magura, Zlac, Belciuga) sau mai putin înalte (Valea Sarata) dublate de paduri 
de foioase si aici apar, pe toate dealurile, izolat sau în pâlcuri, arbori. 
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Din punct de vedere al vegetatiei si faunei, se identifica ecosisteme specifice, iar 
vegetatia arborescenta este puternic reprezentata. 

Bezdead, se caracterizeaza prin diversitatea peisajului si prin zonele sale de un 
pitoresc nebanuit: dealuri, plantatii de pomi fructiferi, paduri. Vegetatia este spontana, 
abundenta, si variata, caracteristica pentru zona de dealuri înalte. În zonele împadurite, 
întâlnim o alternanta de foioase, fag, stejar, mesteacan, frasin, jugastru, carpen, cires, si 
chiar molid, pin sau brad. 

Alaturi de fânete, plantatiile pomicole ocupa o suprafata însemnata, toate împreuna 
creind un peisaj deosebit. 

Ca arbusti întâlnim alunul, stejarul, lemnul câinesc, porumbarul, macesul, cornul, 
catina. Începând cu luna mai, si pâna toamna târziu, în paduri si poieni se gasesc 
numeroase specii de bureti si ciuperci: zbârciogi, laptosi, vineciori, mitarci, rosiori, bureti de 
prun, pâinisoare, spurcaciul, ghebe. În anotimpul vara se culeg fragi, mure, zmeura,. 
Toamna se aduna coarnele, alunele, afinele, macesele si gherghinele. În lunci, pe lânga 
cursurile de apa, întâlnim aninul alb (Alnus incanta), aninul negru (Alnus glutinosa), plopul 
(Popului nigra), salcia si pluta. 

Pajistile sunt pline de plante medicinale: feriga, calina, sunatoarea, coada soricelului, 
coada calului, musetelul. În terenurile arabile gasim patlagina si izma. Vegetatia ierboasa 
dezvoltata natural, este reprezentata prin buruieni în terenurile arabile si plante ierboase, 
graminee pe portiuni reduse de teren necultivat. 

Cele mai reprezentative dintre specii sunt palamida (cyrisum arvense), rapita 
(Brassica napus oleifera), pirul (Agropzrum repens), troscotul (Boliganul arhiculare), 
patlagina (Blantago lanceolato), susaiul (Sanchus arvensis). 

În pasunile islazului se întâlneste o asociatie ierboasa, slaba din punct de vedere 
calitativ, predominând speciile nevaloroase. Speciile cele mai frecvente sunt trifoiul marunt 
(Medicago lupulina), aliorul, (Euforia agrarian ), musetelul (Matricaria inodora), plamânarita 
(Suluranaria rubre), curcubetica (Aristolo chis), laptele cucului (Euforbia gorodiana), coada 
soricelului (Achileea milefomium). Vegetatia ierboasa este reprezentata prin culturile de 
porumb, fasole, sfecla mazare, lucerna, trifoi si zarzavaturi. 

Relieful comunei, bogatia vegetatiei, si gradul mare de împadurire, asigura conditii 
favorabile de dezvoltare pentru numeroase specii de animale. Animalele salbatice obisnuite 
întâlnite în padurile care înconjoara localitatea sunt: caprioara (Capreolus capreolus), 
mistretul, (Sus scofa), pisica salbatica, lupul, ursul, vulpea. Un alt mamifer pe care îl 
întâlnim, frecvent, este iepurele (Lepus europaeus). Veverita rosie (Scirus vulgaris), veverita 
neagra, alaturi de alte rozatoare mici, cum sunt soarecele de câmp si viezurele, 
completeaza fauna acestei paduri. Pe lânga casele oamenilor, întâlnim dihorul, si sobolanul. 
Reptilele îsi iau si ele reprezentantele lor: sarpele de casa, sopârla, salamandrele, 
gusterele, iar batracienii: broastele, brotaceii, si broasca testoasa. 
Dintre pasari, amintim ciocârlia, ciocanitoarea, pitulicea, pitigoiul, graurul, mierla, cucul, 
pupaza, gugustiucul, cinteza, vrabia, ghionoaia, pitigoiul, potârnichea. Dintre pasarile 
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stabile, si migratoare mai pot fi mentionate: cioara, uliul, bufnita, cotofana, codobatura, 
ciocanitoarea, liliecii, barza, rândunica. 

Primavara, poposesc pe unele lacuri, mai mici sau chiar pe râul Bizdidel, cârduri de 
gâste, sau rate salbatice, lisite si dropii, în trecere catre locuri mai pitoresti. Toamna, cârduri 
de cocori, în zbor, catre locurile de iernat, poposesc rar, pentru o clipa pe teritoriul comunei. 

Cursurile de apa din zona sunt foarte putin poluate. Întâlnim mreana (Barbus barbus) 
cleanul, (Lenciscus cephallus), cutitoaia, tiparul, racul. Pestii nu se gasesc în cantitate mare 
încât sa formeze o baza a alimentatiei, totusi se pescuiesc. Pentru valoarea ei cinegetica se 
impune ocrotirea florei si faunei. 
2.2.5.Conditii climatice 
Asezarea geografica a comunei Bezdead în depresiune, influenteaza variatiile de 
temperatura, vânturile si precipitatiile, conditionate de latitudine si altitudine. Comuna se 
încadreaza în zona de clima temperat continentala cu urmatoarele caracteristici: Clima din 
zona comunei Bezdead este de tip temperat si se caracterizeaza prin urmatoarele valori : 

- temperatura maxima absoluta a aerului + 40º C în iulie 2000; 
- temperatura minima absoluta a aerului - 20º C în ianuarie 1976; 
- precipitatii medii anuale 864 mm; 
- temperatura medie anuala - + 9º C; 
- luna cea mai rece, ianuarie, are temperatura medie de circa -5º C; 
- luna cea mai calda, iulie, cu circa +25 º C C 
- precipitatii medii anuale - 800 mm 
- adâncimea maxima de înghet - 0,9 m (STAS 6054 / 77) 
Masele de aer maritim imprima climatului o influenta temperat oceanica, dar aceasta 

este mult diminuata datorita distantei si catenelor muntoase pe care aceste mase le 
depasesc. 

De altfel, lor li se datoreaza precipitatiile care cad cu regularitate la sfârsitul primaverii 
si la începutul verii sau scaderea brusca a temperaturilor în timpul iernii, fiind influentate si 
de anticiclonul siberian. 

Vremea calduroasa este influentata de asemenea de masele de aer din regiunea 
Mediteranei, umezeala aerului fiind scazuta. Satele comunei sunt ferite de vânturile 
puternice si caldurile excesive, oprite de dealurile înconjuratoare si piscurile împadurite. 
Vremea calda poate sa fie de la 1 mai pâna pe 14-25 octombrie, iar vremea rece dupa 25 
octombrie pâna pe 20-30 aprilie. 

De-a lungul timpului, am întâlnit si unele luni de iarna cu aspect primavaratic, dar si 
unele luni de primavara cu zapada, ger si precipitatii abundente. 

Numarul zilelor senine eîn medie între 110-120 zile/an si circa 120-140 zile/an cu 
nori. 

Vânturile care brazdeaza arealul comunei Bezdead au intensitati si directii variate pe 
toata durata unui an, valorile medii ale frecventelor de adiere sunt: 

- vânturile din nord si nord –est – 11%; 
- vânturile din sud – 15%; 
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- vânturile din sud-est – 13%; 
- vânturile din nord – vest – 10 % 
Vânturile predominante sunt Crivatul si Baltaretul. 
Crivatul sufla de la rasarit, patrunzând pe vaile adânci ale râurilor, aducînd aer rece, 

cu o frecventa mai mare iarna. 
Baltaretul aduce primavara un vânt caldut, însotit de ploi care grabeste topirea 

zapezilor. Acest vânt are o frecventa inferioara Crivatului, iar în general, regimul vânturilor 
indica o vreme calda. Vitezele medii anuale oscileaza între 1.2 m/s si 4,0 m/s, dar exista si 
perioade ale anului în care vânturile nu au intensitati sesizabile. 

Presiunea de referinta a vântului, mediata pe 10 min la 10m înaltime este de 0,4 kPa. 
Forma de relief depresionara a comunei are o influenta mare asupra cantitatilor de 
precipitatii cazute. Precipitatiile sunt în jur de 700-800 mm/an si se repartizeaza neuniform, 
ploile fiind mai dese primavarae si toamna, suficiente pentru asiguarea nevoilor de apa ale 
locuitorilor. 

Prima zi de înghet poate aparea între 11-21 octombrie, iar ultima zi apare în cea de-a 
doua si respectiv în cea de-a treia decada a lunii aprilie, acest lucru având o importanta 
destul de mare pentru lucrarile agricole. Adâncimea de înghet este de -0,9 - 1m. 
Zapada cade la sfârsitul lui decembrie si atinge grosimea de 50 -80 cm. 
2.2.6.Conditii geotehnice si hidrogeologice 
Functie de particularitatile geomorfologice, geologice si geotehnice ale terenului sunt trei 
zone caracteristice : 
2.2.6.1.Conditii de fundare functie de conditiile geotehnice specifice 

Pentru stabilirea conditiilor geotehnice generale specifice zonei de intravilan a 
teritoriului comunei Bezdead, s-a efectuat o prospectiune geologica de mare detaliu si s-a 
consultat literatura de specialitate, documentatii existente ale zonei, normativele si 
standardele în vigoare. 
Morfologia 

Din punct de vedere morfologic teritoriul administrativ al comunei Bezdead se 
situeaza pe zona depresionara creata de eroziunea pârâului Bizdidel si afluentii acestuia si 
pe zonele de versant ale dealurilor. 
Zonele depresionare reprezentate de terasele pârâului Bizdidel si culoarele pârâielor mai 
importante unde panta terenului nu depaseste 5grade, ocupa cca. 7,1 % din teritoriul 
administrativ al comunei Bezdead. 
Restul zonelor cu panta redusa, pâna la 17.57 % sunt ocupate de culmile deluroase. 
Conform hartii geomorfologice teritoriul comunei are urmatoarea distributie a pantelor: 

• zone cu panta cuprinsa între 5 – 10 grade reprezinta cca 30,25 % din teritoriu; 
• zone cu panta cuprinsa între 10 – 15 grade reprezinta cca 27,96 % din teritoriu; 
• zone cu panta cuprinsa între 15 – 20 grade reprezinta cca 13,66 % din teritoriu; 
• zone cu panta cuprinsa între 20 – 30 grade reprezinta cca 9,08 % din teritoriu; 
• zone cu panta > 30 grade – reprezinta cca 1,23 % din teritoriu. 

Litologia 
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Pe baza datelor din literatura de specialitate, pamânturile care formeaza terenul de fundare 
si zona activa a viitoarelor fundatii sunt constituite din: 

• depozite antropice — umpluturi neomogene în zona de vatra a satului; 
• depozite aluvionare — pietris cu bolovanis si nisip uneori argilos; 
• depozite proluvial- deluviale (complex argilos — prafos nisipos, neomogen; 
• roca de baza - constituita argile cenusii, marne cenusii, nisipuri si mai rar gresii. 

Nivelul hidrostatic 
Nivelul hidrostatic în zona de intravilan a comunei Bezdead se situeaza la adâncimi 

variabile functie de morfologia, litologia si tectonica zonelor. 
2.3.Relatii în teritoriu 

2.3.1.Relatii în cadrul teritoriului administrativ 
Comuna Bezdead este situata în partea de nord nord – est a judetului Dâmbovita, la 

33km de municipiul Târgoviste, 37 km de municipiul Moreni si 10 km de orasul Pucioasa. 
Teritoriul administrativ al comunei prezinta limite sinuoase ce urmaresc în cea mai mare 
parte interfluviile retelei hidrografice prezente în zona. 

Din punct de vedere al incadrarii geografice, teritoriul administrativ al comunei 
Bezdead se situeaza între urmatoarele coordonate geografice: 45º06’17.90”- 45º13’16.98“ 
latitudine nordica si 25º26’58.39’’- 25º34’37,40” longitudine estica. 

Comuna este traversata de drumurile judetene DJ 710 si DJ 715 care o leaga cu 
reteaua de localitati de pe valea lalomitei, dar si cu localitatile situate de-alungul râului 
Bizdidel. 

Legatura cu unele sate componente si unele din alte teritorii administrative învecinate 
se face si pe drumul comunal DC 4. 

Ponderea suprafetei ocupate de cai de comunicatie rutiera si transport este de 37,33 
ha, reprezentând 7,23% din totalul suprafetei cuprinse în intravilanul existent. 

Toate caile de comunicatie si transporturi rutiere (cu prioritate trama majora) necesita 
largiri si modernizari si sunt necesare reabilitari si modernizari cu prioritate a podetelor peste 
torentii situati în mai toate satele, afluenti ai pârâului Bizdidel. 

Este necesara modernizarea strazilor, în mod special a traseelor rutiere cu rol turistic 
si a strazilor situate în zona centrala cu valoare arhitectural - urbanistica. 
2.3.2.Relatii în sistemul de localitati 
Trafic rutier 

Comuna este strabatuta de DJ 710 (Pucioasa – limita judet Prahova) prin care se 
face legatura atât cu resedinta judetului si cu judetul Prahova pâna la Breaza ; 
Legatura cu valea Ialomitei se face prin intermediul drumului judetean DJ 715, care asigura 
legatura dintre comunele Bezdead si Buciumeni, pâna la DN 71 spre Sinaia; Satele Magura 
si Valea Morii au acces pe drumul comunal DC 4, drum comunal partial asfaltat, dar în mare 
parte balastat. 

Traficul feroviar este asigurat de traseul CF Pietrosita – Titu – Bucuresti, cu gara cea 
mai apropiata - Tepes Voda la Buciumeni. 
Alte mijloace de transport 
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• Cea mai apropiata Autostrada – A1 la 75 Km. 
• Cel mai apropiat aeroport – Bucuresti-Otopeni la 105 Km. 
• Cel mai apropiat port – Giurgiu la 180 Km. 

2.4.Activitati economice 
2.4.1. Spatiul rural 

Spatiul rural este un concept deosebit de complex, fapt ce a generat o mare 
diversitate de pareri privind definirea, sfera de cuprindere si componentele sale. 
Desigur, se pot da multe definitii si se poate o anumita ordonare în terminologia si definirea 
spatiului rural, deoarece se impune. 
Prima si cea mai des întâlnita impreciziune terminologica se refera la "spatiu rural" si 
"spatiu agrar"; "activitate rurala" si "activitate agrara" sau mai simplu "rural - agrar". De la 
început este necesar de precizat ca cele doua notiuni, desi relativ apropriate, nu pot fi 
confundate sau considerate sinonime. Sfera notiunii de spatiu rural, activitate rurala, de rural 
în general, este mai extinsa, cuprinzând în interior si notiunile de spatiu agrar sau activitate 
agrara sau, simplu, agrar. 

Analizând în evolutie corelatia rural-agrar se constata o anumita modificare a 
acesteia. In societatile preponderent agricole, ponderea cea mai ridicata a activitatilor în 
spatiul rural o detin activitatile agrare. Cu timpul, spatiul rural s-a diversificat atât structural 
cât si functional, în sensul ca au aparut mai multe structuri si activitati neagrare, iar în 
prezent se vorbeste tot mai mult de neoruralism si de spatii si activitatii neorurale. 
Pentru a întelege complexitatea acestui concept este necesara definirea, chiar si sumara a 
principalelor notiuni specifice si componentele sale, cum ar fi: 

- Ruralul cuprinde toate activitatile care se desfasoara în afara urbanului si cuprinde 
trei componente esentiale: comunitatile administrative constituite din membrii relativ putin 
numerosi si care au relatii mutuale; dispensarea pronuntata a populatiei si a serviciilor 
colective; rolul economic deosebit al agriculturii si silviculturii. 
Cu toate ca, din punct de vedere economic, agricultura si silvicultura detin un loc important, 
sensul cuvântului “rural” este mai larg decât al celui agricol sau silvic, aici fiind cuprinse si 
alte activitati cum sunt: industria specifica ruralului; artizanatul, serviciile productive privind 
productia agricola si neproductive care privesc populatia rurala. 

- Spatiul rural este notiune care, prin complexitatea sa a generat numeroase pareri, 
care difera de la un autor la altul, dar în esenta se ajunge aproape la aceleasi concluzii. 
Dupa anumite pareri, se considera ca “spatiul rural” poate fi definit în functie de notiunile 
care îl caracterizeaza, el cuprinzând tot ceea ce nu este urban. Aceasta definire generala 
creeaza confuzii între notiunea de rural si notiunea de agricol, ceea ce nu corespunde 
realitatii. 

Spatiul rural nu este un spatiu concret si eterogen. Eterogenitatea poate fi privita sub 
doua aspecte: primul se refera la teren – topografie, subsol, sol si microclimat; al doilea 
aspect se refera la demografie – densitate, polarizare de la mici asezaminte la mari 
aglomerari urbane 
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O definire mai completa a spatiului rural apare prin luarea în considerare a 
urmatoarelor criterii de ordin: morfologic (numar de locuitori, densitate, tip de mediu), 
structural si functional (tip de activitati si de relatii). 

Din aceasta definitie a spatiului rural sunt evidentiate cel putin urmatoarele elemente: 
• spatiul rural se caracterizeaza printr-o slaba densitate a populatiei; 
• formele de stabilire umana sunt satele si comunele, caracterizându-se prin 

individualitatea si discontinuitatea spatiului construit; 
• activitatea productiva este predominant agricola si silvica dar nu exclude 

industria de procesare si comertul rural; 
• relatiile dintre oameni se bazeaza, în principal, pe cunoasterea reciproca din 

toate punctele de vedere; 
• mediul înconjurator este mult mai putin poluat decât în mediul urban etc. 

2.4.2. Scurt istoric al ocupatiilor 
2.4.2.1. Ocupatii în industrie 
In trecut, populatia comunei Bezdead era o masa compacta de tarani agricultori. 
Atasamentul fata de glie a fost stabil si atât de puternic încât omul nu-si 
paraseaîndeletnicirea sa pentru alte ocupatii, oricât de atragatoare ar fi fost acelea. Mai 
târziu, o parte dinlocuitori au plecat sa lucreze în petrol, zona dispunând de bogate 
zacaminte petroliere . 

Odata cu dezvoltarea economico-sociala , orasele Moreni, Pucioasa, Breaza si 
Târgoviste au atras în numar mare locuitorii comunei, care s-au încadrat în activitatile 
specifice zonei. 

O parte din acestia au devenit navetisti, altii s-au stabilit definitiv în aceste orase si o 
fac periodic, fara a pierde definitiv contactul cu satul de origine. Cu toate acestea, marea 
majoritate a lucratorilor din industrie si constructii au pastrat un strâns contact cu agricultura 
si cresterea animalelor, care le procura o buna parte din alimentele necesare traiului. Acest 
contact s-a realizat prin folosirea în agricultura a timpului liber, dupa opt ore de lucru în 
întreprinderi, iar concediile au fost folosite în mare parte pentru aceasta preocupare. Nici o 
familie nu a fost ocupata complet în economia centralizata. In prezent, în timp ce mare parte 
din tineri lucreaza în industrie si servicii, ceilalti, împreuna cu batrânii si femeile lucreaza în 
agricultura. 
2.4.2.2. Ocupatii în agricultura 

Comuna fiind asezata într-o zona subcarpatica, a oferit totdeauna conditii optime 
cresterii animalelor si pomiculturii. Dintre culturi, frecventa cea mai mare a avut-o cultura 
porumbului. 

Plantele furajere, în special lucerna, mai putin trifoiul, cunoscute în trecut, au fost în 
preocuparea gospodarilor de la începutul secolului. Cresterea animalelor a fost pentru 
locuitorii comunei Bezdead o îndeletnicire mult mai importanta decât orice ocupatie, vitele 
fiind pentru plugari un mijloc de agoniseala a celor necesare traiului, ca animale 
producatoare de carne, lapte, piei, animale de transport si de munca, de comercializare. 
Animalele erau pâna nu demult de rase inferioare în totalitatea lor. 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Bezdead pentru perioada 2014 – 2020 

 

 31 

Aceste rase inferioare de animale prezentau avantajul ca arau rezistente la boli, într-
un timp când serviciul veterinar era inexistent. Rezistau de asemenea la o îngrijire deficitara 
cu hrana si adaposturile. Nu trebuie uitat ca, pentru plugarii cu pamânt putin, problema 
nutretului pentru vite era tot atât de grea ca propria lor hrana. 

Astazi se constientizeaza faptul ca trebuie utilizate rasele superioare . 
Insamântarile se fac artificial. 
Pe unde pot, pe strâmta lunca a Bezdeadului, oamenii cultiva legume si porumb. 

Odinioara, pe coline si în gradinile locuintelor, se cultiva in si cânepa. Pe vadul Bezdeadului, 
erau salbe de lacuri în care gospodarii „topeau” inul si cânepa pe care apoi o melitau, o 
torceau si o teseau în pânzele pentru familie. 

La fel ca si cresterea animalelor, cultura pomilor fructiferi este una din principalele 
ocupatii cotidiene ale taranilor din Bezdead . Fiind asezata în zona submontana, 
temperatura este propice pentru aceasta cultura. Dealurile comunei sunt acoperite de livezi 
cu meri, pruni, peri, ciresi, nuci si visini. Cel mai cultivat pom este prunul. Varietatile de prun 
românesti erau în trecut: prunul de vara cu fruct violet cu coacere timpurie (iulie), prunul de 
toamna cu fruct negru si coacere târzie (septembrie- octombrie) si prunul gras cu coacere 
mijlocie (august). 

Toate aceste specii si varietati dau tuica gustoasa, zona fiind una recunoscuta alaturi 
de Visinesti si mai ales, Ursei (sat cu care se învecineaza la sud - est). 
2.4.2.4. Pastoritul 

Intotdeauna, Bezdeadul a avut pastori, ce au practicat transhumanta, dar s-au întors 
totdeauna la obârsie, transmitând si generatiilor viitoare ce e si azi la mare cinste. 

Ei, oierii, cu stâne, clopote, câini, mioare, aveau ciopoare de la un capat la celalalt al 
vaii, pastrând nu numai îndeletnicirea, dar si portul dacilor, în itari albi, cu camasa peste 
ei,încinsa cu brâu de lâna si, peste acesta, un chimir din piele, brodat cu « rîuri » si « tintuit 
» cu alamuri sclipitoare si cu buzunarase stiute numai de purtator. 

Specific îndeletnicirii pentru bezdedeni au fost si sunt « odaile », notiune cu sensul 
de « asezare gospodareasca izolata de sat », dar si de « mica ferma, târla de vite, adapost 
al taranilor în timpul lucrului » într-un loc departat de sat, dat fiind faptul ca pamânturile cele 
mai întinse exista în afara vetrei de sat, la distante destul de mari. 

« Odaia » este constituita din casuta formata dintr-o camera de locuit tencuita, cu 
ferestre, pat, soba din caramida joasa, cu plita si alaturi o alta camera servind drept 
magazie. Casuta poate sa aiba sau nu prispa. 

Desigur ca cei cu mai multe vite si-au construit si grajduri din bârne sau saivane 
pentru oi si tarcuri pentru claile de fân. 
2.4.2.4. Gradinaritul 

Intotdeauna taranul din Bezdead a avut, în jurul casei, gradina lui care poate sa-i 
asigure zarzavaturile necesare gospodariei pentru tot timpul anului. In continuarea cestui 
teren, pe lânga pomii fructiferi, o parte era utilizata si pentru cultura porumbului. 

Evolutia suprafetelor de teren arabil, mai reduse în satele Bezdead si Magura, 
comparative cu terenurile alocate altor functiuni, este explicabila : 
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- în 1928 în Bezdead erau 223,00 ha teren arabil, din 3866,75 ha total ; 
- în 1966 existau 174,13 ha teren arabil, din 4504,01 ha total ; 
- în 1980 erau 237,00 ha teren arabil, din 3647,00 ha total ; 
- în 2000 se vorbeste de 216,00 ha teren arabil, din 5757,00 ha total ; 

Pâna în jurul anului 1940, cultura zarzavaturilor (în marea majoritate a cazurilor) se 
marginea la câteva razoare de ceapa si usturoi, suficiente numai pentru consumul din timpul 
verii si câteva cuiburi de castraveti. De pe la 1940, oamenii au început sa lucreze mai bine si 
sa cultive si alte zarzavaturi, precum rosiile, vinetele, varza, dovleceii, sfecla, morcovul, 
ardeiul si altele. 

In perioada de fata, oamenii încearca sa-si construiasca sere si solarii, unele chiar 
irigate. 
2.4.2.5. Industria casnica 

In trecut, vara, femeia lucra alaturi de sot, sau când era familia mai numeroasa, 
ramânea în grija treburilor gospodaresti. Iarna avea o intensa activitate casnica. Razboiul de 
tesut era de nelipsit din casa fiecarui gospodar. Se confectionau covoare, presuri, toale, 
macate. Fetele în special lucrau cu acul în noptile lungi de iarna: ii,sorturi, fete de masa, 
camasi barbatesti, servete, mileuri, care de care mai frumoase, ori crosetau broboade, 
perdele, manusi, ciorapi, fulare. 

Razboiul din 1916-1918 a dereglat aceasta activitate. Aceste produse nu erau ieftine 
,dar erau frumoase si durabile. Odata cu aparitia pe piata, la preturi convenabile de lucruri 
de fabrica, populatia s-a dispersat treptat de multe din produsele de industrie casnica. 
2.4.2.6. Prelucrarea lemnului 

Lemnul ramâne baza înjghebarii oricarei gospodarii si mestesugul prelucrarii lui nu 
putea lipsi din arsenalul preocuparilor locuitorilor din Bezdead. 

Au existat dintotdeauna si exista si azi mesteri care prelucrau lemnul, în vederea 
confectionarii nenumaratelor obiecte de uz casnic. 

A pierit doar rotaria, fiindca rotile carutelor nu se mai fac din lemn, dar mai exista : 
- dogari priceputi la mesterit butoaie, putini, hârdaie, butii, tocitori s.a. ; 
- dulgheri, a caror inventivitate este evidenta în special în aspectul variat si 

estetic al acoperisurilor caselor, dar mai ales la alcatuirile din lemn (magazii, grajduri, 
odai, cotete, unde , la îmbinarea vârghiilor se folosesc diverse procede precum cele 
« în catei », în « tincuri », « platuit » sau « în cheutoare ». 

- Tîmplari care realizau lazi de zestre, dulapuri, urzitoare, razboaie, melite, 
paturi, etc. ; 

2.4.2.7. Prestari de servicii 
Satele fiind mari si cu distante mari între ele, izolate în aceste vai strâmte si adânci 

ale Subcarpatilor, era necesar ca toate nevoile sa se rezolve prin priceperea si aportul 
tuturor, aparând astfel tot felul de meseriasi : 

- fieraripentru uneltele traditionale : clesti, ciocane, ivare, topoare, zale de lant, 
- zidari, mai ales pentru lucrul în piatra la magazii, grajduri, fructare, pavaje, 

etc. 
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- morari, care foloseau în general moara cu un singur facau 
- proprietarii de poverni (instalatii de fabricare a tuicii 
- vararii, cel mai de calitate fiind varul obtinut din piatra de Coclanda 
- creatorii de instrumente populare precum cavalul, fluierele, 

ocarinele,cimpoiul 
2.4.2.8. Comertul 

Pâna în 1944 în comuna erau câteva cârciumi, pravalii particulare si o cooperativa 
forestiera înfiintata în anul 1930, de care beneficiau în primul rând cei mai înstariti. Incepând 
cu anul 1946 au început sa se puna bazele noii aprovizionari, prin înfiintarea unor 
cooperative de consum, desfiintând treptat pe comerciantii particulari. 

Pâna în decembrie 1989 situatia magazinelor se prezenta astfel: 
- cinci magazine alimentare (din care doua cu autoservire) si doua 

nealimentare 
- o pravalie sateasca 

De asemenea în comuna mai existau doua bacanii, trei bufete, o cofetarie înfiintata 
în anul 1978, un magazin universal textile-industriale, unul textil si unul de metalo-chimice. 
Toate aceste magazine erau aprovizionate cu marfurile necesare locuitorilor, scutindu-i în 
felul acesta de a mai cheltui pentru deplasarea la oras ca sa-si procure marfurile 
trebuincioase. 

Dupa evenimentul din decembrie 1989, toate aceste magazine au fost luate în locatie 
de catre vânzatori. S-au mai înfiintat un numar de 15 societati comerciale si 18 asociatii 
familiare, majoritatea având ca activitate comertul sub forma de magazin mixt, o singura 
societate având profil exclusiv alimentar. 
2.4.3. Stadiul si contextul actual al dezvoltarii activitatilor economice 
Procesul tranzitiei de la economia supercentralizata la economia de piata a generat, în 
agricultura si dezvoltarea rurala a României multiple probleme de ordin economic si social. 
De aceea, este normal ca preocuparile privind identificarea unor solutii si metode de 
rezolvare a acestora sa mobilizeze din ce în ce mai multi specialisti în domeniu. În acest 
context, nu se putea sa nu se faca apel si la experienta altor tari, printre care un loc aparte îl 
ocupa tarile membre ale Uniunii Europene. 
Lipsa unei viziuni realiste asupra viitorului satului românesc, asupra noilor ocupatii si 
calificari necesare în procesul de diversificare a activitatilor – care sa puna bazele unei 
dezvoltari rurale multifunctionale, precum si asupra celor mai eficiente cai de integrare în 
Uniunea Europeana devine tot mai acuta.Este evident ca ultimii 20 de ani, perioada cu 
atâtea evenimente si schimbari structurale de substanta, nu au adus locuitorilor comunei 
Bezdead prefacerile de natura economica de care aveau nevoie. 
Dezvoltarea, sau mai bine zis transformarile au fost de natura inertiala, limitându-se aproape 
în exclusivitate la valorificarea elementului cu care natura a fost darnica la Bezdead si 
anume terenul agricol si potentialul natural (paduri, peisaj, etc.). 

Au intervenit schimbari în forma de proprietate, dotare si poate si tehnologii, dar 
activitatea în Bezdead înca se limiteaza aproape numai la agricultura, celelalte ramuri ale 
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economiei fiind foarte slab reprezentate, iar câteva mici exemple de alte activitati vin numai 
sa confirme regula . 
Pornim în analiza potentialului economic al comunei Bezdead cu parcurgerea listei 
agentilor economici cu sediul social si activitate în comuna. Se constata un dezechilibru 
între societatile comerciale cu scop direct lucrativ sau prestari servicii si cele care practica 
comertul alimentar, nealimentar sau alimentatia publica, în defavoarea primelor. 

Profilul economic dominant al comunei este agricultura, unde activitatile se 
desfasoara in sistem privat. 

Principalele resurse agricole ale teritoriului sunt: fondul forestier - cea 39 % din 
suprafata totala si 46 % fanete si pasuni. 

Aceste resurse au favorizat dezvoltarea pe de o parte a activitatilor de tamplarie si 
dulgherie, iar pe de alta parte cresterea animalelor. 

Prin Studiul sectorial "Resurse economice naturale ale judetului Dambovita", se 
specifica prezenta apelor cu concentratie salina (ape neomologate) pe teritoriul comunei 
Bezdead, cu localizare "Valea Sarata". 

Gradul de cunoastere a potentialului apelor minerale semnalate pe teritoriul comunei 
Bezdead este insuficient si se recomanda efectuarea de prospectiuni pentru evaluarea 
corecta a acestora, in vederea valorificarii. 
2.4.4. Agricultura 

Cu toate ca în zona nu exista ;i nici nu au existat exploatatii agricole în acceptiunea 
moderna a termenului, cu toate ca agricultura este din toate timpurile una de subzistenta, 
ramâne principala preocupare a localnicilor si – lucru foarte important – principala sursa de 
venit si furnizoare de locuri de munca. 
a. Structura fondului funciar in limitele teritoriului administrativ al comunei Bezdead a 
evoluat astfel : 
Categoria de folosinta 
Terenurile din Bezdead (cu V. Morii, Râmata, Costisata) în anii: 
b. Structura efectivelor de animale in limitele teritoriului administrativ al comunei Bezdead 
se prezinta în structura astfel : 
o bovine --------------------- 958 
o ovine ---------------------2.120 
o caprine -------------------- 303 
o porcine -------------------- 337 
o cabaline ------------------- 382 
o pasari ----------------- 11.228 
o iepuri ---------------------- 129 
o familii de albine --------- 218 

Încarcatura de bovine la 100 ha teren (arabil + fânete + pasuni) era la nivelul anului 
2010 de 33,43, în conditiile în care suprafata de teren exploatata era de 2.865 ha si toate 
bovinele crescute exclusiv in domeniul privat (gospodariile populatiei).Comparativ cu anul 
1997, cînd acesta era de 46,45 animale/100 ha, scaderea fiind semnificativa 
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Încarcatura totala de porcine la 100 ha teren arabil era in comuna Bezdead la finele anului 
1997 de 366,18, în conditiile în care suprafata de teren utilizata a fost de 216,0 ha si 100 % 
din totalul porcinelor au fost crescute în sectorul privat (gospodariile populatiei), iar astazi 
este de numai 156,01 la aceeasi indici de suprafata, ceea ce este o amenintare privind 
efectivele matca la speciile adaptate conditiilor locale. 

Încarcatura de ovine si caprine la 100 ha teren (arabil + pasuni + fanete) a fost în 
aceeasi perioada (1997) de 75,30, suprafata de teren exoloatata fiind de 2865 ha si 
cresterea ovinelor si caprinelor facandu-se exclusiv în domeniul privat ( gospodariile 
populatiei), la nivel 2010 acest indicator aratând un numar de 84,57, cu o crestere de cca. 
10%. 

O analiza atenta a factorilor care au generat o astfel de stare de fapt releva multe 
aspecte: 

• Locuitorii comunei Bezdead, nu au avut un model, un exemplu apropiat, la care sa 
se raporteze, admitând ca în pomicultura si cresterea animalelor trebuie sa se multumeasca 
cu „ce da Dumnezeu”, fara un tip de organizare si tehnologii actuale. 

• Terenurile arabile sunt relativ putine, situate disparat si uneori in locatii greu 
accesibile si astfel nu se preteaza la o mecanizare clasica, ci numai cu utilaje dedicate unor 
asemenea zone 

• Forma de organizare colectiva experimentata în anii ’60 nu a dat rezultate si de aici 
neîncrederea în formele asociative în regiunea colinara si nici în agricultura de stat. 

• Nu exista o modalitate sigura si organizata de desfacere a produselor specifice 
zonei 

• Apropierea de un oras industrializat si o zona petroliera importanta a creat în 
permanenta posibilitatea ca cel putin un membru al familiei sa aiba un venit banesc asigurat, 
deci o alternativa care a plasat în permanenta agricultura pe planul al 2-lea 

In atari situatii în nici un domeniu al agriculturii nu se poate face performanta atâta 
timp cât nu se atinge o capacitate optima pentru acea activitate. Principiul „un om, o vaca de 
sfoara”, sau chiar cel traditional „izlaz-vacarul satului” nu poate depasi nivelul agriculturii de 
subzistenta. 

Corespunzator suprafetelor detinute, s-au situat si investitiile în agricultura. Dupa ce 
în prima faza, s-a putut actiona pe terenuri mai compactd, proces care în unele zone 
colinare a si început, producatorii agricoli se vor structura : pe de o parte, cei care se axeaza 
pe productie, vegetala sau zootehnie, pe de alta, cei care, detinatori de terenuri fiind, se 
doteaza astfel încât sa fie capabili sa –si îngrijeasca propriile terenuri si pe deasupra sa 
presteze servicii agricole tertilor. 

O alta mare categorie o reprezinta cei care se ocupa cu achizitionarea, conditionarea 
si depozitarea, precum si comertul cu produse agricole si în special cu fructe. Daca în prima 
faza s-au utilizat cladiri mai vechi ce au apartinut în special sistemului de stat, IAS-ului 
Pucioasa si SMA Fieni, dezvoltarea ar urma urmatoarele trei directii mari: 

-reabilitarea si modernizarea cladirilor vechi 
-investitii în cladiri si echipamente noi în incintele vechi 
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-cladiri si dotari noi în centrele de greutate ale noilor proprietati 
Evolutia activitatilor agricole private, în unitati de mai mari dimensiuni, ar determina o 

presiune asupra micilor proprietari, care continua sa practice agricultura de subzistenta. 
Ei se vor vedea pusi în dilema de a persista în aceasta activitate, fara viitor, sa vânda 

suprafetele de teren marilor producatori, bucurându-se pentru moment de sumele obtinute 
sau sa încerce o forma asociativa moderna, în care factorul „BIO” al productiei sa fie 
definitoriu. 

O astfel de alegere desigur ca va avea implicatii si în viata sociala ulterioara. 
Alternativele corespunzatoare sunt: sa ramâna mic agricultor sarac, sa devina lucrator în 
marile exploatatii –cu aspectele pozitive si negative ce decurg de aici– sau sa se transforme 
în întreprinzator agricol, cu perspective din cele mai bune. 
2.4.5. Industria 
Spre surprinderea elaboratorului, în teritoriul administrativ al comunei Bezdead nu se 
gaseste nici o firma sau filiala a unei firme, care sa aiba ca obiect de activitate productie de 
tip industrial. 

Asta este cu atât mai surprinzator cu cât comuna se afla la numai 10 Km. de doua 
puternice foste centre industriale, si anume Fieni si Pucioasa. Este de neînteles cum nu s-a 
reusit atragerea unei activitati, sectie, atelier al uneia dintre întreprinderile industriale din 
zona. 

Probabil ca distanta scurta de naveta a determinat o anume automultumire de a 
merge la oras pentru astfel de activitati. Conditii de dezvoltare a unei astfel de activitati au 
fost si sunt în continuare, atâta vreme cât mai exista cladiri si teren disponibile, iar despre 
forta de munca ce sa mai vorbim. 

Exista o singura societate care are un numar de 18 angajati si care realizeaza 
ambalaje de lemn (S.C. „Lemno Prod” s.r.l.) 
2.4.6. Comert si prestari de servicii 

Ramura a economiei care, chiar daca nu aduce multa plusvaloare, are certa calitatea 
ca asigura multe locuri de munca . 

Analizând lista agentilor economici cu activitate pe raza comunei Bezdead costatam 
ca, exceptând câteva exemple, serviciile se limiteaza la activitatea comerciala cu amanuntul 
si alimentatia publica, de regula în magazine nespecializate. 

Sunt absente ramuri uzuale ale prestarilor de servicii care ar fi absorbit importanta 
forta de munca, nu exista firme specializate pe constructii, service auto, cismarie ,etc 
2.4.7. Alte activitati cu caracter economic 
Structura acestor unitati în limitele teritoriului administrativ al comunei Bezdead este la 
nivelul anului 2010, urmatoarea : 

- ateliere de prelucrare a lemnului ------------ 2 (în satul Bezdead) 
- ateliere de potcovarie -------------------------- 1 (în satul Bezdead) 
- distilerii --------------------------------------------- 5 (4 în satul Bezdead si 1 la Magura) 
- mori ------------------------------------------------- 2 (în satul Bezdead) 
- apicultori ------------------------------------------- 5 
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- zidari ----------------------------------------------- 10 
2.5. Dotari social-culturale 
2.5.1. Educatia si învatamântul scolar si prescolar 
Scoala functiona înca din 1838 la Bezdead în casa de sfat. 

Mai târziu, în 1868, Consiliul Permanent hotara sa se înfiinteze o scoala rurala 
model, deoarece casa de scoala existenta era darâmata cu totul. 
In 1882 localul si mobilierul erau în stare buna si se simtea nevoia înfiintarii celui de-al 
doilea post de învatator. 

In 1912 comuna avea trei scoli, iar în 1933 o scoala primara de baieti cu 4 posturi de 
învatator si 5 clase, o scoala primara mixta cu doua posturi si 4 clase si o scoala primara de 
fete, înfiintata în 1922 cu doua posturi si doua clase. 

Populatia scolara din comuna Bezdead cuprinsa în învatamântul general înscrisa la 
începutul anului scolar 2010 – 2011 a fost de 267 elevi în urmatoarea structura scolara: 

- în scoala generala “Grigore Radulescu” Bezdead (clasele I-VIII) - 139 copii ; 
- în scoala generala “Vasile Voiculescu” Bezdead (clasele I-VIII) - 105 copii ; 
- în scoala primara Magura (clasele I-IV) - 23 copii ; 
Personalul didactic angrenat în activitatea de învatamânt a fost de 41 de persoane, 

din care 32 de cadre didactice în învatamântul primar si gimnazial si 9 personal auxiliar. 
Populatia de vârsta prescolara înscrisa la începutul anului scolar 2010 – 2011 a fost de 103 
copii în urmatoarea structura : 

- la gradinita nr. 1 Bezdead - 2 grupe - 43 copii ; 
- la gradinita nr. 2 Bezdead - 2 grupe - 40 copii ; 
- la gradinita Magura - o grupa - 20 copii ; 

Baza materiala a comunei este formata din localurile si curtile de joaca a 2 scoli generale, 
2 scoli primare (cea din Costisata nu functioneaza) si 4 gradinite (Gradinita nr. 3 Bezdead 
nu functioneaza). 
2.5.2.Sanatate publica si asistenta sociala 

In judetul Dâmbovita, serviciile de sanatate sunt oferite prin reteaua de unitati 
sanitare de stat si private, alcatuita din spitale, policlinici, dispensare, cabinete medicale, 
etc. 

Din 1999, în judetul Dâmbovita s-a redus numarul dispensarelor medicale de stat, 
dezvoltându-se în schimb forma noua a Cabinetelor Medicale (individuale, grupate, asociate 
sau de specialitate) procesul de privatizare fiind mai activ în domeniul stomatologiei si a 
farmaceuticii. 

Cu referire strict la comuna Bezdead, actuala cladire în care se gasesc Centrul de 
sanatate si Cabinetul Medical Individual a fost construita în anii 1909-1911, localul fiind 
amplasat în capatul de jos al satului de centru motivate de nevoia de a servi în egala 
masura si satele Broateni, Tunari, Magura si Valea Morii, a fi mai izolat de colectivitate si a 
se putea ajunge mai repede la Pucioasa . 

In anul 1953 (1954) a luat fiinta Circumscriptia Sanitara prin amenajarea într-un local 
închiriat si a unei case de nasteri, mutata în 1958 în dispensar. 
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De atunci pâna în prezent, Circa Bezdead a functionat cu urmatoarele cabinete: 
-un cabinet pentru adulti 
-un cabinet pentru copii 
-un cabinet stomatologic 

De mentionat este faptul ca în prezent pe raza comunei, desi exista si 2 puncte 
sanitare (la Magura si la Râmata) functioneaza doar 2 cabinete medicale individuale de 
medicina generala (cu medic si asistenta) si unul de stomatologie (cu medic si asistenta), la 
care se adauga o farmacie particulara (cu un farmacist si 2 cadre medii), toate în satul 
Bezdead. 

In Romania s-a constatat un declin demografic în ultimii 16 ani; populatia în varsta de 
0-4 ani reprezinta 5% din total, mortalitatea materna este de 24,05 la 100.000 nascuti vii, 
fata de media din Uniunea Europeana de numai 6,1%; numarul avorturilor este de 4 ori mai 
mare decât în UE (883,4 la 1000 de nascuti vii, fata de 225,9), iar mortalitatea infantila este 
de patru ori mai ridicata decat media UE (16,84 decese la 1000 de nascuti vii). 
Natalitatea este înca scazuta, cauzele fiind în special de natura economica si sociala. 

Pentru ameliorarea acestui indicator se impune, în continuare, o planificare familiala 
moderna, de descurajare a avorturilor, de protectie a familiei si a femeii gravide si de 
asigurare a conditiilor optime în maternitati si în serviciile de pediatrie, premize pentru o 
adresabilitate crescuta la serviciile de sanatate. 
Evaluarea activitatii sanitare la nivelul comunei tine seama de : 

o calitatea serviciilor : îmbunatatirea calitatii si sigurantei actului medical, 
diversificarea si cresterea numerica a serviciilor medicale în vederea cresterii calitatii vietii, 
care reprezinta înca una dintre problemele critice ale societatii românesti. 

o calitatea datelor raportate (indicatorii de rezultate, de utilizare a serviciilor si de 
eficienta care sunt înregistrati si cuantificati în sistemul medical. 

o calitatea personalului (indicatorii de management ai resurselor umane releva 
existent unor probleme actuale la nivelul personalului medical mediu si auxiliar) 

o satisfactia pacientilor (monitorizata de sociolog, psiholog, fie apreciata prin 
chestionare de satisfactie, anchete si studii sociologice de evaluare a calitatii vietii 
bolnavilor, etc.). 

o scaderea numarului acestor categorii de personal prin plecarea personalului 
calificat în strainatate, motivând remuneratia redusa si conditii deficitare de munca. 

o ocuparea posturilor prin concurs de personal fara pregatire specifica 
o durata mare de timp pâna la ocuparea posturilor 

La Primaria Bezdead sunt înregistrate un numar de 70 dosare de ajutor social conform Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat 
2.5.3.Cultura, sport, turism, loisir 

Caminul cultural "Ion Heliade Radulescu " a luat fiinta în 1936, când în comuna 
existau deja doua formatii culturale si anume : Societatea sportiva si Caminul cultural. 

Exista în comuna Bezdead o biblioteca comunala cu peste 10.000 volume si peste 
650 de cititori pe an, precum si 2 biblioteci scolare având peste 6.000 de volume. 
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În general se accepta realitatea traditionala dupa care biblioteca a fost si continua sa fie o 
institutie de cultura. Mizând pe aceasta optiune, autorii considera biblioteca nu numai o 
simpla structura informationala, ci una predominant cultural-stiintific-formativa, cu 
deschidere catre marile aspecte ale spiritualitatii umane. 

În plan teoretic, dezvoltarile recente au legiferat într-un fel managementul cultural, 
dar au ramas multe nerealizari si, mai ales, o prea apasata perspectiva contabila asupra 
functiilor bibliotecii, ca si a celei de camin cultural. 

In satele componente ale comunei Bezdead exista 4 camine culturale, cu functii 
axate în principal pe organizare de evenimente si activitati de loisir, mai mult decât pe 
activitati de natura dezvoltarii intelectuale si culturale. 

Tocmai o asemenea gândire, care rezuma specificul cultural la dimensiunea 
economica în dauna dimensiunii artistice, creatoare, induce în sistem rigiditati devenite în 
timp adevarate obstacole în definirea unor functii culturale si, de aici, în sustinerea sau 
obturarea unor programe. 

În consecinta, managementul prin bugete devine de cele mai multe ori un 
impediment major în dezvoltarea culturii si în particular a bibliotecilor si caminelor culturale. 
2.6.Populatia si forta de munca 

Demografia studiaza populatiile umane, urmarind, în principal, problematica 
referitoare la marimea acestora, la structurile lor dupa anumite caracteristici si la unele 
fenomene specifice, toate aceste aspecte fiind abordate atât sub unghi static – starea lor la 
un moment dat – cât si sub un unghi dinamic – schimbarea, evolutia. 

Principalii factori de structurare ai demografiei sunt variabilele demografice: vârsta, 
sexul, starea civila, statutul profesional / ocupatia, tipul de rezidenta, etnia, nationalitatea, 
religia, nivelul de scolarizare al populatiei studiate, etc.. 

Fenomenele demografice apar ca o forma de manifestare a unei mase de 
evenimente demografice, într-o perioada scurta de timp, de regula un an. 

Cele mai importante cupluri evenimente-fenomene cu influenta demografica sunt: 
decesele-mortalitatea, nasterile-natalitatea (fertilitatea), casatoriile-nuptialitatea, 
divorturiledivortialitatea, imigratiile-migratia, la fel de importante fiind mobilitatea sociala sau 
teritoriala. 
2.6.1.Dinamica evolutiei demografice 

Am retinut urmatoarele aspecte privind populatia din comuna Bezdead : 
În 1810, în Bezdead erau 299 locuitori cu 150 barbati si 149 femei, din care 22 tigani. 

În Magura erau 306 locuitori si 166 barbati si 140 femei, din care 4 tigani. 
În 1859 era întocmita lista satelor, pe judete, în care urmeaza a se înfiinta scoli, 

argumentându-se cu numarul de familii. Bezdeadul avea 392 de familii, Magura (Bela) 144 
de familii (nici o comuna neavând un numar mai mare de familii. 

În 17 iunie 1865 procesul verbal întocmit de superarbitrul V.Iacobescu, tras la sorti de 
comisiunea ad-hoc prevazuta de art.16 din Legea rurala (1864), pentru a verifica numarul 
locuitorilor si suprafata de împroprietarit, se mentioneaza: „la Bezdead, populatia e de 921 
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locuitori, repartizati astfel: Bezdead – 774 locuitori, Valea – Sarata – 14 locuitori, Valea lui 
Cazan 
– 11 locuitori, Râmata – 13 locuitori, Costisata – 22 locuitori si Valea Leurzii – 87 locuitori. 
În 1898, Bezdead împreuna cu Râmata, Cosisata si Valea – Leurzii aveau o populatie de 
3000 locuitori, iar comuna Bela, împreuna cu Nistoresti si Brosteni – 1.100 locuitori. 

În 1912 erau 3.573 de suflete în Bezdead, Cosisata si Râmata, iar în Valea–Leurzii 
99 de suflete, locuind în 28 de case. 

În 1917 se raporteaza la întocmirea bugetului, 3.742 locuitori, din care 1.093 
contribuabili 

În 1918, în filele bugetului pe 1918/1919, gasim consemnat ca numar de locuitori, 
3.560. 

În 1921, Bezdeadul are o populatie de 3.529 locuitori; 1401 locuitori la Magura, cu o 
densitate de 60-80 loc.km.p. 

În 1928, situatia statistica privind populatia din comuna Bezdead si structura ei arata 
astfel : -locuitori total 4.577; masculin = 2.117, feminin = 2.460; toti ortodocsi. 

Recensamîntul din 1930, decembrie, 29 a înregistrat urmatoarele date : 
Gospodarii: 
-numar de gospodarii 1827 
-numar de persoane 5543, din care : 
-masculin 2714 
-feminin 2829 
Populatia satului Bezdead a evoluat în aceeasi perioada astfel: 1810 - 299 locuitori cu 87 
case ; 1835 - 175 gospodarii (sat foarte mare) ; la 1838 - 290 familii cu 1224 locuitori ; 
sfârsitul secolului XIX - 3000 locuitori ; 1912 - 3573 locuitori ; 1930 -3093 locuitori ; 1938 - 
5401 locuitori; 1975 - 1353 gospodarii (sat foarte mare ). 
Conform recensamântului populatiei si locuintelor din anul 2002 s-au înregistrat un numar 
de 5.123 locuitori, din care 2.537 barbati si 2.586 femei, dar în prezent, pe fondul migratiei si 
emigratiei, aceste cifre au scazut dramatic. 
Intreaga perioada de dupa 1989 analizata s-a caracterizat printr-un spor natural negativ, 
numarul deceselor fiind mai mare decât cel al nascutilor vii. Scaderea naturala a evoluat 
diferit pe cele doua sexe, fiind mai mare pentru sexul masculin decât pentru cel feminine. 

De asemeni, datele recensamântului din 2002 arata ca în comuna sunt înregistrate 
un numar de 1.940 gospodarii cu un numar de 1.985 familii, ceea ce demonstreaza ca 
media persoanelor ce gospodaresc împreuna într-o curte (2,65 persoane / gospodarie) este 
putin mai mica decât media pe judet (2,95 persoane / gospodarie). 

Numarul mediu de persoane pe gospodarie este cuprins între 1,56 
persoane/gospodarie în satul Valea Morii si 2,85 persoane/gospodarie în satul Bezdead. 
Se constata ca în decurs de 15 ani, populatia comunei Bezdead a scazut continuu, satele 
Magura si Valea Morii fiind cele mai depopulate. 
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Regresul activitatilor economice din orasul Pucioasa si din celelalte centre urbane 
situate pe Valea lalomitei au influentat foarte mult dezvoltarea economica si sociala a 
satelor, mai ales la nivelul infrastructurii. 
Repartizarea populatiei pe principalele grupe de vârsta comparativ cu procentele medii în 
judet se prezinta astfel: 
GRUPA DE VARSTA PROCENT COMUNA PROCENT JUDET 
-între 0-19 ani -16,00 % -24,91 % 
-între 20-44 ani -39,30 % -40,32 % 
-între 45-65 ani -17,80 % -18,65 % 
-peste 65 ani -26,90 % -16,11 % 
Analizând procentele de mai sus se observa o scadere la grupa populatiei tinere pâna la 
19 ani si o îmbatrânire mai mare la grupa peste 65 de ani. 
• Efectele îmbatrânirii demografice a populatiei pot fi: 

o sporirea presiunii populatiei inactive asupra populatiei active; 
o frânarea cresterii nivelului de trai; 
o scaderea potentialului fortei de munca; 
o cresterea raportului de dependenta a populatiei vârstnice, fata de populatia tânara; 
o cresterea fondului de pensii, restructurarea bugetului de stat; 
o sporirea fondurilor de asistenta sanitara; 
o poate fi influentat nivelul productivitatii muncii sociale; 
Locuitorii se ocupau înca din vechime cu cresterea vitelor, lucrul la padure, 

pomicultura si diferite mestesuguri satesti : tâmplaria, dulgheria, zidaria, rotaria, fieraria, 
valorificând bogatele resurse de materii prime existente, carausia fiind de asemenea larg 
practicata si o mare amploare cunoscând tesutul covoarelor. 

Resursele de munca si populatia ocupata au înregistrat foarte multe modificari în 
perioada 1989-2010, în sensul modificarii gradului de ocupare a fortei de munca si a 
spectrului ocupatiilor. 

Recesiunea economica a orasului Pucioasa si mai apoi a orasului Fieni si chiar 
Târgoviste a produs multi someri si a influentat negativ din punct de vedere economic satele 
comunei Bezdead. 
La nivelul comunei mai exista azi cca. 250 de locuitori care se deplaseaza pentru munca în 
afara comunei, în special în centrele urbane : Pucioasa, Fieni si Târgoviste. 
2.6.2.Migratia populatiei 

Migratia – fenomenul de deplasare a unor multimi de persoane dintr-o arie teritoriala 
în alta, urmata de schimbarea de domiciliu si/sau încadrarea într-o activitate în zona de 
sosire. 

In cea mai mare parte a cazurilor, o mobilitate teritoriala este însotita de, sau 
genereaza o mobilitate sociala, schimbarea statutului social al persoanelor migrante. 

Efectele migratiei asupra populatiei de origine – exemplu: atunci când este antrenat 
un numar mare de persoane, în general de vârsta tânara, poate provoca, în populatie, un 
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deficit de forta de munca, o slabire a activitatilor, o scadere a natalitatii, o îmbatrânire 
demografica, etc. 

Situatia populatiei din aria de primire poate fi si ea influentata în ambele sensuri: în 
perioadele de crestere economica, imigrantii contribuie la completarea necesarului fortei de 
munca, în schimb, în perioade de recesiune, participa la îngrosarea rândurilor somerilor, 
fiind cei mai expusi la concediere si determina un consum suplimentar de resurse. 
2.6.2.1.Factori sociali care influenteaza migratia 

• Ridicarea standardului de viata al oamenilor – mobilitatea sociala; 
• Modernizarea habitatului rural; 
• Dezvoltarea mijloacelor de transport individual si colectiv; 
• Accesul la informatie 
S-a observat faptul ca cea mai mare pondere o au cei care fac naveta din comuna la 

oras, în cea mai mare parte fiind locuitori ai satelor mai mari si care sunt încadrati în unitati 
economice din oras (industriale si de constructii). 

In ceea ce priveste navetismul de la oras la sat, acesta se refera cu precadere la 
intelectuali (cadre tehnice, profesori, cadre sanitare, etc.) 
Aspectele pozitive ale navetismului sunt asigurarea fortei de munca necesara desfasurarii 
activitatii economice si posibilitatea mentinerii gospodariilor personale, iar aspectele 
negative sunt reprezentate de acceptarea unor conditii dificile de munca, timpul însemnat 
consumat cu deplasarea si executarea unor lucrari ce necesita efort fizic mai mare. 

In ceea ce priveste implicatiile în viata de zi cu zi a navetistului, pierderea de timp 
alocat deplasarii reprezinta nemultumirea cea mai mare. 
2.6.2.2.Migratia din localitate 
La nivelul întregii comune, sporul migratoriu are valori negative (-8,2 ‰), ca de altfel si 
sporul natural (-0,5 ‰). O data cu reabilitarea, diversificarea si modernizarea dotarilor, a 
echiparii 
tehnico-edilitare si a asigurarii legaturilor dintre localitati se preconizeaza o scadere a 
fenomenului de migratie a populatiei din comuna Bezdead catre orase sau între localitati. 
2.6.2.3.Migratia catre localitate 
Daca se vor crea premisele dezvoltarii unei structuri economico-sociale atunci vom putea 
vorbi cel mult despre o retinere a tineretului în interiorul localitatii, încurajarea migratiei catre 
localitate necesitând eforturi mult mai ample si mai costisitoare. 
2.7.Locuirea 

Locuirea este un concept care, având ca unitate de baza locuinta, cuprinde o arie 
mult mai larga de necesitati si activitati umane legate direct sau indirect de locuinta, cum ar 
fi: infrastructura (drumuri, retele), echipamente urbane (învatamânt, sanatate, cultura, sport, 
comert, spatii verzi, transport), serviciile, calitatea locuintei (grad de dotare, diversificare) ca 
si consecintele asupra mediului, în dubla determinare cu factorul social – comunitar. 

Locuirea este caracterizata de doua nivele de receptare: 
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- nivelul de stare, în care locuinta ca o componenta de baza a sectorului locuirii este 
perceputa ca bun economic mobilizator de resurse si sectoare productive si bun urban, 
adica element fizic esential în conformarea si configurarea localitatii; 

-nivelul socio – comunitar de receptare în ale carui componente se disting: locuirea 
ca drept al fiecarui cetatean la o locuinta demna si adecvata, precum si expresie a modului 
de viata reflectând nivelul de trai si stilul de viata al oamenilor acelor locuri; 

Suportul urban material al locuirii este tesutul urban. Acesta este caracterizat prin 
aspectul formal: trama stradala, parcelarul, organizarea volumului construit, organizarea 
spatiului liber, dar si de: calitatea locuintelor, infrastructura tehnica, serviciile si comertul de 
frecventa utilizare. 

Locuirea, cu toate componentele ei este un fenomen urban complex, într-o dinamica 
permanenta, o constanta schimbare si evolutie legata de modul de existenta a individului si 
a comunitatii. Ea se subordoneaza atât cadrului formal arhitectural, cât si determinarilor 
comunitare. 

Ritmul de construire la Bezdead este de cca 30 de case noi (autorizatii de 
construire), majoritatea fiind case noi destinate locuirii de vacanta si apartinând strainasilor. 
Atractia cea mai mare pentru achizitionarea de terenuri pentru construire o reprezinta 
satele Bezdead si Costisata. 

Atractia fata de peisajul natural, de minimul de confort privind echiparea tehnico –
edilitara si apropierea fata de capitala tarii, a stimulat atractia persoanelor în special din 
Bucuresti pentru construirea de case de vacanta, cu predilectie în resedinta de comuna. 
2.7.1. Analiza globala a locuirii în comuna Bezdead 

Satele comunei Bezdead s-au format in relatie cu albia pârâului Bizdidel si a 
afluentilor sai, cu tipologii specifice asezarilor în vai cu versanti accidentati. 
Satele componente ale comunei BEZDEAD se caracterizeaza tipologic astfel: 

• Din punct de vedere a formei: areolar - tentaculara ; 
• Din punct de vedere a structurii retelei stradale : libera, puternic influentata de relief 

si cursurile de apa ; 
• Din punct de vedere a structurii fondului construit : adunat în zona centrala a satelor 

Bezdead si Magura si afânat - însiruit în celelalte sate ; 
Tendintele de evolutie a zonei de locuit sunt evident tentaculare de-alungul 

drumurilor principale, în special a drumului principal DJ 710 , constituind trasatura 
caracteristica a evolutiei tipologice a satelor dupa anul 1990. 
2.8.Circulatia 
2.8.1. Analiza circulatiei actuale, planul de organizare a circulatiei 

Caile de comunicatie rutiera majore sunt bine reprezentate la nivelul satelor 
componente, din punct de vedere al clasei din care fac parte si diversitatii. 
Comuna beneficiaza de drumul judetean DJ 710 care strabate zona pe directia NE – SV si 
deserveste toate satele (satul Valea Morii prin intermediul drumului comunal DC 4), 
intersectat cu DJ 715 între satele Bezdead si Tunari (între km 8 si 9 al lui DJ 710), 
constituind o alternativa de 
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circulatie si transport în perioadele în care circulatia pe DJ 710 este blocata din motive de 
eroziune excesiva a albiei pârâului Bizdidel conjugate cu fenomene de alunecare a 
versantilor. 

Transportul spre si dinspre localitate este asigurat numai prin mijloace auto, comuna 
neavând cale ferata. 

Principalele disfunctionalitati la nivelul cailor de comunicatie rutiera si transport sunt 
– Profile transversale neamenajate la drumurile clasate, conform ultimei 

legislatii ; 
– Este necesara modernizarea urmatoarelor cai de comunicatie rutiera : 

• DJ 710 si DJ715 pe toata lungimea lor ; 
• DC 4 , pe traseul sau din partea superioara; 

– Amenajarea intersectiilor dintre toate drumurile clasate si strazile locale 
principale si drumurile clasate ; 

– Poduri noi peste afluentii principali ai pârâul Bizdidel ; 
– Pasarela pietonala moderna între zonele de locuit ale satelor Brosteni si 

Magura ; 
– Modernizarea podului peste râul Bizdidel între satele Tunari si Magura ; 
– Stoparea eroziunii excesive a albiei pâraielor si torentilor din zona; 

. 
2.8.3.Transportul în comun interurban 
Situatia sistemului de transport interurban în comuna Bezdead are, la ora actuala, 
urmatoarele caracteristici : 

• parc auto – autobuze învechit. Mijloacele de transport în comun sunt autobuze 
vechi, poluante atât fonic cât si cu noxe, motorizari depasite tip RABA - mari consumatoare 
de combustibili si piese de schimb (nerentabile), caroserii corodate , insalubre, tributare 
stylistic designului promovat de regimul dinainte de 1989, lipsite de functionalitate, greu 
accesibile pentru calatori (scari înalte), fara facilitati pentru handicapati (asa cum cer 
normele europene). 

• microbuze – desi mai moderne decât tipologia prezentata anterior pacatuiesc prin 
lipsa de spatiu, la ore de vârf circula la capacitate maxima, cu consecinte asupra ventilatiei 
optime, prezenta unei persoane corpolente pe interval fiind de natura sa îngreuneze sau sa 
blocheze circulatia calatorilor în vehicul, lipsa spatiului le fac aproape inutilizabile pentru 
persoanele cu handicap si incomodeaza persoanele cu înaltime peste medie. Acest mijloc 
de transport comporta riscuri majore în caz de accident când este supraaglomerat, cum de 
altfel s-a demonstrate, din pacate. 

• sistemele de taximetrie au luat o amploare deosebita – a se vedea numarul de 
operatori si marimea parcului fiecaruia. Din pacate acest sistem genereaza aspecte care 
conduc la îngreunarea circulatiei celorlalte vehicule participante la trafic. 

Situatiile mentionate anterior sunt tributare în primul rând unui buget alocat acestui 
gen de 
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activitati scazut, ca o consecinta obiectiva a ramânerii în urma din punct de vedere 
economic a domeniului si economiei în ansamblu pentru zona în comparatie cu zone 
similare limitrofe. 

2.9.Echiparea tehnico-edilitara 
2.9.1.Retele de energie electrica 
• In zona exista urmatoarele retele electrice: 
- LEA 20 KV - pe stâlpi de beton armat , amplasata in general paralel DJ 710, chiar langa 
calea de rulare sau la distante ce variaza pana la 100 m departare de aceasta, cu ramificatii 
pe drumurile secundare spre posturile de trasformare. Uneori insa traseul linie de 20 Kv, 
este unul direct in traversarea proprietatilor private. 
- posturi trafo aeriene 20 / 0,4 KV care alimenteaza locuintele si obiectivele social – 
administrative ale comunei in numar de 13 , dupa cum urmeaza: 
 
1. Post transformare 4126 Brezeanca 
2. Post transformare 4043 
3. Post transformare 4044 
4. Post transformare 4010 
5. Post transformare 4048 Valea Leurzii 
6. Post transformare 4156 Valea Morii de Bezdead 
7. Post transformare 4011 
8. Post transformare 4157 Coporod 
9. Post transformare 4049 Fratilesti 
10. Post transformare 4158 Malu’ de Rasuna 
11. Post transformare 4050 Râmata 
12. Post transformare 4138 
13. Post transformare 4088 Costisata 
- retele de joasa tensiune(220V / 380V) pentru alimentarea cu energie electrica a 
consumatorilor locali (gospodarii, obiective social-culturale, administratie publica, servicii, 
etc.). 
- bransamentele electrice de joasa tensiune sunt realizate cu preponderenta în sistem 
aerian (stâlpi din beton + conductori electrici), dar si punctual cu cabluri electrice subterane. 
- iluminatul public stradal exista pe majoritatea strazilor si se realizeaza cu corpuri de 
iluminat de exterior, montate pe stâlpi din beton amplasati în lungul strazilor, comanda 
aprinderii si stingerii realizându-se de la un punct de aprindere automat prin ceas 
programator. 
• Probleme conflictuale si disfunctionalitati : 

-reteaua de distributie a energiei electrice este în general in stare buna ; 
-avand in vedere distributia posturilor de transformare in teritoriu , precum si 

propunerea de extindere intravilan se impune amplasarea unui nou post in zona de racord 
DJ 710 cu DJ 715 
-în viitor trebuie avut în vedere începerea reabilitarii pe portiuni, functie de starea de uzura, 
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a liniilor de joasa tensiune din localitati. 
-în cadrul acestor operatiuni se va urmari amplasarea în subteran a conductorilor. 
-un deziderat major il reprezinta scoaterea traseului LEA 20 Kv. din zonele unde 

traverseaza domeniul privat si reamplasarea in domeniul public 
2.9.2.Retele de apa potabila 
Comuna Bezdead dispune de retea proprie de alimentare cu apa, nou înfiintata. 
• Sursa de apa o reprezinta o captare cu dren de suprafata, in albia majora a 
Bizdidelului, o prima etapa, D1, in lungime de 200 ml. la o adancime de 4,0 m., ce da un 
debit de 7,0 l/sec. si o etapa ulterioara, D2, cu lungimea de 80 m. la o adancime de 2,5 m., 
ce da un debit de 2,0 l/sec. ambele situate in amonte de podul din zona Râmata. 

• D1-Q=7,0 l/s ; 
• D2-Q=2,0l/s; 

Din drenuri, apa este stocata într-un rezervor tampon, cu capacitatea teoretica de 500 mc. 
si cea utila (practica) de 350 mc. 
Debitele si volumele de apa disponibile si autorizate sunt: 

o Qmax. Zi=506,30 mc/zi=5,85l/s _V anual=184,79mii mc. 
o Qmed. Zi=405,04 mc/zi=4,68l/s _V anual=147,83 mii mc. 
o Qmin zi=379,72mc/zi=4,39l/s _V anual=144,97 mii mc. 
o Q max. orar=24l/s. 

La rezervorul tampon se face contorizarea cu contoare cu emitator de impulsuri si totalizator 
clasa de precizie ”C” . 

Sursa functioneaza în regim permanent (365 zile/an; 24h/zi.) 
De la bazinul tampon apa este refulata printr-o conducta din PEHD Dn=280mm x 

10mm 
PN=10 atm 

Lungimea totala a conductei de distributie este de L= 23,5 Km. 
• Gospodaria de apa este amplasata pe dealul Malu de Rasuna si este compusa din 
rezervor suprateran având V= 350mc, termoizolat, cu sistem de încalzire pe timp de iarna, si 
statie de tratare cu hipoclorit . 

Gospodaria de apa este împrejmuita cu gard din plasa de sârma pe stâlpi din b.a., pe 
un perimetru de 53/53ml, respectând distanta de 20m de la constructiile gospodariei de apa, 
ceea ce constituie zona de protectie sanitara cu regim sever. 
• Reteaua de distributie este realizata din conducte din PEHD Pn=6atm-Pn=16 
atmosfere, montate îngropat de o parte a strazilor, având diametre cuprinse între 280 si 50 
mm. 
In lungul retelei au fost amplasate cismele, la care la a caror utilizare s-a renuntat între timp 
si hidranti de incendiu. 
• Pentru zonele aflate la inaltime, unde apa nu poate ajunge gravitational sunt amplasate 3 
statii de pompare dupa cum urmeaza: 

o –In zona Ramata –un grup de 4 pompe NOCCHI de 2,2 Kw 
o –In zona Costisata –doua grupuri de pompe: 
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_ Un grup de 3 pompe NOCCHI de 2,2 Kw 
_ Un grup de 2 pompe NOCCHI de 2,2 Kw 

o –In zona Magura –un grup de 3 pompe CALPEDA de 3,0 Kw. 
• Probleme conflictuale si disfunctionalitati : 

- In situatia actuala, reteaua de alimentare cu apa a comunei este dimensionata la 
limita fata de necesar. In cazul inmultirii numnarului de abonati, care in prezent se cifreaza 
la 700 gospodarii, vor fi necesare lucrari de sporire a sursei de apa. 

- Comuna fiind în plina dezvoltare imobiliara, având un numar mare de 1823 
gospodarii existente si având înfiintata retea de distributie a gazelor naturale, va trebui 
majorata capacitatea de captare si inmagazinare la valori care sa asigure alimentarea de 
consumatori individuali, precum si a consumatorilor din zona (institutii social –culturale, 
servicii, etc.) 
2.9.3.Retele de canalizare 
Comuna Bezdead nu dispune de un sistem centralizat de canalizare menajera. 

• Localnicii si vizitatorii temporari folosesc preponderent haznale traditionale si izolat, 
fose septice vidanjabile. 
Unitatile comerciale în functiune dispun de sisteme proprii de canalizare menajera 
compuse din retele de canalizare îngropate ce conduc la fose septice vidanjabile Dn=200-
300mm si canale deschise de desecare. 
De asemenea, nu exista un sistem de preluare si dirijare a apelor pluviale, acestea fiind 
dirijate pe cai naturale catre emisari: vai, viroage, cursuri neamenajate de ape naturale. 

• Probleme conflictuale si disfunctionalitati : 
- Crearea unor conditii optime de existenta încadrate în conditiile directivelor UE. si 
preluate de actele normative românesti: H.G. 100 / 2002; H.G. 458 / 2002; H.G. 188 / 
28.02.2002; 
O.U.G. 78 / 2000; H.G. 118 / 07.02.2002; Legea apelor nr. 107 / 1996 ; 
- Se impune implementarea unui sistem centralizat de preluare si epurare a apelor 
uzate menajere. 

2.9.4.Retele de gaze 
Comuna dispune în prezent de retea de distributie a gazelor naturale. 

• Pe teritoriul localitatii Bezdead este in curs de finalizare reteaua de gaze naturale. 
S-a executat reteua propriuzisa si cca 100 de bransamente, procesul de bransare-abonare 
fiind in plin proces de finalizare 

• Statia SRM se afla pe teritoriul satului Dealu Mare din comuna Buciumeni. Traseul 
aductiunii pana la Bezdead este in ampriza DJ 715. Diametrul aductiunii PEHD 280 mm. 

• De la intersectia cu DJ 710, reteua se bifurca cu Dn 125 pentru satele Tunari, 
Brosteni si Magura si Dn 315 spre Bezdead, cu reduceri succesive la Dn 280, Dn 250, Dn 
225 . 
Ramificatiile pe strazile laterale si grupuri de case sunt executate de asemenea cu PEHD, 
având diametrul de Dn 125 mm. 

• Probleme conflictuale si disfunctionalitati : 
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-reteaua fiind absolut noua, construita pe investitia Distrigaz, este executata dupa 
normele actuale, neexistând disfunctionalitati 
2.9.5.Retele de telecomunicatii 
a. Telefonie 
• In zona exista urmatoarele retele telefonice : 
- retea telefonica interurbana cu fibra optica, în canalizatie subterana amplasata 
îngropat în lungul DJ 710; 
- centrala telefonica automata digitala; 
- retea telefonica stradala aeriana, pozata pe stâlpii electrici; 
- in comuna, exista mai multe relee pentru telefonie mobila 
b. CATV 
• Exista retea de televiziune prin cablu amplasat pe stâlpi de electricitate, dar si un 
numar mare de abonati la sisteme TV. Satelit. 

2.9.6.Sistemul de gestionare a deseurilor menajere si curateniei localitatilor 
2.9.6.1 . Managementul deseurilor menajere si asimilabile 
Una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului este legata de generarea 
deseurilor în cantitati mari si gestiunea necorespunzatoare a acestora. Dezvoltarea 
economica din ultimii ani, cresterea productiei si a consumului, dar si existenta tehnologiilor 
si instalatiilor deja învechite, care consuma energie si materiale în exces, au condus anual 
la generarea de cantitati mari de deseuri. 

In momentul de fata în comuna se constata o situatie caracterizata prin : 
o nivel multumitor de curatenie si actiuni de salubrizare în majoritatea satelor; 
o lipsa oricaror alte activitati de salubritate în zone periferice cu exceptia câtorva 

zone rezidentiale dinspre orase ; 
o lipsa de simt civic din partea majoritatii populatiei cu privire la pastrarea curateniei 

ca urmare a unor carente majore de educatie, informare, dar si a inexistentei unor actiuni 
sustinute in acest sens din partea institutiilor abilitate, în special din partea scolii si a 
institutiilor specializate, inclusiv a personalului Primariei ; 

o implementarea in legislatia româneasca a obiectivelor europene care contin 
prevederi extrem de severe in domeniu, creeaza in raport cu cele prezentate anterior un 
decalaj însemnat si mai ales dificultati majore in aplicarea si respectarea lor ; 

o bugetul de austeritate care lasa descoperite segmente importante din domeniul 
protectiei mediului in general si al salubrizarii in special ; 

o actiuni insuficiente ale partidelor ecologice si ONG–urilor pentru promovarea 
solutiilor si masurilor de curatenie, respectiv de salubrizare. 

o alterarea peisajului urban, dar mai ales a celui din teritoriul administrativ prin 
depozitarea necontrolata a deseurilor de toate tipurile, cu alterarea unora dintre factorii 
important de mediu (apa, sol, aer) 
Principalele aspecte deficitare ale gestiunii deseurilor în comuna Bezdead sunt: 

_ Lipsa interesului pentru traiul social curat si sanatatea publica precara. 
_ Cresterea surselor de deseuri si a tipurilor de deseuri corelate cu cresterea 
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activitatilor, în special a celor comerciale, mai ales pe strazi si în zonele publice 
necontrolate. 

_ Cresterea cantitatii de ambalaje în circuitul comercial (recipiente din sticla, plastic, 
hartie, ambalaje, etc). 

_ Cresterea notabila a numarului ziarelor si a altor publicatii, care implica cresterea 
continutului de hârtie în deseurile menajere (nereciclate). 

_ Comportamentul gresit al unor cetateni cu manifestari agresive în societate, prin 
distrugerea bunurilor comune, abandonul clandestin al deseurilor, etc. 

_ Lipsa de experienta si informatii despre politica micilor companii privind gestiunea 
si reciclarea deseurilor 

_ Reducerea functionalitatii fostului sistem de reciclare (REMAT) si reducerea 
activitatilor de reciclare în sistemul comercial. 

_ Utilizarea excesiva a recipientelor din plastic pentru produsele racoritoare, care 
contribuie la cresterea volumului de deseuri colectat. 

 

IV.ANALIZA SWOT 

 

Primaria comunei Bezdead, trebuie sa isi insuseasca  si sa promoveze o viziune 

strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce 

la o activitate administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se 

pot consuma irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele 

si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un 

cadru inchegat si cand exista o coordonare la nivel strategic. 

 

Procesul de planificare strategica (PPS) are ca scop definirea reperelor strategice 

de dezvoltare a comunei pe o perioada de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale 

PPS au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra 

dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si 

articularea documentului strategic. 

 

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, 

implicarea comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului. 

 

Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la 

nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate 

nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul 

comunei. 

 

Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice 

pentru identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a 
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strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea 

„Unde suntem ? „, aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern 

general si specific. 

 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este 

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 

(oportunitati), Threats (riscuri). 

 

 Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund 

necesitatilor de dezvoltare a comunei Bezdead, in cadrul limitarilor impunse de resursele 

locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine 

politica de dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala 

pentru perioada 2014-2020.  

 

 Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de 

modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul 

de piata si din directia concurentei; de  regula sunt factori asupra carora zona in general 

nu are nici un control. Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, 

performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice. 

 Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele 

slabe" ale comunei. 

 Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. 

 Intrebari cheie care indruma analiza strategica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE PUTEM FACE? 

(Punctele forte si punctele slabe) 

 

CE AM PUTEA FACE 

(Oportunitati si amenintari) 

 

STRATEGIE 

CE TREBUIE SA NE PREOCUPE? 

 
CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTAR ILE 

LOCITORILOR COMUNEI? 

 

CE RESURSE SI POTENTIAL 

VREM SA DEZVOLTAM? 

 

CE OPORTUNITATI PUTEM 

FRUCTIFICA? 

 

CE VREM SA FACEM? 

(Valorile comunei si locuitorilor ei) 

 

 

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA  FACEM? 

(Dorintele locuitorilor comunei) 

 

Rafinare ulterioara 

STRATEGIE 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Proiect&action=edit
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 In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa 

stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume: 

 

 
  

 Viata economica a comunei Bezdead, trebuie revigorata si dezvoltata in toate 

domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura.  

Autoritatea publica locala va trebui sa investeasca pentru redresarea vietii 

economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece aceasta 

produce cele mai mari efecte benefice. 

 Infrastructura necesita imbunatatiri continuu, de aceea investitiile trebuie facute 

dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii: 

- siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; 

- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse; 

- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. 

 Un alt  punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie 

facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le 

ofere comuna Bezdead, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie 

imbunatatit. Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a 

comunei. 

 

COMUNA BEZDEAD 

1.Dezvoltare 

economica 

2. Dezvoltare 

infrastructura 

3.Cresterea 

atractivitatii  

Creare locuri de 

munca 

Programe de formare 

profesionala 

 

Competitivitate 

Confort social 

 

Cultural  

Agrement 
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 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI PERICOLE 

Resurse 
umane 

 -forţă de muncă ieftină 
-numeroşi tineri provenind 

din comună urmează 
studiile universitare  

-personal de specialitate în 

cadrul primăriei 
 -Forţă de muncă inalt 

calificată în construcţii şi 
industrie 

 

-fenomene demografice 
negative în mediul rural – 

îmbătrânire accentuată 
mai ales în satele 

aparţinătoare comunei 

-scăderea natalităţii şi a 
numărului căsătoriilor 

-utilizarea forţei de 
muncă exclusiv în 

agricultură 

-şomajul ridicat 
-lipsa programelor de 

asistenţă socialã pentru 
şomeri   

-lipsa centrelor de 
orientare profesională 

-numărul ridicat al 

tinerilor inactivi 
-migraţia mare în special 

a tinerilor înspre centrele 
urbane: Târgoviște 

-inexistenţa unor lideri 

locali formali sau 
informali recunoscuţi în 

comunităţi 

-lipsa de implicare şi 

iniţiativă din partea 
intelectualităţii din 

comună (dascăli, preoţi 

etc.) 
-infracţionalitate ridicată 

-lipsa de autoritate a 
poliţiei  

 

Legislaţie: 
- înfiinţarea Agenţiei naţionale 
de ocupare şi formare 
profesională;  
-legea asigurărilor de sănătate 
nr. 145/97;  
-legea venitului minim garantat 
-accesarea fondurilor destinate 
dezvoltării resurselor umane 

-folosirea forţei de muncă 

beneficiare a legii venitului 
minim garantat în activităţi de 

interes public 
-creşterea nivelului de 

calificare prin participarea în 
programe regionale, naţionale 

şi internaţionale; 

-modificarea mentalităţii 
persoanelor inactive, în sensul 

unei atitudini active pe piaţa 
muncii, de căutare a unui loc de 

muncă şi de reconversie 

profesională 
-investiţii în sistemul 

educaţional 
-tendinţe de colaborare cu 

preoţii în probleme de interes 
public  

 

- pe termen mediu şi lung vom asista 
la scăderea nivelului de calificare 

profesională a tinerilor; 
-menţinerea tendinţelor 

migraţioniste către centrele urbane 

-accentuarea proceselor de 
îmbătrânire în rural; 

-ineficienţa/lipsa programelor de 
calificare/recalificare profesională 

destinate  persoanelor din comună 

-declin demografic 
-tendinţa de separare între 

comunităţi 
-mobilizarea greoaie a resurselor 

intelectuale 
-decăderea statutului intelectualilor 
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Infrastructura 

fizică 

-acoperirea teritorială 

bună a reţelei de 
distribuţie cu energie 

elelectrică 
-existenţa studiilor de 

fezabilitate pentru 
anumite investiţii în 

infrastructură (drumuri, 

alimentare cu apă, 
canalizare) 

-acces  la calea ferată 
-acces direct la drumul 

național  care traversează 

comuna pe o distanţă de 
10 km 

-centrală telefonică 
digitală 

-rețeaua de alimentare cu 
apă și gaze naturale parțial 

aflată în funcțiune 

-lipsa sistemelor de 

comunicaţii, a legăturilor 
de transport 

-lipsa unui transport 
public interurban de 

calitate  
-infrastructură edilitară 

proastă 

-starea 
necorespunzătoare a DJ 

si DC de pe cuprinsul 
comunei 

-lipsa parcărilor 

amenajate, inclusiv la 
şoseaua naţională  

- servicii sociale 
insuficient dezvoltate 

-apropierea  Târgoviște 

-apariţia fondurilor pentru 
dezvoltarea infrastructurii 

(PNDR) şi a altor oportunităţi 
de finanţare pentru dezvoltarea 

mediului rural; 
-construcţia unei benzinării la 

şoseaua naţională 

-angajarea unor noi investiţii la 
şoseaua naţională sau în 

proximitatea ei (activităţi de 
comerţ etc.) 

-Legislaţie: 

Legea nr. 118/1996 privind 
constituirea şi utilizarea 

Fondului Special al Drumurilor 
publice  

-grad scăzut de dotare a localităţilor 

comunei cu reţele tehnico-edilitare  
-lipsa resurselor umane necesare 

activităţilor de elaborare şi 
implementare a proiectelor specifice 

 

Mediu   -calitatea factorilor de 
mediu bună  

-conştientizarea acestor 

categorii de probleme de 
către factorii de 

răspundere locali 
 

 
-lipsa unui sistem de 

canalizare pentru 

scurgerea apelor 
menajere  

-lipsa tehnologiilor de 
reciclare a deşeurilor 

-lipsa spaţiilor amenajate 
pentru gunoaie menajere  

-zone cu risc de alunecări 

de teren şi inundaţii în 
unele din satele comunei 

-existenţa în imediata 
apropiere a unor surse de 

poluare de origine 

industrială 
 

-gospodărirea eficientă a 
cadrului natural (sol, subsol) ar 

duce la protejarea mediului  

-aderarea României la unele 
convenţii internaţionale în 

domeniu. 
-produse agricole ecologice 

-existenţa a numeroase 
oportunităţi de finanţare vizând 

protecţia şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de mediu 

-lipsa programelor şi resurselor ce 
vizează protecţia mediului, poate 

conduce pe termen mediu la 

scăderea/înrăutăţirea calităţii 
factorilor de mediu 

-lipsa unor instalaţii şi sisteme de 
prevenire a poluării şi calamităţilor 

naturale 
-nerezolvarea problemei sistemelor 

de canalizare şi alimentare cu apă, în 

măsură a afecta în continuare 
calitatea factorilor de mediu 
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Dezvoltare 

locală  

-1000 ha de teren agricol 

-existenta unei mari 
diversităţi de produse 

agricole locale  
-potenţial zootehnic 

ridicat 
-resurse agro-silvice 

-apropierea de Târgoviște   

 
 

-fărâmiţarea puternică a 

suprafeţelor agricole şi 
gradul redus de asociere 

a proprietarilor agricoli 
-inexistenţa în exploatare 

a unor suprafeţe mari de 
teren agricol 

-slabă reprezentare a 

activităţilor industriale la 
nivelul comunei 

-lipsa lanţului producţie - 
colectare - procesare-

distribuţie în agricultură 

-ponderea relativ mică a 
activităţilor neagricole 

-lipsa evenimentelor 
culturale 

-starea precară a 
dotărilor publice 

-lipsa condiţiilor şi a 

infrastructurii pentru 
activităţi sportive şi de 

agrement 
-lipsa unor înfrăţiri sau 

colaborări externe, 

-practici evazioniste, 
sustragerea populaţiei de 

la plata impozitelor pe 
exploatarea agricolă 

-lipsa resurselor umane 
pentru susţinerea 

procesului dezvoltării 

-servicii sanitare de o 
calitate  

necorespunzătoare 
 

 

-amenajarea unor lacuri 

piscicole 
-dezvoltarea culturilor de 

legume şi desfacerea lor în 
oraşele limitrofe 

-investiţii în sistemul de 
învăţământ 

-iniţierea de activităţi culturale, 

sportive şi de agrement, în 
special pentru tineret 

-exploatarea forţei de muncă 
disponibilă prin intermediul 

legii venitului minim garantat 

-înfiinţarea unor centre de 
consultantă agricolă si crearea 

unor IMM în mediul rural 
-dezvoltarea serviciilor sociale 

ar duce la ridicarea calităţii 
vieţii 

-accesarea fondurilor destinate 

dezvoltării mediului rural 
-iniţierea unor activităţi 

sportive pentru tineret (club de 
tenis de masă, de box şi două 

echipe de fotbal) 

-fărâmiţarea excesivă a proprietăţii 

agricole 
-lipsa atitudinilor şi practicilor de tip 

asociativ în agricultură 
-lipsa formelor organizate de 

exploatare agricolă 
-perpetuarea practicilor evazioniste 

şi a sustragerii de la plata 

impozitelor 
-scăderea demografică 

-perpetuarea procesului migraţionist 
înspre oraşele mari, în special al 

tineretului 

-perpetuarea şi accentuarea 
fenomenului infracţional 

-lipsa de unitate şi de comunicare 
între etnii şi între factorii de 

răspundere de la nivel local 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Bezdead pentru perioada 2014 – 2020 

 

 55 

Investiţii  -apropierea de centrele 

financiar-bancare 
(Târgoviște ) 

-interesul autorităţilor 
locale în ceea ce priveşte 

demararea unor investiţii 
în plan local 

-resurse silvice 

-lipsa activităţilor cu 

caracter industrial 
-distanţă mare de 

capitală 
-potential economic 

redus al IMM 
-lipsa de promovare a 

posibilităţilor de investiţii 

-lipsa resurselor 
financiare la nivelul 

proprietarilor de terenuri 
agricole 

-lipsa infrastructurii şi 

echipamentelor de 
producţie 

 

-înfiinţarea de noi IMM-uri 

situaţie care ar   conduce la 
dezvoltarea cadrului economic 

-existenţa unor domenii cu 
potenţial de absorbţie şi 

modernizare ridicat 
(agricultură, servicii)  

-posibilităţi de desfacere a 

produselor agricole în oraşele 
limitrofe 

-potenţial ridicat de investiţii în 
zootehnie şi servicii 

-gradul ridicat de izolare în raport cu 

cercurile de afaceri 
-inexistenţa în cadrul comunei a 

unor puncte de lucru ale sistemului 
financiar-bancar 

-lipsa unor IMM-uri care să iniţieze 
proiecte de  investiţii în zonă; 

-inexistenţa unor venituri 

suplimentare la bugetul primăriei 
-lipsa investitorilor şi a 

întreprinzătorilor în agricultură sau 
în alte domenii (comerţ, mică 

industrie, servicii) 

Turism –potențial istoric de nivel 

mediu; 

 -obiectiv atractiv din 
punct de vedere turistic 

-existenţa unor 
case/gospodării care pot fi 

înscrise în circuitul agro-

turistic 
 

-infrastructură fizică şi 

dotări  

necorespunzătoare   
-lipsa unei promovări 

susţinute; 
-inexistenţa obiectivelor 

turistice marcate 

corespunzator 
-inexistenţa pensiunilor 

agro-turistice 
 

-calificarea personalului pentru 

iniţierea de activităţi agro-

turistice  
-promovarea şi exploatarea 

evenimentelor culturale şi 
tradiţionale  

-promovarea monumentelor 

istorice 
 

 

-lipsa unei concepţii manageriale 

moderne în raport cu potenţialul 

existent  
-neiniţierea în viitor a unor activităţi 

de comerţ şi servicii care să le 
susţină pe cele din turism 
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5. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE 

DURABILA 

 

 In ceea ce priveste strategiile pe termen lung trebuie sa luam in considerare cu 

foarte mare atentie viitoarele rezultate. Trebuie luat in calcul si faptul ca rezultatul real 

nu poate fi prevazut deoarece situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta 

importanta asupra lor.  

Obiectivele de dezvoltare ale comunei Bezdead se pot realiza numai in conditiile 

unei strategii care sa stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei, in 

functie de aceasta, sa se stabileasca si structura cursurilor de calificare. 

 

 
 

Durabilitate- conditii mai bune de trai pentru toti locuitorii comunei dar in special 

pentru persoanele defavorizate, precum si un minim de conditii necesare pentru un trai 

decent, sanatatea si bunastarea tuturor; 

Competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, 

national si chiar international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; 

Sprijin financiar- sa poata facilita accesul la o varietate de surse financiare 

pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare; 

O buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin 

responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 

 

Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabila, sunt: 

 orientarea comunei spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe 

locuri de munca; 

 dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile 

comunitatii, strategia si actiunile sale; 

 sprijinirea autoritatilor publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de 

investitii; 

 sa determine eficientizarea managementului. 

 

Principalele principii 
ale strategiei de 

dezvoltare durabila 
sunt: 

Durabilitate Competitivitate 

 
Sprijin financiar O buna administrare 
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Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - sociala durabila va lua in 

considerare urmatoarele criterii:  

- coeziunea si solidaritatea cetatenilor 

- puterea comunei 

- dezvoltarea durabila 

- obiective de calitate globale locale - integrare 

Pentru fiecare dintre acestea in domeniile de actiune stabilite se formuleaza cate un 

obiectiv strategic (proces), astfel: 

Criterii / 

Planuri 

Social Economic Urbanism 
Mediul 

inconjurator 
Infrastructura 

Plan social 
Plan 

economic 

Plan 

Urbanism 
Plan de mediu 

Plan 

infrastructura 

Coeziunea / 

solidaritatea 

Cetatenilor  

Cresterea 

coeziunii 

sociale a 

cetatenilor 

Acces la 

informatie  

Cresterea 

numarului de 

locuri de 

munca 

Politici ale 

teritoriului in 

favoarea 

cetatenilor 

Cresterea 

coeziunii 

ecologice a 

cetatenilor 

Asigurarea 

satisfacerii 

nevoilor de 

confort si 

civilizatie  

Puterea  

comunei 

Cresterea 

puterii sociale a 

comunei  

Cresterea 

puterii 

economice a 

comunei 

Valoare 

ridicata a 

comunei   

Echilibru intre 

activitati 

antropice si 

poluare  

Nivel ridicat de 

civilizatie 

Dezvoltarea 

Durabila  

Minime 

probleme 

sociale  

Minime 

probleme 

economice 

Valorificarea 

teritoriului ca 

resursa 

Minime 

probleme de 

mediu 

Optimizarea 

raportului nevoi / 

resurse 

Obiective 

CADRU-

CALITATIV 

Aliniere la 

standarde 

sociale 

europene  

Aliniere la 

standarde 

economice 

europene 

Aliniere la 

standarde 

europene de 

urbanism 

Aliniere la 

principii,  

standarde de 

mediu 

europene 

Aliniere la 

standarde 

europene de 

civilizatie 

 

Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locala sunt legate 

de adoptarea unui anumit model de functionare, care sa poata fi luat ca sistem de 

referinta in evaluarea continua a rezultatelor, astfel incat procesul de implementare a 

acesteia sa poata fi monitorizat si evaluat de catre toti partenerii implicati: 

- cetatenii si societatea civila; 

- comunitatea economica si componentele ei majore (administratia, infrastructuri 

urbane, sisteme financiar-bancare, etc.); 

- tehnocratii (experti, evaluatori, auditori, tehnologi).  
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Cele trei procese de baza principale: social, economic si mediu vor fi completate 

de alte procese caracteristice comunei Bezdead, procesele de urbanism si 

infrastructura, conturand un proces comunitar integrat, alcatuit din procesele paralele 

realizand un ansamblu functional, cu o viziune unitara integrata.  

Acestea corespund domeniilor si sectoarelor definite inca in faza de evaluare a 

situatiei existente si a potentialului local. 

Capacitatea strategiei si a planurilor de actiune de a raspunde nevoilor actuale, 

utilizand eficient resursele existente si adaptandu-se viziunii generatiilor tinere 

reprezinta, de asemenea, un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore 

descrise in acest capitol. 

Pentru fiecare domeniu planificarea strategica se face pe 3 niveluri: 

- nivel strategic - pe termen lung 

- nivel tactic - pe termen mediu 

- nivel de proiecte - pe termen scurt, esalonat 

In acest fel se acopera complet aria de dezvoltare strategica a comunei Bezdeadl 

pentru perioada 2014-2020 si se prefigureaza tendintele pentru perioada urmatoare. 

 

Strategia de dezvoltare durabila are cel putin sapte trasaturi caracteristice care se 

recomanda managerilor de la  nivel local responsabili cu acest domeniu.  

 

 
 

Cele sapte caracteristici ale strategiei sunt:  
 

imagine asupra viitorului 

creativitate 

flexibilitate 

activitate 

create pentru actiune 

orientate spre schimbare 

orientate spre castig viabil 
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Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza in special comunitatii locale, care si-a 

aratat interesul pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem, asa cum 

reiese din consultarea prin chestionar a locuitorilor comunei. 

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Bezdead constau in: 

 dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei;  

 protectia mediului;  

 intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei;  

 regenerare rurala. 

Redactarea strategiei porneste de la urmatoarele premise: 

 imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de 

munca la standarde europene);  

 ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si 

al imaginii in general;  

 oferirea de oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, 

fie sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor 

sau consultarilor permanente intre parteneri;  

 adaptarea la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. De aceea, procesul de 

planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ. 

Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a 

comunei Bezdead, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-

un plan strategic sa asigure un pachet de actiuni ce vor duce la cresterea economica, 

cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii 

mediului de viata al comunitatii. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica 

datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati 

economice/investitii. In acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea 

gradului de atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin 

revitalizare rurala) si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in 

infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.) 

Luand in considerare faptul ca o comuna nu este un sistem inchis, iar realizarea 

celor cinci obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa 

conduca la dezvoltare si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, 

precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor 

principii: 
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 dezvoltarea durabila, in asa fel incat pe termen lung sa se produca schimbari 

majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre 

populatie si operatorilor de piata; 

 intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor 

publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii 

durabile, precum si cu cerintele populatiei;  

 twining rural  (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu 

privire la utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau 

managementul de proiect);  

 realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;  

 realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

 integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic 

simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si 

integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale 

judetului Dambovita si ale regiunii din care face parte;  

 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse 

energetice, materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de 

resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural; 

 utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv 

emiterea de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in 

sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in 

considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local; 

 descentralizarea managementului in sectorul energetic;  

 design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la 

materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor 

intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, „structuri verzi" in jurul cladirilor, 

microclimat, eficienta energetica;  

 realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori 

pentru a recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii 

comunitati locale; 

 interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi 

locale; 

 fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de 

dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare 

spatiala;  

 analiza capacitatii tehnice de executie; 

 evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; 

 evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor 

fiscale obtinute; 

 identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia;  
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 corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; 

 evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura 

accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; 

 protectia mediului; 

 realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea 

unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei 

investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; 

 asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, 

informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de 

urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal). 

OBIECTIVE GENERALE 

  

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Bezdead sunt: 

 Asigurarea conditiior pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura si 

zootehnie; 

 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu 

din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in 

totalitate; 

 Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; 

 Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor 

economici la infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de 

transport, telefonie); 

 Reabilitarea si modernizarea scolilor si gradinitelor conform standardelor 

europene; 

 Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor 

sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati 

investitionale. 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 

1. Agricultura si dezvoltare rurala 

 

Agricultura 

 Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor 

sisteme pentru adaptabilitatea la conditiile climatice; 

 Varietatea activitatilor in domeniile agricole si zootehnice generatoare de venit la 

bugetul local; 
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 Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei pentru a beneficia de 

oportunitatile care decurg din aceasta; 

 Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate 

pe terenurilor agricole. 

 

Silvicultura 

 

 Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei; 

 Impadurirea unor suprafete de teren pentru combaterea eroziunii. 

 

2. Infrastructura si Mediu 

 

 Conservarea si intretinerea mediului natural; 

 Realizarea de lucrari in vederea regularizarii albiei raului si aparari de maluri pentru 

prevenirea si reducerea consecintelor distructive ale inundatiilor. 

 

Transport 

 Modernizarea drumurilor comunale prin asfaltare; 

 Realizare alei pietonale in comuna; 

 Modernizarea sistemului rutier. 

 

Utilitati 

 Realizarea retelei de canalizare; 

 Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila; 

 Realizarea retelei de alimentare cu gaz metan; 

 Realizare statiei de epurare si tratarea apelor reziduale; 

 Montarea unui post de transformare in comuna in vederea imbunatatirii parametrilor 

curentului electric; 

 Reabilitarea si modernizarea retelei de iluminat public; 

 Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta; 

 Dotari cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si 

salubritate; 

 Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului 

de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala. 

 

Sanatate 

 Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala; 

 Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului uman; 
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 Influentarea in mod sistematizat si organizat a populatiei cu privire la accesarea 

serviciilor de sanatate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situatiilor de 

urgenta prin sustinerea si promovarea modului de viata sanatos. 

 

Mediu 

 Prevenirea poluarii si pastrarea calitatii aerului; 

 Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri 

neamenajate,  

 Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluarii; 

 Sustinerea si informarea practicilor de agricultura ecologica; 

 Inlaturarea deseurilor de pe cursurile de apa si a domeniului public. 

 

3. Economie 

 

 Sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile sa dea 

posibilitatea de implinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei Bezdead; 

 Economie productiva de venit la bugetul local; 

 Constituirea unei industrii nepoluante si durabile. 

 

Comert si Servicii 

 Diversificarea de servicii oferite catre cetatenii comunei Bezdead, prin marirea 

numarului societatilor comerciale; 

 Promovarea si sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea 

turistilor in comuna. 

 

Mediu de afaceri 

 Protejarea intreprinderilor mici care desfasoara activitati productive si participa la 

dezvoltarea zonei. 

 

4. Turism 

 

 Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turistilor; 

 Pregatirea prin programe speciale a practicantilor de agroturism zonali; 

 Sustinerea prin actiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale; 

 Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna ; 

 Promovarea de masuri eficiente de marketing. 

 

5. Educatie si cultura 

 

Invatamant 
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 Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie; 

 Reabilitarea scolilor si gradinitelor din comuna; 

 Construirea si dotarea cu mobilier a scolilor; 

 Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii comunei ; 

 Accesul la un sistem educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul 

rural; 

 Organizarea unei baze materiale capabile sa multumeasca nevoile legate de actul 

educational; 

 Orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale; 

 Crearea sanselor pentru reformarea persoanelor adulte. 

 

 

Cultura 

 Instruirea si transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare; 

 Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne; 

 Structura spatiilor destinate activitatilor socio-culturale in concordanta cu necesitatile 

si mijloacele moderne; 

 Construirea si modernizarea caminului cultural; 

 Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna Bezdead. 

 

6. Resurse Umane 

 

Populatia 

 Organzarea de conditii atractive pentru tineri, atat pentru cei din comuna cat si 

pentru cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna;  

 Crearea de facilitati si conditii pentru familile de tineri. 

Piata muncii  

 Infiintarea suficienta de locuri de munca in domenii variate de activitate pentru 

satisfacerea nevoilor de trai; 

 Crearea de posibilitati pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de 

pe piata fortei de munca. 

 

Servicii Sociale 

 Constituirea grupului de actiune locala; 

 Constructia unui complex social care sa cuprinda un camin-azil pentru batranii 

comunei si dotarea acestuia cu mobilier; 

 Sustinerea si dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele aflate in 

dificultate (minori, persoane varstnice, persoane cu dizabilitati); 

 Intarirea legaturilor dintre Administratia Publica Locala si societatea civila pentru 

rezolvarea problemelor de interes comunitar. 
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VI. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU  

DEZVOLTAREA DURABILA 

 

CONSIDERATII GENERALE 

 

Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare 

si contine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen 

determinat in scopul realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Planul de 

actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizeaza 

resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine definita. 

Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat obiectivele fixate sa tina cont de evolutia 

macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si 

de opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la 

intervale mai scurte, cu atat marja de eroare in privinta evaluarii resurselor la un proiect 

este mai mica, avand in vedere ca, pe masura ce se inainteaza in timp, variabilele 

economice ce trebuie luate in calcul la o prognoza economica se multiplica. 

Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare 

Durabila a comunei Bezdead, reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare 

schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii 

moderne, astfel ca durabilitatea sa devina punctul forte al acesteia. 

Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au 

fost analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategiei de 

dezvoltare, iar obiectivele strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca 

referinte pentru dezvoltarile ulterioare. 

Planul de Actiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a 

comunei Bezdead reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii 

comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne. 

Scopul Planului de Actiune il reprezinta prezentarea principalelor masuri si 

proiecte necesare fazei de planificare si implementare a dezvoltarii economico - sociale, 

astfel incat procesul sa poata fi evaluat continuu prin indicatorii selectionati ca relevanti 

pentru comuna Bezdead. 

Necesitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea 

actiunilor care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze 

distincte astfel incat procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine 

coordonate: 
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a. Planul de dezvoltare (planificarea activitatilor)  

b. Planul de executare (implementarea activitatilor)  

c. Planul de monitorizare (evaluarea activitatilor).  

Pentru a avea o dezvoltare coerenta, suportul necesar trebuie sa fie asigurat de 

catre: 

● Administratia Locala - prin Institutia Primariei si Consiliului Local, care trebuie sa-

si replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic 

complex necesar planului de actiune 

● Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actori principali ai dezvoltarii locale, 

prin atitudine si participare activa;  

● Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, ca si suport financiar si logistic 

(informatii si tehnologii moderne).  

Planul de actiune cuprinde:  

 programul de management, care planifica in anul 2014 o serie de activitati de 

organizare si initiere a implementarii, apoi urmarind evolutia implementarii sa 

ia masurile cuvenite. 

 modul de implementare in care competentele si atributiile sunt grupate pe  

structurii de implementare grupate pe functii ale structurii manageriale: 

previziune, organizare, coordonare, antrenare 

 etapele implementarii strategiei de dezvoltare locala la nivelul unitatii de 

management. Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea 

prioritatii de realizarea a obiectivelor si masurilor programate conform criteriului 

presiune - stare - raspuns.  

Acest criteriu se aplica astfel:  

 se masoara presiunea necesitatii indeplinirii fiecarui obiectiv stabilit la 

momentul initial; aceasta presiune se cuantifica pe nivelurile maxima, medie, 

mica  

 se evalueaza situatia initiala, de fapt, stadiul in care se afla actiunea (studiu de 

fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.) 

 se presupune aplicarea masurii 

 se masoara starea ipotetica finala, sf, care se cuantifica sub forma de raspuns   

 Planul Local de Actiune, prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei 

de planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa 

poata fi evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu- 

tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati 

ca relevanti pentru comuna Bezdead. Utilitatea unui plan de actiune este data de 

amploarea si complexitatea actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor 

strategice definite in Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei. 
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Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Bezdead, suportul necesar 

trebuie sa fie asigurat de catre: 

1. Primaria si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea 

institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului 

Local de Actiune; 

2. Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii 

locale, prin atitudine si participare activa; 

3. Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si 

logistic (informatii si tehnologii moderne). 

 

Principalele functii de implementare a strategiei de dezvoltare locala sunt: 

1. Functia de previziune - cuprinde activitati care privesc: 

 realizarea obiectivelor cuprinse in strategia de dezvoltare locala cu alocarea 

resurselor si mijloacelor de realizare pe anii 2014-2020 

 intocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare 

si realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine 

 elaborarea de proiecte de finantare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii 

de marketing, analize cost beneficiu etc. care sa fundamenteze modalitatile si 

mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor 

2. Functia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atributii 

si responsabilitati, delegare de competente cuprinse in strategia de dezvoltare 

ierarhizate astfel: persoane individuale, agenti economici, grupuri si comitete, 

primarie, comisii de specialitate din consiliul local. 

3. Functia de coordonare- cuprinde activitatile prin care se armonizeaza hotararile, 

deciziile si actiunile persoanelor implicate in structura de implementare a strategiei de 

dezvoltare in cadrul functiilor de mai sus (previziune si organizare). 

4. Functia de antrenare- cuprinde actiunile de implicare si motivare a cetatenilor, a 

structurilor constituite si a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din 

strategia de dezvoltare locala. 

5. Functia de control si evaluare -cuprinde activitatile prin care performantele obtinute 

sunt masurate si comparate cu obiectivele stabilite initial in vederea gradului de 

avansare a programului pentru a se elimina ramanerile in urma. Se vor determina 

cauzele care determina abateri de la planificare si se stabilesc masuri pentru 

corectarea abaterilor si pentru continuarea aplicarii strategiei de dezvoltare locala.  
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PRINCIPII SI CONDITII 

 

 Pentru realizarea Planului Local de Actiune, Primaria comunei Bezdead, ca 

autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate 

nivelele de decizie si executie, aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse 

financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente 

mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de alocare a 

responsabilitatilor. 

 Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor ce vor apare in viitor depinde in 

foarte mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. 

 Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care 

administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii 

functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. 

 In acest sens o principala preocupare a primariei comunei Bezdead a fost de 

armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

 In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunei a demarat un amplu 

proces de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din 

perioada 2014-2020. 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 

 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Bezdead sunt: 

 Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa, gaze, energie electrica si 

canalizare) a tuturor locuitorilor si al consumatorilor economici din comuna; 

 Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si standarde 

europene a scolilor; 

 Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie; 

 Protectia mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din 

Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

 Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie si 

agricultura; 

 Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati 

investitionale. 
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CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI 

 

 Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide sunt 

sustinerea si participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor primariei 

comunei, precum si implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste 

rezolvarea propriilor probleme.  

Administratia Publica Locala, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, 

trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea 

autonomiei locale reale si consolidarea cadrului institutional. 

 

Activitatea publica locala va fi orientata spre: 

 

 sustinerea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei; 

 sprijinirea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu 

apa, gaze naturale, energie electrica, etc.) ; 

 cresterea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea 

limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; 

 verificarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; 

 adaptarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de 

acumulare a veniturilor la buget. 

 

 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: 

 

 organizarea de licitatii pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii pentru 

necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; 

 reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de 

personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; 

 reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati 

catre sfera privata. 

 

 

Consolidarea finantelor publice: 

 

 asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-

economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; 

 intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si 

mentinerea echilibrului bugetar; 
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 constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes 

local; 

 sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de 

piata. 

 

Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

 

 sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 

 participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile 

social, cultural si de mediu. 

 

Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: 

 

a. Dezvoltarea managementului resurselor umane 

 Preocuparea primariei comunei Bezdead pentru pregatirea continua a 

functionarilor publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei. 

 

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 

 Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 

 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; 

 Stabilirea unui sistem de training adecvat. 

 

c. Folosirea eficienta a resurselor umane 

 Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a 

regulamentului de ordine interioara; 

 Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. 

 

d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale 

 Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; 

 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; 

 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 

 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea 

activitatilor depuse. 

 

e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean 

 Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; 

 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii 

economici; 

 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; 

 Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; 
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 Implementarea unui sistem de management al calitatii.  

 

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice 

 Administrarea eficienta a banilor publici; 

 Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare 

nerambursabila; 

 Cheltuirea eficienta a veniturilor. 

 

g. Dezvoltarea managementul informatiilor 

 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; 

 Analizarea nevoilor in domeniul software. 

 

 

PROIECTIA FINANCIARA 

Un manager este interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale 

proiectului in care se implica, oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui 

proiect. De aceea, trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele 

financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului 

tehnic (evolutia estimata a veniturilor si cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp 

- de regula urmatorii cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.). 

Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor 

comunitatii locale. 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul 

derularii proiectului. Cheltuielile care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii 

proiectului nu vor avea o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca 

distinctia intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria comunei 

Bezdead. 

O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale – care vor fi 

efectuate pentru a pune in miscare noul proiect – si cele aferente realizarii efective a 

proiectului.  

Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a 

doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai 

indepartata in timp fata de momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului 

tehnic.  

Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa 

se determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze.  

In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus 

initial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se 
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previzioneaza cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea 

resurselor necesare.  

Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum 

prea redus creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se 

poata justifica nivelul pentru care s-a optat. 

Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum 

vor arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute.  

De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este 

greu de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe 

urmatorii 7 ani nu se poate exprima exact.  

 Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat 

si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de 

functionare. 

OBIECTIVELE SPECIFICE SI ACTIUNI PROPUSE 

 

OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE PERIOADA IMPLEMENTARE 

IMEDIATA 1-3 ANI 3-10 ANI 

AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 

Optimizarea conditiilor pentru sprijinirea activitatilor 

rentabile in agricultura  

   

√ 

Oferirea de consultanta specializata pentru intreprinzatori 

agricoli 

  √ 

Sustinerea infiintarii de asociatii a producatorilor comunei   √ 

Seminarii si informari cu privire la agricultura moderna, 

subventii, 

   

INFRASTRUCTURA SI MEDIU 

Modernizare drumuri comunale prin asfaltare  √ √ 

Realizare alei pietonale in comuna  √  

Realizarea retelei de canalizare  √  

Realizarea statiei de epurare si tratare a apelor reziduale  √  

Lucrari de cartare a suprafetelor cu risc geomorfologic 

ridicat- alunecari de teren, prabusiri  

 √  

Lucrari de regularizare a albiei raului Bizdidel si a 

paraielor cu caracter torential si aparari de maluri pentru 

prevenirea si reducerea consecintelor distructive ale 

inundatiilor 

 √  
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Montarea unui post de transformare in comuna in 

vederea imbunatatirii parametrilor curentului electric 

 √  

Dotari pentru interventii in caz de urgenta  √  

Lucrari de cadastru imobiliar intravilan si extravilan    √  

Lucrari de reabilitarea retelei de iluminat public in comuna  √  

Dotarea cu utilaje si echipamente pentru serviciul de 

gospodarire comunala  

 √  

ECONOMIC 

Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resursei umane 

calificate- formarea acestora prin cursuri 

√   

Sustinerea intreprinzatorilor straini care doresc sa 

investeasca in zona 

√   

Valorificarea bunurilor si serviciilor generate 

de capitalul natural din comuna 

√   

Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul privat √   

Sustinerea IMM  √   

Crearea cadrului prielnic de consultanta pentru afaceri 
√   

Sprijinirea mestesugarilor   √  

TURISM 

Promovarea comunei Bezdead prin actiuni eficiente de 

marketing 

 √  

Stimularea si sprijinirea posibililor practicanti de 

agroturism 

 √  

Sustinerea si promovarea evenimentelor locale √   

Exploatarea cadrului natural, turistic si istoric √   

Construirea unui complex turistic si de agreement in 

comuna 

  √ 

Crearea unui grup de actiune alcatuit din membrii 

comunitatii si ai comunelor invecinate pentru stabilirea 

unui plan de actiune cu privire la dezvoltarea turismului 

 

√ 

  

EDUCATIE SI CULTURA 

Construirea si dotarea cu mobilier a scolilor   √ 

Construirea si modernizarea caminelor culturale din satul 

Bezdead 

 √  

Reabilitare scoli  √  

Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere 

pentru copii comunei 

 √  
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SANATATE SI SOCIAL 

Construirea unui complex social care sa cuprinda un 

camin-azil pentru batranii comunei si dotarea acestuia cu 

mobilier 

  √ 

Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarului 

uman 

 √  

Informari publice legate de serviciiile sociale locale, 

nationale, europene 

   

 

VII.VIZIUNEA COMUNITARA 

 
 

Viziunea cetatenilor comunei Bezdead este in spriritul  dezvoltarii  zonei din punct 

de vedere economic si social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea 

investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/ reabilitarea infrastructurilor de 

tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul 

inconjurator. 

Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in 

procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au fost 

exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte 

prioritare ale comunei. 

 Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 200 de chestionare 

cetatenilor comunei Bezdead din judetul Dambovita pentru a afla atitudinea locuitorilor 

cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani. 

Rezultatele chestionarului privind Strategia de dezvoltare locala sunt sintetizate 

mai jos:  

 

 
Nr.crt Intrebarea Foarte 

important 

Important Oarecare 

importanta 

Putin 

important 

Lipsit de 

importanta 

NS/NR 

1 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

MODERNIZARE A 

DRUMURILOR 

COMUNALE pentru 

dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

CONSTRUIRE SI 

90.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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MODERNIZARE A 

CAMINELOR CULTURALE 

pentru dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

3 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

REALIZAREA  UNUI 

SPATIU PUBLIC DE 

RECREERE SI SPORT IN 

SATUL BEZDEAD SI 

SATUL MAGURA pentru 

dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

93.00% 7.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

4 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

REALIZARE A RETELEI 

DE CANALIZARE  pentru 

dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

94.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

5 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

REALIZARE A RETELEI 

DE GAZ pentru dezvoltarea 

comunei Bezdead? 

94.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

REALIZARE A STATIEI DE 

EPURARE SI TRATARE A 

APELOR REZIDUALE 

pentru dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

93.00% 7.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

7 Cat de important considerati 

ca este proiectul care 

vizeaza MODERNIZARE A 

SISTEMULUI RUTIER 

pentru dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

96.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

8 Cat de important considerati 

ca este proiectul care 

vizeaza LUCRARI DE 

REGULARIARE A ALBIEI 

PARAULUI SI APARARI 

DE MALURI PENTRU 

PREVENIREA SI 

REDUCEREA 

CONSECINTELEO 

80.00% 14.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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DISTRUCTIVE ALE 

INUNDATIILOR  pentru 

dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

9 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

REABILITARE A 

SCOLILOR pentru 

dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

92.00% 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

10 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

CONSTRUIRE SI DOTARE 

CU MOBILIER A 

SCOLILOR pentru 

dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

91.00% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

11 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

REABILITARE SI DOTARE 

CORESPUNZATOARE A 

DISPENSARULUI UMAN 

pentru dezvoltarea comunei 

Bezdead ? 

96.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

12 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

REALIZARE A 

LUCRARILOR DE 

CADASTRU INTRAVILAN 

SI EXTRAVILAN , 

REACTUALIZARE - PUG 

pentru dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

82.00% 11.00% 6.00% 0.00% 0.00% 1.00% 

13 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

MONTAREA UNUI POST 

DE TRANSFORMARE IN 

COMUNA IN VEDEREA 

IMBUNATATIRII 

PARAMETRILOR 

CURENTULUI ELECTRIC 

pentru dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

95.00% 4.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

14 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

LUCRARI DE 

REABILITARE A 

94.00% 6.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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TRETELEI DE ILUMINAT 

PUBLIC IN COMUNA 

pentru dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

15 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

DOTARI PENTRU 

INTERVENTII IN CAZ DE 

SITUATII DE URGENTA 

(AUROSPECIALA PSI, 

BULDO – ESCAVATOR, 

VOLA, TRACTOR CU 

REMORCA SI ALTE 

DOTARI) pentru 

dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

95.00% 4.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

16 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

REALIZARE DE ALEI 

PIETONALE IN COMUNA 

pentru dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

95.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

17 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

DOTARE CU UTILAJE SI 

ECHIPAMENTE PENTRU 

SERVICIUL DE 

GOSPODARIRE 

COMUNALA SI 

SALUBRITATE (MASINA 

COLECTARE, PUBELE) 

pentru dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

95.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

18 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

CONSTRUIRE A UNUI 

COMPLEX SOCIAL CARE 

SA CUPRINDA UN CAMIN 

– AZIL PENTRU BATRANII 

DIN COMUNA SI 

DOTAREA ACESTUIA CU 

MOBILIER pentru 

dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

97.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
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19 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

AMENAJARE SI DOTARE 

A UNUI CENTRU DE 

JOACA SI RECREERE 

PENTRU COPIII COMUNEI 

pentru dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

97.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

20 Cat de important considerati 

ca este proiectul de 

CONSTRUIRE A UNUI 

COMPLEX TURISTIC SI 

DE AGREMENT IN 

COMUNA pentru 

dezvoltarea comunei 

Bezdead? 

90.00% 7.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 

 

Majoritatea subiectilor intervievati (100%) considera important proiectul de 

MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE pentru dezvoltarea comunei Bezdead. 

 

MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE

10%

90%

0%

0%

0% 0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR
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Din cei chestionati, 100% considera important proiectul de CONSTRUIRE SI 

MODERNIZARE A CAMINELOR CULTURALE pentru dezvoltarea comunei Bezdead. 

 

CONSTRUIRE SI MODERNIZARE A CAMINULUI  CULTURAL

90%

10%

0%

0%

0%
0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

 

 

Proiectul privind REALIZAREA  UNUI SPATIU PUBLIC DE RECREERE SI SPORT 

IN SATUL BEZDEAD SI SATUL MAGURA este considerat un proiect  important pentru 

dezvoltarea comunei Bezdead de catre 100% din subiectii intervievati.  

 

REALIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA

93%

7%

0%
0%

0%
0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Majoritatea subiectiilor intervievati (100%) considera ca REALIZAREA RETELEI 

DE CANALIZARE este importanta pentru dezvoltarea comunei Bezdead. 
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REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE

94%

6%
0%0%

0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Proiectul de REALIZARE A RETELEI DE GAZ  este considerat important pentru 

dezvoltarea comunei Bezdead de majoritatea populatiei intervievate (100%). 

 

REALIZARE A RETELEI DE GAZ

6%

94%

0%

0%
0% 0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

 Din cei chestionati, 100%  considera ca proiectul de REALIZARE A STATIEI DE 

EPURARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE este important pentru dezvoltarea 

comunei Bezdead. 
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REALIZARE A STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR 

REZIDUALE

93%

0% 0%
0%

0%7%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Proiectul privind MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER este considerat foarte 

important pentru dezvoltarea comunei Bezdead de  catre 96% din populatia intervievata. 

 

MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER

96%

4%

0%

0%
0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

 

Din cei chestionati, un procent de 94% considera ca proiectul care vizeaza 

LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULU SI APARARI DE MALURI 

PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE 

INUNDATIILOR este important pentru dezvoltarea comunei Bezdead. 
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LUCRARI DE REGULARIZARE A ALBIEI PARAULUI SI APARARI 

DE MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA 

CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDATILOR

80%

0%0%
0%6%

14%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Majoritatea  subiectilor intervievati (100%) considera important proiectul de 

REABILITARE A SCOLILOR  pentru dezvoltarea comunei  Bezdead. 

 

REABILITARE A SCOLILOR

92%

8%

0%

0%
0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

 

Proiectul de CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR este 

considerat important pentru dezvoltarea comunei Bezdead de catre 100% in subiectii 

intervievati. 
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CONSTRUIRE SI DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR

91%

0%

0%

0%

0%9%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI 

UMAN sunt considerate importante pentru dezvoltarea comunei Bezdead de care 100% 

din cei chestionati. 

 

REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A 

DISPENSARULUI UMAN

96%

4%
0%

0%

0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

 

 

O mare parte din subiectii intervievati (93%) a raspuns ca este important proiectul 

de REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI 

EXTRAVILAN , REACTUALIZARE PUG pentru dezvoltarea comunei  Bezdead. 
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REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR 

INTRAVILAN SI EXTRAVILAN - REACTUALIZARE PUG

82%1%

0%
0%

6%11%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Majoritatea subiectilor intervievati (95%) a raspuns ca este foarte  important 

proiectul de MONTARE A UNUI  POST DE TRANSFORMARE IN COMUNA IN 

VEDEREA IMBUNATATIRII PARAMETRILOR CURENTULUI ELECTRIC pentru 

dezvoltarea comunei  Bezdead. 

 

MONTARE A UNUI POST DE TRANSFORMARE IN COMUNA IN 

VEDEREA IMBUNATATIRII PARAMETRILOR CURENTULUI 

ELECTRIC

95%

4% 1%

0%
0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

  

Proiectul care vizeza LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT 

PUBLIC IN COMUNA este considerat important pentru dezvoltarea comunei Bezdead 

de catre 100% din subiectii intervievati. 
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LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN 

COMUNA

94%

0%
0%0%

0%6%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Proiectul de DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE 

URGENTA (AUTOSPECIALA PSI, BULDO – EXCAVATOR, VOLA, TRACTOR CU 

REMORCA SI ALTE DOTARI) este considerat un proiect foarte important pentru 

dezvoltarea comunei Bezdead de care 95% din cei chestionati. 

 

DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA 

(AUTOSPECIALA PSI, BULDO - ESCAVATOR, VOLA, TRACTOR 

CU REMORCA SI ALTE DOTARI)

95%

4% 1% 0%
0% 0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

Din cei chestionati, 100% considera ca proiectul care vizeaza REALIZAREA DE 

ALEI PIETONALE IN COMUNA  este important pentru dezvoltarea comunei Bezdead. 
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REALIZARE DE ALEI PIETONALE IN COMUNA

95%

0%

0%0%

0% 5%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Un procent de 95% din subiectii intervievati considera foarte important proiectul 

de DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE (MASINA COLECTARE, PUBELE) 

pentru dezvoltarea comunei Bezdead. 

 

DOTARE CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODARIRE COMUNALA SI SALUBRITATE  (MASINA 

COLECTARE,  PUBELE)

95%

5%

0%

0%

0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Proiectul de CONSTRUIRE A UNUI COMPLEX CARE SA CUPRINDA UN 

CAMIN – AZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA ACESTUIA CU 

MOBILIER este considerat foarte important pentru dezvoltarea comunei Bezdead de 

catre 97% din subiectii intervievati. 
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CONSTRUIRE A UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN 

CAMIN - AZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA 

ACESTEIA CU MOBILIER

97%

0%
0%

0%

0%
3%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

  

Majoritatea  subiectilor intervievati (97%) a raspuns ca este foarte important 

proiectul de AMENAJARE SI DOTARE A UNUI CENTRU DE JOACA SI RECREERE 

PENTRU COPIII COMUNEI pentru dezvoltarea comunei  Bezdead. 

 

AMENAJARE SI DOTARE A UNUI CENTRU DE JOACA SI 

RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI

97%

3%

0%
0% 0%

0%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

Din cei chestionati, un procent de 90% considera ca proiectul care vizeaza  

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC SI DE AGREMENT IN COMUNA este 

foarte important pentru dezvoltarea comunei Bezdead. 
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CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURIRSTIC SI DE AGREMENT IN 

COMUNA

90%

0%

0%

0%
3%

7%

Foarte important Important Oarecare importanta

Putina importanta Lipsit de importanta NS/NR

 

 

Pe baza acestor chestionare, a anlizei situatiei locale din perspectiva potentialului 

investitor in economia locala a comunei Bezdead, a obiectivelor specifice si a proiectelor 

identificate a fost intocmita Strategia de dezvoltare locala a comunei Bezdead. 
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1. MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead 

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   NU 

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: NU 

in continuare: DA 

in curs de executie:  PARTIAL 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Asfaltarea drumurilor comunale va avea efecte 

benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a 

comunei prin conectarea diferitelor zone la 

drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu 

comunele invecinate si cu satele componente.  

 Va deveni o zona de interes atat pentru investitori 

cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

 Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 

locale; 

 Accesul populatiei la locuri de munca, servicii 

medicale, educatie, cultura, recreere; 

 Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 

 Fluidizarea transportului de marfuri cu impact 

direct asupra dezvoltarii economice teritoriale 

echilibrate. 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- participantii la traficul rutier  
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ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SF: DA   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta asfaltarea drumurilor comunale. 
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2. MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL NR.1 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   NU 

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Se regaseste in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 
buget de stat-CNI 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Obiectivele proiectului de constructie si 

modernizare a caminului cultural sunt: 

- revigorarea mediului cultural; 

- cresterea consumului de cultura in randul 

fiilor satului. 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

Constructia si modernizarea unui camin cultural. 

Regenerarea mediului cultural si a valorilor 

acestuia. 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- turistii care tranziteaza comuna 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza de catre CNI prin alocari 

financiare de la Bugetul de stat 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : NU   

SF: DA 
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 PT: DA   

DE: DA 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala.  

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate 

a raspuns ca este importanta constructia si 

modernizarea  caminului cultural. 
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3. MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL NR.2 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   NU 

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Obiectivele proiectului de constructie si 

modernizare a caminului cultural sunt: 

- revigorarea mediului cultural; 

- cresterea consumului de cultura in randul 

fiilor satului. 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

Constructia si modernizarea unui camin cultural. 

Regenerarea mediului cultural si a valorilor 

acestuia. 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- turistii care tranziteaza comuna 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza de catre CNI prin alocari 

financiare de la Bugetul de stat 

STADIUL DE MATURITATE Idee : DA   
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AL PROIECTULUI: SF: NU 

 PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala.  

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate 

a raspuns ca este importanta constructia si 

modernizarea  caminului cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Bezdead pentru perioada 2014 – 2020 

 

 96 

4. REALIZAREA  UNUI SPATIU PUBLIC DE RECREERE SI 

SPORT IN SATUL BEZDEAD SI SATUL MAGURA 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in continuare: DA 

in curs de executie: NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Se regaseste in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea spatiilor de recreere se urmareste sa 

se atinga urmatoarele obiective: 

- Spatiilor verzi/cap de locuitor; 

- utilizarea eficienta a terenurilor virane; 

- asigurarea unor dotari de baza pentru 

locuitori 

- asigurarea calitatii mediului prin crearea de 

spatii verzi; 

- protectia mediului inconjurator; 

- adaptarea la conditiile europene. 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- Crearea unui spatiu public de recreere; 

- Dotare acu banici si cosuri de gunoi; 

- Amenajarea unui loc de joaca pentru copii 

-Amenajarea unui foisor 

- Amenajarea unui spatiu de sport in aer liber 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- turistii care tranziteaza comuna 

 

ACTIVITATILE  Aprobarea inceperii proiectului 
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PROIECTULUI:  Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: DA   

PT: DA   

DE: DA 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta realizarea acestui obiectiv. 
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5. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

COMPANIA DE APA  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea 8-Bucuresti 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte 

benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin:  

- vor fi revigorate domenii ca proiectarea si 

constructiile;  

- zona va deveni mai atractiva pentru investitori, 

activitatea acestora va genera venituri suplimentare 

la bugetul local.  

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- accesul populatiei la infrastuctura edilitara; 

-scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 

-imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei 

comunei; 

- scaderea factorului de poluare; 

- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi 

inundatiile; 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- turistii care tranziteaza comuna 
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ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta realizarea retelei de canalizare. 
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6. REALIZAREA STATIE DE EPURARE SI TRATARE A APELOR 

REZIDUALE 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

COMPANIA DE APA  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Realizarea statiei de epurare va avea efecte 

benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin 

crearea de noi locuri de munca, care vor stabiliza 

forta de munca in zona si vor creste calificarea 

acesteia. Vor fi revigorate domenii ca proiectarea si 

constructiile. Zona va deveni mai atractiva pentru 

investitori, activitatea acestora va genera venituri 

suplimentare la bugetul local. Personalul 

solicitantului se va califica si experimenta in 

derularea unor proiecte cu finantare externa si vor fi 

capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor 

proiecte similare. 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- reducerea riscului inundatiilor asupra suprafetelor 

agricole si localitatilor; 

- diminuarea riscurilor provocate de catre seceta 

prin crearea si utilizarea sistemului de irigatii;  
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-scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 

- scaderea factorului de poluare; 

- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi 

inundatiile; 

- diminuarea fenomenelor de eroziune si degradare 

a terenurilor.  

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- turistii care tranziteaza comuna 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA  SPF: NU  SF: NU  PT: NU  DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta realizarea statiei de epurare. 
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7. MODERNIZARE SISTEM RUTIER 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea 

accesului neingradit al populatiei si consumatorilor 

economici la aceasta infrastructura de baza. 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei 

comunei 

- reducerea accidentelor rutiere 

- atragerea de investitori 

- dezvoltarea de locuri de munca 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- turistii care tranziteaza comuna 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 
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 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta modernizarea sistemului rutier de 

semnalizare. 
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8. LUCRARI DE REGULARIZARE A ABLEIE RAULI SI APARARI 

DE MALURI PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA 

CONSECINTELOR DISTRUCTIVE ALE INUNDATIILOR 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Diminuarea riscurilor si pagubelor produse de 

deversarile de ape si aluncarile de  terenuri asupra 

activitatii socio-economice si mediului inconjurator, 

prin actiuni si masuri concrete prevazute a se lua la 

nivel local (comunal). 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- Reducerea riscului de inundatii; 

- Securitate si protectia cetatenilor; 

- Atragerea de investitori. 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- potentialii investitori 

- turistii care tranziteaza comuna 

- locuitorii comunei 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 
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 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala.  

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate 

a raspuns ca este importanta efectuarea lucrarilor 

de regularizare si apararilor de maluri. 
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9. REABILITARE SI MODERNIZARE  SCOLI 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   NU 

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Neevaluata inca 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Obiectivele acestui proiect sunt: 

- reabilitare si modernizarea cladirilor scolilor; 

- dotarea cu echipamente didactice, 

echipamente pentru pregatirea profesionala, 

echipamente IT si materiale specifice pentru 

documentare. 

- Construire sala de sport 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- Asigurarea calitatii procesului de invatamant ; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor 

comunei; 

- Asigurarea numarului de locuri necesar 

prescolarilor; 

- Asigurarea unei educatii individualizate  care sa 

sustina nevoile si potentialul fiecarui copil; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de 

munca. 
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POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala.  

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate 

a raspuns ca este importanta reabilitarea scolilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Bezdead pentru perioada 2014 – 2020 

 

 108 

10. MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI NR.2  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Neevaluata inca 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Obiectivele acestui proiect sunt: 

- dotarea cu echipamente didactice, 

echipamente pentru pregatirea profesionala, 

echipamente IT si materiale specifice pentru 

documentare. 

 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- Asigurarea calitatii procesului de invatamant ; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor 

comunei; 

- Aigurarea numarului de locuri necesar scolarilor; 

- Asigurarea unei educatii individualizate  care sa 

sustina nevoile si potentialul fiecarui copil; 

- Crearea de noi locuri de munca; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de 

munca. 

POTENTIALII BENEFICIARI - locuitorii comunei  
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AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- potentialii investitori 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala.  

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate 

a raspuns ca este importanta Gradinitei nr.2 
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11. LUCARARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI 

EXTRAVILAN  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei 

Bezdead/C.J.DAMBOVITA/OCPI Dambovita 

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead  

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

se va regasi in documentatia de atribuire 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Principalele obiective urmarite prin actualizarea 

cadastru se refera la: 

- o mai buna valorificare a potentialului natural, 

economic si uman al comunei; 

- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a 

zonelor construibile si protejate, delimitarea 

zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de 

construire. 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta 

de dezvoltare din punct de vedere: 

- a cailor de comunicatii si transport; 

- a amenajarii pentru sortarea, evacuarea, 

depozitarea si tratarea deseurilor menajere si 

industriale; 

- a extinderii retelelor de alimentare cu apa, 

gaze, energie electrica, etc. 

 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 
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TINTA: - agentii economici din zona 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Efectuarea lucrarilor de cadastru 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU  E CAZUL 

SF: NU  E CAZUL  

PT: NU  E CAZUL  

DE: NU  E CAZUL  

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta  cadastrului pentru domeniul public. 
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12. LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT 

PUBLIC IN COMUNA 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   NU 

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Imbunatatirea retelei de iluminat public prin 

cresterea randamentului energetic la sistemele de 

iluminat si folosirea unor sisteme de alimentare 

eficiente. 

Adaptarea retelei de iluminat la standardele 

europene, in acord cu CIE 115/1995. 

Satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru 

drumurile publice conform cu norma romana SR 

13433/1999. 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- marirea gradului de confort din punct de vedere al 

iluminatului public; 

- economii in ceea ce priveste consumul de 

energie; 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutii publice 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 
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 Aprobarea inceperii proiectului 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

sunt importante lucrarile de reabilitarea a retelei de 

iluminat public in comuna. 
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13. DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE 

URGENTA 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Obiectivele proiectului constau in: 

- imbunatatirea capacitatii de raspuns in 

situatii de urgenta la nivelul comunei prin 

reducerea timpului de interventie pentru 

acordarea primului ajutor calificat si pentru 

interventii in situatii de urgenta; 

- dezvoltarea capacitatii autoritatii publice 

locale in vederea gestionarii eficiente a 

serviciilor publice descentralizate in 

continuarea procesului de modernizare prin 

achizitionarea unei autospeciale PSI si alte 

echipamente de interventie pentru stingerea 

incendiilor la nivelul comunei si a satelor 

componente. 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- compartimentul de voluntariat pentru situatii 

de urgenta mai bine dotat tehnic, cu 
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posibilitati de mentinere a functiilor 

institutiilor vitale, a conditiilor de comunicare 

directa si de interventie in timp real, in scopul 

utilizarii optime a resurselor aflate la 

dispozitie in caz de necesitate; 

- personal mai bine instruit, avand competenta 

in utilizarea echipamentelor moderne, a 

inaltei tehnologii, in scopul eficientizarii 

serviciilor publice oferite cetatenilor; 

 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutii publice 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta achizitionarea de catre 

administratia publica locala a dotarilor pentru 

interventii in caz de situatii de urgenta. 

14. REALIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA 
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IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead 

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSA DE FINANTARE: buget local 

fond european pentru dezvoltare rurala  

buget national 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se urmareste 

imbunatatirea accesului populatiei si agentilor 

economici la infrastructura de baza conform 

normelor europene. 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

 Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 

locale, judetene; 

 Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   
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SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta realizarea aleilor pietonale. 
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15. DOTAREA CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU 

SERVICIUL DE GOSPODARIRE COMUNALA  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se 

asigure: 

- conservarea si protejarea resurselor 

naturale; 

- eliminarea deseurilor menajere in spatii 

organizate; 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- imbunatatirea conditiilor de viata ale 

cetatenilor; 

- promovarea calitatii si eficientei activitatilor 

de salubrizare; 

- dezvoltarea durabila a serviciilor; 

- protectia mediului inconjurator. 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- institutiile publice 



Strategia de dezvoltare locala a comunei Bezdead pentru perioada 2014 – 2020 

 

 119 

- potentialii turisti 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta achizitionarea de utilaje si 

echipamente pentru serviciul de gospodarire 

comunala si salubritate. 
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16. CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA 

CUPRINDA UN CAMIN-AZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI 

DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Este necesara construirea unui complex care sa 

cuprinda camin-azil pentru batranii comunei avand 

drept scop oferirea de solutii pentru persoanele in 

varsta si neajutorate. Dotarea acestuia trebuie 

facuta la standarde europene, tinandu-se cont ca 

vor fi cazate persoane care se afla in incapacitatea 

unei deplasari normale si care trebuie să 

beneficieze de o atentie sporita. 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

 construirea unui complex social pentru 

persoanele de varsta a III a; 

 dotarea acestuia cu mobilier pentru: 

- dormitoare,  

- bucatarie,  

- sala de primire,  

- cabinet medical; 
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 acordarea de asistenta sociala persoanelor 

in varsta care apelează la serviciile oferite de 

caminul social;  

 crearea de noi locuri de munca pentru 

locuitorii comunei prin angajarea acestora in 

noul camin. 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta construirea unui complex social 

care sa cuprinda un camin-azil pentru persoane de 

varsta a III a. 
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17. AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI MUZEU LOCAL 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se 

amenajeze un MUZeu al comjnitatii locale, care sa 

cuprinda fotografii vechi, obiecte traditionale, carti si 

obiecte reprezentative pentru localitate. Prin 

implementarea acestui proiect, autoritatea publica 

locala se asteapta sa atraga atentia perosnelor din 

exterior si care sa aduca un plus valoare 

comunitatii.  

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- acces la historia comunei a locuitorilor si a 

celor aflatiin tranzit; 

- stimularea implicarii copiilor  in viata 

comunitatii 

- desfasurarea numeroaselor activitati 

artistice, festive (sarbatorirea zilelor de 

nastere ale copiilor), educative in cadrul 

noului obiectiv  

POTENTIALII BENEFICIARI - locuitorii comunei  
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AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

-turisti 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta amenajarea si dotarea unui muzeu 

al localitatii. 
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18. CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC SI DE 

AGREMENT IN COMUNA 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA  

in continuare: NU 

in curs de executie:  NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Realizarea si dotarea cu echipamente si aparatura 

necesara a unui complex turistic si de agrement. 

Prin amenajarea unui complex turistic se urmareste 

imbunatatirea spatiului destinat pentru recreerea si 

relaxarea cetatenilor comunei si atragerea unui 

numar mai mare de turisti 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei 

comunei 

- reducerea poluarii 

- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei 

- atragerea de noi investitori in zona 

- atragerea de noi venituri pentru administratia 

locala 

- dezvoltarea de locuri de munca 

- crestera numarului de turisti in zona si implicit a 
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veniturilor populatiei si a autoritatii locale 

 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

- agentii economici din zona 

- turistii care vor vizita comuna 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta realizarea si dotarea unui complex 

turistic . 
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19. MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI NR.1  

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Bezdead  

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

 

Romania 

Regiunea Sud-Muntenia 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   DA 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA 

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Neevaluata inca 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Obiectivele acestui proiect sunt: 

- dotarea cu echipamente didactice, 

echipamente pentru pregatirea profesionala, 

echipamente IT si materiale specifice pentru 

documentare. 

 

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- Asigurarea calitatii procesului de invatamant ; 

- Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor 

comunei; 

- Aigurarea numarului de locuri necesar scolarilor; 

- Asigurarea unei educatii individualizate  care sa 

sustina nevoile si potentialul fiecarui copil; 

- Crearea de noi locuri de munca; 

- Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de 

munca. 
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POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

TINTA: 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala.  

De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 

realizate in procesul de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate 

a raspuns ca este importanta Gradinitei nr.2 
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20. EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA 

POTABILA 

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

COMPANIA DE APA/COMUNA BEZDEAD 

TARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDETUL: 

LOCALITATEA: 

Romania 

Regiunea 8-Bucuresti 

Dambovita 

Bezdead 

CATEGORIA PROIECTULUI: investitii:   DA 

reparatii:   NU 

TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA   

in continuare: NU 

in curs de executie: NU 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ) 

Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul 

tehnic 

SURSE POSIBILE DE 

FINANTARE: 

buget local 

buget de stat 

fonduri europene/structurale 

credite bancare 

parteneriate 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

OBIECTIVE: 

 

Realizarea sistemului de canalizare va avea efecte 

benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin:  

- vor fi revigorate domenii ca proiectarea si 

constructiile;  

- zona va deveni mai atractiva pentru investitori, 

activitatea acestora va genera venituri suplimentare 

la bugetul local.  

REZULTATELE OBTINUTE: 
 

- accesul populatiei la infrastuctura edilitara; 

-scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 

-imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei 

comunei; 

- scaderea factorului de poluare; 

- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi 

inundatiile; 

POTENTIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/ GRUPUL 

- locuitorii comunei  

- potentialii investitori 
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TINTA: - turistii care tranziteaza comuna 

 

ACTIVITATILE 

PROIECTULUI: 

 Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea inceperii proiectului 

 Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitatiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI: 
proiectul se va realiza in etape, in functie de 

posibilitatile de finantare 

STADIUL DE MATURITATE 

AL PROIECTULUI: 

Idee : DA   

SPF: NU   

SF: NU   

PT: NU   

DE: NU 

Executie: NU 

JUSTIFICAREA 

NECESITATII 

IMPLEMENTARII 

PROIECTULUI: 
 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul 

consultarii opiniei publice realizate in procesul de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locala, 

majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca 

este importanta realizarea retelei de canalizare. 
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COMITETUL LOCAL DE COORDONARE: 

 

ANGHELESCU TEODORA, primar al comunei Bezdead, 

 

COJANU ION, viceprimar al comunei Bezdead, 

 

VARJOGHE PETRUTA, urbanist al Primariei Bezdead 

 

VLAD MAGDALENA, contabil al comunei Bezdead 

 

 

 

 
 


