Strategia de dezvoltare locală
a comunei Clinceni

ANALIZA DIAGNOSTIC

2

CAPITOLUL I
Monografia comunei Clinceni
1.1.

Scurt istoric
Actualul sat Clinceni a fost la început o mică aşezare de oameni într-o poiană din
vestitul Codru al Vlăsiei iar numele îl poartă de la jocul “clincea”, pe care îl jucau copiii
de aici.
Pe teritoriul comunei Clinceni au fost găsite urme de aşezări omeneşti străvechi,
unele provenind chiar din timpul comunei primitive, iar altele din sec. al X-lea.
Peste vechile aşezări distruse de vreme s-au aşezat mult mai târziu satele care
formează astăzi comuna Clinceni; au apărut unele după altele satele Călţuna, Slobozia,
Clinceni, ce se află pe malul râului Sabar.
Pe locurile mănoase de pe malul stâng al râului Ciorogârla s-au oprit în anul
1821 o parte din pandurii lui Tudor Vladimirescu şi s-au format satele Olteni şi Ciurari.
Deasemenea, pe malul stâng al râului Argeş a luat fiinţă satul Ordoreanu, care
este situat la aproximativ 6 km de comuna Clinceni şi este legat de acesta prin şoseaua
ce constituia în trecut drumul spre Craiova.
Numele satului derivă de la numele lui Urdăreanu, unul din căpitanii lui Tudor
Vladimirescu, care se stabilise în aceste părţi.
În trecut, din cele 4100 ha de teren cât cuprindeau cele 6 sate, 2870 ha erau
stăpânite de trei moşieri: Bragadiru, Popescu şi Nadolu.
Vitregia acelor vremuri se oglindea în înfăţişarea satului. Acesta evidenţia
sărăcia şi îndepărtarea de tot ce constituie o viaţă omenească şi arăta ca o îngrămădire
de case mici, făcute din pământ, acoperite cu paie şi coceni, cu ferestre mici prin care
abia pătrundeau lumina şi soarele.
Pământurile ţăranilor muncitori, puţin cât era, scormonit din greu cu plugurile
trase de un singur cal, nu producea foarte mult- o recoltă de cel mult 600-800 kg grâu la
hectar sau 900-1000 kg porumb la hectar. Asemenea producţii nu puteau satisface
nevoile ţăranilor muncitori din comuna Clinceni. Astfel, cu toată hărnicia lor, ţăranii din
comuna Clinceni rămâneau datori cu muncă la boieri, fie cu bani la băncile hrăpăreţe
care jefuiau fără milă.
Moşierii şi negustorii îşi însuşeau toate roadele muncii harnicilor ţărani, iar
condiţiile grele de muncă impuse acestora, precum şi salariile de mizerie ale muncitorilor
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care lucrau la cele două mori sau la fabrica de spirt Bragadiru au fost motivele pentru care
mulţi au ales să plece la oraşe. Tocmai aceştia au fost cei care au făcut mai târziu legătura
dintre muncitorii de la oraş şi ţăranii din comuna Clinceni, în lupta pentru dreptate.
Până la eliberare, viaţa locuitorilor acestei comune nu s-a îmbunătăţit cu nimic,
nici din punct de vedere economic sau cultural şi nici din punct de vedere al asistanţei
sanitare, care lipsea cu desăvârşire. Mortalitatea infantilă făcea ravagii iar jumătate din
copiii nou-născuţi mureau înainte de a împlini trei ani.
În ceea ce priveşte viaţa culturală a comunei, situaţia nu se prezenta mai bine. În
anul 1943, după cum arată Registrul comunei, 384 de oameni maturi nu ştiau să scrie şi să
citească. Din cercetarea unui catalog şcolar din anul 1874 reiese că şcoala de atunci
funcţiona cu trei clase, sub conducerea învăţătorului Stan Vasilescu, iar numărul elevilor
care mergeau la şcoală era mic.
Nu frecventau şcoala decât copiii celor bogaţi, cei săraci nu puteau urma
cursurile pentru că nu aveau îmbrăcăminte, încălţăminte, cărţi şi rechizite şcolare. An după
an, mulţi dintre copiii aceştia rămâneau în afara şcolii şi îngroşau rândurile neştiutorilor de
carte, menţinerea poporului în neştiinţă de carte fiind urmărită sistematic şi având ca scop
exploatarea şi mai cruntă a oamenilor muncii.
Primele alegeri pentru Sfaturile Populare au avut loc în decembrie 1950 şi au dus
la îmbunătăţirea în organizarea şi conducerea administrativă a satelor care formau comuna
Clinceni. Ele au constituit acum o singură comună, cu sediul Comitetului Executiv în
centrul comunei.
În perioada anilor 1966-1968, viaţa “nouă” a ţărănimii muncitoare se reflectă în
aspectul locuinţelor ce se construiau tot mai mult. În locul caselor cu acoperişuri de paie au
apărut case de cărămidă şi beton, lutul este înlocuit cu tencuială de var vopsit în culori
atrăgătoare, iar ferestrele mici şi strâmbe sunt înlocuite cu o tâmplărie nouă, solidă şi
frumos lucrată în fabricile din oraş. S-a schimbat mult şi interiorul locuinţelor, mulţi
cetăţeni au înlocuit sobele de cărămidă cu sobele de teracotă iar în locul paturilor de
scândură pe pari bătuţi în pământ a apărut mobila.
Cele câteva zeci de ani care au trecut şi-au lăsat amprenta peste comuna noastră, iar
Clinceniul începe să arate ca o comună europeană, fiind o localitate bogată şi cu mari
perspective datorită poziţionării geografice.
Clinceni, micuţa are în prezent o suprafaţă de 2367 ha, din care 1906 ha teren
agricol, 47 ha păduri şi 198 ha curţi-construcţii. Satul Ordoreanu a fost demolat în perioada
1986-1987 pentru realizarea lacului de colmatare din sistemul de amenajare a râului Argeş.
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La data demolării, satul cuprindea 98 de case cu 120 de gospodării, iar
membrii gospodăriilor au fost strămutaţi în blocurile de locuinţe construite în acea perioadă
în comunele Bragadiru şi Cornetu din judeţul Ilfov. Însă cel mai dureros moment a fost cel
în care sătenii au trebuit să-şi dezgroape morţii pentru a-i muta în cimitirul din satul
Clinceni.

1.2. Aşezarea geografică

Hartă rutieră Regiunea Bucureşti -Ilfov

Comuna Clinceni este situată în V-SV regiunii Bucureşti - Ilfov, la 15 km de
Bucureşti. Comuna aparţine administrativ judeţului Ilfov, învecinându-se la nord şi nordvest cu comuna Domneşti, la est şi sud-est cu oraşul Bragadiru şi la sud cu comuna
Cornetu. Comuna Clinceni are o suprafaţă totală de 2367 ha, suprafaţă aflată în totalitate în
intravilan prin Planul Urbanistic General din august 2006.
Relieful orizontului local se încadrează în cel de câmpie cu văi largi, ale râurilor
Sabar şi Argeş din Câmpia Vlăsiei. Clima este temperat-continentală, cu veri caniculare şi
secetoase şi cu vânturi puternice din est (crivăţul). Temperatura medie anuală este de 10,3°,
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temperaturile medii cele mai scăzute din ianuarie coboară până la -3,2°, iar cele mai
ridicate din iulie urcă pâna la 22°. Temperatura maximă absolută înregistrată în județul
Ilfov, la staţia meteorologică Băneasa, a atins 41,1°, iar minima absolută a coborât sub
-32°. Precipitaţiile medii anuale sunt de 568 mm, cu cele mai mari cantităţi căzute în iunie
(92 mm) şi cele mai reduse în februarie (27,5 mm). Datele statistice climatice specifice
comunei Clinceni se încadrează în limitele aferente județului Ilfov.
În regimul vânturilor, pe teritoriul comunei dominante sunt cele din direcţiile NE şi
SV cu viteze între 3,2 şi 3,5 m/s.
Râurile care străbat teritoriul comunei – Argeşul şi Sabarul – formează o luncă largă
cu maluri joase. La acestea se adaugă şi lunca râului Ciorogârla.
Vegetaţia este reprezentată de pădurile de şleau de câmpie cu stejar (Quercus robur),
salcie, plop, arbuşti. Fauna s-a redus numeric datorită extinderii zonei arabile şi a celei
locuite, fiind reprezentată de iepuri, vulpi, căprioare, rozătoare şi păsări. Solurile sunt
fertile din clasa molisolurilor, cernoziomuri şi soluri aluvionare de luncă.
Vegetaţia cuprinde: pâlcuri de pădure cu specii de cer (Quercus cerris), garniţă
(Quercus fraineto), stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora),
stejarul pedunculat
(Quercus Robur).
În pădurile de foioase subarboretul este reprezentat de gherghinar (Crataegus
monogyna, Crataegus pentagyna), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), sânger (Cornus
sanguinea), măceş (Rosa canina), porumbar (Prunus spinosa).
Vegetaţia ierboasă dezvoltată în poienile pădurilor sau pe suprafeţele necultivate
cuprinde: păiuşul (Festuca valesiaca, Festuca pseudogina), negara (Stipa capilata), firuţa
cu bulbi (Poa bulbosa), graminee cu rizomi (Bromus inermis, Poa augustifolia, Agropyron
repense), peliniţă (Artemisa austriaca), pir (Cynodom dactylon), mohor (Stelaria glauca),
trifoi (Trifolium repens, Trifolium pratense).
În lunci şi zăvoie vegetaţia cuprinde: sălcii (Salix alba, Salix fragilis, Salix cinerea,
Salix trianduanini), arini negri (Alnus glutinosa) şi plopi (Populus alba, Populus nigra,
Populus canescens).
Vegetaţia hidrofilă cuprinde:
rogozul (Carex acutiformix), papura (Tipha
augustifolia, Tipha latifolia), trestia (Pragmites communis), nufăr (Nuphar luteum, Nuphar
alba), broscariţă (Potamogeton natans), brădiş şi sârmuliţă.
Această vegetaţie hidrofilă formează plauri plutitori cu grosimea de 80–100 cm.
Plaurul se întâlneşte pe râul Sabar, Cioragârla şi Argeş.
Fauna cuprinde o varietate mare de specii: cerbul lopătar, mistreţul, căpriorul, lupul,
vulpea, veveriţa şi rar pisica sălbatică.
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Dintre păsări specifice sunt: fazanul (Phasianmus colchicus), sitarul (Scolopax
scolopax), ciocârlia de pădure (Lulula arborea), privighetoarea (Luscinia megarhynchos),
şi ciocănitoarea (Dendrocops medius).
Vegetaţia ierboasă adăposteşte iepurele (Lepus europaeus), dihorul (Putorius
putorius), nevăstuica (Mustela nivalis) şi prepeliţa (Coturnix coturnix) .
Vegetaţia de luncă oferă adăpost multor păsări: raţa mare (Anas platyrhyncas), raţa
cârâitoare (Anas querquedula), gâsca (Ardea purpurea), lişiţa (Fulica atra) şi vidra (Lutra
lutra).
În ape se găsesc: bibanul (Perca fluviatilis), crapul (Cyprinus carpio), somnul (Silurus
glanis), ştiucă (Esox lucius).
Solurile sunt fertile, din clasa argiluvisoluri; acestea au ca diagnostic orizontul ( B+)
îmbogăţit în argilă migrată care formează pelicule cu feţele verticale şi orizontale ale
agregatelor structurale.
În condiţiile prezentate, în solul brun–roşcat are loc un proces de bioacumulare relativ
activă, dar orizontul humifer este mai subţire şi mai sărac în humus.
Procedele de alterare a mineralelor şi argilizarea sunt intense.
În lungul văilor principale s-au format soluri de luncă.
1.3 Populaţia şi evoluţia aşezării
Comuna Clinceni este alcătuită din satele Clinceni, Olteni şi Ordoreanu şi se întinde
pe o suprafaţă de 2400 ha din care 1910 ha teren agricol (arabil, livezi, pomi, vii, păşuni,
fâneţe) şi 47 ha cu păduri, ape, drumuri, restul suprafeței fiind acoperit de curți și
construcții.
Reţeaua de străzi şi drumuri însumează 75 de artere în lungime de 180 km. Reţeaua
are o structură radial-inelară.
Artera principală, care străbate axial comuna pe direcţia est-vest, este DJ 401 A, în
lungime de 5 km.
Importanţa economică pe care a avut-o odinioară se reflectă şi pe plan demografic. De
la 4800 locuitori în anul 1980, populaţia comunei a crescut la 4941 locuitori la 1 iulie
1990. Datele Recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2002 arată că populaţia stabilă
era de 4938 locuitori.
La 30.05.2007, potrivit informaţiilor furnizate de S.E.I.P., populaţia a fost de 5020
locuitori dintre care 2600 bărbaţi şi 2420 femei. Populaţia activă este de aproximativ 75% .
Populaţia comunei a înregistrat o creştere mică, în medie 200 de locuitori la fiecare
doi ani. Densitatea este cuprinsă între 1,9 şi 2,1 locuitori / m2.
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În 2006 s-a
familii, creştere
formarea
şi de întoarcerea
unor familii care
case de vacanţă.
Conform
Institutul
StatisticaJudeteana Ilfov,
la 1 ianuarie
comuna Clinceni
vârstă şi sexe:

Grupe de vârstă

Sexe

Total
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
-

Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
8
Feminin
Total
Masculin

Anul 2014
UM: Număr persoane
5795
2812
2983
331
172
159
307
154
153
240
115
125
284
122
162
345
186
159
510
254
256
430
223
207
588
308
280
480
247
233
438
239
199
285
142
143
384
180
204
344
148
196
233
104
129
189
76
113
189
66
123
142
52

ajuns la 2000 de
explicată de
familiilor tinere
în comună a
şi-au construit
datelor de la
National de
Directia
populaţia stabilă
2014 pentru
pe grupe de

Locuitorii sunt de confesiune creştini ortodocşi 90 % , restul fiind catolici şi Martorii
lui Iehova.
Populaţia de sex masculin reprezinta 46% , iar cea de sex feminine 54%. Datele
statistice indica un numar mai mare al populatiei varstnice feminine care are speranta de
viata de 72 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati.
În condiţiile în care în Bucuresti se manifesta o acută criză de locuinţe, iar chiriile
erau mari, mulţi dintre cei veniţi în căutarea unui loc de muncă s-au stabilit aici, lucrând în
Bucuresti sau chiar în Clinceni, care, la rândul său, a cunoscut o importantă dezvoltare
industrială.
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Costumul naţional specific judeţului Ilfov a dispărut în cursul secolului XIX ,
populaţia preferând să îşi cumpere hainele din magazine
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1.4. Educația
Şi în ceea ce priveşte şcolile, situaţia s-a schimbat foarte mult. Dacă în trecut
frecventau cursurile doar copiii din familiile înstărite, acum sunt înscrişi aproximativ 980
elevi la Liceul cu program Sportiv Clinceni, 65 elevi la Şcoala primara nr.1 Clinceni, 40
elevi la Şcoala primara nr. 2 Olteni, iar la cele 3 grădiniţe merg 313 copii.
Grădiniţele din comuna Clinceni asigură iniţierea copiiilor în viaţa socială, venind în
ajutorul părinţilor, atât prin programul de funcţionare cât şi prin programe educative
complexe, stimulând imaginaţia şi memoria copiiilor.
Şcolile care asigură pregătirea şi învăţământul primar şi secundar beneficiază de
dotarea necesară desfăşurării în condiţii optime a procesului educativ. Datorită lucrărilor
realizate la unităţile de învăţământ – igienizări, reparaţii, modernizări, introducerea
centralelor termice, dotări cu mobilier, material didactic şi aparatură de calcul de ultimă
generaţie - procesul instructiv-educativ se desfăşoară în condiţii deosebite, conform
standardelor europene.
1.5. Sport și timp liber
Activităţile sportive multiple ce se desfăşoară pe teritoriul comunei Clinceni sunt o
urmare firească a modului de viaţă şi a promovării la nivel local a ideii de sănătate prin
sport. Existenţa unei echipe de fotbal a localităţii a fost motivată de dorinţa ferm exprimată
de tineri de a fi practicanţi ai sportului îndrăgit, tocmai pentru a duce o viaţă activă şi
sănătoasă. S-a pornit cu grupe de copii, considerându-se că ei sunt viitorul competiţional al
localităţii, iar activitatea lor a fost completată de o echipă de fotbal ce activează în prezent
în Liga a IV-a a judeţului Ilfov şi o echipă ce activează în Liga a III-a, Seria a III-a, C.S.
INTER CLINCENI. Echipa beneficiază de o bază sportivă modernă.
Zona de agrement Clinceni, cu 25 de ha de pădure şi 11 ha luciu de apă, este foarte
bine amenajată şi oferă o ambianţă specială pentru practicarea pescuitului sportiv şi a
nataţiei. Zona are o plajă îngrijită şi este dotată cu restaurant, piscină şi terasă.
De asemenea, în satul Olteni s-a amenajat un lac pentru agrement cu suprafaţa de 7
ha, care în momentul de faţă este declarat bazin piscicol, iar odată cu realizarea reabilitării
drumului Clinceni-Ordoreanu se vor crea condiţii de activităţi de turism în zona satului
Ordoreanu, unde se află un lac realizat cu ocazia amenajării râului Argeş, precum şi o
pădure de foioase, cu suprafaţa de 25 ha. Toate acestea favorizează crearea unei zone
turistice care asigură condiţii optime de agrement atât pentru locuitorii comunei, cât şi
pentru cei din Bucureşti, demonstrându-se încă o dată că localitatea Clinceni deţine un
potenţial turistic dezvoltat.
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O altă atracţie a localităţii Clinceni o reprezintă Aerodromul sportiv „Aurel Vlaicu”.
În Sud-vestul Bucureştiului, la 16 km de capitală, este situată o zonă consacrată pentru
zborul sportiv cu planoare, avioane, aeronave ultrauşoare şi aerostate.
1.6. Sănătate
În localitatea Clinceni există două cabinete medicale în care îşi desfăşoară activitatea
cadre medicale specializate, iar în scurt timp va fi inaugurat şi cabinetul medical din satul
Olteni. Anul acesta au fost finalizate lucrările de construcţie la Dispensarul uman Clinceni,
au fost introduse gaze naturale şi încălzire termică, creându-se astfel condiţii optime pentru
desfăşurarea activităţii.
2012
AN

1986-1989

1990

1995

2000

2005

2006

Nr de medici
Asistenti
Nr. locuitori pt
fiecare medic
Dispensare in
comuna
Farmacii
Speranta de
viata
Dispensare
veterinare
Medici
veterinari
Farmacii
veterinare

3
3
1500

3
3
1500

4
3
1300

4
4
1200

5
5
1000

5
5
1000

2
2
2500

1

1

1

1

2

3

2

1
-

1
-

-

1
-

1
-

2
-

2
-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1.7. Mediul de afaceri
Din 1990 CAP este desfiinţat şi se formeaza o asociaţie agricolă care deţine utilaje
agricole, dar apar şi întreprinderi mici din 1995 .
În anul 2000 sunt 5 întreprinderi mici, iar în 2006 sunt 6 întreprinderi mici. În 1990
funcționau 16 societăți comerciale, 30 în 1995 , iar în anul 2006 sunt 40 de societăţi
comerciale.
În comună sunt 3 ferme agricole în 1990, iar în 2006 numărul lor creşte la 6.
Datorită creşterii numărului întreprinderilor, al societăţilor comerciale şi al fermelor,
creşte şi numărul locurilor de muncă.
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Odată cu deschiderea lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii şi construirea primului
cartier rezidenţial, apar locuri de muncă noi.
Populaţia comunei a fost influenţată permanent de apropierea metropolei Bucureşti.
Astfel, în trecut, populaţia se ocupa cu agricultura şi numai un mic număr de oameni lucrau
în Bucureşti.
Economie si industrie

Intreprinderi
Societati
comerciale
Forme
agricole

19861989
0

1990

1995

2000

2005

2006

2014

0

2

5

6

12

35

11

16

30

32

35

40

315

3

3

4

4

6

6

6

Număr locuri de muncă.

Intreprinderi
Societati
comerciale
Forme
agricole

19861989
0

1990

1995

2000

2005

2006

2014

0

150

175

204

215

2420

24

29

66

64

64

122

1014

319

287

18

20

20

36

19

Număr utilaje agricole.

Tractoare
Pluguri
Semanatori
Combine
Prese
Cositori
Cultivatoare
Grape cu
disc
Masini de
imprastiat
ingrasamant
remorci

1986-1989
20
24
20
7
3
2
12
10

1990
20
24
20
7
3
2
12
10

1995
15
18
16
7
1
2
10
10

2000
15
18
14
7
1
2
10
10

2005
12
16
14
6
2
2
10
10

2006
12
14
12
6
2
2
8
8

2014
10
15
6
3
3
5
15

2

2

2

4

2

0

7

18

18

18

18

16

8

8
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Dupa cum se observă, comuna Clinceni a fost o comună preponderent agricolă, însă,
odată cu trecerea vremii, majoritatea locuitorilor din comuna Clinceni s-au angajat sau
lucrează pe cont propriu (mici afacerişti), foarte puţini dintre ei ocupându-se în prezent cu
munca terenului agricol. Acest fenomen s-a produs datorită faptului că localitatea Clinceni
se află în imediata apropiere de capitala României, Bucureşti.

1.8 Infrastructura de utilități
1.8.1. Reţeaua de alimentare cu apă
Situatie existenta in Comuna Clinceni:
În prezent, în comuna Clinceni nu există o rețea de alimentare cu apă funcțională,
populația utilizând resursele de apă prin intermediul unor puțuri individuale sau comune.
Reţea alimentare cu apa
Proiect finantat prin Ordonanta 40/2006 si derulat de catre Consiliul Local Clinceni
si Ministerul Mediului si Padurilor prin Programul – Reabilitarea si extinderea
infrastructurii de Apa si Apa Uzata. Ministerul Mediului si Padurilor sustine procentul de
85 % din valoarea totală a proiectului, iar Consiliul Local Clinceni asigura cofinantarea
proiectului in procent de 15%.
Contractul de executie are ca obiect executia de lucrări la “Retea alimentare cu apa
in Comuna Clinceni” din administrarea Consiliului Local Clinceni, cu o valoare totală de
9.733.987,32 lei fără TVA (respectiv 3.113.662 euro fară TVA), total cu TVA
11.583.444,91 lei, durata de executie 4 ani.
Din lucrarea “Retea alimentare cu apa in Comuna Clinceni” s-au executat 39 km de
retea şi cele 4 puturi de mare adancime. In prezent se executa Statia de pompare si Statia
de filtrare a apei.
In anul 2014 investitia a fost preluata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice in cadrul Programului national de dezvoltare locala.
Reteaua de Apa executata, dar nefunctionala: 39 km.
Strazile: Morii, Str. Hotarului, Str. Carierei, Soseaua Clinceni, Str. Monumentul
Eroilor, Str. Solariilor, Intrarea Solariilor, Str. Principala, Str. Toamnei, Str. Viilor, Str.
Ciocarliei, Str. Primaverii, Strada Sabarului, Strada Arcului, Strada Rasaritului, Str.
Ciorogarlei, Str. Ciurari, Str. Ciresica, Str Ortansei, Strada Putul Olteni, Str Fortului, Str.
Drumul Mare, Str. Intrarea Drumul Mare, Str. Industriilor, Str Orhideelor, Str. Transalkim,
DJ 602, DJ 100A si Intrarea Dumbravei.
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1.8.2. Rețeaua de canalizare
Situatie existenta in Comuna Clinceni:
1. Retea executata si pusa in functiune: 10 Km.
Strazile pe care functioneaza reteaua de canalizare: Str. Principala de la nr. 62 la 239,
Strada Sabarului de la nr. 1 la 121, Strada Arcului, Strada Rasaritului si D.C. 125 (1 Km),
Str Morii, Str. Hotarului, Str. Carierei, Soseaua Clinceni, Str. Monumentul Eroilor, Str.
Solariilor (parţial).
2. Retea canalizare executata si nefunctionala: 38 Km;
Strazile pe care reteaua de canalizare este introdusa dar nefunctionala: Intrarea
Solariilor, Str. Principala de la nr. 1 la 62, Str. Toamnei, Str. Viilor, Str. Ciocarliei, Str.
Primaverii, Strada Sabarului de la 123 la 243, Str. Ciorogarlei, Str. Ciurari, Str. Ciresica,
Str Ortansei si Intrarea Dumbravei
Lungimea reţelei stradale, conform datelor din anul 2011, este de 85 km, aşadar
reţeaua existentă de apă – canal corespunde doar în proporţie de 45-55 % necesităţilor
locuitorilor comunei Clinceni. Restul investiţiilor urmează a fi realizate fie din fonduri
proprii ale Primăriei, fie din finanţări ale Fondurilor Structurale sau guvernamentale.
Canalizare Ape menajare si Statii de Epurare in Comuna Clinceni, judetul
Ilfov.
Proiect finantat prin Ordonanta 40/2006 si derulat de catre Consiliul Local Clinceni si
Ministerul Mediului si Padurilor prin Programul – Reabilitarea si extinderea infrastructurii
de Apa si Apa Uzata. Ministerul Mediului si Padurilor a sustinut procentul de 85 % din din
valoarea totală a proiectului, iar Consiliul Local Clinceni a asigurat cofinantarea
proiectului in procent de 15%.
Contractul de executie are ca obiect executia de lucrări de “ Canalizare ape menajere
si statii epurare in comuna Clinceni, judetul Ilfov” din administrarea Consiliului local
Clinceni, cu o valoare totală de 27.886.834,04 lei fără TVA (respectiv 6.696.965,50 euro
fară TVA), total cu TVA 32.339.353,77 lei, durata de executie 5 ani.
Din lucrarea “Canalizare Ape Menajare si Statii de Epurare in Comuna Clinceni,
judetul Ilfov” s-au executat aproximativ 44 km de retea, caminele de intersectie si caminele
de vizitare, ceea ce reprezintă aproximativ 80 % din cadrul proiectului. Investitia are in
proiect si realizarea unei statii de epurare ape menajere pe raul Ciorogarla ce va putea
prelua aproximativ 1000 gospodarii.
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In anul 2014 investitia a fost preluata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice in cadrul Programului national de dezvoltare locala.
Canalizare zona centrala a Comunei Clinceni.
Proiect finantat si derulat in Comuna Clinceni prin Programul de dezvoltare a
infrastructurii din spatiul rural aprobat prin Ordonanta de Guvern nr. 7/2006. Valoarea
totala a sprijinului financiar din bugetul statului acordat in baza hotararilor de guvern a fost
de 3.605.000 lei, iar Consiliul Local Clinceni a asigurat contributia locala de 425.000 lei.
Lucrările au fost efectuate în baza Contractului de executie nr. 8771/20.07.2007,
incheiat cu S.C. CONSCUT CONSTRUCTII SRL prin care s-au executat 5 km de retea
canalizare in zona centrala a comunei Clinceni si o statie de epurare pe malul raului Sabar
cu o capacitate de 500 de gospodarii.
In cadrul acestui proiect, lucrarile au fost finalizate şi receptionate în baza procesului
verbal la terminarea lucrarilor nr. 90/07.01.2009.
1.8.3. Gestionarea deşeurilor
În comuna Clinceni reziduurile sunt colectate de firma URBAN SA, ce le depozitează
local. Este necesară o dezvoltare a serviciului de salubritate prin promovarea colectării
selective şi reciclarea deşeurilor în vederea reducerii cantităţii de deşeuri depozitate.
Totodată, se impun măsuri de inhibare a tendinţelor de creare a depozitelor spontane şi
închiderea celor prezente.
1.8.4. Infrastructura rutieră şi transporturile
Comuna Clinceni este străbătută de Drumul judetean 401A. Transportul în comun
este inca un deziderat. În prezent funcţionează 3 linii de maxi-taxi ce au traseul până la
Stadionul Ghencea: 539, 538 si 456, asigurându-se transportul populaţiei la locurile de
muncă - unităţi de invăţământ, sanitare, cât şi către Bucureşti. Situaţia infrastructurii rutiere
în comuna Clinceni arată un interes ridicat din partea autorităţilor publice pentru
modernizare, confruntându-se în acelaşi timp şi cu problema extinderilor repetate ale
spaţiului locuibil, fie prin prelungirea străzilor existente, cât şi prin construirea de noi strazi
pentru noile cartiere. Reţeaua stradală are o lungime de 85 de km, dispuse pe sate astfel :
SATUL CLINCENI , cu urmatoarele strazi:
-

STRADA HOTARULUI
SOSEAUA CLINCENI

16

-

STRADA CARIEREI
STRADA MONUMENTUL EROILOR
STRADA MORII
STRADA SALCÂMILOR
STRADA SOLARIILOR
SOSEAUA CLINCENI-ORDOREANU
INTRAREA SOLARIILOR
STRADA PRINCIPALĂ
STRADA ARCULUI
STRADA VERII;
STRADA ROZELOR;
STRADA DISPENSARULUI
INTRAREA DISPENSARULUI
INTRAREA VIILOR
STRADA SABARULUI
STRADA RĂSĂRITULUI;
STRADA TOAMNEI;
STRADA PRIVIGHETORII ;
INTRAREA PRIVIGHETORII
STRADA CIOCÂRLIEI;
STRADA PRIMĂVERII;
INTRAREA PRIMĂVERII;
STRADA VIILOR;
INTRAREA VIILOR
STRADA NARCISELOR ;
STRADA BERZEI
STRADA STADIONULUI
STRADA TRANDAFIRILOR

SATUL ORDOREANU, cu urmatoarele strazi:
-

STRADA
STRADA
STRADA
STRADA
STRADA
STRADA
STRADA
STRADA

ARGEŞULUI;
TUDOR VLADIMIRESCU;
DRUMUL OBŞTII ;
CORNELIU COPOSU;
UNIRII;
ŞCOLII;
DIGULUI;
FLORILOR;
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-

STRADA TUFANULUI;
STRADA ZÂVOIULUI:
STRADA ZAVOIULUI
STRADA ORDOREANU
STRADA PESCARUSULUI

SATUL OLTENI, cu urmatoarele strazi
- STRADA CIOROGÂRLEI;
-

INTRAREA CIOROGÂRLEI;
STRADA PUŢUL OLTENI;
STRADA CIREŞICA:
STRADA CIURARI ;
INTRAREA CIURARI
ŞOSEAUA BUCUREŞTI - DOMNEŞTI
STRADA INDUSTRIILOR;
STRADA DRUMUL MARE ;
INTRAREA DRUMUL MARE
INTRAREA DUMBRAVEI
STRADA FLORI DE TEI
STRADA CRIZANTEMELOR
STRADA MOARA CU NOROC
STRADA CUIBUL CU DOR
STRADA SPERANŢEI
STRADA DELTEI
STRADA CASA NOUA
STRADA IZVORULUI
STRADA FORTULUI
STRADA ORHIDEEI
STRADA ORTANSEI
STRADA ZAMBILELOR

1.8.4. Reţele electrice
Toate străzile din comuna Clinceni sunt electrificate, iluminatul public fiind asigurat
cu corpuri de iluminat cu becuri economice, iar un numar de 100 de lampi functioneaza cu
leduri.
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1.8.5. Gazele naturale
Precizăm că în proporţie de 85% sunt realizate reţele stradale de distribuţie a gazelor
naturale, urmând ca în perioada imediat următoare să se extindă la nivelul întregii comune.
Acest lucru se datoreaza faptului ca in ultimii ani au aparut un numar considerabil de strazi
noi.
1.8.6. Reţele de telefonie
Comuna Clinceni este conectată la reţelele naţionale şi internaţionale de telefonie prin
cablu de fibră optică, fapt ce permite o bună comunicare în condiţii moderne.
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CAPITOLUL II
Analiza SWOT
I. Puncte tari
1.

Infrastructură

Situarea geografică în apropierea municipiului Bucureşti precum și în
proximitatea a două coridoare pan-europene


Localitatea este beneficiară a unor programe investiţionale imobiliare de
mare anvergură




Creşterea numărului de locuitori datorat expansiunii municipiului Bucureşti



Dotare edilitară peste media națională

2.

Mediul social



Forţa de muncă bine instruită şi calificată, disponibilă la costuri minime



Existenţa unor unităţi şcolare performante



Grad ridicat de şcolarizare şi rata redusă a abandonului şcolar



Existenţa unor instituţii culturale locale

Populaţie relativ tânără şi activă, angajată în activităţi în cadrul comunei sau
în localităţile limitrofe


Creşterea importanţei sectorului ONG, atât prin extinderea activităţii unor
instituţii din Bucureşti, cât şi prin crearea unora locale


3.

Mediul de afaceri



Conexiuni strânse din punct de vedere economic cu zonele agricole limitrofe



Resurse naturale si materii prime variate



Venit mediu pe cap de locuitor ridicat
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Ponderea importantă a capitalului privat, în special în cadrul firmelor mici şi
mijlocii, considerate motorul dezvoltării economice în cadrul UE


Pozitionarea geografică în apropierea mai multor târguri comerciale şi
expoziţionale internaţionale




Rata şomajului scăzută



Deschiderea administraţiei faţă de investitori



Potenţial pentru dezvoltarea turismului şi agroturismului

Implicarea crescută a autorităţilor locale în elaborarea unor proiecte de
dezvoltare locală




Existenţa în imediata apropiere a unor păduri, lacuri, spaţii de recreere

b) Puncte slabe
1. Mediul de afaceri

Slabă educaţie antreprenorială

Lipsa unor centre de afaceri bine dezvoltate

Existenţa decalajului informaţional comparativ cu municipiul Bucureşti

Lipsa unor investiţii economice de tip Parteneriat Public – Privat

Eficienţa scăzută a utilizării resurselor existente

Insuficienţa terenurilor pentru construirea de noi unităţi economice mari

Lipsa unei strategii de marketing a administrației publice locale

Insuficienta promovare a produselor şi serviciilor locale pe plan naţional şi
internaţional

Potenţialul turistic al comunei nu este suficient valorificat

Utilizarea pe o scară relativ mică a tehnologiilor avansate

Productivitatea industrială este încă scăzută, raportat la cea din Uniunea
Europeană

Gradul redus de competitivitate a companiilor locale pe plan extern

Nivelul redus al investiţiilor în resursele umane din cadrul IMM-urilor

Accesul la credite al IMM-urilor este încă dificil

Competitivitate slabă comparativ cu producătorii din Bucureşti sau din
Uniunea Europeană
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2. Mediul social

Exodul forţei de muncă spre Bucureşti

Nivel de trai relativ scăzut în comparaţie cu nivelul de trai din marile oraşe

Nivelul mic al salariilor în comparaţie cu costul vieţii

Absenţa unor interconexiuni sociale puternice
3. Infrastructură

Insuficienţa infrastructurii de bază

Existenţa decalajului informaţional comparativ cu municipiul Bucureşti

Precaritatea resurselor financiare alocate dezvoltării urbanistice generale
c) Oportunităţi
1. Mediul de afaceri

Poziția în apropierea capitalei ţării,

Potenţial mare de dezvoltare a sectorului serviciilor

Posibilitatea practicării agriculturii ecologice

Asocierea între fermieri pentru creşterea profitabilităţii în agricultură

Perspective bune pentru dezvoltarea agroturismului şi a turismului de weekend
Dezvoltarea unor relaţii parteneriale cu municipiul Bucureşti

Extinderea Uniunii Europene oferă o piaţă de desfacere mai mare
producătorilor locali

Posibilitatea construirii unor parcuri industriale, centre de afaceri, complexe
expoziţionale în apropierea localităţii

Dezvoltarea de parteneriate între întreprinzătorii locali şi cei străini

Constituirea de parteneriate public – private

Dezvoltarea de parteneriate între mediul academic, instituţiile publice şi
mediul de afaceri

Dezvoltarea comerţului electronic


2. Mediul social

Disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilităţilor

Integrarea în programele de răspândire a instrumentelor IT
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Contactul între locuitorii comunei Clinceni şi cetăţenii altor state ale Uniunii

Europene
Îmbunătăţirea cooperării între societatea civilă şi administraţia publică

Creşterea gradului de şcolarizare şi diversificarea planului educaţional şi
curriculei educaţionale

Descentralizarea sistemului sanitar şi al protecţiei sociale

Creşterea implicării tinerilor în activităţi sociale

Proximitatea faţă de surse de informare socială şi economică de primă
importanţă

Utilizarea mecanismelor sociale propuse de Uniunea Europeană

Creşterea gradului de conştientizare a apartenenţei la comunitate

Creşterea nivelului de încredere în justiţie şi în instituţiile publice


3. Infrastructură

Iniţierea unor contacte directe cu instituţii si organizaţii regionale şi
internaţionale sau alţi parteneri interni şi externi

Integrarea în Uniunea Europeană şi accesul la Fondurile Structurale pot
facilita implementarea unor programe de dezvoltare locală

Dezvoltarea zonei metropolitane poate oferi cadrul extinderii economice şi
urbanistice locale

Dezvoltarea sistemului rutier naţional va conecta comuna Clinceni de marile
artere naţionale şi europene

Integrarea localităţii în programul turistic regional

Integrarea autorităţilor locale în programul de informatizare a administraţiei
publice la nivel județean

Proximitatea unor mari proiecte investiţionale la nivel judeţean
(infrastructură de afaceri, turism, infrastructură de utiltăţi) sau în municipiul Bucureşti
(infrastructură rutieră, investiţii private în mediul de afaceri) va influenţa dezvoltarea
socio –economică şi urbanistică a comunei Clinceni
d) Ameninţări
1. Mediul de afaceri

Lipsa de facilităţi oferite investitorilor străini poate reduce volumul
investiţiilor
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Dezvoltarea limitată a sectorului industrial



Exodul forţei de muncă



Instabilitate legislativă în domeniul IMM-urilor

Lipsa comunicării între instituţiile publice, precum şi între instituţiile publice
si mediul de afaceri


2. Mediul social

Migrarea populaţiei tinere către zonele urbane

Creşterea decalajului educaţional între mediul urban şi cel rural
Creşterea preţurilor la serviciile de telecomunicaţii, energie electrică,
combustibili şi transport

Migrarea forţei de muncă înalt calificată

Ineficienţa în combaterea corupţiei


3. Infrastructură


Extinderea urbanistică a municipiului Bucureşti

Creşterea nivelului de poluare a aerului şi a apei

Transformarea localității într-un spaţiu exclusiv rezidenţial

Întârzierea procesului de descentralizare a administraţiei publice şi a
reformei administraţiei publice

Extinderea masivă a spaţiului locuit în detrimentul mediului înconjurător
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OBIECTIVE DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ

25

2 . 1 . Dezvoltarea comunei Clinceni in contextul programatic specific Cadrului
Financiar Multianual 2014 – 2020
Corelarea SDL Clinceni cu documentele strategice elaborate la nivel judetean, regional,
national si european
La nivelul judeţului Ilfov există o Strategie de Dezvoltare pentru perioada 2014 –
2020, intitulată „Orizont 2020”, elaborată de Consiliul Judeţean Ilfov.
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Orizont 2020 sunt identificate patru obiective
strategice la nivel judeţean:
 Consolidarea competitivităţii ilfovene în contextul vecinătăţii cu municipiul
Bucureşti
 Creşterea calităţii vieţii pentru rezidenţii judeţului Ilfov
 Asigurarea unui grad de mobilitate şi accesibilitate ridicat pentru rezidenţii şi
mediul de afaceri din judeţul Ilfov
 Creşterea capacităţii instituţionale în vederea îmbunătăţirii calităţii şi
promptitudinii procesului administrativ
Aceste patru obiective strategice se regăsesc şi în strategia de dezvoltare a comunei
Clinceni prin direcţiile de acţiune şi proiectele propuse pentru perioada 2014 – 2020.
În ceea ce priveşte obiectivul strategic judeţean „Consolidarea competitivităţii ilfovene în
contextul vecinătăţii cu municipiul Bucureşti”, la nivelul SDL Clinceni există obiectivul
strategic de dezvoltare II. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A LOCALITĂŢII care are
drept obiectiv general Creșterea nivelului competitivității agenților economici din
comuna Clinceni.
Obiectivul strategic judeţean „Creşterea calităţii vieţii pentru rezidenţii judeţului Ilfov”
este îndeplinit prin mai multe obiective şi direcţii de acţiune din cadrul SDL Clinceni,
cum ar fi: „Creşterea accesibilităţii şi mobilităţii locuitorilor comunei”, „Îmbunătăţirea
calităţii şi protecţia mediului înconjurător”, „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
comunei Clinceni prin dezvoltarea unor servicii publice moderne”.
Obiectivul strategic al Comunei I. DEZVOLTAREA STRUCTURALĂ
A
LOCAL I TĂŢ II
cupri nde Obi ect i vul st r at egi c I.1. DE ZVO LTA REA
INFRASTRUCTURII. Acesta are, la rândul său, drept obiectiv „Creşterea accesibilităţii
şi mobilităţii locuitorilor comunei”, care răspunde obiectivului strategic judeţean nr. 3,
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respectiv „Asigurarea unui grad de mobilitate şi accesibilitate ridicat pentru rezidenţii şi
mediul de afaceri din judeţul Ilfov”.
Obiectivul strategic judeţean nr. 4 „Creşterea capacităţii instituţionale în vederea
îmbunătăţirii calităţii şi promptitudinii procesului administrativ” se regăseşte în cadrul
SDL Clinceni, la obiectivul strategic III. DEZVOLTAREA SOCIALĂ A
LOCALITĂŢII, punctul III.6. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ.
La nivel regional, Agenţia de Dezvoltare Regională Bucureşti –Ilfov este în curs de
finalizare a Strategiei de Dezvoltare Regională 2014 – 2020, care este în prezent în
stadiul de consultare a publicului.
Obiectivele strategice globale ale acestei strategii sunt:


Consolidarea competitivităţii regionale



Reducerea disparităţilor intra-regionale



Dezvoltarea (urbană şi rurală) durabilă

SDL Clinceni urmăreşte îndeplinirea tuturor acestor Obiective strategice regionale, după
cum urmează:
1.
Cresterea competitivităţii IMM-urilor – Obiectivul de dezvoltare II.
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A LOCALITĂŢII - II.1. MEDIUL DE AFACERI
care are drept Obiectiv General „Creșterea nivelului competitivității agenților
economici din comuna Clinceni”, iar printre direcţiile de acţiune se regăseşte şi
„Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor”
2.
Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării - Obiectivul de
dezvoltare III. DEZVOLTAREA SOCIALĂ A LOCALITĂŢII - III.4. EDUCAŢIE care
are printre direcţiile de acţiune „Sprijinirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi
inovării”
3.
Întărirea coeziunii sociale şi teritoriale în cadrul regiunii - Obiectivul de
dezvoltare III. DEZVOLTAREA SOCIALĂ A LOCALITĂŢII - III.1. SOCIETATEA
CIVILĂ care are drept Obiectiv specific „Cresterea gradului de implicare a cetatenilor
in viaţa publică” şi III.2. PROTECŢIE SOCIALĂ care are printre direcţiile de acţiune
„Protejarea categoriile sociale defavorizate”, „Protejarea grupurilor sociale aflate în risc
de excluziune socială”, „Consolidarea structurilor de implementare a strategiei
naţionale la nivel judeţean de îmbunătăţire a situaţiei romilor”
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4.
Promovarea sistemelor de transport durabile şi reducerea blocajelor din
cadrul reţelelor de transport
- Obiectivul de dezvoltare I. DEZVOLTAREA
STRUCTURALĂ LOCALITĂŢII - I.1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII are
drept obiectiv general „Creşterea accesibilităţii şi mobilităţii locuitorilor comunei” şi
printre direcţiile de acţiune „Modernizarea rețelei de drumuri publice”, Se au în vedere
mai multe proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere, printre care: menţinerea în
stare de viabilitate a reţelei de drumuri prin reparare, întreţinere curentă şi periodică,
reparaţii capitale şi modernizări; conectarea tuturor cartierelor comunei Clinceni,
precum şi a zonelor rurale la reţeaua de transport în comun orăşenească şi regională;
sporirea măsurilor de siguranţa circulaţiei şi confortului participanţilor la trafic;
îmbunătăţirea serviciilor oferite de administratorul reţelei de drumuri; dezvoltarea şi
introducerea unei strategii de gestionare şi întreţinere a reţelei de drumuri publice;
dezvoltarea seriviciilor de transport pe fondul funcţionării deficiente a sitemului de
transport public
5.
Îmbunătăţirea calităţii mediului şi sprijinirea dezvoltării durabile în regiunea
Bucureşti-Ilfov - Obiectivul de dezvoltare I. DEZVOLTAREA STRUCTURALĂ
LOCALITĂŢII - I.2. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR are ca obiective
specifice „Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător” şi „Protecţia mediului
înconjurător” şi vizează Implementarea normelor, standardelor şi reglementărilor
compatibile cu prevederile Uniunii Europene; Realizarea facilităţilor de colectare
selectivă a deşeurilor; Realizarea închiderii depozitelor de deşeuri neecologice;
Realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte colectarea
selectivă a deşeurilor, precum şi a normativelor europene cu privire la gestionarea
deşeurilor; Realizarea de lucrări specifice de protecţie şi îmbunătăţire a mediului
înconjurător
6.
Tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon - este o
direcţie de acţiune a SDL Clinceni, în cadrul Obiectivului de dezvoltare I.
DEZVOLTAREA STRUCTURALĂ LOCALITĂŢII - I.2. PROTECŢIA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, document realizat de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cuprinde şapte priorităţi de dezvoltare,
după cum urmează:
1. Dezvoltare urbană integrată
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2. Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul public şi rezidenţial
3. Dezvoltarea infrastructurii de importanţă regională şi locală
4. Promovarea incluziunii sociale şi reducerea gradului de sărăcie
5. Îmbunătăţirea mediului economic de importanţă regională şi locală
6. Dezvoltarea durabilă a turismului
7. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu la nivel regional şi local
Toate aceste priorităţi se regăsesc în SDL Clinceni, mai puţin primul, deoarece acesta
face referire la dezvoltarea urbană, în condiţiile în care localitatea Clinceni aparţine
mediului rural, în felul următor:
1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul public şi rezidenţial Obiectivul de dezvoltare I. DEZVOLTAREA STRUCTURALĂ LOCALITĂŢII, I.1.
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII – are printre direcţiile de acţiune „Îmbunătăţirea
eficienţei energetice în sectorul public şi privat”;
2. Dezvoltarea infrastructurii de importanţă regională şi locală - Obiectivul de
dezvoltare I. DEZVOLTAREA STRUCTURALĂ LOCALITĂŢII, I.1.
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII are drept direcţii de acţiune şi Modernizarea
rețelei de drumuri publice;
3. Promovarea incluziunii sociale şi reducerea gradului de sărăcie - Obiectivul
de dezvoltare III. DEZVOLTAREA SOCIALĂ A LOCALITĂŢII, III.2. PROTECŢIE
SOCIALĂ are ca obiectiv specific „Îmbunătăţirea serviciilor sociale oferite cetăţenilor”
şi printre direcţiile de acţiune „Protejarea categoriile sociale defavorizate”, „Protejarea
grupurilor sociale aflate în risc de excluziune socială”, „Consolidarea structurilor de
implementare a strategiei naţionale la nivel judeţean de îmbunătăţire a situaţiei romilor”;
4. Îmbunătăţirea mediului economic de importanţă regională şi locală Obiectivul de dezvoltare II. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A LOCALITĂŢII, II.1.
MEDIUL DE AFACERI are drept obiect general „Creșterea nivelului competitivității
agenților economici din comuna Clinceni” şi ca obiectiv specific „Sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri”;
5. Dezvoltarea durabilă a turismului - Obiectivul de dezvoltare II.
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A LOCALITĂŢII, are obiectivul specific „sprijinirea
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agenţilor economici din domeniul turistic” şi următoarele direcţii de acţiune:
„Promovarea agroturismului în zonele rurale ale oraşului”, „Promovarea turismului de
week-end”, „Reabilitarea infrastructurii rutiere pentru a facilita accesul la obiectivele
turistice”, „Promovarea obiectivelor şi atracţiilor turistice”, „Promovarea obiceiurilor
tradiţionale ca atracţii turistice”;
6. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu la nivel regional şi local - Obiectivul de
dezvoltare I. DEZVOLTAREA STRUCTURALĂ LOCALITĂŢII, I.2. PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR are drept obiective specifice „Îmbunătăţirea calităţii
mediului înconjurător” şi „Protecţia mediului înconjurător”.
Strategia de dezvoltare a Comisiei Europene, „Europa 2020”, stabileşte 5 obiective
majore, după cum urmează:
1. Ocuparea forţei de muncă
2. Cercetare şi dezvoltare
3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei
4. Educaţie
5. Lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale
Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Clinceni se adresează fiecărui obiectiv major al
Strategiei „Europa 2020”, respectiv:
1.
ocuparea forţei de muncă - Obiectivul de dezvoltare III.
DEZVOLTAREA SOCIALĂ A LOCALITĂŢII, III.2. PROTECŢIE SOCIALĂ, are
drept Obiectiv specific: îmbunătăţirea serviciilor sociale oferite cetăţenilor. Acesta
conţine, printre direcţiile de acţiune, Instruirea forţei de muncă, iar printre proiectele
avute în vedere se numără înfiinţarea unor centre de consiliere profesională pentru tineri,
promovarea integrării pe piaţa muncii a tinerilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
dizabilităţi şi a altor categorii de persoane având greutăţi în a găsi un loc de muncă;
înfiinţarea de centre de recalificare profesională în conformitate cu activităţile economice
desfăşurate în localitate; impulsionarea creării de locuri de muncă pentru persoanele cu
înaltă calificare profesională
2. Cercetare şi dezvoltare - Obiectivul de dezvoltare III. DEZVOLTAREA
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SOCIALĂ A LOCALITĂŢII - III.4. EDUCAŢIE care are printre direcţiile de acţiune
„Sprijinirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării”
3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei - Obiectivul de
dezvoltare I. DEZVOLTAREA STRUCTURALĂ LOCALITĂŢII, I.2. PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR are drept obiective specifice „Îmbunătăţirea calităţii
mediului înconjurător” şi „Protecţia mediului înconjurător”. De asemenea, Obiectivul de
dezvoltare I. DEZVOLTAREA STRUCTURALĂ LOCALITĂŢII, I.1.
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII – are printre direcţiile de acţiune „Îmbunătăţirea
eficienţei energetice în sectorul public şi privat”
4. Educaţie - Obiectivul de dezvoltare III. DEZVOLTAREA SOCIALĂ A
LOCALITĂŢII - III.4. EDUCAŢIE
5. Lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale - Obiectivul de dezvoltare
III. DEZVOLTAREA SOCIALĂ A LOCALITĂŢII, III.2. PROTECŢIE SOCIALĂ are
ca obiectiv specific „Îmbunătăţirea serviciilor sociale oferite cetăţenilor” şi printre
direcţiile de acţiune „Protejarea categoriile sociale defavorizate”, „Protejarea grupurilor
sociale aflate în risc de excluziune socială”, „Consolidarea structurilor de implementare a
strategiei naţionale la nivel judeţean de îmbunătăţire a situaţiei romilor”

2.2. Definirea obiectivelor strategice de dezvoltare ale comunei Clinceni in perioada
2015 – 2020
I. DEZVOLTAREA STRUCTURALĂ A LOCALITĂŢII
Obiective generale:
Creşterea accesibilităţii şi mobilităţii locuitorilor comunei
Îmbunătăţirea calităţii şi protecţia mediului înconjurător
I.1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
Obiectiv Specific
Creșterea gradului de acces la infrastructura publică
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Directii de actiune
Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare
Modernizarea rețelei de drumuri publice
Modernizarea si eficientizarea rețelei de iluminat public
Modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor
Extinderea rețelei de gaze naturale
Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul public şi privat
Proiecte propuse
Dezvoltare spaţială
- încheierea unor parteneriate de twinning cu localităţi din state membre ale Uniunii
Europene, având profil economic şi social asemănător;
- activitatea în reţele traneuropene pe teme specifice dezvoltării strategice a comunei
Clinceni;
- implementarea unui plan urbanistic care să identifice soluţii de dezvoltare armonioasă
între zonele rurale şi cele urbane în contextul expansiunii oraşului Bucureşti;
- continuarea realizării cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a
băncii de date urbane;
- menţinerea sub control a respectării normelor în vigoare în ceea ce priveşte construcţiile
cu scopul asigurării cadrului urbanistic pentru dezvoltarea economico-socială durabilă a
localităţii;
- planificarea extinderii urbanistice avându-se în vedere respectarea normelor de protecţie
a mediului, pentru a nu reduce la limite periculoase suprafeţele ocupate de obiective
naturale;
- delimitarea și dezvoltarea zonei industriale a comunei, în proximitatea Șoselei de
Centură a Municipiului București.
Transporturi şi infrastructură rutieră
- menţinerea în stare de viabilitate a reţelei de drumuri prin reparare, întreţinere curentă şi
periodică, reparaţii capitale şi modernizări;
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- conectarea tuturor cartierelor comunei Clinceni, la reţeaua de transport în comun
regională;
- sporirea măsurilor de siguranţa circulaţiei şi confortului participanţilor la trafic;
- îmbunătăţirea serviciilor oferite de administratorul reţelei de drumuri;
- dezvoltarea şi introducerea unei strategii de gestionare şi întreţinere a reţelei de drumuri
publice;
- dezvoltarea unor servicii specifice mentenanţei drumurilor
- dezvoltarea de servicii de îngrijire auto ţinând cont de creşterea rapidă a numărului
posesorilor de autoturisme;

Infrastructura de utilităţi
- extinderea sistemului de canalizare în comuna Clinceni cu scopul de a racorda toţi
locuitorii, oferindu-le soluţii ecologice şi nepericuloase pentru sănătatea proprie;
- extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Clinceni, prin forarea unor puţuri
de mare adâncime pentru a obţine o apă de o înaltă calitate microbiologică;
- dotarea cu utilităţi de alimentare cu apă, canalizare şi furnizarea cu energie electrică a
locuinţelor construite în noile cartiere;
- dezvoltarea serviciului de salubritate publică pentru a menţine curăţenia permanentă în
localitate;
- racordarea sistemului de canalizare şi alimentare cu apă al comunei Clinceni la sistemul
zonal ale judeţului Ilfov în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- construirea unor facilităţi energetice ecologice (energie eoliană, energie solară, bioenergie) pentru a contrabalansa producerea tradiţională de energie şi de a îndeplini
obiectivele Uniunii Europene în materie;
- modernizarea și extinderea rețelelor de internet și telecomunicații
- dezvoltarea unor servicii publice profesioniste în gestionarea utilităţilor, în urma unor
colaborări cu instituţii publice din Uniunea Europeană;
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I.2. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Obiective Specifice:
Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător
Protecţia mediului înconjurător
Directii de actiune:
Implementarea normelor, standardelor şi reglementărilor compatibile cu prevederile
Uniunii Europene;
Realizarea facilităţilor de colectare selectivă a deşeurilor
Realizarea închiderii depozitelor de deşeuri neecologice
Realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte colectarea
selectivă a deşeurilor, precum şi a normativelor europene cu privire la gestionarea
deşeurilor
Realizarea de lucrări specifice de protecţie şi îmbunătăţire a mediului înconjurător
Tranziţia către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
Proiecte propuse
- participarea la sesiuni de instruire organizate la nivel judeţean, regional, naţional,
internaţional;
- implementarea normelor, standardelor şi reglementărilor compatibile cu
prevederile Uniunii Europene
- construirea de puncte de colectare selectivă a deşeurilor;
- construirea de depozite de colectare care să corespundă Directivelor Uniunii
Europene în domeniu;
- conştientizarea populaţiei privind colectarea selectivă prin campanii de promovare,
editarea de publicaţii;
- urmărirea staţiilor de închidere etapizată a depozitelor de deşeuri neecologice;
-- stabilirea listei de specii de păsări și animale care necesită acţiuni de conservare la
nivel teritorial;
- montarea de pereţi antifonici de-a lungul drumurilor ce trec prin localitate şi unde
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se constată depăşirea nivelului de zgomot admis de normativele naţionale şi europene;
- amenajarea unor noi parcuri publice, precum și întreținerea și modernizarea celor
existente.
II. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A LOCALITĂŢII
Obiectiv General
Creșterea nivelului competitivității agenților economici din comuna Clinceni
II.1. MEDIUL DE AFACERI
Obiectiv specific:
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri
Directii de actiune
Dezvoltarea unui set de politici publice locale privind susținerea mediului de afaceri
local
Crearea unei infrastructuri de afaceri destinate atragerii investițiilor private
Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor
Proiecte propuse
- stabilirea unui contact permanent între mediul de afaceri local şi instituţiile
publice;
-

asigurarea unui cadru legislativ propice creşterii competitivităţii la nvel local;

- crearea unui parteneriat între instituţiile educaţionale, instituţiile publice şi
mediul de afaceri cu scopul de a asigura tinerilor locuri de muncă după absolvirea
cursurilor de formare sau şcolilor tehnice, iar agenţilor economici continuitate în
desfăşurarea activităţii;
- participarea reprezentanţilor mediului de afaceri alături de reprezentanţi ai
autorităţii locale la misiuni economice internaţionale;

35

- sprijinirea reprezentanţilor mediului de afaceri local în a intra în contact cu
centrele de afaceri regionale, în a participa la expoziţii de profil, în a-şi promova
produsele în cadrul unor manifestări de profil;
-

crearea unor incubatoare de afaceri pentru a stimula activitatea antreprenorială;

-

înfiinţarea unui centru de control şi testare a calităţii, în sprijinul cetăţeanului;

- crearea unui parteneriat regional cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din
Judeţul Ilfov şi din Municipiul Bucureşti, alături de reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi
Industrie a Municipiului Bucureşti şi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Ilfov;
-

înfiinţarea unui parc industrial în zona industrială a localității.

- dezvoltarea serviciilor de catering asociate cu centrele de afaceri şi cu marile
companii
-

crearea unui mediu legislativ propice dezvoltării IMM-urilor;

-

consolidarea poziţiei IMM-urilor ca motor al activităţii economice;

- sprijinirea IMM-urilor în obţinerea unor credite financiare din partea Guvernului
României şi a Uniunii Europene;
- înfiinţarea unui centru de excelenţă pentru a dezvolta afaceri de tip IMM şi de a
educa tinerii în domeniul antreprenorial;
- păstrarea specificului economiei locale prin promovarea acesteia pe plan
internaţional;
- crearea unui centru de analiză economică la nivel local pentru o mai bună
exploatare a resurselor locale;
- promovarea unor activităţi economice derivate din activităţile agricoleprelucrarea legumelor și a cerealelor;
-

dezvoltarea industriei de bricolaj şi a materialelor de construcţii şi finisaj;

- dezvoltarea de noi industrii ecologice (prelucrarea PET-urilor, a materialelor
plastice, producerea de ambalaje, fabrică de peleți)
grele;

dezvoltarea de ateliere meşteşugăreşti şi de servicii pentru produsele industriei

-

oferirea unor spaţii pentru desfăşurarea activităţii unor prestatori de servicii
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(producere, management) deja angrenaţi în piaţa românească prin concesionarea unor
spații publice.
- dezvoltarea unor servicii complementare activităţilor economice şi vieţii sociale
din municipiul Bucureşti şi a zonelor adiacente
- impulsionarea extinderii serviciilor bancare mai aproape de cetăţenii comunei
Clinceni;

II.2. AGRICULTURA
Obiective specifice:
Sprijinirea producătorilor mici şi mijlocii din domeniul agriculturii
Modernizarea tehnologiilor şi echipamentelor folosite
Direcţii de acţiune
Acordarea de asistenţă tehnică fermierilor şi agenţilor economici care doresc să dezvolte
afaceri în domeniul agricol, prin intermediul fondurilor europene
Sprijinirea dezvoltării de ferme agricole
Stimularea înfiinţării de asociaţii de producători
Sprijinirea investiţiilor în domeniul piscicol
Dotarea fermelor cu echipamente moderne
Proiecte propuse
- acordarea de asistenţă tehnică de specialitate producătorilor agricoli în domeniul
cerealelor şi plantelor tehnice, horticulturii, zootehniei, mecanizării, legislaţiei;
- sprijnirea dezvoltării unor ferme agricole mai puţin tradiţionale, dar cu un
impact economic crescut: creşterea melcilor şi a broaştelor, creşterea struţilor.
- sprijinirea investiţiilor în domeniul piscicol: construirea unor iazuri de creştere a
peştilor, acvacultură;
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- înfiinţarea de ferme dedicate producerii şi comercializării de produse agricole
ecologice;
-

înfiinţarea unui centru de testare şi control al produselor agricole;

- asigurarea sănătăţii culturilor şi a recoltelor prin măsuri de protecţia plantelor cu
ajutorul experţilor de la instituţiile publice judeţene şi a institutelor de cercetări;
- dotarea cu echipamente agricole moderne
- dezvoltarea unor servicii conexe agriculturii (ateliere de reparaţii, consiliere
agricolă);
III.3. TURISMUL
Obiectiv specific:
Sprijinirea agenţilor economici din domeniul turistic
Direcţii de acţiune
Promovarea agroturismului în zonele rurale ale oraşului
Promovarea turismului de week-end
Reabilitarea infrastructurii rutiere pentru a facilita accesul la obiectivele turistice
Promovarea obiectivelor şi atracţiilor turistice
Promovarea obiceiurilor tradiţionale ca atracţii turistice
Proiecte propuse
- integrarea comunei Clinceni în circuitul turistic al Judeţului Ilfov şi al municipiului
Bucureşti;
- promovarea turismului de week-end prin amenajarea unor parcuri de distracţii și a
unor complexe sportive (piscine, parcuri tematice, etc);
- modernizarea complexului Belvedere
- construirea unor amenajări turistice în apropierea obiectivelor naturale (Pădurea
Ordoreanu);
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- promovarea obiceiurilor tradiţionale ca atracţii turistice (zilele oraşului, sărbători
tradiţionale, manifestări culturale);
- construirea unor parcuri turistice tematice dedicate copiilor;
- promovarea atracţiilor turistice prin editarea de broşuri de informare şi prin
participarea la manifestări de profil internaţionale.
III. DEZVOLTAREA MEDIULUI SOCIAL AL LOCALITĂŢII
Obiectiv General
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei Clinceni prin dezvoltarea unor servicii
publice moderne
III.1. SOCIETATEA CIVILĂ
Obiectiv specific
Cresterea gradului de implicare a cetatenilor in viaţa publică
Direcţii de acţiune
Creşterea capacităţii opiniei publice de a influenţa mediul său de operare
Implicarea activă a societăţii civile în prevenirea unor acţiuni antisociale
Implicarea activă a societăţii civile în acţiuni de îngrijire şi dezvoltare a oraşului
Campanii de conştientizare a publicului cu privire la apartenenţa la comunitate, la
drepturile şi obligaţiile cetăţenilor
Creşterea capacităţii de acţiune comună pentru obţinerea încrederii şi recunoaşterii
comunităţii ;
Proiecte propuse
- creşterea capacităţii opiniei publice de a influenţa mediul său de operare prin
implicare activă în activităţi civice;
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- implicarea activă a societăţii civile în prevenirea unor acţiuni antisociale (prin
creşterea rolului poliţiei locale) şi în acţiuni de îngrijire şi dezvoltare a oraşului; creşterea gradului de conştientizare a apartenenţei la comunitate;
- transformarea consultării societăţii civile dintr-o obligaţie impusă de lege, într-o
resursă de îmbunătăţire a actului administrativ ;
- organizarea de seminarii, conferinţe, acţiuni de dialog social pentru a stimula
creşterea capacităţii de învăţare de cooperare şi de capitalizare a experienţei ambelor
părţi ;
- asistarea fiecărui partener social în relaţionarea cu agenţiile şi programele cheie ale
comunităţii;
- finanţarea din bugetul local a proiectelor ONG-urilor care rezolvă unele probleme
cărora administraţia nu le-a putut face faţă, pe baza unei metodologii clare de acordare a
finanţării;
III.2. PROTECŢIE SOCIALĂ
Obiectiv specific:
Îmbunătăţirea serviciilor sociale oferite cetăţenilor
Direcţii de acţiune
Protejarea categoriile sociale defavorizate
Protejarea grupurilor sociale aflate în risc de excluziune socială
Instruirea forţei de muncă
Consolidarea structurilor de implementare a strategiei naţionale la nivel judeţean de
îmbunătăţire a situaţiei romilor
Reprezentarea romilor în administraţia publică locală.
Proiecte propuse
- întreținerea centrului de zi pentru copii;
-înfiinţarea de centre pentru pregătirea profesională a tinerilor aflaţi în sistemul de
protecţie rezidenţial ;
-înfiinţarea serviciului de ingrijire la domiciliu pentru bătrâni;
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-înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unor centre rezidenţiale pentru persoanele
vîrstnice;
-înfiinţarea unor case de tip familial cu maximum 12 locuri fiecare şi a unui centru
de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială;
- profesionalizarea personalului angrenat în activităţi de protecţie socială;
- organizarea unor acţiuni de prevenire a violenţei în familie, a abandonului infantil
şi a segregării sociale;
- înfiinţarea de centre de consiliere pentru tineri pe probleme specifice lor;
- înfiinţarea unor centre de consiliere a victimelor unor acţiuni antisociale;
- implementarea unei strategii anti-sărăcie la nivelul localităţii urmărind creşterea
numărului locurilor de muncă, creşterea nivelului de trai, combaterea excluziunii sociale;
- încheierea unui parteneriat local cu mediul de afaceri şi cu instituţiile educaţionale
pentru promovarea unor activităţi de reinserţie socială;
- colaborarea cu autorităţile regionale şi cu alte autorităţi locale în vederea
participării în cadrul unor proiecte regionale de profil;
- sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor asistate
în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica
integrării în societate a persoanelor cu probleme de ordin social şi a familiilor acestora
prin activităţi de informare, sesizare, prevenire a abuzurilor inclusiv prevenirea şi
combaterea exploatării copilului prin muncă;
- crearea unor facilităţi de infrastructură destinate persoanelor cu handicap fizic;
- crearea unor programe de interacţiune între tineri şi bătrâni cu scopul
conştientizării rolului social al fiecărei categorii de vârstă.
- stimularea dialogului între patronat, angajaţi şi administraţia publică în vederea
identificării unor soluţii pentru problemele apărute pe piaţa muncii;
- susţinerea creării de noi locuri de muncă prin intermediul unor investiţii masive în
domenii cât mai variate;
- promovarea integrării pe piaţa muncii a tinerilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
dizabilităţi şi a altor categorii de persoane având greutăţi în a găsi un lo de muncă;
- înfiinţarea de centre de recalificare profesională în conformitate cu activităţile
economice desfăşurate în localitate;
- prevenirea exodului de muncă în alte state ale Uniunii Europene prin aplicarea unor
politici sociale şi economice specifice;
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- impulsionarea creării de locuri de muncă pentru persoanele cu înaltă calificare
profesională;
- realizarea unui parteneriat viabil între structurile administraţiei publice şi reprezentanţii
comunităţilor pentru realizarea de proiecte destinate îmbunătăţirii vieţii romilor;
- implicarea administraţiei în socializarea tinerilor romi, eficientizarea măsurilor ce

vizează accesul pe piaţa muncii, promovarea de activităţi generatoare de venit, accesul la
servicii medicale, reducerea abandonului şcolar, promovarea valorilor artistice, crearea
unor programe de educaţie civică, prevenirea infracţionalităţii;

III.3. SĂNĂTATE ŞI SPORT
Obiective specifice:
Imbunataţirea serviciilor medicale oferite populaţiei
Sprijinirea activităţilor sportive, premise pentru asigurarea unei vieţi active şi sănătoase
Direcţii de acţiune
Îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor medicale
Construirea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu echipamente a unităţilor medicale
Crearea unui cadru motivant pentru a atrage medici cu înaltă calificare profesională
Asigurarea unei vieţi sănătoase locuitorilor comunei Clinceni
Modernizarea infrastructurii sportive a localității

Proiecte propuse
- modernizarea unităţilor medicale existente, dotarea cu aparatură performantă şi
asigurarea unui stoc de medicamente permanent;
-

înfiinţarea unei secţii de salvare;
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- extinderea sistemului de îngrijire a pacienţilor la domiciliu prin creşterea
numărului de medici de familie din localitate;
-

promovarea respectării normelor de protecţie a mediului;

- construirea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu echipamente a bazelor
sportive;
-

construirea unui complex sportiv comunal;

-

construirea unei săli de sport polivalente.

III.4. EDUCAŢIE
Obiectiv specific: Imbunatatirea infrastructurii si a actului educational
Direcţii de acţiune
Construirea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu echipamente moderne a unităţilor de
învăţământ
Sprijinirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării
Asistenţă tehnică acordată unităţilor de învăţământ care doresc să accesez fonduri
europene
Dezvoltarea unor programe educaţionale care să combine activitatea şcolară cu cea din
mediul familial
Sprijinirea activităţilor extraşcolare artistice
Proiecte propuse
- înfiinţarea, renovarea, extinderea unor spaţii educaţionale (grădiniţe, şcoli, licee)
în concordanţă cu creşterea populaţiei;
- modernizarea aparaturii tehnice şi creşterea gradului de utilizare a calculatorului
şi a internetului în mediul şcolar;
- creşterea rolului părinţilor şi a asociaţiilor de părinţi în procesul educaţional şi în
luare deciziilor la nivel local ce influenţează activitatea extraşcolară;
- promovarea unor programe educaţionale destinate integrării tinerilor în societate
prin conştientizarea rolului lor social;
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-

asigurarea fluenţei utilităţilor în cadrul unităţilor şcolare;

- crearea unui centru de excelenţă educaţională, în colaborare cu universităţi din
Bucureşti şi cu instituţii şcolare din Uniunea Europeană şi din Statele Unite ale Americii
pentru a sprijini elevii cu rezultate bune la învăţătură;
- sprijinirea elevilor şi profesorilor în a participa în cadrul unor programe
educaţionale ( de tip Erasmus Plus);
- crearea unui cadru motivant pentru a atrage profesori calificaţi în unităţile
şcolare din oraş;
- sprijinirea activităţilor extraşcolare artistice sau sportive prin înfiinţarea de
cluburi sportive, centre de cultură şcolare, centre de promovare a aptitudinilor
individuale.
III.5. CULTURĂ ŞI CULTE
Obiective specifice:
Crearea unui cadru institutional favorabil dezvoltarii activităților culturale
Promovarea dialogului interconfesional
Direcţii de acţiune
Identificarea şi conservarea patrimoniului cultural local
Realizarea accesului la informare stiinţifică, legislativă şi culturală
Sprijinirea tinerilor talente culturale şi artistice
Dezvoltarea relaţiilor culturale cu localităţi din alte ţări
Iniţierea şi sustinerea turismului cultural religios
Proiecte propuse
- eficientizarea activitatii de servicii acordate, inspecţie, control, monitorizare,
prin organizarea unor deplasări în teritoriu;
-

proiecte în parteneriat cu alte regiuni naţionale sau internaţionale, în domeniul
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culturii;
-

reabilitarea unor monumente culturale şi facilitarea accesului vizitatorilor;

- dezvoltarea bibliotecii publice, creşterea numărului de volume, informatizarea
evidenţei acestora, introducerea sa în circuitul electronic al bibliotecilor din România;
- construirea casei de cultură și dezvoltarea unor servicii mutimedia: sală de
concerte, sală de teatru şi cinematograf;
- realizarea unor pliante şi a unui album cu principalele monumente de importanţă
natională şi integrarea monumentelor culturale locale în contextul naţional ;
- iniţierea şi sprijinirea unor cursuri formative susţinute de meşteri consacraţi în
arta tradiţională : olărit, împletituri rachită, papură, ţesături, aflate în situaţia dispariţiei în
spaţiul cultural local, pe lângă casa de cultură, în parteneriat cu şcolile locale;
- sprijinirea tinerilor talente culturale şi artistice prin acţiuni de promovare pe plan
naţional şi internaţional, publicaţii, burse de studiu;
- realuarea programelor de pregătire, perfecţionare si atestare a referenţilor
culturali de la căminele culturale în cadrul cursurilor realizate de Ministerul Educaţiei,
Culturii şi Tineretului ;
- sprijinirea principalelor acţiuni, programe şi proiecte culturale de interes local,
judetean şi naţional realizate în perteneriat cu operatorii culturali, instituţiile publice de
cultură şi ONG-uri;
- iniţierea, pe lânga asezamintele culturale comunale, a unor programe de educaţie
culturală intergeneraţii – batrâni-tineri – de prezentare a istoriei locale şi a veteranilor de
razboi ;
- continuarea lucrărilor de restaurare la bisericile monument si la construcţia de noi
lăcaşuri de cult;
- sprijinirea realizării documentaţiilor pentru avizările lucrărilor la obiectivele de
cult – monumente istorice;
- iniţierea unor activităţi expoziţionale pentru promovarea artei bisericeşti în spaţii
publice laice cu adresabilitate tinerei generaţii;
- sprijinirea organizării marilor sărbători religioase si praznice bisericeşti;
III.6. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
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Obiectiv specific: eficientizarea administraţiei publice pentru beneficiul socio economic al comunei
Direcţii de acţiune
Creşterea eficienţei şi calităţii activităţii de relaţii publice cu accent pe soluţionarea
petiţiilor şi reclamaţiilor;
Continuarea dezvoltării şi intensificării relaţiilor inter-instituţionale interne şi
internaţionale în materie;
Eliminarea birocraţiei şi actualizarea permanentă a registrelor publice
Dezvoltarea serviilor de tip e-administraţie prin crearea unui portal unic de acces la
serviciile publice electronice
Asigurarea unei transparenţe complete a procesului legislativ
Realizarea de proiecte de dezvoltare cu finanţare europeană
Stabilirea unui model de cooperare între administraţia publică, IMM-uri şi ONG-uri cu
scopul dezvoltării unor servicii publice de calitate.
Proiecte propuse
- înființarea unui Grup de Acțiune Locală, în parteneriat cu reprezentanți ai mediului
privat;
mediatizarea demersurilor pentru racordarea la standardele general acceptate privind
serviciile publice;
- participarea în cadrului programului judeţean de informatizarea a administraţiei publice;
- implementarea programului de descentralizare a administraţiei publice şi apropierea de
cetăţean;
- implementarea unui program de management al calităţii în administraţia publică;
- elaborarea unui ghid al serviciilor publice distrbuit gratuit populaţiei;
- profesionalizarea perosnalului angajat în cadrul Primăriei comunei Clinceni în sensul
apropierii de nevoile cetăţeanului în contextului aderării României la Uniunea Europeană;
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- înfiinţarea unui serviciu profesionist de relaţii cu publicul;
- participarea Primăriei comunei Clinceni la programe de twinning în domeniul
administraţiei publice cu scopul de a interacţiona cu conceptul de administraţe publică în
Uniunea Europeană;
- iniţierea unor dezbateri publice cu cetăţenii pe teme de interes major privind evoluţia
oraşului;
- înfiinţarea unor centre ce consiliere a cetăţeanului cu privire la drepturile şi îndatoririle
sale.
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