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SCOPUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ  

Scopul elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Moreni îl reprezintă 

cercetarea avansată a acestui sistem teritorial, pentru înţelegerea tiparelor funcționale și 

identificarea direcțiilor de dezvoltare, pentru asigurarea unei evoluții sustenabile, racordată la 

dinamica supra-sistemelor în care acesta se încadrează. 

OBIECTIVUL GENERAL 

Obiectivul Strategiei de Dezvoltare Durabilă îl reprezintă construirea unui instrument 

metodologic, cu etape bine structurate, care să permită dezvoltarea sustenabilă a sistemului 

teritorial Moreni, dezvoltare bazată pe implementarea unor politici, programe și proiecte.  

BENEFICIARI  

Beneficiarii Strategiei de Dezvoltare Durabilă sunt: locuitorii Municipiului Moreni, 

administrația publică locală, sectorul privat, instituțiile publice și societatea civilă.  

PRINCIPII  

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă și procesul de implementare presupun o 

planificare strategică, o abordare integrată a proceselor decizionale, prin care factorii implicați 

stabilesc obiectivele, planul de acțiuni și prioritățile de dezvoltare. 

Principii:  

 sustenabilitatea- elaborarea unui plan integrat de acțiune, care să asigure generarea de 

efecte de multiplicare la nivelul tuturor componentelor sistemului teritorial; 

 competitivitatea economiei locale- dezvoltarea integrată a economiei locale, în 

contextul județean, regional și național; 

 dezvoltarea emergent- dezvoltarea sistemului teritorial, astfel încât intensitatea şi 

complexitatea legăturilor cu spațiul din jur să crească; 
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  managementul teritorial eficient- asigurarea unei bune coordonări a sistemului 

decizional, în strânsă legătură cu factorii implicați și cu etape de evaluare bine stabilite. 

ETAPELE PLANIFICĂRII STRATEGICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unde suntem? 

1. Identificarea şi consultarea factorilor interesaţi 
2. Cercetarea avansată a sistemului teritorial 

Unde dorim să ajungem? 

3. Stabilirea viziunii, a obiectivelor strategice şi a 
planului de acţiune 

Cum vom atinge obiectivele de dezvoltare? 

4. Stabilirea priorităţilor în planul de acţiune 

 

Am atins obiectivele de dezvoltare? 

5. Evaluarea stadiului de implementare a planului de acţiune 

A 

D 

C 

B 
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I. CONTEXTUL EUROPEAN, NAȚIONAL, REGIONAL ȘI 
JUDEȚEAN   PRIVIND  PLANIFICAREA STRATEGICĂ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

I.1 CONTEXTUL EUROPEAN 

Uniunea Europeană se confruntă astăzi cu numeroase provocări, determinate de criza 

structurală și, în acest sens, face eforturi mari pentru a depăși aceste disfuncționalități, cele mai 

importante fiind dezvoltarea unei economii competitive, cu un grad mai ridicat de ocupare a forței 

de muncă.  

Strategia Europa 20201 își propune să asigure o creștere economică:  

 inteligentă, prin investiții mai eficiente în sectoarele educație, cercetare și inovare;  

 durabilă, prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon;  

 favorabilă incluziunii, prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă și pe 

reducerea sărăciei.  

Strategia se concentrează pe cinci obiective ambițioase: 

 ocuparea forței de muncă; 

 inovarea;  

 educația;  

 reducerea sărăciei; 

 energia/ schimbările climatice.  

Pentru implementarea Strategiei Europa 2020, a fost instituit un sistem de guvernanță 

economică, ce are rolul de a integra acțiunile politice, derulate la nivelul UE și la nivel național, 

într-o viziune unitară. 

 

 

 

                                                             

1 http://ec.europa.eu/ 
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I.2 CONTEXTUL NAŢIONAL 

 

Departamentul de Afaceri Europene din cadrul Guvernului României a stabilit, în anul 

2010, care sunt țintele naționale ce trebuie atinse în cadrul Strategiei Europa 2020. Domeniile 

principale de acțiune sunt2,3: 

 creșterea eficienței energetice cu 20% – obiectivul României în acest domeniu vizează 

scăderea consumului de energie primară; 

 creșterea cu 20% a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final4– ținta se 

traduce, pentru România, prin creșterea acestei ponderi, per total, cu 24%; 

 reducerea emisiei de gaze cu efect de seră (GES) – în acest domeniu, România își poate 

propune scăderea cu 20% a GES, din cauza actualelor posibilități, în comparație cu 30%, cât 

prevăd normele europene;  

 alocarea a 3% din PIB cercetării și dezvoltării. Ponderea cheltuielilor pentru cercetare-

dezvoltare ale României, în PIB-ul anului 2008, a fost de 0,45%, dar, din cauza crizei, aceasta a 

scăzut la 0,30% în anii 2009 și 2010, generând disfuncționalități majore în sistem;  

 creșterea la 40% a ponderii populației sub 30 de ani, care a absolvit învățământul 

terțiar; 

 reducerea abandonului școlar timpuriu; 

 creșterea incluziunii sociale- asigurarea coeziunii sociale și teritoriale prin creșterea 

fondurilor destinate asistenței sociale și continuarea reformelor în domeniul sănătății;  

 creșterea ratei de ocupare la 75%. România și-a asumat doar 69-70%, în condițiile în 

care, la nivelul anului 2008, rata ocupării la nivel național era de 64,4%. 

 

 

                                                             

2 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_ro.pdf 

3 http://europedirectbucuresti.ier.ro/wp-content/uploads/brosura_europa_2020_8mb.pdf 

4 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5180_ro.htm 
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I.3 CONTEXTUL JUDEŢEAN 

 

Conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Dâmbovița, principalele direcții și 

obiective de dezvoltare ale județului sunt5: 

1. Asigurarea accesului populației județului Dâmbovița la servicii publice de calitate 

Obiectivul 1.1 Infrastructura și serviciile de transport 

1.1.1. Îmbunătățirea mobilității și accesibilității județului Dâmbovița în cadrul rețelei TEN-T  

1.1.2. Creșterea accesibilității regionale a teritoriului județean  

1.1.3. Creșterea accesibilității în contextul dezvoltării urbane  

1.1.4. Creșterea accesibilității în contextul dezvoltării rurale  

 

Obiectivul 1.2 Asigurarea accesului egal la servicii medicale, sociale și culturale  

1.2.1. Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor medico-sanitare 

1.2.2. Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de asistență socială  

1.2.3. Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de educație și învățământ  

1.2.4. Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor de cultură 

 

Obiectivul 1.3 Creșterea accesului populației județului Dâmbovița la infrastructura și serviciile 

de protecție și conservare a mediului  

1.3.1. Extinderea accesului populației județului Dâmbovița la serviciile de alimentare cu apă, de 

evacuare a apelor uzate și de colectare și management integrat al deșeurilor  

1.3.2. Creșterea eficienței energetice și a nivelului de utilizare a energiei verzi în județul 

Dâmbovița 

1.3.3. Protejarea și conservarea biodiversității, decontaminarea solurilor poluate istoric, 

monitorizarea calității aerului și adaptarea la schimbările climatice  

1.3.4. Infrastructură și servicii de intervenții în situații de urgență 

 

                                                             

5http://www.cjd.ro/fisiere/cjd/anunturi/291214/DB_Strategia%20de%20dezvoltare%20durabila_varianta%20%20actualizata_ianu
arie%202015.pdf 
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2. Dezvoltarea economică a județului Dâmbovița 

Obiectivul 2.1. Dezvoltarea agriculturii dâmbovițene  

2.1.1. Asigurarea unei forțe de muncă suficiente și calificate pentru agricultură  

2.1.2. Încurajarea și sprijinirea unei agriculturi sustenabile și competitive, precum şi a inovării în 

domeniu 

2.1.3. Încurajarea structurilor colaborative și a transferului de cunoștințe  

2.1.4. Valorificarea și promovarea produselor agricole locale  

 

Obiectivul 2.2. Valorificarea potențialului local pentru dezvoltarea turismului și diversificarea 

economiei locale  

2.2.1. Produsul nr 1: Promovarea turismului cultural 

2.2.2. Produsul nr 2: Promovarea turismului balnear 

2.2.3. Produsul nr 3: Promovarea turismului montan 

2.2.4. Produsul nr 4: Promovarea agroturismului în zona Pietrari – Voinești 

 

Obiectivul nr. 2.3. Crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea economică durabilă a județului 

Dâmbovița 

2.3.1. Dezvoltarea capitalului uman 

2.3.2. Încurajarea și susținerea mediului antreprenorial  

2.3.3. Atragerea Investițiilor Străine Directe 

3. Dezvoltarea capacității administrative 

3.1. Întărirea capacității comunităților locale de a genera și gestiona dezvoltarea 

3.1.1. Creșterea capacității de a dezvolta, implementa, monitoriza, evalua strategiile locale și de a 

realiza evaluări ale impactului acesteia 

3.1.2. Crearea unor proceduri și abilități de a realiza politici fiscale locale îmbunătățite 

3.1.3. Schimbul de informații și de bune practici cu instituții aflate la alte paliere administrative 

3.1.4. Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de eficientizare a cheltuielilor publice  

3.1.5. Repartizarea adecvată a resurselor în sectorul public  

3.1.6. Îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor personalului în domeniu 
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3.2. Îmbunătățirea managementului resurselor umane în administrația publică județeană 

3.2.1. Crearea unei politici unitare și integrate, la nivel local, pentru asigurarea managementului 

resurselor umane  

3.2.2. Orientarea managementului resurselor umane către nevoi, strategii şi proceduri 

transparente  

3.2.3. Dezvoltarea mecanismelor și îmbunătățirea competențelor necesare derulării etapelor 

ciclului managementului resurselor umane- evaluarea nevoilor, planificare, recrutare, dezvoltare 

și evaluare a performanței  

3.2.4. Asigurarea și utilizarea în mod adecvat a capitalului uman din sectorul public 

3.2.5. Îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor personalului în domeniu 

 

3.3. Creșterea calității și accesibilității serviciilor publice, oferite de către administrația publică 

județeană  

3.3.1. Creșterea calității serviciilor publice furnizate de administrația publică  

3.3.2. Diversificarea serviciilor furnizate on-line  

3.3.3. Reducerea costurilor de livrare a serviciilor publice  

3.3.4. Îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor personalului 

 

3.4. Creșterea transparenței, integrității și responsabilității la nivelul administrației publice 

județene  

3.4.1. Aplicarea unor sisteme, instrumente, metodologii noi și îmbunătățirea celor existente, cu 

privire la transparență, integritate și anticorupție 

3.4.2. Formarea resurselor umane în domeniul eticii, integrității și anticorupție 

 

3.5. Reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri și cetățenii județului Dâmbovița  

3.5.1. Implementarea unor proceduri simplificate în medierea relației dintre cetățeni/ mediul de 

afaceri și CJ Dâmbovița  

3.5.2. Achiziționarea și dezvoltarea unor instrumente TIC noi sau îmbunătățite  

3.5.3. Îmbunătățirea calificării resurselor umane implicate în această relație  

 

3.6. Sprijinirea activității formelor asociative dintre unitățile administrației publice locale sau 
dintre acestea și mediul privat, pentru întărirea capacității acestora. 
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II. PERFORMANȚA ACTORILOR LOCALI ÎN IMPLEMENTAREA 
PROIECTELOR COFINANȚATE ÎN PERIOADA DE 

PROGRAMARE 2007- 2013 
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PRINCIPALELE PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA  

2007-2013  

1) Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării 

durabile a orașelor- poli urbani de creștere” domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri 

integrate de dezvoltare urbană”- se implementează 3 proiecte cu finanțare externă, după cum 

urmează: 

 Contractul de finanțare nr. 2396/11.11.2011, intitulat “Reabilitarea/ Modernizarea și 

extinderea spațiilor publice urbane, străzi și spații verzi în municipiul Moreni”.  

 Contractul de finanțare nr. 2236/11.11.2011, intitulat “Reabilitare și modernizare Centrul 

de Recuperare și Reabilitare persoane cu handicap Țuicani municipiul Moreni”.  

 Contractul de finanțare nr. 2405/2011 SMIS 7646 “Creșterea siguranței și prevenirea 

criminalității în municipiul Moreni, prin achiziționarea de echipamente specifice și 

amenajarea unui centru de supraveghere”  

2) Prin Programul Operațional Regional Axa 5.3 Primăria Municipiului Moreni implementează 

proiectul "Redescoperă Flacăra Petrolului" . 

Proiectul a însemnat desfășurarea următoarelor activități: 

 Târgul Turism Turistica Cluj-Napoca (02 – 04 Noiembrie 2012) 

 Târgul de Turism al României București (15 – 18 noiembrie 2012) 

 Târgul de Turism Bacău (23 – 25 noiembrie 2012) 

 Târgul de Turism București (14 – 17 martie 2013) 

 Târgul de Turism Transylvania Tourism Fair Brașov (29 – 31 martie 2013) 

 Târgul Vacanțelor Constanța (5 – 7 aprilie 2013) 

 Târgul de Turism Expo Vacanța Ploiești (18 – 20 aprilie 2013) 

3) Contractul de finanțare nr. 2396/ 11.11.2011 “Reabilitarea/ Modernizarea şi extinderea 

spațiilor publice urbane, străzi şi spații verzi în municipiul Moreni“. 

Obiectivul specific al proiectului: 

 reabilitarea şi modernizarea străzilor Al. I. Cuza şi Republicii, cu o lungime totală de 

2418,96 m şi trotuarele aferente; 
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 reabilitarea podului peste pârâul Cricovul Dulce, cu o lungime de 104 m şi o lățime de 

15,5 m; 

 reabilitare 3300 mp spații verzi; 

 amenajare 6 treceri de pietoni pentru persoane cu dizabilități; 

 creare 4,8 km piste bicicliști; 

 amenajare parc 9512 mp 

4) Contractul de finanțare nr. 2236/11.11.2011, intitulat “Reabilitare şi modernizare Centrul 

de Recuperare şi Reabilitare persoane cu handicap Țuicani municipiul Moreni”. 

Parteneriatul dintre UAT Municipiul Moreni şi UAT Județul Dâmbovița implementează proiectul 

pe o perioada de 33 luni, începând cu 11.11.2011. 

Obiectivul specific al proiectului: implementarea de servicii sociale pentru persoanele cu 

handicap prin reabilitarea şi modernizarea Centrului de recuperare şi reabilitare, după cum 

urmează: 

 reabilitarea corpului de clădire Pavilion 2, reabilitare termică a clădirii şi refacere finisaje 

interioare; 

 modernizare instalații de alimentare cu apă şi canalizare, modernizare instalații electrice; 

 dotare cu 48 de echipamente specifice 

5) Proiectul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 - Tineri în Europa, Subacţiunea 1.1 - Schimburi de 

tineri, Primăria Municipiului Moreni a implementat proiectul ,,Ambasadorul de tineret”.  

6) Contractul de finanțare nr.2405/2011 SMIS 7646 “Creșterea siguranței şi prevenirea 

criminalității în municipiul Moreni prin achiziționarea de echipamente specifice şi 

amenajarea unui centru de supraveghere”. 

Obiectivul specific îl reprezintă implementarea unui sistem de supraveghere, pentru creșterea 

siguranței publice, prin achiziționare şi instalare sistem de supraveghere, şi amenajarea centrului 

de supraveghere, a cărui locație a fost stabilită în Moreni, str. Flacăra nr.33. 

Sistemul de supraveghere, achiziționat prin proiect, acoperă următoarele locații: 

 Centru- Circa nr.1 şi nr.2 adulți; 

 Dispensar – Schela Mare, str. Târgoviștei; 

 Primărie – str. Al. I. Cuza, nr.15; 
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 Sens Giratoriu; 

 Liceul nr.1, str.22 Decembrie nr.16; 

 Liceul nr.2, str. 22 Decembrie nr.40; 

 Sala de Sport, str. Republicii nr.15A; 

 Str. Republicii, la intrare în Moreni; 

 Grădinița nr.1, str. Victoriei nr.6; 

 Școala nr.3, str. Victoriei nr.56; 

 Hala Piața, str. Cpt. Pantea Ion nr.19; 

 Școala nr.1, str. Flacăra; 

 Grădinița nr.5, str. Fdt. Școlii; 

 Intersecția M. Eminescu-Ana Ipătescu; 

 Intersecția M. Eminescu-Bd. Petrolului; 

 Intersecția Eroilor-Horia, Cloșca şi Crișan; 

 Intersecția Spirești-Eroilor-Plaiului; 

 Zona blocurilor ANL, str.22 Decembrie; 

 Școala nr.4, Bd. Petrolului. 
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III. CARACTERISTICILE SISTEMULUI SOCIO- ECONOMIC 
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III.1 CAPITALUL NATURAL 

 

1.1 LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ  

Municipiul Moreni este situat în cadrul județului Dâmboviţa, în partea central estică a 

acestuia, mai precis la contactul dintre Câmpia piemontană înaltă a Cricovului Dulce cu Dealurile 

externe ale Subcarpaţilor Prahovei (Sectorul Subcarpaţilor Ialomiţei), în depresiunea subcarpatică 

cu acelaşi nume, străbătută de râul Cricovul Dulce.  

Localitatea este mărginită la est de înălțimile Dealului Moreni (Vârful Piscuri, 472 m) şi la 

vest de Dealurile Ocniţei, prin Plaiurile Văii Dulci (425 m), Pleaşa (398 m), Căluţei (384 m) şi 

Ungureanului (Dealul Ursa, 407 m).  

Poziția geografică i-a oferit o serie de avantaje: 

 în secolul XVI, era cunoscut prin morile de pe Râul Cricovul Dulce (menționat în 

documente din 1584); 

 descoperirea petrolului şi extragerea rudimentară a acestuia, din secolul XVI; 

 a apărut în apropierea drumului comercial situat la contactul dintre Câmpia Română cu 

Subcarpaţii de Curbură, pe traseul Târgovişte- Moreni- Diteşti, Filipeşti de Târg- Floreşti- 

Băicoi- Plopeni- Blejoi- Bucov- Valea Călugărească; 

 se află pe șosea la 30 km de Târgovişte şi la 38 km față de Ploieşti, iar pe calea ferată la 

aproximativ 40 km faţă de cele două localități; 

 este o localitate tipică de contact între Dealurile Subcarpatice externe şi Câmpia Înaltă a 

Cricovului Dulce; 

 din punct de vedere al așezării matematice, este situat între paralela de 44°59’ latitudine 

nordică şi meridianul de 25°31’, longitudine estică 

1.2 RELIEFUL ȘI RESURSELE NATURALE DIN ORIZONTUL LOCAL 

Structura geologică și resursele subsolului 

Localitatea Moreni este situată în aria formațiunilor pliocene și cuaternare de o mare 

diversitate litologică. Predomină complexele nisipoase, gresiile cu intercalații de marne, argile 
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nisipoase, pietrișuri, cu orizonturi de lignit (daciene). Ultimele formațiuni sunt constituite din 

marne argiloase verzui, nisipuri gresii moi (romaniene), peste care urmează pietrișuri cu structură 

încrucișată (cuaternar inferior), în partea nordică a Câmpiei Înalte a Cricovului. În lunca Râului 

Cricovul Dulce se găsesc depozite aluvionare recente, alcătuite din nisipuri, pietrișuri și depozite 

loessoide (holocene) (Fig.1). 

Rezervele de sare, petrol și gaze naturale sunt asociate cu structurile petrolifere, care sunt 

faliate și străpunse de sâmburi de sare. În anticlinalul Gura Ocniței- Moreni- Barna- Piscuri, 

masivul de sare apare la suprafață pe o lungime de 6 km. 

 

 

Fig.1 Municipiul Moreni-harta geologică 

Cutele diapire dispun de rezerve de sare importante, astfel, la Moreni, sarea s-a întâlnit 

într-o sondă de la 16 m până la 449 m (V. Mentier 1912). 
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Structurile petrolifere cuprind cute diapire tipice. Astfel, structura Gura Ocniţei- Moreni- 

Barna, cu formaţiuni productive daciene, prezintă petrol şi în romanian. O altă resursă utilă este 

valorificarea apelor de sondă (sărate, iodurate, bromurate), care pot fi folosite la tratarea 

diverselor afecţiuni reumatologice. 

Relieful  

Localitatea este situată într-o zonă depresionară a Subcarpaţilor Prahovei, la contactul cu 

Câmpia Înaltă a Cricovului. 

Sistemul urban s-a dezvoltat în compartimentul depresionar Iedera-Moreni, în sectorul 

Subcarpaţilor externi, formaţi din depozite mio-pliocene, mai puţin dure, uşor modelate de agenţii 

externi, generând dealuri cu înălţimi reduse, denumite plaiuri (Plaiul Stânei, Plaiu Pleaşa, Plaiu 

Hotarului, Plaiu Văii Dulci, Plaiu Căluţei, Plaiul Ungureanului, Plaiu Nisipoasa).  

Formaţiunile sunt cutate şi faliate, Subcarpaţii Prahovei încadrându-se în zona cutelor 

diapire. Municipiul este situat pe terasa de 5–10m a râului Cricovul Dulce, în sectorul 

anticlinalului (diapir) Gura Ocniţei – Moreni (Fig. 2). 

Vatra oraşului este dominată de înălţimi reduse, cum sunt Dealul Moreni (Vârful Piscuri 

472 m) la est şi Plaiu Pleaşa 392 m la vest. Dinspre sud, pătrunde sub forma unui golf, Câmpia 

piemontană înaltă a Cricovului Dulce, în care râul Cricovul Dulce a a tăiat două terase cu 

altitudini absolute, de 265 m şi 300 m. Câmpia este dominată de dealurile subcarpatice Ocniţa şi 

Filipeşti, printr-un abrupt de 100–150 m. 

Câmpia piemontană a Cricovului constituie o subunitate a câmpiilor piemontane 

Târgovişte- Ploieşti. Aceasta este rezultatul suprapunerii, în timp, a conurilor de dejecţie ale 

Râului Cricovul Dulce, pe care râul a alunecat către sud est, pe actualul traseu. 

G. Vâlsan (1915) a denumit această câmpie ”Piemontul Măgurii”, V. Mihăilescu (1966), 

”Câmpia Măgăruii”, iar Gh. Niculescu (1960), ”Câmpia Piemontană înaltă a Cricovului Dulce”. 



 

22 

 

 

 

Fig. 2 Municipiul Moreni-harta geomorfologică 

Trepte hipsometrice  

Cele mai mari altitudini se întâlnesc în Subcarpații din vestul Depresiunii Moreni, unde se 

regăsesc o serie de vârfuri structurale și petrografice: Vârful lui Stanciu- 569 m, Plaiu Căluței - 

384 m, Dl. Ursa - 407 m, Plaiu Pleașa - 398 m. Pe versantul stâng al Cricovului, altitudinile 

ridicate sunt localizate în sectorul anticlinalului Moreni, în Vârful Piscuri - 472 m (Fig. 3).  

Cele mai coborâte altitudini sunt de 250 m și sunt localizate la sud de municipiul Moreni, 

pe terasa de 5-10 m. 
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Relieful prezintă o amplitudine de 319 m, valoare destul de ridicată față de altitudinile 

absolute reduse.  

 

Fig. 3 Municipiul Moreni-harta hipsometrică 

Din analiza treptelor hipsometrice se constată că ponderea cea mai redusă (1%) o deține 

treapta de 450 m. Această treaptă are un caracter insular pe cumpenele de apă. 

Următoarea treaptă, de 400–450 m, se suprapune parțial suprafeței inferioare subcarpatice 

cu aceeași altitudine și ocupă culmi interfluviale înguste, cu o pondere de 3%. 
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Treapta hipsometrică de 350–400 m se desfășoară pe culmile interfluviale dintre Văile 

Tisa, Pușcoiul și V. Pâscov în vest, și în Dealul Moreni în est, ocupând 20% din total. 

Treapta de 300–350 m marchează baza versanților abrupți și nivelul inferior de vale de 

330–340 m (are ponderea cea mai mare de 46%). 

Treapta hipsometrică mai mică de 300 m cuprinde nivelele de terasă ale Văii Cricovului și 

Pâscovului, acumulările coluviale și conurile de dejecție ale văilor mari. 

Ultimele două trepte hipsometrice au fost utilizate pentru dezvoltarea în suprafață a 

municipiului Moreni. 

Densitatea fragmentării reliefului  

Densitatea fragmentării orizontale a reliefului reprezintă gradul de dezvoltare în timp a 

eroziunii, determinată de văile componente ale bazinului hidrografic Cricovul Dulce. 

Rețeaua hidrografică, în cea mai mare parte, are un caracter intermitent, cu excepția văilor 

Cricovul Dulce și Valea Pâscov, care au caracter permanent. 

Fragmentarea este condiționată de litologie, structură, climă, vegetație, activitatea 

antropică, dintre care un rol hotărâtor îl deține eroziunea apelor, sub impulsul căreia se produce o 

secționare în plan orizontal. 

Ca urmare a comportării diferențiate a acestor factori, fragmentarea prezintă o 

neuniformitate accentuată.  

Fragmentarea majoră este schițată de prezența Râului Cricovul Dulce, cu direcția de 

curgere nord-sud, care, în funcție de structură și litologie, a generat culmi interfluviale și un 

culoar de vale, mai îngustat, în secțiunea anticlinală a Dealului Moreni și mai larg spre sud, la 

contactul dealurilor subcarpatice cu Câmpia Înaltă a Cricovului. 

Analiza hărții cu repartiția densității fragmentării reliefului (Fig. 4) pune în evidență faptul 

că spațiul depresionar prezintă valori reduse sub 1 km/km2, ceea ce a favorizat dezvoltarea 

municipiului Moreni, și cuprinde terasele Râului Cricovului Dulce, cu o largă desfășurare pe 

malul stâng al râului, deținând o pondere de 22,5%. 
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Categoriile cu valori medii de 1–2 km/km2 ocupă baza versanților la contactul cu terasele, 

în sectoarele de acumulări coluviale, conurile de dejecție mai importante ale râurilor mari, ele 

deținând o pondere de 25% din total. 

 

Fig. 4 Municipiul Moreni-densitatea fragmentării reliefului 
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Valori medii, relativ ridicate, de 2-3 km/km², le dețin Văile Tisa (versantul cuestic), valea 

Pușcoiul și bazinul superior al Râului Pîscov, cu o pondere de 35% din suprafața totală. 

Valori ridicate de 3-4 km/km², cu o pondere de 12,5%, aparțin sectoarelor unde eroziunea 

este favorizată de prezența marnelor și argilelor, unde pătura forestieră lipsește. 

  

 

 

Fig. 5 Municipiul Moreni-harta energiei de relief 
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Densitatea fragmentării ridicate a reliefului (Energia de relief)  

Acest indicator a fost calculat față de rețeaua hidrografică principală și secundară (Fig. 5). 

Marea diversitate a valorilor energiei de relief este determinată de constituția litologică, dispusă 

sub forma unor structuri dispuse de la vest la est- alternanțe unor cute sinclinale și cute diapire, 

secționate pe direcția nord sud în principal de Râul Cricovul Dulce și alte văi secundare, la care 

se adaugă regimul precipitațiilor, gradul de acoperire cu vegetație și activitatea antropică 

(exploatările petroliere, drumuri de acces), care stimulează și amplifică procesele de eroziune pe 

verticală. 

Terasele Râului Cricovul Dulce, care au o largă desfășurare în cadrul Depresiunii Moreni, 

se înscriu cu valorile cele mai reduse, sub 25 m/km2, cu o pondere de 20%. Valori reduse 

marchează zona de contact a dealurilor subcarpatice cu unitatea de Câmpie Piemontană Înaltă a 

Cricovului Dulce.  

În categoria valorilor de 25-50 m/km2, cu o pondere de 35%, se încadrează contactul 

Dealului Moreni cu valea depresionară, precum și versanții și interfluviile văilor Pâscov, Pușcoiu, 

unde pe podurile interfluviale se află unele cartiere ale municipiului Moreni. 

Valori de 50-75 m/km2 înregistrează culmile interfluviale din bazinul superior al Văii 

Pușcoiului și Dealul Moreni, care se înscrie cu o pondere ridicată, de 31%. Versantul nord vestic 

al Râului Cricovului Dulce, versantul cuestic al Văii Tisa și câteva areale mici din Dealul Moreni 

aparțin valorilor de peste 75 m/km², cu o pondere de 14%. 

Pentru sesizarea arealelor intens afectate de eroziunea verticală, cât și pentru indicarea 

unor valori ce sunt atinse de energia de relief, în unele sectoare s-au realizat mai multe profile 

topografice pe harta 1:25000 (A, B, C, D), în cadrul Depresiunii Moreni și în sectoarele podurilor 

interfluviale. Astfel, în perimetrul Depresiunii Moreni, energia de relief este de 5m; pe versantul 

nordic vestic al Văii Cricovul Dulce, Dealul Plaiu Pleașa, Dealul Ursu, Dealul Moreni, adâncimea 

fragmentării variază între 75-150 m, marcând o adâncire accelerată a văilor pe verticală, însoțită 

de degradări de teren. 
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Geodeclivitatea 

Densitatea constituie unul din factorii potențiali de care depinde dinamica proceselor 

geomorfologice. 

Litologia, alcătuită din roci moi, slab rezistente la eroziune (marne, argile în alternanță 

nisipuri, pietrișuri), alături de structurile diversificate (cute diapire, sisteme de falii), constituie 

cauzele diferențierii valorilor pantelor. 

A 

B 

C 

D 
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Categoriile de pantă au fost redate pe hartă, cu scopul corelării acestui indicator 

morfometric cu ceilalți componenți ai cadrului natural (rocă, structură, relief, climă, vegetație). 

Pantele cele mai reduse, sub 3o, ocupă suprafețele cu terase din lungul Văii Cricovului 

Dulce, precum și zona de contact a Câmpiei Înalte a Cricovului Dulce, și au o pondere ridicată de 

41% din totalul perimetrului analizat (Fig.6). În categoria pantelor de 3-5o se încadrează 

suprafețele puțin înclinate din lungul acumulărilor coluviale, de la baza versanților, la contact cu 

terasele. Acestea dețin o pondere redusă, de 15%. Pantele care au valori cuprinse între 5 și 8o sunt 

răspândite în cea mai mare parte din Dealul Moreni, în bazinele văilor Pușcoiului și Pâscov, 

acestea deținând o pondere de 24%. În cuprinsul acestei categorii se observă o intensificare a 

proceselor de șiroire și a celor gravitaționale. 

 

Fig. 6 Municipiul Moreni-harta pantelor 
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Pantele de 8-12o, ce marchează frunțile treptelor de terasă din lungul Văii Cricovului 

Dulce, cuprind versantul cuestic al Văii Tișa, versanții văilor Pâscov și Pușcoiului. Acestea dețin 

o pondere de 12% din teritoriul analizat. În aceste areale, eroziunea și prăbușirile sunt intense, 

ogașele și ravenele au o largă dezvoltare, în condițiile lipsei covorului vegetal. 

Ultima categorie este cea a versanților puternic înclinați, de peste 12o, care ocupă un areal 

restrâns, de 8%, între Plaiu Stânei și Vârful lui Stanciu- 559 m, precum și în Dealul Cricovului 

Dulce- 474 m, de la nord de Valea Tisa. Acesta cuprinde sectoare cu stâncării, abrupturi 

petrografice și structurale. 

Expoziția versanților 

Orientarea versanților se manifestă diferențiat în distribuția componentelor fizico-

geografice, condiționând direct regimul precipitațiilor, gradul de insolație, regimul termic și 

hidric, învelișul de sol și vegetația. 

Declivitatea variată, corelată cu densitatea și adâncimea fragmentării, dispoziția treptelor 

hipsometrice, sub forma unui amfiteatru cu deschidere largă spre sud, structura, litologia variată, 

determină expoziția diferită a versanților (Fig. 7). 

Versanții abrupți și reci ocupă areale restrânse (N= 6%), în lungul văilor Tisa (abrupt 

cuestic), V. Pușcoiului, V. Pâscov, V. Nisipoasa și V. Sângerișului.  

Versanții estici semiumbriți și semireci ocupă 35% din suprafață, în această categorie 

încadrându-se versantul drept al Văii Cricovul Dulce. 

Categoria suprafețelor însorite și calde (S) ocupă 14% din arealul analizat.  

Versanții semiînsoriți și semicalzi vestici au ponderea cea mai mare 45%, în care se 

încadrează Depresiunea Moreni, și versanții Văilor Pușcoiului și Pâscov. 
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Apele 

Râul Cricovul Dulce este cel mai important afluent al Ialomiței. Este un râu tipic 

subcarpatic, în arealul municipiului Moreni primind mai mulți afluenți scurți, care au caracter 

temporar, dar care exercită o intensă acțiune de eroziune în rocile moi ale cutelor subcarpatice. 

Denumirea de Cricov o primeşte după ieşirea în cursul superior a pâraielor Strâmburi - Tisa. 

 

Fig. 7 Municipiul Moreni-harta orientării versanţilor 
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În depresiunea Iedera primeşte pe partea stângă pârâul Ruda, iar pe partea dreaptă, în 

Depresiunea Moreni, pe Tisa, care îşi are obârşia în Dealul Ocniţa. 

Cricovul Dulce, la staţia hidrometrică Băltiţa din aval de Moreni, are un debit mediu 

multianual de 2,60 m3/s, cu o suprafaţă bazinală de 577 km2, o altitudine medie a bazinului 

hidrografic de 391 m şi o lungime a cursului apei de 69 km. 

 

1.3 VEGETAȚIA  

 

Ansamblul factorilor de mediu, în interacţiunile lor, condiţionează compoziţia şi structura 

învelişului biotic. Factorul determinant este relieful, care modifică prin elementele sale cantitative 

(altitudine, declivitate, fragmentare orizontală şi verticală, expunere), atât distribuția 

precipitațiilor, cât şi regimul termic, evaporaţia şi raportul edafic. 

Vegetaţia naturală din acest spaţiu aparţine etajului pădurilor de foioase, fiind reprezentată 

prin păduri şi pajişti. Grupările forestiere ocupă spaţii mari, peste 50% din suprafaţa totală.  

Particularităţile reliefului şi topoclimatului au condiţionat diferenţierea subetajului 

gorunului, a cărui limită nordică trece pe la Moreni, Gorgota etc.. 

Toate pajiştile au caracter secundar.  

Subetajul gorunului 

Grupările vegetale sunt reprezentate pădurile de gorun (Querqus petraea) cu carpen 

(Carpinus betulus), păduri de gorun cu fag şi pajiștile secundare mezofile şi kerofile.  
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Așdar, specia dominantă este gorunul, alături de care mai apare carpenul, pe versanţii cu 

expunere nordică şi pe văi. 

 

 

 

Fig. 8 Municipiul Moreni-harta utilizării terenurilor 
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Pădurile de gorun cu fag 

În nord vestul arealului analizat, pe versantul cuestic al văii Tisa, cu expunere nordică 

apare o fâşie de tranziţie spre subetajul fagului, în care frecvent alături de gorun, apare fagul 

(Fagus silvatica). 

Pajiştile, sub influenţa suprapăşunatului, au înregistrat un proces de stepizare. Pe pantele 

slab înclinate, cu expunere sudică sau vestică ale dealurilor din perimetrul localităţii Moreni, 

pajiştile sunt alcătuite din graminee xerofile: Festuca pseudovina, Festuca valesiaca, Botriochloa 

ischaemum. Alături de acestea vegetează Agrostis tenuis, Festuca rubra, Cynodon dactylon. 

Leguminoasele au o pondere redusă. Dintre acestea, pot fi enumerate: Lotus corniculatus, 

Trifolium pratnse, Trifolium campestre, Trifolium repens. 

Vegetaţia azonală este reprezentată de pădurile de esenţe moi (zăvoaiele), dezvoltată în 

lunca Râului Cricovului Dulce şi ale râurilor principale. Aceasta este alcătuită din anin alb (Alnus 

incana), anin negru (Alnus glutinosa), plop (Populus albă) şi salcie. 

 

1.4 FAUNA 

 

Varietatea condițiilor geografice asigură răspândirea multor specii de animale de interes 

cinegetic și peisagistic, dar dezvoltarea economică, în special extinderea exploatărilor petroliere, 

a determinat restrângerea habitatelor, pentru multe specii.  

Cea mai bine reprezentată este clasa păsărilor: uliu, potârniche, guguștiuc, cuc, cucuvea, 

rândunică, pițigoi, mierlă, privighetoare, vrabie, etc. Din clasa mamiferelor, pe raza localității, se 

pot întâlni arici, cârtiță, liliac, iepure, veveriță, porc mistreț, nevăstuică, dihor de casa. Altele, 

precum vulpea, cerbul și căprioara și-au redus mult habitatele. În apa Cricovului și în lacul de 

agrement se pot întâlni crap, mreană, lostriță, plătică, roșioară sau clean.  
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1.5 CARACTERISTICILE PEDOLOGICE 

Arealul cercetat, deși redus ca întindere, prezintă o mare varietate de soluri. Aceasta se 

datorează în primul rând particularităţilor de relief şi diversităţii materialului parental, iar în al 

doilea rând, influenţei factorilor climatici. 

La o succintă analiză, se constată că solurile brune argiloiluviale şi cele brune luvice au 

cea mai mare răspândire, dezvoltându-se pe pante mai mult sau mai puţin înclinate, luvisolurile 

albice sunt răspândite pe suprafeţele orizontale, iar pseudorendzinele apar pe argile şi marne, 

bogate în carbonaţi (Fig. 9). 

În lunca râurilor Cricovul Dulce şi Pâscov se întâlnesc soluri neevoluate, soluri aluviale, 

iar în sectoarele afectate de eroziune apar erodisoluri, regosoluri şi chiar roca la zi. Solurile brune 

argiloiluviale ocupă suprafeţe însemnate pe terasele Cricovului Dulce, pe Dealul Moreni şi în 

Plaiul Pleaşa. 

Distribuţia acestora este condiţionată de înclinarea formelor de relief: pe versanţii cu pante 

de 10o- cu alunecări de teren, iar pe suprafeţele orizontale cu pante sub 3o- se formează luvisoluri 

albice (pe terasa de 5-10 m). 

Pe prima terasă de 5-10 m a Râului Cricov, dar şi pe depozitele de pantă, care parazitează 

terasa, se găsesc soluri brune argiloiluviale, ce vor evolua în timp, către stadiul de sol brun luvic 

sau luvisol albic. Sunt soluri forestiere, ce pot fi folosite în agricultură sub formă de păşuni şi 

fâneţe. 

Solurile brun luvice au o largă răspândire în Dealul Moreni şi în dealurile de pe dreapta 

Cricovului. Fragmentarea puternică a reliefului şi neuniformitatea rocilor parentale determină o 

repartiţie mozaicată a solurilor, fără să aibă un caracter zonal. 

Luvisolurile albice reprezintă o fază înaintată a solurilor de pădure, ca urmare a procesului 

eluvial intens, faţă de cel acumulativ. Sunt răspândite pe podurile interfluviale înalte. Se formează 

sub păduri de fag în amestec cu stejar, gorun. 
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Depozitele pe care se formează sunt pliocene: pietrişuri, argile, marne, nisipuri. 

Pajiştile şi fâneţele, alături de pădurile de stejar şi fag, au o pondere ridicată pe aceste 

soluri. Pomicultura constituie una din ramurile de bază în această zonă.  

 

Fig. 9 Municipiul Moreni-Harta solurilor 
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Pseudorendzinele sunt soluri molice humice calcice, formate în condiţii de climă umedă. 

Au o răspândire insulară pe interfluvii. Relieful pe care se dezvoltă este alcătuit din culmi 

prelungi.  

Pe suprafeţele cu înclinări de peste 10o şi drenate, afectate de alunecări, apar 

pseudorendzinele erodate. 

Pseudorendzinele sunt totdeauna argiloase sau luto-argiloase, lipsite de material scheletic. 

Din cauza argilovităţii sunt puţin permeabile, iar în perioadele umede pot prezenta exces de apă.  

În general, acestea sunt soluri forestiere, dar pot fi folosite şi în agricultură, ca păşuni, 

fâneţe sau culturi de pomi fructiferi.  

 

1.6 CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU: AER, APĂ, ZGOMOT  

 

Presiunea antropică, exercitată pentru valorificarea resurselor naturale, a afectat întotdeauna 

calitatea factorilor de mediu. 

Problemele de protecție a mediului sunt complexe și vizează toate componentele majore ale 

sistemului territorial (economic, social, și politic), fără de care nu se poate asigura dezvoltarea 

sustenabilă: 

 dezvoltarea, conservarea și valorificarea sub limita de suportabilitate a capitalului natural, 

în primul rând a resurselor naturale regenerabile (ape, sol, aer, zone protejate); 

 restructurarea continuă și extinderea capitalului fizic (industrie, căi de comunicație, 

construcții, amenajări de mari proporții, așezări umane, monumente istorice)  

 dezvoltarea capitalului uman, cea mai importantă componentă a întregului capital, care 

condiționează progresul, prin îmbunătățirea condițiilor de viață, a culturii și a educației.; 
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  Calitatea aerului 

Marile orașe sunt consumatoare de resurse și producătoare de emisii poluante, rezultate 

ale traficului, industriei, fiind caracterizate de o densitate mare a populației, dar și de concentrarea 

surselor de poluare. 

Cercetările de teren au identificat concentrări mari de particule de praf, în lungul 

principalelor artere rutiere, ce concentrează traficul intens. Datele privind calitatea aerului în 

municipiul Moreni sunt furnizate de sistemele de monitorizare a calității aerului, rețeaua de 

supraveghere a calității aerului din județul Dâmbovița, gestionată de Agenția pentru Protecția 

Mediului Dâmbovița, care asigură prin intermediul a 5 stații fixe (la nivelul anului 2006) 

supravegherea nivelului de poluare cu pulberi în suspensie (pulberi totale și respirabile- fracția 

PM 10), noxe (NO2, SO2, NH3, CH2O) și crom din pulberi (CrO3), în localitățile Târgoviște, 

Moreni și Doicești. Monitorizarea concentrațiilor acestor poluanți se realizează începând cu anul 

1995, inițial cu un număr mai redus de stații. 

Poluarea cu noxe este monitorizată prin trei stații fixe, amplasate câte una în municipii 

(Târgoviște și Moreni) și una în Doicești. Nu s-au înregistrat, în timp, situații de depășire a 

concentrațiilor maxime admise la poluanții gazoși precizați anterior, doar depășiri sporadice ale 

pragurilor de alertă (care, pentru sistemul de monitorizare aplicat în prezent, reprezintă 75% din 

valoarea concentrației limită admise pentru sănătatea populației), la indicatorii de calitate 

aldehidă formică (zona Moreni) și hidrogen sulfurat (zona Doicești). 

Pentru zonele monitorizate este însă caracteristică poluarea cu pulberi în suspensie, cu 

preponderență în municipiile Târgoviște și Moreni. 

Pulberile în suspensie sunt principalii poluanți, pentru care depășirile CMA sunt 

semnificative, pentru diferite intervale de mediere. În general, pulberile în suspensie au diametrul 

mai mic de 20 μm, iar fracțiunea PM10 este reprezentată de pulberile în suspensie, cu diametre 

aerodinamice mai mici de 10 μm. 

În municipiul Moreni, în stația de monitorizare (de trafic și industrială), concentrațiile 

medii la pulberile totale în suspensie (TSP) în timp de 24 ore au depășit în cursul anului 2010 

concentrația maximă admisă pentru sănătatea populației pe 24 ore (0,15 mg/mc), precum și pe 
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cea anuală (0,075 mg/mc), conform STAS 12574/87, prezența poluanților sub forma de pulberi 

fiind semnificativă în zona de impact a platformei industriale a municipiului (în zona S-V).  

În municipiul Moreni, sursele majore de poluare atmosferică cu pulberi sunt cele 

amplasate în zona platformei industriale având, în principal, activități în domeniile metalurgiei, 

confecțiilor metalice, transportului auto, producerii materialelor de construcție (stații de betoane) 

și traficul rutier. 

Pulberile respirabile – fracția PM10 sunt supravegheate prin intermediul stației amplasate 

în zona de Sud-Vest a municipiului Moreni, în zona de impact a platformei industriale, începând 

cu anul 2005. 

Concentrațiile zilnice ale pulberilor respirabile – fracția PM10 au depășit valoarea limită 

admisă (VL) pentru anul 2006, pe 24 ore (58,33 g/m3) conform Ordinului 592/2002, (care 

transpune Directiva 96/62/CEE, privind evaluarea și managementul calității aerului înconjurător). 

Valorile maxime și minime ale concentrațiilor medii pe 24 ore și frecvențele depășirii CMA pe 24 

ore sunt următoarele: 

 Media anuală a concentrației/ 24 h: 75,5 g/mc 

 Maxima concentrației/ 24 h: 162,4 g/mc 

 Minima concentrației/ 24 h: 15,7 g/mc 

 Frecvența de depășire VL/ 24 h: 69,11%. 

Sub aspectul concentrațiilor medii anuale, nivelul poluării cu pulberi respirabile în 

municipiul Moreni nu a suferit diminuări în intervalul 2005- 2010. Ca o primă concluzie, 

principalii factori de poluare atmosferică din municipiul Moreni sunt: 

 poluarea atmosferei cu pulberi sedimentabile emise de sursele din industrie; 

 poluarea atmosferei generată de traficul rutier; 

 poluarea atmosferei prin emisiile de compuși organici volatili- depozitare și distribuție 

carburanți, utilizare solvenți; 

 traficul rutier. 
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Calitatea apei 

Râul Cricovul Dulce străbate teritoriul administrativ în partea centrală de la nord la sud. 

Lunca Cricovului Dulce are o dezvoltare inegală și variază de la 30m, în partea nordică (la 

intrarea în teritoriu) până la o lățime de 100 m la ieșirea din acesta, având o pantă foarte mică (în 

medie de 0,7 m/km). Din punct de vedere litologic, este formată din depozite aluviale de grosimi 

variabile, de la 2-4m la 5-8m, cu o slabă stabilitate litologică și supusă preponderent riscului de 

eroziune și riscului la inundații în zona cu slabă încastrare. 

În aspectul actual al Văii Cricovului Dulce, se resimt influențele petrografiei, structurii și 

a mișcărilor neotectonice. Valea are aspectul unei văi transversale, subsecvente, ce impune 

asimetria versanților, flancul vestic fiind abrupt, iar cel estic, cu terase mai bine evidențiate. 

Pe versanții văilor se întâlnesc adeseori torenți, cu profile transversale diverse și care nu 

depășesc lungimea de 1,5 km. 

Principalele cauze ce determină poluarea apelor de suprafață sunt: 

 deversarea apelor uzate, insuficient epurate; 

 sistemul de canalizare învechit și uzat; 

 deversarea de ape uzate necorespunzătoare, din punctul de vedere al calității, în rețeaua de 

canalizare; 

 poluarea apei de suprafață cu țiței și apă sărată, în arealul de activitate al Schelei Petroliere 

Moreni; 

Analizele fizico-chimice, efectuate pe râul Cricovul Dulce, ce străbate teritoriul 

municipiului Moreni, au relevat pentru anul 2004 încadrarea acestuia la categoria I pentru o 

lungime de aprox. 90%. Tendința de evoluție a indicatorilor specifici de poluare pe râul Cricov, 

râu afectat de activitățile petroliere, este una de netă diminuare a concentrațiilor de poluanți, ca 

urmare a diminuării surselor de poluare, a diminuării poluărilor accidentale prin modernizarea 

parcurilor și înlocuirea traseelor de conducte corodate, ce transporta apă sărată. 

Calitatea și încadrarea strictă în normele de potabilitate a apei destinată consumului 

uman sunt asigurată de unitatea care prestează serviciul de producere, transport și distribuție a 
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apei potabile. Toate sursele de apă, folosite de aceste unități, sunt autorizate, din punct de vedere 

sanitar, să funcționeze. 

Conform Direcției de Sănătate Publică a Județului Dâmbovița și SC Compania de Apă 

Târgovişte-Dâmboviţa SA, în judeţul Dâmboviţa, în mediul urban există 5 zone mari de 

aprovizionare cu apă potabilă, care furnizează în medie o cantitate mai mare de 1.000 m3/zi şi 

care deservesc mai mult de 5.000 de persoane (Târgovişte, Găeşti, Moreni , Pucioasa şi Fieni). 

 

Tabel nr. 1 Zonele de aprovizionare cu apă din Dâmbovița care furnizează în medie o cantitate de 
apă mai mare de 1000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5000 de persoane 

 

 Numele ZAP  

Populația totală 
rezidentă 

Populația rezidentă 

aprovizionată 

Volum de apă 

furnizat în m3/zi 

DAMBOVITA 1 (TÂRGOVIȘTE) 133986 99624 13620 

DAMBOVITA 2 ( GĂEȘTI) 14896 12000 1500 

DAMBOVITA 3 (MORENI) 20061 15640 2226 

DAMBOVITA 4 (PUCIOASA) 32526 23933 3400 

DAMBOVITA 5 (FIENI) 22921 18641 3300 

Sursa datelor: Direcția de Sănătate Publică a Județului Dâmbovița și SC Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa 
SA 

Analizele au evidențiat în ZAA Moreni depăşiri la parametrii Escheria Coli (1,61 %), 

Enterococi (0,53%) şi clor rezidual liber la capăt de reţea (5,1 %);  

Zgomot 

Specifică interiorului orașului este expunerea continuă la nivele ridicate de zgomot de 

fond pe tot parcursul zilei. Sursele și activitățile generatoare de zgomot reprezentative înregistrate 

sunt agenții economici, situați pe platforma industrială, traficul rutier și alte surse urbane. 
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Pe ansamblu, în totalitatea măsurătorilor efectuate în zona Moreni, frecvența depășirilor 

pentru perioada monitorizată, iulie-decembrie 2009, a fost de 69,7% (43 de măsurători efectuate), 

în creștere față de 24,4% (45 de măsurători) în semestrul II/2008. 

La nivelul municipiului Moreni nu sunt înregistrate date actualizate privind nivelul 

zgomotului, însă cercetările de teren au identificat un disconfort generat de traficul rutier greu în 

lungul arterelor de tranzit. 

 

1.7 CONDIȚII CLIMATICE 

 

Particularitățile climatice în perimetrul municipiului Moreni depind de o serie de factori 

generali, precum radiaţia globală şi circulaţia maselor de aer, poziţia geografică de interferenţă 

între dealurile subcarpatice şi Câmpia Piemontană Înaltă a Cricovului, altitudine şi orientarea 

versanţilor. 

Teritoriul municipiului Moreni se încadrează în sectorul cu climă continentală, ţinutul 

climatic al Subcarpaţilor, cu unele influenţe specifice câmpiei cu care vine în contact către sud. 

Temperatura aerului. Analiza temperaturilor medii anuale şi lunare pune în evidență o 

strânsă legătură a distribuţiei acestui indicator în funcţie de poziţia altitudinală a treptei de relief.  

Astfel, la Târgovişte, situat la 293 m altitudine se înregistrează o temperatură medie de 

9,9o C şi o amplitudine termică de 23.3o C, ce marchează un contact termic moderat. 

Analiza repartiţiei temperaturilor medii din luna cea mai rece a aerului (ianuarie) indică o 

valoare de -2,3oC la Târgovişte, zona de contact cu dealurile subcarpatice situându-se deasupra 

inversiunilor termice din Câmpia Română, unde se înregistrează frecvent -3, - 4oC. 

Temperatura medie a lunii iulie atinge 21o C în spaţiul de contact cu dealurile subcarpatice 

cu Câmpia Piemontană la Moreni şi Târgovişte.  
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Cele mai ridicate temperaturi s-au înregistrat la Târgovişte, 40,4° C la 20 VIII 1946, iar 

cea mai coborâtă a fost la -28,3oC la 25 I 1942, tot la Târgovişte, amplitudinea termică a valorilor 

extreme fiind de 68.7oC. 

Numărul mediu de zile cu îngheţ este de 111.3 la Târgovişte. 

Precipitaţiile atmosferice. Din analiza repartiţiei spaţiale a precipitațiilor, se constată că 

ele cresc în raport cu altitudinea. Urmărind mersul izoliniilor cu aceleași precipitaţii, se constată 

că pe Valea Cricovului Dulce, izohieta de 700 mm trece pe la nord de Moreni, la Târgovişte se 

înregistrează o cantitate medie anuală de 590 mm. 

Cantităţile medii lunare cele mai mari cad în iunie şi sunt de 83.1 mm la Târgovişte, iar 

cele mai mici cad în ianuarie şi sunt de 22,1 mm la Târgovişte. Cantităţile maxime căzute în 24 

ore au atins 155,6 mm la Târgovişte (1.VIII.1924). 

Regimul vântului. Frecvenţa şi viteza vântului, depind de circulaţia generală a maselor de 

aer şi de condiţiile locale de relief. La Târgovişte, vânturile de NE au o frecvenţă de 15 %, cele 

din SV, 14 %, din SE 14%, iar cele de NV 10 %, iar calmul înregistrează 17,4 %. 

 

III.2 CAPITALUL ANTROPIC. INFRASTRUCTURA EDILITARĂ  

 

2.1 LOCUINȚE 

 

Studiul fondului locativ oferă, prin intermediul unor indicatori, o imagine de ansamblu 

asupra numărului și calității spațiilor locuibile, la un moment dat. Cele două elemente se răsfrâng 

asupra calității locuirii, determinând satisfacția sau insatisfacția proprietarilor.  

Evoluția numărului de locuințe, pentru perioada 1990-2014, indică o tendință generală de 

creștere pentru municipiul Moreni, care se înscrie în același trend pozitiv, înregistrat și la nivelul 

județului Dâmbovița (Tabel nr. 2). 
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Tabel nr. 2 Evoluția numărului de locuințe in județul Dâmbovița și municipiul Moreni  

pentru perioada 1990-2014 

 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 

TOTAL 
DAMBOVIȚA 

188003 184641 188577 196791 200091 204539 214348 

MUNICIPIUL 
MORENI 

6864 7095 7288 7718 7776 7858 8015 

Sursa: INS și primăria Municipiului Moreni 

 

Dina analiza evoluției numărului de locuințe (Fig.10), existente la sfârșitul anului, pentru 

perioada 1990-2014, la nivelul municipiului Moreni se poate observa tendința generală de 

creștere, fondul de locuințe fiind cu circa 25% mai mare în anul 2014 decât în anul 1990. De 

asemenea, un alt aspect important este faptul că, pe întregul interval analizat, nu există scăderi, 

practic transformările economice, prin care trece municipiul neinfluențând semnificativ evoluția. 
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Fig. 10 Evoluţia numărului de locuinţe 

(Sursa: Primăria Municipiului Moreni) 
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Aceeași tendință, de creștere, poate fi observată și în cazul numărului de locuințe ce revine 

unui locuitor, valoarea acestuia crescând de la 0,31 în anul 1993 la 0,38 în anul 2014, ceea ce, în  

corelație cu primul indicator, indică o dinamică pozitivă a numărului de locuințe, consecință a 

cererii venite din partea populației (Fig. 11).  

Analiza evoluției numărului locuințelor existente la sfârșitul anului, pe forme de 

proprietate, pentru intervalul 1993-2014, relevă o tendință diametral opusă pentru cele două 

categorii de proprietate.  

Astfel, locuințele aflate în proprietate privată înregistrează o tendință generală de creștere 

(valoarea înregistrată la sfârșitul perioadei analizate este cu 35% mai mare), în timp ce locuințele 

aflate în proprietate publică se află pe un trend descendent.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Evoluţia rapotului numărul de locuințe/locuitor  

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 

 

Fig. 12 Structura fondului locativ pe forme de proprietate - 2014  

(Sursa: Primăria Municipiului Moreni) 
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Acest fapt arată că mediul privat este cel care contribuie la creșterea fondului locativ, 

investițiile publice pe acest segment devenind din ce în ce mai reduse. De altfel, această situație 

se poate observa foarte bine la nivelul anului 2014, unde locuințele în proprietate privată 

reprezintă 97% din fondul locativ existent (Fig. 12).  

Un aspect important, ce trebuie subliniat, este că, deși numărul de locuințe a crescut, o 

parte a fondului locativ prezintă elemente constructive aflate în diferite stadii de degradare, ceea 

ce ar necesita lucrări de refacere, în special în cazul locuințelor colective, construite înainte de 

1990 (Foto. 1). De asemenea, deficitul de locuințe rămâne un element important, mai ales prin 

prisma calității și a suprafeței locuibile.  

Evoluţia suprafeței locuibile, existente la sfârșitul anului, indică, la fel ca și în cazul 

evoluției numărului de locuințe, o tendință generală de creștere, pentru perioada 1990-2014, 

municipiul Moreni înscriindu-se în același trend pozitiv, înregistrat la nivelul județului 

Dâmbovița (Tabel nr.3). Astfel, suprafața locuibilă existentă a crescut cu circa 40% din 1990 și 

până în prezent.  

Tabel nr. 3 Evoluția suprafeței locuibile existente la sfârșitul anului în județul Dâmbovița și municipiul 
Moreni pentru perioada 1990-2014 (m2) 

  1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 

Total 
Dâmbovița 

5278278 5990000 6232663 7274155 7558495 7998120 9841886 

Municipiul 
Moreni 

211000 233000 243611 280691 286528 294115 353306 

Sursa: INS și Primăria Municipiului Moreni 

1       2   

Foto. 1. Clădiri de locuințe cu acoperiș și fațadă degradate (1- Str. Cpt. Pantea Ion și 2 - Str. Republicii) 
(Sursa: arhivă personală) 
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Această situație se poate observa foarte bine pe graficul de mai jos (Fig.13), suprafața 

locuibilă ajungând în anul 2014 la peste 350000 m2. De altfel, în anul 2014 au fost finalizate 157 

de locuințe, cu o suprafață de 59191 m2, media fiind de 377 m2 pe unitate locativă. Creșterea 

suprafeței locuibile este reflectată și de evoluția indicatorului la nivel de locuitor, suprafața 

crescând de la 10 m2 în 1992, la 16 m2 în anul 2014.  

Evoluția acestui indicator poate fi pusă pe seama orientării proprietarilor pentru unități 

locative cu suprafață locuibilă mare, scopul principal fiind creșterea gradului de confort (Fig.14).  

 

Fig.13 Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul anului 

(Sursa INS și primăria municipiului Moreni) 

 

Fig.14 Suprafața locuibilă/locuitor existentă la sfârșitul anului 

(Sursa INS și primăria municipiului Moreni) 
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Evoluția suprafeței locuibile la sfârșitul anului, pe forme de proprietate, pentru intervalul 

1994-2014 arată că principala contribuție la creșterea suprafeței locuibile o are mediul privat. 

Astfel, suprafața locuibilă proprietate privată crește de la circa 200.000 m2 în anul 1994, la circa 

346.000 m2 la sfârșitul anului 2014 (valoarea înregistrată la finalul perioadei analizate este cu 

43% mai mare), în timp ce suprafața locuibilă aflată în proprietate publică se află pe un trend 

descendent (Fig.15).  

 

Importanța investițiilor realizate de către populație este evidențiată de situația suprafeței 

locuibile pe forme de proprietate, unde la nivelul anului 2014, suprafața locuibilă aflată în 

proprietate privată reprezenta 98% din suprafața locuibilă totală (Fig.16). Acest fapt indică, așa 

cum s-a menționat și anterior, orientarea proprietarilor către spații de locuit generoase, care să 

ofere un grad de confort ridicat conform cerințelor actuale.  

 

 

 

 

Fig.15 Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul anului pe forme de proprietate  

(Sursa INS și primăria municipiului Moreni) 
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Un aspect important, ce reiese din analiza indicatorilor locuințe existente și suprafața 

locuibilă existentă, îl reprezintă faptul că, Statul (autoritățile locale) este (sunt) din ce în ce mai 

puțin implicat(e) în construirea de noi spații locative, deși există în continuare categorii sociale 

care ar necesita o mai mare atenție din acest punct de vedere.  

În privința evoluției numărului de locuințe terminate în cursul unui an, se poate observa 

trendul descendent pentru perioada analizată la nivelul municipiului Moreni, situație diferită de 

cea înregistrată la nivelul județului Dâmbovița (Tabel nr.4). 

 

 

 

 

 

Fig.16 Suprafața locuibilă existentă la sfârșitul anului pe forme de proprietate  

la nivelul anului 2014 

(Sursa INS și primăria municipiului Moreni) 
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Tabel nr. 4 Evoluția numărului de locuințe terminate în cursul anului pe surse de finanțare în județul 
Dâmbovița și municipiul Moreni în perioada 1990-2014 

Surse de 
finanțare 

  1990 1994 1998 2002 2006 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 

 

TOTAL 
DÂMBOVIȚA 

1178 997 1183 1248 1199 1464 1310 1276 1222 981 

MUNICIPIUL 
MORENI 

48 32 33 15 25 25 26 28 18 22 

Din fonduri 
publice 

TOTAL 
DÂMBOVIȚA 

839 148 156 303 185 59 42 : 17 : 

  MUNICIPIUL 
MORENI 

41 12 22 : 16 : : : : : 

Din fonduri 
private 

TOTAL 
DÂMBOVIȚA 

: : 1027 945 1014 1405 1268 1276 1205 981 

 MUNICIPIUL 
MORENI 

: : 11 15 9 25 26 28 18 22 

Din care: 
din fondurile 

populației 

TOTAL 
DÂMBOVIȚA 

339 833 1004 945 1014 1405 1268 1276 1205 981 

 MUNICIPIUL 
MORENI 

7 20 11 15 9 25 26 28 18 22 

Sursa: INS și Primăria Municipiului Moreni 

Astfel, la nivelul județului Dâmbovița, evoluția acestui indicator arată tendința de creștere, 

pe parcursul perioadei analizate, maximul fiind atins în anul 2009 (1495 de locuințe), pentru ca 

mai apoi numărul să scadă, ajungând la 981 în anul 2014. Această scădere se datorează în 

principal crizei economice, una din consecințe fiind reducerea investițiilor în construirea de noi 

unități locative. 

În cazul municipiului Moreni, situația este oarecum diferită, numărul locuințelor terminate 

reducându-se de la 48 în 1990 la 22 în anul 2014, tendința generală fiind de scădere, iar cel mai 

mare număr de locuințe finalizate este atins în anul 1996 (72 de locuințe) (Fig. 17). 

Una dintre cauzele ce determină această scădere poate fi și faptul că o parte a populației, 

în căutare de locuri de muncă, migrează către Ploiești sau chiar în afara țării, investițiile în 

construcția de spații locative noi fiind reduse. 
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  În privința surselor de finanțare, majoritatea locuințelor terminate pe parcursul unui an 

provin din fonduri private, mai ales după anul 2008.  

Dificultățile economice determină autoritățile publice să reducă fondurile folosite pentru 

realizare de locuințe noi (Fig.18). 

 

 

Fig.18 Locuințe terminate în cursul anului pe surse de finanțare 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 

 

Fig.17 Locuințe terminate în cursul anului 

(Sursa INS și primăria municipiului Moreni) 
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Analizând evoluția numărului de autorizații de construire, eliberate pentru clădiri, în 

perioada 2002-2014, se pot remarca atât la nivelul județului Dâmbovița, cât și la nivelul 

municipiului Moreni, două perioade distincte (Tabel nr.5).  

Tabel nr.5 Evoluția numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcții în 
județul Dâmbovița și municipiul Moreni pentru perioada 2002-2014 

Sursa: INS și primăria municipiului Moreni 

Categorii de 
construcții 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Clădiri rezidențiale 
(exclusiv cele pentru 

colectivități) 

DÂMBOVIȚA 1131 1083 2254 2734 1689 1478 1229 

 MUNICIPIUL 
MORENI 

16 30 37 72 33 28 14 

Clădiri rezidențiale 
pentru colectivități 

DÂMBOVIȚA 2 2 1 1 8 3 0 

 MUNICIPIUL 
MORENI 

1 0 0  0 0 0 0 

Clădiri administrative DÂMBOVIȚA 4 2 16 5 6 10 4 

 MUNICIPIUL 
MORENI 

3 2 4 0 0 0 2 

Alte clădiri (hoteluri și 
clădiri similare, clădiri 

pentru comerț cu 
ridicata și cu 

amănuntul, etc) 

DÂMBOVIȚA 259 274 469 346 0  0 0 

 MUNICIPIUL 
MORENI 

21 20 23 7 0 0 0 

Hoteluri și clădiri 
similare 

DÂMBOVIȚA 0 0 0 0 5 4 11 

 MUNICIPIUL 
MORENI 

0 0  0
  

0 1 0 1 

Clădiri pentru comerț 
cu ridicata și cu 

amănuntul 

DÂMBOVIȚA 0 0 0 0 38 36 28 

 MUNICIPIUL 
MORENI 

0 0 0 0 1 2 0 

Alte clădiri DÂMBOVIȚA 0 0 0 0 209 239 211 

 MUNICIPIUL 
MORENI 

0 0 0 0 2 7 3 
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Astfel, perioada 2002-2008 se caracterizează prin creșterea numărului de autorizații 

eliberate, atât la nivelul județului cât și al municipiului (2734 de autorizații la nivelul județului, 

respectiv 72 la nivelul municipiului). După anul 2008, numărul autorizațiilor începe să scadă, 

valoarea atinsă în anul 2014 pentru municipiul Moreni fiind mai mică decât în anul 2002. Această 

situație are la bază cauze economice, criza mondială fiind cea care își pune amprenta în mod 

special pe intervalul 2008-2014, atât la nivelul județean, cât și local.  

În privința tipurilor de construcții, pentru care s-au eliberat autorizații, clădirile 

rezidențiale individuale sunt cele care dețin procentul cel mai mare, valoarea maximă fiind atinsă 

în anul 2008 de 91%. După acest an, numărul autorizațiilor a scăzut permanent, atingând în anul 

2014 valoarea de 70%, din numărul total de autorizații eliberate, valoare care, însă, se menține 

mai mare decât cele înregistrate în intervalul 2002-2008 (Fig.19). 

În privința tipurilor de clădiri (Fig.20), cele rezidențiale pentru colectivități sunt cele care 

înregistrează cele mai mari ponderi ca suprafață (valoarea maximă este atinsă în 2010 de 

aproximativ 80%), dar sunt și cele care scad cel mai mult după anul 2008 (valoarea minimă este 

atinsă în anul 2014, fiind cu mult sub cea înregistrată la debutul intervalului analizat). 

 

Fig.19  Evoluția numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri 

pe tipuri de construcții 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 
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Evoluția suprafeței utile urmează același tipar, menționat anterior, valorile crescând până 

în anul 2008 atât la nivel județean cât și la nivelul municipiului Moreni, după acest an valorile 

înregistrate fiind din ce în ce mai mici (Tabel nr.6).  

În privința măsurilor ce ar trebui întreprinse pentru îmbunătățirea din punctul de vedere al 

calității fondului locativ, cea mai importantă ar fi anveloparea imobilelor colective, construite în 

perioada comunistă, anvelopare care s-ar putea realiza prin demararea unor proiecte cu finanțare 

europeană, în anii următori.  

Această acțiune ar avea impactul cel mai mare la nivelul locuitorilor, prin avantajele atât 

de ordin economic (reducerea cheltuielilor la nivel de apartament) cât și social (creșterea 

standardului de viață). Ca dificultate, în realizarea și implementarea eventualelor proiecte în 

această direcție, menționăm că se estimează că unele amenajări, realizate în cadrul acestor 

ansambluri de locuințe, nu dețin autorizații de construcție, ceea ce face dificilă proiectarea și 

execuția lucrărilor (peste 90% din șarpantele realizate nu dețin autorizațiile aferente).  

 

 

 

 

Fig.20 Evoluția autorizaților de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcții în județul 
Dâmbovița și municipiul Moreni -2002-2014 (m2 suprafață utilă) 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 
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 Tabel nr.6 Evoluția autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcții în județul 
Dâmbovița și Municipiul Moreni - 2002-2014 (m2 suprafață utilă) 

Categorii de 
construcții 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Clădiri rezidențiale 
(exclusiv cele pentru 

colectivități) 

DÂMBOVIȚA 116355 122388 254143 373969 223887 197628 162857 

MUNICIPIUL 
MORENI 

2358 3681 3699 8289 4537 3314 1770 

Clădiri rezidențiale 
pentru colectivități 

DÂMBOVIȚA 2490 1503 260 1713 2771 268 0 

MUNICIPIUL 
MORENI 

96 0 0 0 0 0 0 

Clădiri 
administrative 

DÂMBOVIȚA 1465 918 5617 2371 3199 2739 2149 

MUNICIPIUL 
MORENI 

307 918 741 0 0 0  1270 

Alte clădiri (hoteluri 
și clădiri similare, 

clădiri pentru 
comerț cu ridicata și 
cu amănuntul, etc) 

DÂMBOVIȚA 36179 38085 82222 116916 0 0 0 

MUNICIPIUL 
MORENI 

1240 921 1733 2466 0 0 0 

Hoteluri și clădiri 
similare 

DÂMBOVIȚA 0 0 0 0 1304 2305 4675 

MUNICIPIUL 
MORENI 

0 0 0 0 561 0 916 

Clădiri pentru 
comerț cu ridicata și 

cu amănuntul 

DÂMBOVIȚA 0 0 0 0 10235 4872 14285 

MUNICIPIUL 
MORENI 

0 0 0 0 210 276 0 

Alte clădiri DÂMBOVIȚA 0 0 0 0 47203 45278 37012 

MUNICIPIUL 
MORENI 

0 0 0 0 153 665 3640 

Sursa: INS și Primăria Municipiului Moreni 
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Pentru locuințele pe lot, Consiliul Local Moreni ar trebui să creeze cadrul legislativ, prin 

care proprietarii să fie obligați să-și aducă locuințele, cel puțin din punct de vedere estetic, la un 

anumit standard, agreat la nivel local.  

 

2.2 TERENURI 

La nivel territorial, așezarea umană este entitatea ce domină prin modalitatea de 

structurare a spațiului. Ea poate fi privită ca rezultat al unor cumul de factori istorici, care au 

influențat maniera de evoluție și configurația așezării de-a lungul timpului. 

Ca importanță, oraşul reprezintă așezarea umană cu rol vital în structurarea spațiului, rol 

conferit atât de mărimea sa, cât și puterea de structurare a spațiului. La nivel structural,  se poate 

vorbi de trei componente: populația, intravilanul şi extravilanul. Dintre aceste componente, 

populația este cea care le influențează pe celelalte două.  

Intravilanul este sinonim cu perimetrul construit, fiind spațiul în care își desfășoară 

activitatea și locuiește populația. Limitele acestui spațiu conferă forma așezării, iar specificul 

activităților desfășurate în acest spațiu determină în final funcțiile specifice.  

Extravilanul reprezintă, de cele mai multe ori, locul din care așezarea își procură 

produsele necesare susținerii activităților (produse agricole, materii prime), fiind în același timp 

spațiul în care orașul se poate extinde, ca urmare a creșterii presiunii demografice sau dezvoltării 

economice. Acest spațiu este vital în cazul așezărilor cu o dinamică accentuată. 

În municipiului Moreni, suprafața totală a teritoriului administrativ, conform PUG, era în 

anul 2011 de 3773,79 ha, din care intravilanul existent reprezenta 22.21% (688,88 ha) (Tabel 

nr.7). 
Tabel nr.7 Suprafața totală a terenurilor pe categorii de folosință la nivelul municipiului Moreni, în 

anul 2011 (ha)  

 Categorii de folosință 

 Agricol Păduri Spații 
verzi 

Ape Căi de 
comunicații 

Curți și 
construcții 

Neproductiv Total 

Intravilan 187,7 4,54 3,28 8,85 75,27 408,40 0,84 688,88 

Extravilan 755,18 2073,43 0,47 41,75 70,44 127,65 15,99 3084,91 

Total 942,88 2077,97 3,75 50,60 145,71 536,05 16,83 3773,79 

Sursa: PUG Moreni 2012 
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Cea mai mare suprafață este deținută de păduri, 2077,97 ha, urmată fiind de suprafața 

agricolă cu 942,88 ha, împreună totalizând aproximativ 80% din suprafața totală a municipiului 

(Fig. 21). Curțile și construcțiile ocupă o suprafață de 536,05 ha, adică 14,2% din suprafața totală, 

dar cu pondere de aproape 60% în intravilanul localității, întinzându-se de-a lungul căilor de 

comunicații. 

În privința evoluției suprafeței intravilane, la nivelul municipiului Moreni, aceasta a fost 

pozitivă, crescând de la 510 ha în 1993, la aproape 690 ha în 2013 (Tabel nr.8). Această creștere 

urmează trendul înregistrat la nivelul județului Dâmbovița, unde suprafața intravilanului a 

crescut, ca pondere, cu 42% din 1993 și până în anul 2013 (sporul a fost de aproximativ 25% în 

cazul municipiului Moreni). 

Tabel nr.8 Evoluția suprafeței intravilane la nivelul județului Dâmbovița și municipiul Moreni,  în perioada 
1993-2013 (ha) 

 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 

Total 

Dâmbovița 

4440 4148 4196 4238 5191 5191 5711 6331 7137 7671 7691 7691 

Municipiul 
Moreni 

510 510 510 510 510 510 510 510 610 688,8 688,8 688,8 

Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

55.06%
24.98%

14.20%

3.82%
1.34% 0.45% 0.10% 0.04% Păduri 

Agricol

Curți și construcții

Drumuri

Ape

Neproductiv

Spații verzi

Căi ferate

 

Fig. 21 Suprafața totală a terenurilor pe categorii de folosință la nivelul Municipiului Moreni în 
anul 2011(%) 

Sursa: PUG Moreni 2012 
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Evoluția spațiilor verzi (Tabel nr.9) arată o scădere accentuată, de la 62 ha în anul 1993, la 

23 ha în anul 2012 (o scădere de peste 60% pentru perioada analizată). Această scădere se 

datorează extinderii zonelor de parcaj, a aleilor de acces, dar și transformării spațiilor verzi în 

spații construite.  

Tabel nr.9 Evoluția suprafeței spațiilor verzi la nivelul județului Dâmbovița și municipiul Moreni în perioada 
1993-2013 (ha) 

 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 

Total 
Dâmbovița 

231 233 126 196 194 198 201 205 166 214 234 235 

Municipiul 
Moreni 

62 62 62 62 62 62 62 62 23 23 23 48,83 

Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni  

Acest fapt face ca suprafața spațiilor verzi, raportată la numărul de locuitori, să fie sub 

nivelul optim, valoarea fiind de 10,9 mp/loc. în anul 2011. Nu întâmplător, autoritățile locale au 

acordat o atenție deosebită acestui aspect, astfel că, prin proiectul „Reabilitarea/ modernizarea și 

extinderea spațiilor publice urbane, străzi și spații verzi în municipiul Moreni”6 (demarat în 

2013), o suprafață de 3300 mp spațiu verde a fost reabilitată și s-a extins Parcul Central.  

De altfel, Primăria a realizat, conform OUG nr. 114/2007, un program de extindere a 

suprafețelor spațiului verde, scopul fiind atingerea valorii optime, prevăzută prin lege, având 

următoarea etapizare: 

Etape/ Perioada/ Specificație Suprafață 

spațiu 

verde 

Estimare 
supr. 

spațiu 

verde/loc 

Mod de 

realizare 

Dată 

finalizare 

I 2008-2010 

Amenajare parc Școala nr. 1 

Preluare în domeniul public a 

1500 mp 

7 ha 

15 mp/ loc. În regie proprie 

Protocol cu Petrom 

Iulie 2008 

Decembrie 

                                                             

6 Idem 1 
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stadionului Petrol OMV 2008 

Extindere intravilan prin refacere 
PUG 

Amenajare spațiu verde și zonă de 
agrement 

Nisipoasa 

25 ha 

 

5 ha 

18 mp/loc. Aprobare Consiliul 

Local, S.F., P.T., 

Accesare fonduri 

A.F.M. sau fonduri 

structurale 

Iulie 2009 

 

Octombrie 
2009 

Amenajare spațiu verde zona Islaz 
Trifoaie 

15 ha 25 mp/ loc. S.F., P.T., Accesare fonduri 
structurale 

Octombrie 
2010 

II 2011-2013 

Amenajare spațiu verde zona 
Sângeriș 

4 ha 27,11mp/loc. S.F., P.T., Accesare fonduri 
structurale 

Decembrie 
2012 

 Amenajare spațiu verdezona 
Pâscov 

1 ha 28 mp/loc. Studiu fezabilitate, Proiect 
Tehnic 

Decembrie 
2013 

Sursa: PUG Moreni 2012 

În urma acestui program, suprafața spațiilor verzi raportată la numărul de locuitori a ajuns 

în anul 2013 la 23,08 mp/loc., o valoare redusă. Raportată la valoarea minimă legală obligatoriu 

(conform OUG nr. 114/2007), suprafața minimă ar fi trebuit să ajungă la finalul anului 2013 la 26 

mp/loc., de altfel și standard minim la nivelul UE (Tabel nr.10). 
Tabel nr.10  Situația spațiilor verzi în municipiul Moreni - 2013 

Sursa: INS și Primăria Municipiului Moreni 2012 

La nivelul municipiului Moreni, existau în anul 2013, conform prevederilor legale (Legea 

24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu 

An Suprafaț
a totală 
spații 
(ha) 

Suprafața 
spațiu 
verde mp/ 
locuitor 

Scuaruri, 
aliniamente 
plantate 
(ha) 

Zone de 
agreement 
(ha) 

Terenuri 
de sport 

Cimitire, 
spații din 
incinte 
bisericești 

Spații verzi în 
complexe de 
locuit, unități de 
învățământ 

2013 48,83 23,08 21 2,35 6,92 6,84 8,72 

OBS     Stadion 
Flacăra 

 Școli, licee, 
Spitalul 
Municipal 
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modificările și completările ulterioare, conform căreia, se consideră a fi parc spațiul verde, cu 

suprafața de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, 

cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative 

pentru populaţie), următoarele parcuri:  

 Parcul Central – str. Cpt. Pantea Ion                  10500 mp 

 Extindere Parc Central – str. Cricovului             9512 mp 

 Parc “Big”- str. Tineretului                                 2532 mp 

 Parc ”Cămin IMUT” – str. 22 Decembrie 1989   956 mp 

Totuși, autoritățile locale ar trebui să acorde, în continuare, o atenție deosebită extinderii 

și reabilitării spațiilor verzi existente, acestea contribuind la menținerea sănătății populației, dar și 

la îmbunătățirea calității locuirii pe ansamblu.  

 În prezent, zonarea funcțională a intravilanului existent este cea stabilită de PUG-ul din 

anul 1998, cu completările ulterioare, situația fiind prezentată în tabelul nr.11. Cele mai 

importante modificări aduse PUG-ului sunt introducerea în intravilan, în anul 2007, a Parcului 

Industrial (SC Moreni Parc Industrial), în suprafață de 100.000 mp și a Parcului Fotovoltaic (SC 

Centrala Fotovoltaică SRL), propus în anul 2012 (50.000 mp).  

Din bilanțul funcțional existent, se poate observa că zonele de locuit dețin ponderea cea 

mai mare, cu aproape 50% din suprafața totală, urmată fiind de căile comunicație, cu aproximativ 

11%. Un alt aspect important este faptul că municipiul deține o rezervă importantă, de 53,13 ha, 

pentru locuințe și funcțiuni complementare. 
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Tabel nr.11 Bilanțul funcțional în municipiul Moreni în anul 2014 

Nr.crt. Bilanț funcțional existent 
Suprafața 

ha % 

1 Zonă locuințe și funcțiuni complementare regim de înălțime P, P+1, P+2 326,37 47,38 

2 Zonă locuințe și funcțiuni complementare regim de înălțime P+3 - P+10 14,71 2,14 

3 Zonă instituții publice și servicii de interes general 31,20 4,53 

4 Zonă unități industriale, de depozitare și transport 117,3 17,03 

5 Zonă unități agricole 1,41 0,20 

6 Zonă construcții aferente lucrărilor tehnico - edilitare 5,55 0,81 

7 Zonă gospodărie comunală 1,76 0,26 

8 Zonă gospodărie comunală : cimitire 3,7 0,54 

9 Zonă depozitare reziduuri 3,84 0,56 

10 Zone verzi, agrement, plantații de protecție, terenuri de sport 15,64 2,27 

11 Zonă căi de comunicații și transport rutier și amenajări aferente 74,69 10,84 

12 Zonă căi de comunicații și transport feroviar și amenajări aferente 5,72 0,83 

13 Zone instituții publice și servicii+zonă locuințe P–P+2 și funcțiuni 
complementare 

0,83 0,12 

14 Zone mixte: instituții publice și servicii / zonă locuințe P+3 – P+10 și 
funcțiuni complementare 

4,51 0,65 

15 Terenuri agricole rezervate pentru unități industriale, de depozitare și 
transport 

8,75 1,27 

16 Terenuri agricole rezervate pentru locuințe și funcțiuni complementare 53,13 7,71 

17 Terenuri agricole rezervate pentru alte funcțiuni: locuințe de vacanță, 
turism, agrement, sport 

10,84 1,57 

18 Păduri în intravilan 0,59 0,09 

19 Zonă cursuri de apa 8,34 1,21 

20 TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 688,88 100 

Sursa: PUG Moreni 2012 

 

Pentru a veni în întâmpinarea viitoarelor cerințe, privind zonele funcționale ale 

municipiului, prin PUG-ul din 2012, se propune un nou bilanț teritorial, ce are în vedere 
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extinderea zonelor funcționale existente în intravilan, în detrimentul terenurilor agricole în 

principal (Tabel nr.12). De asemenea, se are în vedere creșterea suprafeței spațiilor verzi, prin 

amenajarea terenurilor degradate, astfel încât să poată fi atinsă și chiar depășită valoarea 

prevăzută prin lege.  

Tabel nr.12 Bilanțul funcțional propus în municipiul Moreni prin PUG 2012 

Nr.crt. Bilanț funcțional propus 
Suprafața 

ha % 

1 Zonă locuințe și funcțiuni complementare regim de înălțime P, P+1, P+2 424,38 50,59 

2 Zonă locuințe și funcțiuni complementare regim de înălțime P+3 - P+10 14,37 1,71 

3 Zonă instituții publice și servicii de interes general 31,09 3,71 

4 Zonă unități industriale, de depozitare și transport 152,38 18,16 

5 Zonă unități agricole 1,82 0,22 

6 Zone verzii, de protecție și ambientale/zonă sport  52,09 6,21 

7 Zonă construcții aferente lucrărilor tehnico - edilitare 7,55 0,90 

8 Zonă gospodărie comunală  2,4 0,29 

9 Zonă gospodărie comunală : cimitire 5,49 0,65 

10 Zone funcțiuni mixte: instituții publice și servicii/zonă locuințe P,P+1,P+2 și 
funcțiuni complementare 

8,32 0,99 

11 Zone funcțiuni mixte: instituții publice și servicii/zonă locuințe P+3 - P+4 și 
funcțiuni complementare 

5,31 0,63 

12 Zone funcțiuni mixte: unități industriale, de depozitare, zonă instituții publice 
și servicii 

27,55 3,28 

13 Zone funcțiuni mixte: instituții publice și servicii, spații plantate pentru 
agrement și sport 

6,05 0,72 

14 Zonă căi de comunicații feroviară și amenajări aferente 5,87 0,70 

15 Zonă căi de comunicații rutieră și amenajări aferente 84,54 10,08 

16 Zonă cursuri de apa 9,73 1,16 

17 TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 838,94 100 

Sursa: PUG Moreni 2012 

Suprafața fondului funciar a avut o evoluție constantă, având aceeași valoare totală de-a 

lungul perioadei analizate, proprietatea publică deținând ponderea cea mai mare, de aproape 65% 
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(calculată în anul 2013). Cea mai mare pondere, la nivelul proprietății private în structura 

fondului funciar în anul 2013, o dețineau terenurile agricole, cu circa 55% din suprafață, respectiv 

73% din suprafața agricolă totală (Tabel nr.13). De altfel, suprafața agricolă în proprietate privată 

este singura care a înregistrat o creștere, de 2 ha, în anul 2012 ajungând la valoarea de 702 ha, 

care s-a păstrat până în prezent. Suprafața forestieră ocupa în anul 2014 1897 ha, reprezentând 

aproximativ 54% din suprafața totală a fondului funciar. 

Tabel nr.13 Evoluția suprafeței fondului funciar după modul de folosință la nivelul municipiul Moreni în 
perioada 2010-2014 (ha) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Agricolă Total 957 957 957 957 957 

 Proprietate privată 700 700 702 702 702 

Terenuri neagricole 
total 

Total 2557 2557 2557 2557 2557 

 Proprietate privată 557 557 557 557 557 

Suprafața forestieră Total 1897 1897 1897 1897 1897 

 Proprietate privată 426 426 426 426 426 

Ocupată cu ape, bălți Total 48 48 48 48 48 

Ocupată cu construcții Total 490 490 490 490 490 

 Proprietate privată 121 121 121 121 121 

Căi de comunicații si căi 
ferate 

Total 97 97 97 97 97 

Terenuri degradate și 
neproductive 

Total 25 25 25 25 25 

 Proprietate privată 10 10 10 10 10 

Total Total 3514 3514 3514 3514 3514 

 Proprietate privată 1257 1257 1259 1259 1259 

Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

 

Structura suprafeței agricole, după modul de folosință, este dominată de fânețe și pășuni, 

ambele totalizând o suprafață de 793 ha, reprezentând ca pondere 82% din suprafața agricolă, 
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existentă la nivelul municipiului Moreni, în anul 2014. În privința evoluției categoriilor de 

folosință, s-au înregistrat scăderi importante la aproape toate categoriile, cu excepția fânețelor, 

care au crescut de la 76% în 1994, la 404 ha în anul 2014. Această creștere poate fi explicată prin 

trecerea în această categorie, a unor suprafețe ocupate de livezi și pepiniere pomicole, ca urmare a 

schimbării modului de folosință (scădere de la 215 ha în 1994, la 15 ha în 2014). Scăderi 

importante sunt înregistrate și la nivelul terenurilor ocupate de vii și pepiniere pomicole, acestea 

ajungând în anul 2014 la 1ha, de la 7 ha suprafață ocupată în 1994 (Tabel nr.14). 

Tabel nr.14 Evoluția suprafeței agricole după modul de folosință la nivelul municipiul Moreni în perioada 
1994-2014 (ha) 

  1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Arabilă 

 

Total 195 195 181 181 141 148 148 148 148 148 148 

Proprietate 
privată 

0 0 0 0 0 0 0 0 134 134 134 

Pășuni 

 

Total 464 464 478 478 396 389 389 389 389 389 389 

Proprietate 
privată 

0 0 0 0 0 0 0 0 146 148 148 

Fînețe 

 

Total 76 76 121 121 404 404 404 404 404 404 404 

Proprietate 
privată 

0 0 0 0 0 0 0 0 404 404 404 

Vii și 
pepiniere 
viticole 

Total 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 

Proprietate 
privată 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Livezi și 
pepiniere 
pomicole 

Total 215 215 170 170 15 15 15 15 15 15 15 

Proprietate 
privată 

0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 

Agricolă Total 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 957 

Proprietate 
privată 

      700 700 702 702 702 

Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni  

În privința corelării tendințelor de dezvoltare cu dinamica teritorială, se pot menționa 

câteva direcții de urmat: 
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 refacerea infrastructurii tehnico-edilitare, dar și extinderea acesteia, acolo unde este cazul, 

astfel încât să ofere suportul necesar eventualelor activități economice sau spații locuibile; 

 extinderea intravilanului localității, ca răspuns al dezvoltării economice viitoare; 

 reabilitarea și amenajarea de noi spații verzi, prin reconversia, în special, a trenurilor 

degradate; 

 păstrarea suprafețelor forestiere existente și eventual amenajarea acestora sub forma 

parcurilor de agrement; 

 extinderea zonelor construibile pe terenurile de categorii inferioare; 

 o mai bună utilizarea a teritoriului intravilan existent, prin reconversia sau reabilitarea 

spațiilor abandonate; 

 restricționarea construcțiilor în zonele supuse riscurilor de mediu (masivul de sare, zonele 

inundabile etc.); 

 regularizare râului Cricovul Dulce; 

 redirecționarea traficului de tranzit, prin construirea unei șosele de centură ocolitoare, ce 

ar avea și rolul de stimulare a activităților economice, din zonele tranzitate 

 

2.3 REȚEAUA STRADALĂ  

 

Dezvoltarea rețelei stradale reprezintă un element prioritar, ce ar trebui urmărit cu 

prioritate în creionarea strategiilor de dezvoltare locale, acesta reprezentând principalul motor al 

dezvoltării economiei locale. Prin prisma acestui fapt, transporturile constituie o importantă 

ramură economică, rolul lor fiind acela de a asigura desfășurarea, fără probleme, a proceselor de 

producție. 

Infrastructura de transport, aferentă municipiului Moreni, este determinată de condițiile 

naturale (relief colinar), dar și de cele antropice, acestea din urmă, manifestându-se favorabil sau 

restrictiv, asigurând legătura cu principalele zone funcționale ale localității. Astfel, lungimea 

tramei stradale la nivelul orașului a crescut de la 58 km în anul 1990, la 65 km în anul 2013, 

reprezentând 15% din totalul existent, la nivelul județului Dâmbovița (Tabel nr.15). Comparativ, 

pentru același interval, lungimea străzilor orășenești la nivelul județului a crescut cu 75 km, în 
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principal, ca urmare a accesării, de către autoritățile locale, de fonduri europene pentru 

modernizare și extindere a rețelei existente. 

 

Tabel nr.15 Evoluția lungimi străzilor orășenești la nivelul județului Dâmbovița și municipiul Moreni în 
perioada 1990-2013 (Km) 

 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2011 2012 2013 

Total Dâmbovița 357 379 387 392 423 437 425 432 432 

Municipiul Moreni 58 62 65 65 65 65 65 65 65 

  Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

 

În privința lungimii străzilor orășenești modernizate, acestea au crescut de la 35 km în 

1990 la 58 de km în anul 2013, o creștere de aproximativ 40%. Analizând situația la nivelul 

anului 2013, din lungimea totală a străzilor existente la nivelul municipiului, 90% erau 

modernizate, valoare foarte bună comparativ cu cea existentă la nivel județean, unde numai 

aproximativ 72% din lungimea totală era modernizată (Tabel nr.16). 

 

Tabel nr.16 Evoluția lungimi străzilor orășenești modernizate la nivelul județului Dâmbovița și municipiul 
Moreni în perioada 1990-2013 (Km) 

 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2011 2012 2013 

Total 
Dâmbovița 

221 259 264 274 298 315 306 311 311 

Municipiul 
Moreni 

35 51 54 55 56 58 58 58 58 

Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni  

Dina analiza comparativă a evoluției lungimii străzilor orășenești nemodernizate și cele 

modernizate, se poate observa creșterea puternică după 1990 pentru cele din urmă, valoarea 

înregistrată de prima categorie reducându-se de la an la an (Fig.22). 

Principalele artere de circulație, la nivelul municipiului Moreni, sunt reprezentate de cele 

două drumuri județene DJ720 (Târgoviște-Florești) ce traversează localitatea de la V la E și 

DJ710A (I. L. Caragiale-Pucioasa), ce se desfășoară pe direcția N-S. Cele două artere de 
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circulație au rolul principal în preluarea traficului de călători și mărfuri în mod special, fiind de 

importanță economică majoră. De altfel, cele două artere de circulație preiau cea mai mare parte a 

traficului la nivelul municipiului Moreni. DJ 720 joacă rolul de arteră de legătură între DN 72 și 

DN 1A, asigurând tranzitul între cele două artere naționale.  

Pe raza municipiului, acesta este preluat de două artere importante, strada Al. I. Cuza și 

Bulevardul Republicii, în zona centrală, intersectându-se cu DJ 710A (drumul județean se 

continuă pe raza localității cu bulevardul 22 Decembrie 1989, strada Cpt. Pantea Ioan, Bulevardul 

Panduri și strada Victoriei). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru stimularea dezvoltării economiei locale, sunt necesare măsuri de extindere și 

modernizare a rețelei stradale existente, vizând atât creșterea capacității de transport, cât și 

calitatea cuverturii asfaltice. Printre măsurile ce ar trebui întreprinse, în vederea creșterii gradului 

de modernizare, dar și ca răspuns la cerințele actuale, enumerăm: 

 

Fig.22 Evoluția lungimi străzilor orasenesti la nivelul municipiului Moreni  în perioada 1990-
2013 (Km) 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 
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 construirea unei șosele de centură, care să preia în special traficul greu ce tranzitează 

municipiul Moreni, fiind singura localitate urbană din județ ce nu este deservită de un 

drum național;  

 continuarea programului de modernizare („Reabilitarea/ modernizarea și extinderea 

spațiilor publice urbane, străzi și spații verzi în municipiul Moreni”) a unor artere stradale, 

prin extindere a părții carosabile și refacerea cuverturii asfaltice pentru mărirea capacității 

de transport, atât ca număr, dar și  privind capacitatea portantă;  

 reamenajarea unor intersecții. 

În prezent, a fost implementat un proiect de reabilitare și modernizare a rețelei stradale, 

finanțat din Programul Operațional Regional, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”, subdomeniul „Centre urbane”, categoria de operațiuni: “Reabilitarea 

infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”. Proiectul cu 

titlul „Reabilitarea/modernizarea și extinderea spațiilor publice urbane, străzi și spații verzi în 

municipiul Moreni” 7 a avut o durată de implementare de 39 de luni și o valoare totală de 

12.612.814,76 lei. Finanțarea proiectului s-a făcut în principal din fonduri europene (80,35%), 

restul reprezentând finanțare din bugetul național (17,65%) și cofinanțarea Buget Local Moreni 

(2%).  

Rezultatele proiectului au constat în: 

 reabilitarea și modernizarea a două străzi cu o lungime totală de 2418,962 m, o suprafață 

de 26958,993 mp, și a trotuarelor aferente, cu o suprafață totală de 9332,22 mp (Str. A.I. 

Cuza și Str. Republicii – Foto.2); 

 reabilitarea podului peste râul Cricovul Dulce, în lungime de 104 m și lățime de 15,5 m;  

 reabilitarea a 3300 mp spații verzi; 

 amenajarea a 6 treceri de pietoni pentru persoane cu dizabilități; 

 crearea a 4800 ml piste pentru bicicliști; 

 extindere Parc Central de 5228.0 mp, cu 9512mp 

                                                             

7 http://www.modernizaremoreni.ro/index.php/obiective 
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Municipiul Moreni era deservit, până în urmă cu câțiva ani, de o linie de cale ferată, ce 

făcea legătura, prin intermediul rețelei feroviară națională, cu municipiul Târgoviște și cu 

municipiul Ploiești. La momentul în care această linie era funcțională, erau transportați atât 

călători, cât și volume importante de mărfuri, provenite de la unitățile economice, ce-și 

desfășurau activitatea pe raza municipiului. Treptat, traficul de călători a fost preluat de 

infrastructura rutieră, cel de mărfuri reducându-se progresiv, pe măsura restructurării activităților 

economice. În prezent, această linie face parte din categoria liniilor ne interoperabile, fiind oferită 

spre închiriere de către CFR. 

 

2.4 REȚEAUA DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE  

 

Rețeaua de distribuție a gazelor naturale la nivelul municipiului Moreni deservește atât 

ansamblurile de locuințe, gospodăriile populației, cât și clădirile de interes public și unitățile 

industriale, existente pe raza municipiului. 

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor, la nivelul municipiului Moreni, era 

în anul 2013 de 67,6 km, fiind cu aproximativ 26% mai mare decât în anul 1990, tendința 

generală, înregistrată la nivelul întregului, interval fiind de creștere. Totuși, ritmul de dezvoltare a 

1  2  

Foto.2 Infrastructură reabilitată 

(1- Str. Republicii și 2 Podul peste Cricovul Dulce) 

(Sursa: arhivă personală) 
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rețelei de distribuție a fost mai lent decât cel înregistrat la nivel județean, unde în 1990 se 

înregistra o valoare de 372,1 km, pentru ca în anul 2013, să ajungă la 1512,7 km (Tabel nr.16).  

 

Tabel nr.16 Dinamica lungimii totale a conductelor de distribuție a gazelor la nivelul județului Dâmbovița și 
municipiul Moreni pentru perioada 1990-2013 (km) 

 Anul 
1990 

Anul 
1994 

Anul 
1998 

Anul 
2002 

Anul 
2006 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Total 
Dâmbovița 

372,1 513,8 658,4 769,2 1048,9 1332,1 1455,6 1484,8 1512,7 

Municipiul 
Moreni 

56,2 56 56,2 57 58,8 66,6 67 67,4 67,6 

  Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

În anul 2013, volumul de gaze distribuit la nivelul municipiului Moreni a fost de 7075 mii 

mc, reprezentând ca pondere doar 4,5 % din totalul gazelor distribuite la nivel județean. La 

nivelul întregului interval analizat, cantitatea de gaze distribuită a scăzut continuu, atât la nivel 

județean, cât și la nivel local, ca urmare a reducerii cererii din partea industriei și consumatorilor 

casnici, ce a avut la bază în principal reducerea activității pentru primii, și respectiv eficientizării 

consumului, pentru ultimii. 

 Astfel, dacă în anul 2000, la nivel județean, cantitatea de gaze naturale distribuită era de 

274600 mii mc, aceasta a ajuns în anul 2013 să fie de 159865 mii, adică 58% din cantitatea 

distribuită la începutul intervalului analizat (Tabel nr.17). Aceeași tendință se înregistrează și la 

nivelul municipiului Moreni, scăderea fiind chiar mai mare (cantitatea distribuită în anul 2013 a 

reprezentat 46% din cea distribuită în anul 2000). Această scădere, mai accentuată, are la bază în 

principal faptul că localitatea a fost gândită, în perioada comunistă, ca un oraş industrial.  

Această situație a determinat după 1990 (odată cu restructurarea economiei naționale, 

proces ce a afectat și economia locală) o serie de schimbări asupra activităților industriale, prin 

reducerea activității sau chiar închiderea unor unități, determinând în final și reducerea volumului 

de gaze distribuite. 
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Tabel nr.17 Dinamica volumului de gaze naturale distribuite, după destinație în județul Dâmbovița și 
municipiul Moreni pentru perioada 2000-2013 (mii mc) 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Total Total 
Dâmbovița 

274600 254666 348948 257432 216289 207771 172348 159865 

- Municipiul 
Moreni 

15330 11133 10566 9764 9369 7968 7387 7075 

din care: 
pentru uz 

casnic 

Total 
Dâmbovița 

80637 58868 64692 64106 64747 79141 68648 68755 

- Municipiul 
Moreni 

10464 6805 6683 6140 6155 6032 5599 5398 

  Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

Evoluția dinamicii ponderii volumului de gaze pentru uz casnic, în municipiul Moreni, a 

înregistrat o tendință de creștere pentru perioada analizată, atingând în anul 2013 o pondere de 

76% din cantitatea de gaze distribuită. Această creștere, de aproximativ 10 procente, deși mică, 

arată o cerere din ce în ce mai mare din partea populației. Aceste modificări se datorează în parte 

montării de centrale termice de apartament, dar și extinderii rețelei de distribuție. 

 

2.5 ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE 

 

Conform PUG Moreni 2012, alimentarea cu apă a municipiului Moreni se face din mai 

multe surse, cea mai importantă fiind sursa de suprafață Paltinu, din județul Prahova (alimentează 

și municipiul Ploiești), aducțiunea având debitul maxim de 70 l/s și lungimea de 19 km. Celelalte 

surse secundare sunt captările Iedera și Podei, cu un debit de aproximativ 30 l/s.   

Infrastructura este completată de 2 stații de tratare a apei, prin clorinare (una pentru apa 

care vine din județul Prahova și una la Podei), trei rezervoare  pentru înmagazinarea apei (două cu 

capacitatea de 2500 mc și unul de 30 mc) și o stație de pompare, amplasată în Podei8. Apa este 

distribuită gravitațional, rețeaua de aducțiune având diametre cuprinse între 50-300 mm. 

                                                             

8 http://www.cjd.ro/fisiere/cjd/buletine/CTATU/PATJD/utilitati/utilitati.pdf 
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Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile, la nivelul municipiului Moreni, a 

înregistrat o tendință de scădere, în intervalul 2000-2013, de la 5449 mc/zi la 4849 mc/zi 

(aproximativ 12%), situație complet diferită de cea înregistrată la nivel județean (capacitatea 

instalaților la nivelul județului Dâmbovița era cu aproximativ 20% mai mare în anul 2013 față de 

anul 2000) (Tabel nr.18). 

Tabel nr.18 Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile în județul Dâmbovița și municipiul Moreni 
pentru perioada 2000-2013 (mc/zi) 

 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 
Dâmbovița 

133934 131166 130512 141885 144550 145319 147683 147806 155559 158230 

Municipiul 
Moreni 

5449 6609 6609 5632 4949 4949 4869 4849 4849 4849 

  Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

 Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile era la sfârșitul anului 2013 

de 48,8 km, fiind la același nivel, ca valoare, cu ce s-a înregistrat în anul anterior, însă dublu ca 

lungime, față de valoarea înregistrată în anul 1990. Ritmul extinderii nu a fost însă constant, cea 

mai mare creștere înregistrându-se în intervalul 1998-2002, când se atinge valoarea de 53,8 km.  

Această perioadă este urmată de stagnare, pentru următorii 4 ani, pentru ca în anul 2010 să 

scadă la valoarea de 48,8 km, cifră ce s-a păstrat până la finalul intervalului analizat. Din 

lungimea totală a rețelei existente la nivelul județului, rețeaua desfășurată pe teritoriul 

municipiului Moreni reprezenta, ca pondere,  aproximativ 2,86% (Tabel nr.19). 

Tabel nr.19. Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile în județul Dâmbovița și municipiul 
Moreni - 1990-2013 (km) 

 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2011 2012 2013 

Total Dâmbovița 454,5 515,5 546,1 654,5 1193,6 1559,8 1594,3 1650,6 1702,9 

Municipiul 
Moreni 

21,8 21,8 21,8 53,8 53,8 48,8 48,8 48,8 48,8 

  Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

Referitor la cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în anul 2013, volumul era 

de 652000 mc, fiind mai mic decât cel înregistrat în anul anterior, de 671 ca pondere, 

reprezentând aproximativ 36% din valoarea înregistrat în anul 2000. Această scădere debutează în 
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anul 2002, după care, cantitatea de apă potabilă distribuită scăzând de la an la an. Aceeași 

tendință, de scădere, se înregistrează și la nivel județean, valoarea înregistrată la nivelul anului 

2013, ca procent, fiind de circa 30% din cantitatea distribuită în anul 2000, mai mic decât cel 

înregistrat la nivelul municipiului Moreni (Tabel nr.19).  

Analizând dinamica cantității de apă potabilă folosită pentru uz casnic, se poate observa 

că, la nivel județean, tendința a fost de scădere, pentru întreg intervalul analizat, cantitatea 

distribuită în 2013 reprezentând  26% din volumul înregistrat în anul 2000 (Tabel nr.20).  

Tabel nr. 20 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în județul Dâmbovița și municipiul Moreni 
-2000-2013 (mii mc) 

  2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

Total Total 
Dâmbovița 

35751 22533 13214 13250 12805 11723 11416 11415 10941 

 Municipiul 
Moreni 

1794 2409 1976 1930 1274 1017 916 671 652 

din 
care: 

pentru 
uz 

casnic 

Total 
Dâmbovița 

30592 18436 9782 8864 8149 7979 7830 8139 7956 

Municipiul 
Moreni 

1300 1592 1123 1090 625 591 481 476 459 

  Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

La nivelul municipiului Moreni tendința de scădere este evidentă, fiind asemănătoare cu 

cea înregistrată la nivel județean. Raportată la distribuția totală a apei potabile, la nivelul 

municipiului Moreni, apa pentru uz casnic a avut o pondere medie de aproximativ 63%,  pe 

întregul interval analizat valoarea maximă fiind atinsă în anul 2007, de peste 90%. În ultimi doi 

ani ai intervalului de analiză, procentul atins a fost de peste 70%, fiind ceva mai mare decât 

media calculată pentru întregul  interval, valoare ce a fost menționată anterior (Fig.23). O 

explicație a acestei scăderi poate fi pusă pe seama folosirii unor surse alternative, gen puțuri 

individuale sau apă îmbuteliată din comerț. 
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În privința calității apei potabile, livrate în rețea, se poate concluziona, pe baza ultimului 

raport al Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița, Departamentul Supraveghere în Sănătate 

Publică- Igiena Mediului publicat în anul 2013, că aceasta îndeplinește normele calitative în 

vigoare, fiindcă în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 536/1997, conform cărora procentul de 

probe necorespunzătoare microbiologic, în rețeaua de distribuție, nu trebuie să depășească 5% din 

totalul probelor recoltate într-un an calendaristic (s-au detectat depăşiri la parametrii Escheria 

Coli-1,16%, Enterococi-0,53% şi clor rezidual liber la capăt de reţea-5,1%)9 (Tabel nr.21)  

Tabel nr.21 Calitatea apei potabile din zonele de aprovizionare cu apă potabilă aflate pe raza municipiului 
Moreni în anul 2013 

Sursa datelor:  Direcția de Sănătate Publică a Județului Dâmbovița  

 SC Compania de  Apă Târgovişte-Dâmboviţa SA  

                                                             

9 http://www.dspdambovita.ro/informatii-publice/calitatatea-apei-potabile 

Denumirea ZAP/instalaţiei Nr.analize 
microbiologice 
efectuate 

Nr.analize 
microbiologice 
neconforme 

Nr. analize 
chimice 
efectuate 

Nr.analize 
chimice 
neconforme 

Moreni 542 4 1071 5 

Iedera 175  614  

S.C.Automecanica SA 
Moreni 

33  46  

 

Fig.23 Dinamica ponderii cantității de apă potabilă pentru uz casnic în municipiul Moreni -2000-2013  

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 
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Una din cauzele principale, ce au făcut ca unele analize să nu fie conforme, o reprezintă 

vârsta rețelei de peste 20 ani, ceea ce generează probleme în exploatare și întreținere (presiune 

redusă, întreruperi frecvente, pierderi de apă, afectarea proprietăților organoleptice etc).  De 

aceea, în ultimii ani, au fost demarate o serie de proiecte, ce au vizat extinderi și îmbunătățiri ale 

rețelei de aprovizionare cu apă la nivelul municipiului. Astfel, compania de Apă Târgoviște-

Dâmbovița a demarat în anul 2010 un proiect ce avea ca obiectiv principal „Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dâmbovița”, cofinanțat prin intermediul 

Fondului de Coeziune. În cadrul acestui proiect, în anul 2012, s-a demarat acordul pentru 

„Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni”10. Proiectul a avut o valoare de 

23.894.366,77 lei și a avut drept scop: 

 extinderea rețelei de distribuție a apei în cartierul Schela Mare, cu 7,171 km 

 reabilitarea rețelei de canalizare, pe o lungime 6,679 km 

 extinderea rețelei de canalizare, pe distanța de 20,942 km  

 extinderea stației de pompare a apei uzate. 

Sistemul de canalizare. În perioada 1994-2013, lungimea totală simplă a conductelor a 

fost extinsă cu aproape 6 km, ajungând la o lungime totală de 19,5 km, ritmul fiind ceva mai lent 

decât cel înregistrat la nivel județean, unde, pe același interval analizat, lungimea conductelor de 

canalizare a crescut de la 147,7 km la 327,8 km (Tabel nr.22). Extinderea rețelei de canalizare a 

condus la o creștere a standardului urban pentru populația Moreniului și a reprezentat un obiectiv 

important pe agenda de investiții a autorităților locale (proiectul de „Reabilitarea și extinderea 

rețelelor de apă și canalizare Moreni” derulat de compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița). 

 
Tabel nr.22. Dinamica lungimii totale simple a conductelor de canalizare la nivelul județului Dâmbovița și 

municipiul Moreni pentru perioada 1994-2013 (Km) 

 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Total 
Dâmbovița 

147,7 149,9 155,7 183,4 199,8 206,1 202,6 232,5 255,9 301,6 327,8 

Municipiul 
Moreni 

13,8 16 16 16 16 16 16 19,5 19,5 19,5 19,5 

  Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

                                                             

10 http://www.catd.ro/index.php/companie/investitii 
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Stația de epurare este amplasată în aval de oraş, pe partea stângă a râului Cricovul Dulce. 

Aceasta fost construită în două etape, prima în 1975, iar cea de-a doua etapă în 1984, având o 

capacitate ce i-ar putea permite preluarea unui debit mult mai mare decât în prezent, în 

eventualitatea extinderii sistemului de canalizare (35-50 l/s față de 160 l/s capacitate proiectată)11. 

Tabel nr.23 Dinamica debitului stațiilor în funcțiune pentru epurarea apei reziduale la nivelul județului 
Dâmbovița și municipiul Moreni pentru perioada 1995-2013 (mc/zi) 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  2004 

Total 
Dâmbovița 

77676 82169 79613 79613 91773 110172 108459 111878 111878 111878 

Municipiul 
Moreni 

13824 13824 13824 13824 13824 13824 13824 13824 13824 13824 

  Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

 

Dinamica debitului stațiilor în funcțiune pentru epurarea apei reziduale, în intervalul 

1995-2004, în cazul municipiului Moreni nu prezintă schimbări, valoarea menținându-se aceeași 

pe parcursul întregii perioade, spre deosebire de situația înregistrată la nivel județean, unde 

debitul a crescut de la 77676 mc/zi la 111878 mc/zi (Tabel nr.23).  

Una dintre probleme sistemului de canalizare, existent la nivelul municipiului Moreni, 

este subdimensionarea, ceea ce creează probleme, mai ales la ploi torențiale. Astfel, la nivelul 

municipiului, a fost demarat, așa cum am menționat anterior, un proiect cu termen de finalizare 

sfârșitul anului 2015, ce a avut printre alte obiective și reabilitarea rețelei de canalizare12.  

 

 

                                                             

11 http://www.cjd.ro/fisiere/cjd/buletine/CTATU/PATJD/utilitati/utilitati.pdf 

12 Idem 4 
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2.6 ENERGIA ȘI RESURSELE ENERGETICE  

 

În municipiul Moreni există la ora actuală mai multe tipuri de consumatori de energie 

termică, consecință a transformărilor economice și sociale prin care a trecut localitatea în 

perioada recentă. Astfel, la nivelul localității pot fi identificate următoarele categorii de 

consumatori: 

 consumatori mici, de tipul locuințelor individuale și colective (blocuri de locuit). Ultimii, 

se alătură acestei categorii după anul 2002, odată cu renunțarea la sistemul centralizat de 

producție și distribuire a energiei termice (Tabel nr.24) 

 consumatori medii, în această categorie intrând obiectivele publice sau private, ce au o 

altă destinație decât cea de locuit (instituții publice, obiective comerciale și de alimentație 

publică, turism ș.a.), 

 consumatorii industriali. 

 

Tabel nr.24. Evoluția cantității de energie termică distribuită la nivelul județului Dâmbovița și municipiul 
Moreni în intervalul 1993-2001 (gigacalorii) 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total 
Dâmbovița 

299420 214891 275262 355590 381374 291510 269016 265085 212119 

Municipiul 
Moreni 

26289 12420 14213 19903 17246 14358 10571 5163 1530 

  Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

În privința evoluției cantității de energie termică, distribuită prin sistem centralizat la 

nivelul municipiului Moreni, aceasta a scăzut continu după 1990, astfel că, dacă în anul 1993 era 

înregistrată o cantitate de 26289 de gigacalorii, ea a ajuns ca în anul 2001 să fie de doar 1530 de 

gigacalorii.  

Începând cu anul 2002, energia termică nu mai apare în statistici, populația și agenții 

economici de pe raza municipiului trecând la alte sisteme de încălzire, bazate pe centrale 

individuale de gaze sau energie electrică, dar și sisteme de încălzire bazate pe combustibili solizi. 
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2.7 INFRASTRUCTURA SANITARĂ  

 

Starea de sănătate este unul dintre cei mai importanți indicatori, în ceea ce priveşte 

evaluarea calităţii vieţii unei populaţii dintr-un anumit spaţiu geografic. Pentru această evaluare, 

trebuie să se ţină cont de infrastructura medicală existentă, de angajaţii acestui sector, precum şi 

de divizarea sectorului medical, ȋn sector privat şi cel public. 

La nivelul municipiului Moreni, infrastructura medicală este bine reprezentată, gama de 

servicii medicale oferite acoperind o paletă largă, începând cu cabinete medicale de specialitate şi 

până la serviciile spitalicești. Analizând dinamica evoluției categoriilor de unități sanitare, se 

poate observa o creștere a numărului de unități ce activează în sfera privată, îndeosebi pe 

segmentul medicină de specialitate și stomatologie, unde numărul acestora a ajuns la 11, respectiv 

16 în anul 2013 (în cazul stomatologiei, au fost adăugate și laboratoarele de tehnică dentară) 

(Tabel nr.25). 

Această dinamică pozitivă din sectorul privat trebuie privită prin prisma faptului că o parte 

a serviciilor sanitare, asigurate de sistemul public, au început să fie asigurate și în mediul privat, 

de cele mai multe ori, la o calitate net superioară. Analizând dinamica numărului de unități 

sanitare, pentru perioada 1995-2013, putem sintetiza următoarele aspecte: 

 o serie de categorii de unități sanitare și-au redus numărul și au dispărut în perioada 

analizată (policlinici, cabinete medicale de medicină generală, cabinete medicale școlare, 

cabinete medicale de familie); 

 dispensare medicale proprietate publică își reduc numărul de la 7 în anul 1995 la unul 

singur în anul 2013, cel mai probabil, locul lor fiind luat de cabinetele medicale de 

familie; 

 creșterea numărului cabinetelor stomatologice, în proprietate privată, și reducerea celor în 

proprietate publică (Fig.25); 

 creșterea numărului cabinetelor medicale de specialitate (Fig.25); 

 creșterea numărului farmaciilor și a laboratoarelor medicale, cu schimbarea structurii 

proprietății, cele private devenind mai numeroase (Fig.25). 
 
 
 
 



 

79 

 

Tabel nr.25 Dinamica numărului de unități sanitare pe categorii de unități și forme de proprietate în 
municipiul Moreni 

Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

Categorii de unități 
sanitare 

Forme de 
proprietate 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Spitale Proprietate 
publică 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ambulatorii integrate 
spitalului 

Proprietate 
publică 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Policlinici Proprietate 
publică 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Dispensare medicale Proprietate 
publică 

7 7 2 1 2 0 1 1 1 1 

Centre medicale de 
specialitate 

Proprietate 
privată 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Cabinete medicale de 
medicină generală 

Proprietate 
privată 

0 6 3 4 3 0 0 0 0 0 

Cabinete medicale școlare Proprietate 
publică 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

Cabinete medicale de 
familie 

Proprietate 
publică 

0 0 0 0 18 5 5 7 0 0 

 Proprietate 
privată 

0 0 0 0 0 2 2 3 9 9 

Cabinete stomatologice Proprietate 
publică 

0 0 0 0 3 4 4 5 0 0 

 Proprietate 
privată 

0 3 2 3 3 4 5 4 8 10 

Cabinete medicale de 
specialitate 

Proprietate 
privată 

0 0 0 0 2 11 14 18 13 11 

Farmacii Proprietate 
publică 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Proprietate 
privată 

0 4 6 4 4 5 7 7 9 7 

Puncte farmaceutice Proprietate 
privată 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Creșe Proprietate 
publică 

2 2 2 3 1 1 0 1 1 1 

Laboratoare medicale Proprietate 
publică 

0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 

 Proprietate 
privată 

0 2 2 1 2 3 3 4 4 7 

Laboratoare de tehnică 
dentară 

Proprietate 
privată 

0 2 2 0 0 0 4 5 5 6 

Alte tipuri de cabinete 
medicale 

Proprietate 
privată 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
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Situația privind structura ponderii categoriilor de unități sanitare, pe forme de proprietate, 

la nivelul anului 2013, în municipiul Moreni, relevă dominanța structurilor de tip privat (Fig.26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25 Cele mai dinamice trei categorii de unității sanitare în perioada 2003-2013 din municipiul 
Moreni 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 

12%

88%

Proprietate publică

Proprietate privată

 

Fig.26 Ponderea categoriilor de unități sanitare pe forme de proprietate la nivelul anului 2013 în 
municipiul Moreni 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 
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Dinamica evoluției numărului de paturi în unitățile sanitare (Tabel nr.26), în perioada 

analizată, se înscrie pe un trend descendent, atât la nivel județean, cât și la nivelul municipiului 

Moreni. Astfel, la nivelul municipiului Moreni, numărul de paturi s-a redus cu aproape 50% în 

perioada analizată, o valoare mai mare, comparativ cu cea înregistrată la nivelul județului (40%). 
Tabel nr.26 Evoluția numărului de paturi în unitățile sanitare pe categorii de unități sanitare în perioada 

1990-2013 la nivelul județului Dâmbovița și municipiului Moreni. 

  Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

Personalul medico-sanitar  

Analizând dinamica numărului personalului medico-sanitar, ce revine la 1000 de locuitori, 

la nivelul municipiului Moreni (Tabel nr.27), putem remarca în cazul medicilor, că valorile 

înregistrate scad de la 1,8 la 1,7, față de situația înregistrată la nivel județean, unde pentru aceeași 

perioadă, valorile rămân relativ constante (1,2). Chiar dacă situația este ceva mai bună decât la 

nivel județean, deficitul de medici este destul de însemnat, dacă ne raportăm la valoarea 

înregistrată la nivelul României în anul 2012 (2,5- valoare ce este la rândul ei mai mică decât 

media înregistrată la nivelul UE de 3,4)13. Însă, îngrijorătoare este tendința de scădere înregistrată 

la nivelul municipiului Moreni, ceea ce poate determina, în viitor, dificultăți privind asigurarea, 

din punct de vedere calitativ, a actului medical.  

                                                             

13 Health at a Glance: Europe 2014, OECD;  http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm 

  1992 1996 2000 2004 2008 2010 2012 2013 

Total Dâmbovița Medici 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Municipiul 
Moreni 

 1,8 1,8 1,5 1,8 1,4 1,6 1,7 1,7 

Total Dâmbovița Stomatologi 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Municipiul 
Moreni 

 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 

Total Dâmbovița Farmaciști 0 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Municipiul 
Moreni 

 0 0 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Total Dâmbovița Personal sanitar mediu 4,3 4,5 4,3 4,5 4,8 4,7 4,9 4,9 

Municipiul 
Moreni 

 7 6,7 6 6,1 5,9 6,7 6,7 6,7 
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Tabel nr.27 Dinamica evoluției numărului de personal medico-sanitar la 1000 de locuitori în județul 
Dâmbovița și municipiul Moreni pentru perioada 1992-2013 

Sursa: INS și Primăria Municipiului Moreni 

O situație ceva mai bună se înregistrează în cazul stomatologilor și farmaciștilor, care, 

pentru aceeași perioadă analizată, au înregistrat creșteri, atât la nivel județean cât și la nivelul 

municipiului. Astfel, în cazul primilor, valoarea a crescut chiar și de patru ori la nivelul 

municipiului Moreni (0,1 în 1996 la 0,4 în 2013). Această creștere poate fi explicată prin faptul că 

cele două profesii sunt și cele mai liberale, cele două sectoare fiind și primele privatizate.  

  1990 1994 1998 2002 2006 2010 2012 2013 

În spitale 
(inclusiv în 
centre de 
sănătate) 

Total 
Dâmbovița 

4082 3209 3183 3161 2408 2699 2568 2568 

 Municipiul 
Moreni 

387 280 263 260 199 190 190 190 

În creșe Total 
Dâmbovița 

: : 985 289 112 281 285 394 

 Municipiul 
Moreni 

: : 200 30 : 50 50 50 

 

Fig. 27 Ponderea categoriilor de personal medico-sanitar la nivelul anului 2013 în municipiul Moreni 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 
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În ceea ce privește personalul sanitar-mediu, valorile înregistrate în perioada analizată 

rămân relativ constante, atât la nivel județean cât și la nivelul municipiului. Chiar dacă situația 

este ceva mai bună în cazul municipiului Moreni (valorile fiind peste cea înregistrată la nivelul 

României, în anul 2012), deficitul de personal rămâne însemnat (media la nivelul UE era în anul 

2012 de 8.0).  

Pentru anul 2013, ponderea personalului sanitar-mediu era de 73%, fiind categoria de 

personal medico-sanitar cea mai numeroasă în municipiul Moreni (Fig. 27).  

Dinamica pozitivă se datorează în special categoriei medicilor de familie, care reprezentau 

la nivelul anului 2013, 90% din numărul medicilor ce activau în sectorul privat.  

Analizând dinamica numărului de medici pe forme de proprietate (publică și privată), se 

poate observa că numărul medicilor din sectorul public rămâne în continuare mai mare decât în 

sectorul privat, chiar daca numărul acestora a scăzut la 26 de medici în 2013 față de 47 în 1990 

(Fig.28). În privința numărului de medici ce activează în sectorul privat, tendința generală este de 

creștere, acest segment ajungând în 2013 să reprezinte aproximativ 27,8% din numărul total de 

medici existenți la nivelul municipiului Moreni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.28 Evoluția numărului de medici pe forme de proprietate 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 
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O evoluție interesantă o are dinamica numărului de medici stomatologi, pe forme de 

proprietate (publică și privată), numărul medicilor stomatologi din sectorul public scăzând foarte 

mult, în perioada analizată.  

Astfel, se ajunge la situația în care, începând cu anul 2011, în statistici să nu mai fie 

înregistrat nici un medic stomatolog (Fig. 29).  
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Fig.30 Evoluția numărului de farmaciști pe forme de proprietate 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 

 

 

Fig. 29 Evoluția numărului de medici stomatologi pe forme de proprietate 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 
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 În privința numărului de medici stomatologi ce activează în sectorul privat, tendința 

generală este de creștere, acest segment ajungând, începând cu anul 2011, să reprezinte 100% din 

numărul total existent la nivelul municipiului Moreni.  

Din graficul evoluției numărului de farmaciști pe forme de proprietate, se poate remarca 

tendința generală de creștere a celor care activează în sectorul privat (Fig.30). 

De altfel, comparativ cu celelalte tipuri de personal medico-sanitar, numărul farmaciștilor 

din sectorul privat a fost cel care a înregistrat o dinamica pozitivă, pe întreaga perioada analizată. 

Una din cauze ar fi și faptul că, în municipiul Moreni, de sectorul medical privat putem vorbi 

doar după 1997, când apar primele înregistrări în statistică a farmaciștilor, sectorul farmaceutic 

fiind însă și cel mai dinamic, comparativ cu celelalte sectoare medicale. 

Evoluția numărului personalului sanitar mediu este asemănătoare cu evoluția numărului 

de medici, tendința fiind de scădere pentru numărul celor care activează în domeniul public, și de 

creștere pentru cei care activează în mediul privat (Fig. 31). 

Spitalul municipal Moreni este principala instituție publică ce asigură servicii din sfera 

sănătății pe raza municipiului, dar și pentru localitățile din imediata vecinătate. Instituția, sub 

denumirea actuală, funcționează din anul 1973, în anul 2008 trecând printr-un proces de 

reabilitare. Structura organizatorică a unității conform Ord. M.S. Nr. 703/1 iunie 2010 este 

următoarea: 
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Fig. 31 Evoluția numărului personalului sanitar-mediu pe forme de proprietate 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 
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Secții Număr 
paturi 

 
 

Secții Număr 
paturi 

Medicină internă 50  A.T.I. 5 
Pediatrie 25  Obstetrică-ginecologie 13 
Chirurgie generală 25  Neonatologie 7 
Cardiologie 25  Total 190 
Recuperare, medicină fizică și 
balneologie 

40                              Sursa PUG Moreni 2012  

 

În prezent, cea mai mare deficiență la nivelul spitalului, în afara numărului de specialiști, 

este dată de lipsa echipamentelor medicale moderne. Un prim pas, în această direcție, este făcut la 

începutul anului 2015, prin finanțarea acordată de Ministerul Sănătății, în valoare de aproximativ 

15 miliarde de lei, pentru cumpărarea de aparatură medicală de înaltă performanță.  

Pe raza municipiului Moreni mai funcționează Centrul de Recuperare și reabilitare a 

Persoanelor cu handicap Țuicani-Moreni, subordonat administrativ-financiar primăriei. Acesta 

este amplasat în cartierul cu același nume, asigurând servicii de specialitate pentru un număr de 

126 persoane cu vârste cuprinse între 18-60 ani, având handicap mental, neuro-psihic, associate și 

cu handicap locomotor. În cadrul centrului sunt angajați un număr de 93 salariați, misiunea 

centrului fiind de reintegrare la nivelul societății și al comunității, a persoanelor cu problemele 

menționate anterior. Numărul persoanelor găzduite depășește cu mult standardele stabilite prin 

Ordinul 67/2015, ce prevede o suprafață minimă de 6 m2 de persoană.  

Ca urmare, în vederea reabilitării și modernizării centrului (pentru a se încadra în 

standardele minime de calitate) este necesară includerea lui în proiectele viitoare ce vor viza 

îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale existente la nivelul municipiului Moreni 

pentru a îndeplini standardele minime existente la nivel european. 

2.8 PIEȚELE AGROALIMENTARE 

Comerţul cu produse agroalimentare se realizează în Complexul Comercial- Piaţa 

Agroalimentară Moreni, situată în zona centrală, spaţiu ce a beneficiat de investiții majore în anul 

2008, dar care necesită investiţii pentru pentru asigurarea accesibilității, zona nefiind deservită de 

spații de parcare amenajate corespunzător pentru un comerț conform normativelor europene 

(Foto. 3). 
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2.9 PATRIMONIUL ARHITECTURAL ȘI CULTURAL. IDENTITATEA LOCALĂ 

Patrimoniu cultural și identitatea locală reprezintă acele elemente importante, lăsate ca 

moștenire de generațiile anterioare și pe care comunitatea locală are obligația de a le păstra, 

nealterate, pentru viitor. 

Patrimoniul cultural, la nivelul municipiului Moreni, este reprezentat printr-o serie de 

monumente istorice și arhitecturale de valoare deosebită, incluse pe Lista Monumentelor Istorice.  

Astfel, pe raza municipiului au fost identificate urmele așezării medievale de la Moreni-

Piscu, datând din perioada medievală târzie, sec. al XVII-XIX, dar și două biserici ortodoxe, una 

datând din anul 1868 (Biserica Schimbarea la Față), respectiv 1891 (Adormirea Maicii Domnului, 

Sf. Dimitrie):                    Lista monumentelor istorice și arhitecturale 

Cod LMI (Lista 
Monumentelor 

Istorice)  

Categorie Nume Reper Descriere 

DB-I-s-B-17081 Monument 
istoric 

Aşezarea medievală de la Moreni – 
Piscu 

http://ran.cimec.ro/sel.asp 

la 2 km E de localitate şi 
la 1 km N de şoseaua spre 
Filipeştii de Pădure, pe un 
platou al dealului Moreni 

așezare civilă, 
epoca medievală 
târzie (sec. XVII 

- XIX) 

DB-II-m-B-17583 Monument 
arhitectural  

 

Biserica Adormirea Maicii Domnului, 
Sf. Dimitrie 
http://www.cimec.ro/scripts/Monume
nte/Biserici/sel.asp 

Moreni  (str. Cimitirului) Biserică 
ortodoxă 

DB-II-m-B-17584 Monument 
arhitectural 

 

Biserica Schimbarea la Faţă 
http://www.cimec.ro/scripts/Monume
nte/Biserici/sel.asp 

Moreni  

(str. Mihai Viteazu 3) 

Biserică 
ortodoxă 

Sursa: http://www.cimec.ro/Baze-date-online.html 

 

Foto.3 Piața agroalimentară 

(arhivă personală) 
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Alte elemente atractive existente la nivelul orașului sau aflate în imediata proximitatea 

sunt: 

 Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial (1916-1918);  

 Sondele de foraj şi extracție petrol și siturile petrolifere;  

 Muzeul de artă şi tradiţii, localizat în incinta Şcolii Gimnaziale Nr.1 Moreni, cu 

patrimoniu de peste 500 de exponate (cărţi vechi, mărturii din industria petrolului, picturi, 

ceramică populară etc.)14;  

 Ruinele buncărelor construite de germani, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial;  

 Ruinele tunelurilor de legătură cu municipiul Ploiești; 

 Stadionul municipal „ Flacără”; 

 Circuitul de Motocros, inclus în calendarul competițional al Federației Române de 

Motociclism15. 

Un aspect important privind identitatea locală este cel legat de exploatarea petrolului, 

localitatea având o istorie interesată privind extragerea „aurului negru”. Astfel, în 1961 a fost dată 

în folosință prima exploatare petrolieră din România, și a treia a nivel mondial, și tot aici, 

americanii au folosit pentru prima dată sistemul de foraj Rotary16. Un eveniment negativ, legat de 

exploatare petrolului, este și incendiul izbucnit în anul 1929, care a durat până în anul 1931 

cunoscut sub numele de „Focul de la Moreni”, dar care a adus notorietate urbei, la vremea 

respectivă.   

Din dorința de a promova, din punct de vedere touristic, valorile arhitecturale și culturale 

locale, dar și elementele de identitate locală, primăria municipiului Moreni a implementat în 

perioada 2012-2013 proiectul „Redescoperă flacăra petrolului”, un proiect cofinanțat prin POR 

2007-2013; Axa Prioritară 5-„Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major 

de Intervenție 5.3-„Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul 

creșterii atractivității României ca destinație turistică”.  

                                                             

14 http://ccmorenidb.club.edu.ro/sc1/ 

15 http://www.frm.ro/wp-content/uploads/Calendar-FRM-PROVIZORIU-11.01.2016.pdf 

16 http://www.primariamoreni.ro/static/files/materiale_realizate_proiecte_ue/Brosura_prezentare_Moreni_PODCA.pdf 
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Proiectul a urmărit realizarea următoarelor obiective17:  

 realizarea unui studiu, cu privire la alegerea celor mai bune târguri şi expoziţii, în vederea 

realizării unei promovări cât mai eficiente; 

 participarea la 8 târguri şi expoziţii, pe parcursul celor 2 ani de implementare, cu scopul 

creării vizibilităţii şi promovării turismului în zonă, atragerii de turişti străini şi români şi 

includerii zonei în circuitele turistice; 

 crearea unui portal de turism (www.redescopera-moreni.ro), care permite accesarea de 

informaţii cât mai diversificate şi de interes turistic; 

 realizarea şi distribuirea de materiale promoţionale indoor şi outdoor, pe parcursul 

derulării proiectului; 

 marketing online (marketing prin internet), pe parcursul celor 2 ani de implementare; 

 organizarea şi desfăşurarea a doua festivaluri, direcţionate către toate categoriile de turişti, 

câte unul în fiecare an de implementare. 

Patrimoniu cultural și identitatea locală sunt promovate și prin cele 12 manifestări socio-

culturale, organizate de primăria municipiului Moreni și Consiliul Local, pe parcursul unui an 

calendaristic.  

De asemenea, municipiul Moreni este înfrățit, din data de 7 martie 2007, cu municipiul 

Torres Novas, din Portugalia, relația de colaborare dintre cele două localități reprezentând o 

modalitate de a realiza schimburi culturale prin intermediul diverselor proiecte derulate în comun 

(proiectul „Ambasadorul de Tineret 2B”, finanțat de Comisia Europeană, prin Programul 

Tineret în acțiune). Acesta își propune, printre obiectivele specifice, „dezvoltarea interactivă a 

inter-culturalismului, promovarea schimburilor culturale şi încurajarea creației culturale în 

contextul multilingvismului, din Uniunea Europeană” 18. 

 

                                                             

17 http://www.redescopera-moreni.ro 

 

18 http://www.primariamoreni.ro/proiecte#contract4 
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2.10 TRANSPORTUL LOCAL 

 

Așa cum am menționat în subcapitolul „rețeaua stradală”, infrastructura de transport, 

aferentă municipiului Moreni, este influențată în principal de relief, acesta manifestându-se 

favorabil sau restrictiv, din punctul de vedere al accesibilității zonelor funcționale ale oraşului. 

Un alt element, ce poate influența transportul local, este dat de calitatea rețelei stradale și ne 

referim aici la calitatea cuverturii asfaltice și capacitatea portantă a acesteia. 

În prezent, la nivelul municipiului Moreni, există trei categorii de străzi, din punctul de 

vedere al parametrilor calitativi menționați anterior: 

 drumuri modernizate reabilitate (str. 

Republicii și A.I. Cuza)  

 drumuri modernizate nereabilitate 

(includem aici atât străzile asfaltate, a 

căror îmbrăcătura asfaltică se află într-un 

stadiu avansat de degradare, cât și cele 

neasfaltate – Foto. 4.) 

 drumuri nemodernizate 

 

Trama stradală este dezvoltată pornind de la cele două drumuri județene ce străbat 

localitatea DJ710A și DJ720, fiind modernizată în cea mai mare parte (aproximativ 90%). 

Arterele secundare deservesc zonele rezidențiale, industriale, comerciale sau mixte, fiind într-un 

stadiu de degradare destul de evident. 

În privința evoluției parcului auto deținut de administrația locală, numărul de vehicule a 

scăzut constant, după 1990 fiind înregistrată aceeași tendință ca și la nivel județean. Astăzi nu mai 

există nici un vehicul în patrimoniul autorității locale, transportul la nivel local fiind asigurat de 

transportatori privați. Transportul interurban se desfășoară tot în regim privat, prin intermediul  

transportatorilor licențiați, predominând cursele spre municipiul Târgoviște.  

 

Foto. 4. Drumuri modernizate nereabilitate  

(Bulevardul Petrolului-arhiva personală) 
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Frecvența acestora este de 

aproximativ 20 de minute și 

se realizează, în special, cu 

vehicule de tip microbuz.  

O problemă a acestor 

vehicule este cea legată de 

confortul oferit pasagerilor, 

care, de cele mai multe ori, 

este la limită (Tabel nr.28). 

 

 

Tabel nr.28 Evoluția transportului public local de pasageri la nivelul județului Dâmbovița și 
municipiul Moreni în perioada 1990-2003 (număr) 

Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni 

 

În privința parcajului, se remarcă lipsa parcărilor amenajate, dar mai ales suprasolicitarea 

celor deja existente, în zona centrală și în apropierea instituțiilor de importanță publică. Acest 

lucru este evident dacă ținem cont că numărul mediu anual de înmatriculării în perioada 2010-

2015 a fost de 1253 de înmatriculări (Fig. 32).  

O măsură importantă ce ar trebui să fie avută în vedere administrația locală, odată cu 

reabilitarea rețelei stradale, este și proiectarea unor parcări adecvate, conform standardelor 

moderne, sau redimensionarea celor deja existente. Acest lucru trebuie realizat ținând cont de 

disponibilitatea spațiului public, dar în acord cu cerințele privind și celelalte aspecte, esențiale 

unei bune calități a locuirii (spații verzi, locuri de joacă, poluare). 

  1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2013 2014 

Autobuze și 
microbuze 

Total 
Dâmbovița 

62 75 72 73 56 19 69 47 32 40 

Municipiul 
Moreni 

5 7 4 4 4 4 9 0 0 0 

0

500

1000

1500

2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fig.32 Evoluția numărului de înmatriculării în perioada 2010-2015 în 
municipiul Moreni 

(Sursa INS și Primăria Municipiului Moreni) 
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Un alt aspect important, ce ar trebui abordat de autoritățile locale, privind transportul în 

comun, este și legătura cu Parcul Industrial, existent în partea de est a municipiului. Astfel, în 

prezent, transportul persoanelor ce-și desfășoară activitatea în incinta parcului este asigurat 

exclusiv de către firmele rezidente aici și implică anumite restricții, ceea ce uneori aduce 

dificultăți în desfășurarea activității (orarul curselor, gradul de ocupare etc.). O soluție ar fi 

crearea unei linii directe, în parteneriat public-privat, pentru transportul persoanelor ce-și 

desfășoară activitatea în incinta parcului industrial, care să funcționeze la intervale regulate, 

stabilite de comun acord de către toți cei implicați. 

În vederea eficientizării transportului local, propunem câteva soluții, ce ar trebui avute în 

vedere, în eventualitatea unor investiții viitoare: 

 demararea realizării șoselei de centură (traseul a fost deja propus printr-un proiect), care 

să preia traficul de tranzit de mărfuri și pasageri; 

 modernizarea tramei stradale existente, prin refacerea cuverturii asfaltice sau chiar 

reproiectarea, acolo unde este cazul, astfel încât să poată prelua traficul auto și pietonal, 

preconizat în viitor; 

 sprijinirea de către autoritățile locale, prin crearea unei linii de transport directe spre și 

dinspre Parcul Industrial, cu atât mai mult cu cât se preconizează extinderea activităților 

economice din această zonă; 

 amenajarea spațiilor de parcare existente și crearea altora noi, cu predilecție în zona 

centrală; 

 dezvoltarea unor linii de transport în comun pentru cele patru cartiere mărginașe ale 

municipiului: Bana, Tisa, Țuicani și Pleașa; 

 dezvoltarea infrastructurii pentru folosire de vehicule nepoluante (trasee de biciclete). 
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2.11 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

 

Deșeurile produse de populație, dar și ca urmare a activităților economice, reprezintă 

astăzi, prin cantitatea generată, un factor important din punctul de vedere al degradării condițiilor 

de mediu. De aceea, gestionarea acestei probleme devine un element vital, de care 

municipalitatea ar trebui să țină seama în perioada următoare. 

Importanța managementului deșeurilor este recunoscută și prin faptul că la nivelul 

județului Dâmbovița, a fost finanțat în perioada 2008-2010, prin programul ISPA, proiectul 

„Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide în județul 

Dâmboviţa”19,20, proiect ce a urmărit dezvoltarea infrastructurii de mediu, în vederea 

îmbunătățirii, protejării şi menţinerii calităţii mediului în judeţul Dâmboviţa. În cadrul acestui 

proiect, a fost implicat, prin intermediul autorităților publice locale, și municipiul Moreni, iar 

printre obiectivele proiectului s-au regăsit înființarea unui serviciu de colectare a deșeurilor 

menajere pentru gospodăriile populației, dar și dotarea cu echipamente de curățenie a oraşelor și 

organizarea colectării selective a materialelor reciclabile.  

O consecință a acestui proiect a fost și închiderea rampei de depozitare a deșeurilor, 

existentă la nivelul municipiului, în anul 2008. Până în acel an, deșeurile municipale generate, la 

nivelul localității, erau depozitate pe malul stâng al Cricovului Dulce, pe un teren în suprafață de 

aproximativ 8,6 ha. Amplasamentul nu era amenajat corespunzător standardelor de protecție a 

mediului, fiind un real pericol privind poluarea aerului, solului și a apei.  

 Pe raza municipiului Moreni existau, conform Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Dâmboviţa, în anul 2011, mai multe depozite de deșeuri periculoase, provenite de la 

agenții economici ce-și desfășoară activitatea în Moreni (Tabel nr.29). 

 

 

                                                             

19 http://portal2.cjd.ro/ispa/index.php 

20 https://www.cjd.ro/fisiere/cjd/raport2008-2009/IV.%20PROIECTE%20CU%20FINANTARE%20EXTERNA.pdf 
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 Tabel nr. 29 Depozite deșeuri periculoase pe raza municipiului Moreni 

Firmă Profil de activitate Localitate Deșeuri Cantitate (t) 

    anuală  stocată 

CN Romarm – 

Automecanica 

Moreni 

Fabricare de 
armament și muniție 

Moreni Slamul contine compusi 

ai cromului, cuprului,zincului, 
cadmiului,cianura 

0 320 

SNP PETROM 
SA* 

- Sucursala 

Targoviste 

Extracția țițeiului Moreni țiței 1318 12400 

 *cantitate ce provine de la opt locații: trei locații Moreni, Teiș, Ochiuri, Bucșani, Cobaia, Saru. 

            Sursa: Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa 

Aceste depozite necesită o atenție deosebită, atât din parte autorităților locale, cât și a 

celor cu atribuții specifice, în sensul monitorizării și prevenirii riscurilor generate în special de 

depozitarea acestora.   

 În prezent, colectarea deșeurilor se realizează la nivelul întregului municipiu (o situație 

mai precară fiind în zonele periferice), neexistând însă o colectare selectivă, în vederea reutilizării 

materialelor reciclabile. În vederea unei mai bune gestionări a deșeurilor, generate la nivelul 

localității, propunem: 

 realizarea și implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul 

municipiului, în concordanță cu obiectivele propuse prin proiectul „Reabilitarea colectării, 

transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide în județul Dâmboviţa” (conform PUG 

Moreni 2012, aproximativ 15% din deșeurile reciclabile sunt valorificate prin ISPA); 

 demararea unor programe de conștientizare a populației privind importanța depozitării 

deșeurilor, dar și a colectării și sortării materialelor reciclabile; 

 inițierea de parteneriate public- private, privind colectarea și reciclarea materialelor 

reutilizabile. 
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III.3 CAPITALUL SOCIAL 

 

3.1 STRUCTURA ȘI DINAMICA POPULAȚIEI 

Componentele sistemului socio-economic. Componenta demografică.  

Populația, sau componenta demografică, reprezintă cea mai importantă componentă a 

sistemului social, cultural şi economic (Fig. 33). Din punct de vedere demografic, pentru 

Municipiul Moreni, este necesară analizarea următoarele aspecte: 

 evoluţia numărul de locuitori (populația stabilă), din perioada 1993-2014; 

 structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la ultimele două recensăminte;  

 mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei;  

 disfuncţionalităţile privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor 

de muncă; 

 evoluţia populaţiei în ultimii ani şi prognoza populaţiei după modelul de creştere 

biologică, bazat pe creşterea naturală a populaţiei (spor natural) şi modelul de creştere 

tendenţială, prin luarea în considerare a sporului mediu anual (spor natural şi migratoriu) 

înregistrat în ultimii ani; 

 resursele de muncă şi populaţia ocupată şi evidenţierea aspectelor sociale rezultate ca 

urmare a mutaţiilor în structura populaţiei ocupate, precum şi cele rezultate din 

mobilitatea populaţiei şi a forţei de muncă. 

Pentru a se putea face o analiză amănunţită a detaliilor dintr-un anumit sistem teritorial, 

este necesară analizarea acestei componente, ȋn primul rând din punctul de vedere al evoluţiei 

acesteia ȋntr-un anumit interval de timp, precum şi structura din anumite puncte de vedere, ȋn 

special ȋn funcţie de componentele de bază– populaţie feminină/ populaţie masculină, a vârstei 

acesteia, dar şi din punctul de vedere al apartenenţei la o etnie sau la o confesiune.  

Modificările de statut apărute de-a lungul timpului pentru aşezarea geografică Moreni au 

influenţat toate componentele existente ȋntr-un sistem social-economic. 
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Fig. 33 Elementele componente ale sistemului funcțional al Municipiului Moreni 

 

Tendinţe ȋn evoluţia demografică a Municipiului Moreni  

Acordarea statutului de “oraş” şi apoi a celui de “municipiu” influenţează destul de mult 

particularităţile demografice, ȋn special cele de natură economică, care la rândul lor antrenează 

sistemul relaţional social. Pe lângă acest factor politico-administrativ, există o multitudine de 

factori care influenţează situaţia demografică a unei localități.  

Municipiul Moreni are avantajul poziţiei geografice, ȋntr-un spaţiu ce-i permite o densitate 

a populației de circa 3712lok/km2. Astfel, răspândirea geografică a populației este influențată de 

relief, factori pedoclimatici, de rețeaua hidrografică, bogățiile subsolului și solului, de extinderea 

spațiului agricol şi a celui forestier. Acțiunea conjugată a acestor factori a constituit de-a lungul 

timpului suportul modificărilor demografice și economice. Politica demografică a ȋnregistrat 

perioade restrictive şi perioade pronataliste, în special după jumătatea secolului al XX-lea, 

stimulând natalitatea, ocrotirea copilului şi protejarea familiei. Creșterea sau descreșterea 

RELAȚIA 
COMPONENTEOR 
FUNCȚIONALE ÎN 

MUNICIPIUL 
MORENI 

COMPONENTA 

- SPATIUL GEOGRAFIC DE 
LOCUIRE ȘI ACTIVITATE -  

COMPONENTA  

- TOTALITATEA RESURSELOR 
ŞI A POSIBILITĂŢILOR DE 
VALORIFICARE -  

COMPONENTA  SOCIALĂ  

- POPULAŢIA ŞI RELAŢIILE  
INTERUMANE -  

COMPONENTA CULTURALĂ 

- MOȘTENIREA CULTURALĂ ȘI 
CAPACITATEA MENȚINERII 
AUTENTICITĂȚII CULTURALE -  
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numărului populaţiei este determinată de dinamica naturală a populaţiei, de mobilitate, de 

fertilitate, etc. Fenomenul demografic cel mai important care caracterizează evoluţia populaţiei 

Municipiului Moreni este acela al îmbătrânirii demografice, această situație fiind asemănătoare 

cu cea prezentă la nivelul judeţului Dâmboviţa şi la nivelul ţării (Fig. 34). 

 

 
     Sursa: DJS Dâmboviţa 

Din reprezentarea grafică ce analizează evoluţia numărului de locuitori pentru perioada 

1998-2012 rezultă o situaţie oscilantă descrescătoare. Evolutiv, remarcăm mai multe intervale de 

timp, ȋn care sunt ȋnregistrate momente de creştere, aşa cum este situaţia prezentă ȋn intervalul 

1993-1998, urmată de o perioadă de scădere lentă ȋnregistrată ȋn perioada 1999-2001.  

Situaţia se schimbă rapid, când este ȋnregistrată o scădere accentuată ȋn doar 2 ani. Din 

2002-2007 este o relativă menţinere a uniformitătii evolutive, ca urmare a unor factori economici 

pe fundamentul unei creşteri economice generale, situaţie când capătă şi statutul de “municipiu”.  

Din păcate, tendinţa de scădere se accentuează după această dată şi ȋşi menţine trendul 

descrescător până ȋn 2012, fără a se remarca o situaţie de redresare pentru perioada următorilor 

ani. 

a. Bilanţul natural al populaţiei ȋn Municipiul Moreni 

Tendinţele evolutive ale populaţiei ȋn acest spaţiu geografic al Municipiului Moreni 

depind, ȋn primul rând, de raportul dintre natalitate şi mortalitate (Fig. 35). Ȋn ultimii ani, ȋn 

România acest raport este defavorabil natalităţii. 



 

98 

 

Municipiul Moreni nu face excepţie ȋn ceea ce priveşte acest raport negativ, natalitatea 

fiind vizibil cu valori sub cele ale mortalității. Procesul de îmbătrânire demografică este factorul 

care influențează cel mai mult acest bilanț natural, la care se poate adăuga, ca factor din ce ȋn ce 

mai vizibil, deplasarea definitivă a populației tinere spre zonele urbane din apropiere, spre 

străinătate, deci ȋn afara graniţelor, dar şi spre mediul rural, ultimul tip fiind ȋntr-un procent destul 

de scăzut. 

Bilanţul natural sau sporul natural al populaţiei Municipiului Moreni analizat pe perioada 

1993-2012 pune ȋn evidenţă, la fel ca şi ȋn cazul evoluţiei demografice analizate anterior, 

perioade pozitive şi negative (Fig. 35). Pozitivitatea este înregistrată ȋn prima parte a intervalului 

analizat, fiind o evoluţie inerţială a perioadei anterioare evenimentelor din anul 1989.  

 
                                         Sursa: DJS Dâmboviţa 

   

Înregistrarea unui bilanţ demografic pozitiv, ȋn limite destul de reduse ȋn raport cu 

mortalitatea, se menţine până ȋn a doua parte a anului 1997 când, pentru doar o scurtă perioadă 

devine negativ. Această situaţie este mai degrabă un rezultat obţinut ca urmare a scăderii destul 

de mari a mortalităţii. Acest din urmă indicator are tendinţe clare de creştere ȋn 2000-2001, 

ȋnregistrând unele mici oscilaţii de la un an la altul. Creşterea economică din perioada 2007-2008 

pare să-şi spună cuvântul şi ȋn rândul indicatorilor demografici, astfel că numărul naşterilor are o 

valoare superioară fragilă, faţă de cel al mortalităţii. 
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b. Structura populaţiei după vârstă şi sex 

 Analizarea structurii demografice ȋn funcţie de vârstă pe cele două sexe ȋn ultimul an de 

analiză evidenţiază tendinţele de ȋmbătrânire demografică, fenomen specific ȋntregii populaţii din 

România. Valorile din ce ȋn ce mai mici ale natalităţii pot fi observate la populaţia cu vârstă sub 

14 ani, (Fig. 36). Scăderea accentuată a populaţiei tinere, vizibilă prin reprezentarea grafică 

sintetizată pentru cele două sexe, este clară după anul 1990, când cei născuți ȋn perioada 1980-

1990 erau suficient de numeroşi.  

Fig. 36 Piramida vârstelor – structura pe grupe de vârstă şi sex ȋn anul 2012 

                                                            Sursa: DJS Dâmboviţa 

Cea mai mare valoare ȋnregistrată observabilă este pentru populaţia de 40-44 ani, rezultat 

al cadrului legislativ din anul 1967. Acesta apare ca o necesitate a ȋncurajării natalităţii, cunoscut 

fiind faptul că erau ȋnregistrate valori destul de scăzute ale acestui indicator, fapt observat şi sub 

formă grafică pentru populaţia cu vârstă cuprinsă ȋntre 45-49 de ani. 

Indicele vitalităţii populaţiei, calculat prin raportarea populaţiei tinere (0-14 ani) la 

populaţia vârstnică (peste 65 ani), este destul de scăzut, împiedicând ȋnlocuirea generaţiilor, adică 

tendinţa evolutivă a populaţiei ȋn Municipiul Moreni este de reducere constantă a populaţiei. Ȋn 

privința speranţei de viață la naştere, există o tendinţă general de creștere. Cazurile de ȋmbolnăviri 

frecvente ce au ȋn final ca rezultat o creştere a nivelului mortalităţii este mult mai des ȋntâlnit la 
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populaţia de sex masculine, şi mai redusă ȋn cazul populaţiei feminine. Ȋn acest fel, există o 

menţinere a valorilor ridicate a populaţiei feminine vârstnice, comparativ cu cea a populaţiei 

masculine, de aceeaşi vârstă. Ca exemplu, populaţia feminină de peste 80 de ani, reprezentată 

prin cele două elemente grafice, are o extindere mult mai mare faţă de cea masculină, de aceeaşi 

vârstă (Fig. 37). 

Fig. 37 Piramida vârstelor – structura pe grupe de vârstă şi sex ȋn anul 2014 

 
  Sursa: DJS Dâmboviţa 

Ce este deosebit de important ȋn privința reprezentării şi analizei piramidei vârstelor pe 

cele două grupe de vârstă și sexe, este înțelegerea modului în care, cel puţin din punct de vedere 

numeric va evolua forţa de muncă în următoarea perioadă. Astfel, populaţia cu vârstă ȋntre 5-9 ani 

va deveni populaţie aptă de muncă peste aproximativ zece ani. Dacă adăugăm și fenomenul de 

ȋnaintare ȋn vârstă a celor care astăzi au cu zece, chiar cinsprezece ani, vârsta sub pragul de 

pensionare, adică acea populaţie destul de numeroasă, observăm că forţa de muncă va deveni 

deficitară numeric în viitor, cu consecințe negative asupra veniturilor bugetare locale şi naţionale. 

Efectul poate fi amplificat ȋn cazul ȋn care se continuă fenomenul migraţiei, al deplasărilor 

definitive ȋn oraşele mari sau ȋn afara graniţelor, predominant a populaţiei tinere.  
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Se poate afirma că nu scăderea în sine a numărului populaţiei reprezintă factorul cel mai 

îngrijorător, ci faptul că acestei evoluţii i se asociază o degradare continuă a structurii pe vârste, 

datorată procesului de îmbătrânire a populaţiei. Aceasta înseamnă diminuarea grupelor de vârstă 

tinere şi creşterea celor în vârstă (peste 65 ani), proces care va afecta pe termen lung populaţia 

Municipiului Moreni.  

Cauzele acestor tendinţe evolutive sunt, înainte de toate, nivelul mai scăzut al fertilităţii, 

prin care generaţia de părinţi este înlocuită doar parţial şi, un alt factor de influenţă poate fi 

considerat migraţia, internă şi externă, care afectează mai ales tinerii cu un grad de 

profesionalizare superior. Această categorie de populaţie este cea orientată spre migraţia externă 

sau spre marile centre urbane din România, ȋn special acolo unde aceştia realizează studiile 

universitare. Prin acest fenomen migraţionist şi de scădere a natalităţii, se poate duce la un singur 

rezultat, acela al ȋmbătrânirii demografice cu consecințe în sfera economică. 

Ȋn vedere stopării acestui proces de ȋmbătrânire a populaţiei, şi ȋncetării procesului 

migraţionist, există pentru Municipiul Moreni, o singură soluție, cea de natură economică, prin 

care sunt create locuri de muncă şi, ȋn acest fel, crearea unui climat de stabilitate economico-

financiară pentru cei orientaţi spre acest proces demografic ce poate avea pe termen lung efecte 

dezastruoase.  

 

c. Structura populaţiei pe cele doua sexe ȋn Municipiul Moreni  

Ȋn privinţa evoluţiei structurii populaţiei pe cele două sexe ȋn intervalul de timp analizat, 

este destul de vizibilă dominarea numerică a populaţiei feminine (Fig. 38). Din analiza structurii 

populaţiei din Municipiul Moreni pe grupe de vârstă şi sex, această ȋmpărţire a populaţiei pe cele 

două sexe este mult mai profundă.  

Astfel, ȋn prima parte a vieţii, dominantă din punct de vedere numeric este populaţia 

masculină. Ȋn cea de-a doua parte a vieţii, uşor, se instalează egalitatea şi, apoi o dominare 

vizibilă a populaţiei feminine. Indicatorul ale cărui valori cresc accelerat este mortalitatea ȋn 

rândul populaţiei masculine adulte şi vârstnice. 
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Sursa: DJS Dâmboviţa 

Ȋn sprijinul celor afirmate, evidenţa statistică susţine prin date faptul că la 100 copii de sex 

feminin se nasc 106 copii de sex masculin. Odată cu înaintarea în vârstă, proporţia se schimbă în 

favoarea persoanelor de sex feminin. Creşterea proporţiei mai mari a femeilor odată cu vârsta se 

datorează fenomenului de supramortalitate masculină (mortalitatea este relativ mai mare în rândul 

populaţiei masculine). 

d. Starea civilă – favorabilitatea şi restrictivitatea ȋn evoluţia demografică 

Mişcarea populaţiei sau fenomenele demografice sunt determinate de anumiţi factori 

cauzali, cum ar fi elemente de stare civilă sau variabilele demografice. Acestea sunt caracteristice 

populaţiei şi intervin direct în producerea evenimentelor demografice. Cele mai importante 

componente directe sunt sexul sau genul, vârsta şi starea civilă. 

Pentru a veni ȋn sprijinul celor menţionate, este suficientă analizarea datelor privind starea 

civilă a populaţie din Municipiul Moreni, chiar dacă este surprins doar anul 2014 (Tabel nr.30). 

Situaţia este relativ asemenătoare şi pe perioade cu durată mai mare. Ȋn acest caz, este pus ȋn 

evidenţă raportul dintre cei care au statutul de “văduv” pentru cei de sex feminin şi cei de sex 

masculin, valorile fiind clar favorabile femeilor.  

Libera circulaţie a persoanelor după 1990 a determinat fluxuri de migraţie externă şi 

internă care au modificat ponderea grupelor de vârstă. Populaţia tânără, conform datelor ultimului 

recensământ, s-a redus cu o treime faţă de anul 1992, fapt care generează schimbări în mai multe 

componente demografice, dar şi ȋn ȋntreg sistemul serviciilor educaţionale.  
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Tabel nr. 30 Starea civilă a populaţie din Municipiul Moreni în anul 2014 

Populaţie 
stabilă totală 

Stare civila conform datelor statistice din 2014 

Necăsătorit (a) Căsătorit (a) Văduv (a) Divorțat (a) Persoane care 
trăiesc ȋn uniune 
consensuală 

Masculin 3834 4555 263 415 302 

Feminin 3095 4605 1271 648 302 

Sursa: DJS Dâmboviţa 

 

Aceste modificări sunt determinate de creşterea speranţei de viaţă, de reducerea ratei 

natalităţii, dar şi de schimbări comportamentale la nivel de familie şi atitudinea tinerilor faţă de 

aceasta, ȋn primul rând prin modificarea comportamentului reproductive, în sensul raţionalizării 

numărului de copii pe care o familie decide să-i aibă. 

Vârsta la care tinerii ajung să-şi întemeieze o familie este din ce ȋn ce mai ridicată, iar 

atitudinea faţă de existenţa copiilor ȋn primii ani de căsătorie este din ce ȋn ce mai scăzută. Toate 

aceste schimbări comportamentale ȋn ceea ce priveşte familia şi viaţa de cuplu au repercusiuni 

directe asupra fertilităţii şi implicit asupra natalităţii, care duce ȋn final la un bilanţ natural 

negativ. 

e. Structura etnică a populaţiei ȋn Municipiul Moreni 

Structura etnică a populaţiei în spaţiul studiat indică o zonă foarte omogenă în ceea ce 

priveşte populaţia de origine română, prezenţa altor etnii fiind nesemnificativă. Prezenţa 

populaţiei autohtone, conservarea trăsăturilor etnice proprii (antropologice, psihice, morale) 

descoperite astăzi în toate elementele de civilizaţie şi cultură, ataşează acest spaţiu la teritoriu mai 

larg de etnogeneză şi continuitate a poporului român. 

Omogenitatea etnică poate deriva şi din activităţile economice existente ȋn acest spaţiu 

geografic. Nevoia de forță de muncă specific altor etnii nu s-a impus ȋn mod deosebit. Prelucrarea 

şi exploatarea petrolului a atras forţă de muncă de etnie germană şi italiană, ȋntr-o pondere ȋnsă 

destul de redusă. Cultura locală ȋn Municipiul Moreni se bazează pe fondul românesc majoritar, 

ȋntr-un proces de aculturaţie abia sesizabil cu celelalte valori culturale ale etniilor prezente, cea 

mai importantă pondere declarată aparţinând etniei rrome, de 2% (Fig.39). Cei mai mulţi dintre 
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rromii declaraţi la ultimul recensământ sunt ȋnsă destul de slabi putători şi transmiţători ai 

valorilor culturale specifice etniei, aici fiind incluse ȋn special limba şi obiceiurile caracteristice. 

 

Sursa: DJS Dâmboviţa 

Favorabilitatea existenţei uniformităţii etnice constă ȋn uşurinţa exprimării culturale şi ȋn 

găsirea soluţiilor optime de redresare a sincopelor create la un moment dat, ȋn ceea ce priveşte 

comunicarea şi ȋnţelegerea anumitor probleme locale. Sistemul de valori este relativ unic, 

diferenţele constând doar ȋn nivelul de educaţie şi vârstă, dar acestea sunt minimale, pe lângă cele 

de natură culturală. 

f. Structura confesională a populaţiei ȋn Municipiul Moreni 

Structura confesională analizează apartenenţa religioasă a unei populaţii sau a unor 

grupuri de populaţii. Ȋn municipiul Moreni, apartenenţa religioasă se află ȋntr-o strânsă 

concordanţă cu cea etnică, dar acest lucru nu este de obicei obligatoriu. Populaţia românească, 

majoritară din punct de vedere etnic, ar putea avea orientare religioasă diferită, pe anumite 

grupuri. 

Analizând rezultatele ultimului recensământ, populaţia de religie ortodoxă este majoritară, 

prin cei 93% dintre respondenţi. Există ȋnsă populaţie, ȋn pondere redusă, de origine reformată, 

greco- catolică, creştină după evanghelie, baptistă, penticostală sau romano catolică (Fig.40). 
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Sursa: DJS Dâmboviţa religie 

Într-o pondere mult mai redusă sunt şi musulmanii sau populaţia ce are ca orientare 

religioasă cultul Martori ai lui Iehova. O bună parte ȋnsă sunt incluşi ȋn zona informaţiei 

indisponibile, la care se adaugă ateii. 

Prezenţa acestei varietăți religioase este dată de o mulţime de factori, fie geografici, aşa 

cum este poziţia geografică a Municipiului Moreni, fie bogata istorie ce a favorizat ȋn timp 

venirea populaţiei de religie catolică, indiferent că este vorba de populaţie greco-catolică sau 

romano-catolică, dar şi de activitatea economică bazată pe prelucrarea petrolului, ce a avut ca 

efect creşterea mozaicului religios, prin adăugarea la religiile existente, a altor grupuri de 

populaţii cu orientare religioasă musulmană sau altă religie. Perioada comunistă are şi ea o 

importanţa ȋn ceea ce priveşte structura confesională, favorizând la rândul său creşterea ponderii 

populaţiei fără religie, sau mai bine spus, a ateilor.  

Toţi aceşti factori, la care cu siguranţă se mai pot adăuga şi alţii, au contribuit, ȋn timp, la 

realizarea ȋntregului tablou confesional al Municipiul Moreni. 

 

 



 

106 

 

g. Nupţialitatea şi divorţialitatea ȋn Municipiul Moreni 

Situaţia nupţialităţii– fenomenul demografic ce reprezintă numărul căsătoriilor ȋntr-un 

interval de timp dat, de obicei un an ȋntr-un anumit areal geografic - ȋn Municipiul Moreni ȋn 

intervalul de timp 1993-2012 este net superioară situaţiei divorţialităţii – adică a numărului de 

divorţuri din aceeaşi unitate teritorială, ȋn acelaşi interval de timp (Fig.41). 

Favorabilitatea nupţialităţii sau avantajele pe care aceasta le oferă sunt ȋn primul rând de 

natură culturală locală. Stabilitatea familiei este dată de existenţa acesteia, de crearea cadrului 

favorabil existenţei unui număr de copii, de calitatea vieţii tuturor membrilor familiei şi, de ce nu, 

de avantajele oferite de sistemul de ȋnvăţământ. 

 

Sursa: DJS Dâmboviţa 

Divorţialitatea are valori destul de diferite ȋn intervalul de timp menţionat. Cauzele pot fi 

multiple, de la cele de ordin demografic, aici putând fi menţionate mobilităţile populaţiilor ȋn/din 

localitate, de ordin social şi de ordin cultural. Influenţa „valorilor” occidentale odată cu 

posibilitatea de a călători, din acest punct de vedere nu poate constitui un factor pozitiv. 

Pozitivitatea este relativă şi, ȋn special este legată de ridicarea nivelului de cunoaştere, de 

stabilirea unor noi standard de viaţă, de crearea dorinţei de descoperire a locurilor şi lucrurilor 

noi. Există ȋnsă şi aspectul negativ, al scăderii responsabilităţii faţă de membrii familiei, de 

familiarizare cu mediul ȋn care divorţialitatea este o stare de normalitate. Ȋn cultura locală, familia 
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şi stabilitatea ei a reprezentat o stare de fapt. După 1990, se crează uşor această “normalitate” de a 

divorţa sau de a trăi ȋn uniune consensuală o anumită perioadă de timp. Ȋn acest caz, rata 

divorţialităţii este mai redusă, ca urmare a lipsei casătoriilor, nu ca o situaţie reală.  

Efectele negative ale divorțialității se regăsesc de cele mai multe ori ȋn educaţia copiilor 

şi, mai ales, ȋn acel comportament deviant al acestora, care este dat tocmai de inexistenţa unui 

echilibru familial.  

 

Sursa: DJS Dâmboviţa 

Evoluţia numărului de căsătorii din Municipiul Moreni oferă imaginea stabilităţii familiale, 

specifice culturii locale. Există ȋnsă şi anumite valori care sunt sub valorile medii obişnuite, aşa 

cum este anul 2002 sau 2011, când sunt ȋnregistrate cele mai reduse valori din perioada de timp 

analizată (Fig. 42). 

Plecându-se de la valori de 170 de cazuri ȋn anul 1993, la mai puţin de 100 ȋn anii 2011 şi 

2012, situaţia pare destul de îngrijorătoare. Acest lucru derivă din faptul că populaţia ȋn ansamblu 

este ȋn scădere, populaţia tânără este ȋn reducere numeric, la acestea adaugându-se şi creşterea 

cazurilor de uniune consensuală, ce ajunge la 302 cazuri. 
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Creşterea economică ȋnregistrată ȋn anii 2007 şi 2008 se răsfrânge şi asupra situaţiei 

familiale, contribuind indirect la crearea mediului necesar formării unei familii. Este constatat 

acest lucru, prin numărul destul de ridicat al cazurilor ȋnregistrate. Este o situaţie complexă, la 

care contribuie mai mulţi factori: ȋn primul rând este creşterea economică, materializată ȋn 

creşterea veniturilor populaţiei, la care se adaugă stabilitatea locală a locuitorilor, fiind ȋn cea mai 

mare parte legaţi de locul de muncă, de numărul de locuinţe cumpărate sau construite (lucru 

vizibil ȋn statistica oferită la acest capitol), de stabilitatea emoţională locală, exprimată prin 

stabilitatea socială.  

Acelaşi interval de timp bazat ȋn bună parte pe o creştere economică, nu neapărat la nivelul 

Municipiului Moreni, ci la nivel general (putându-se dezvolta şi navetismul), s-a materializat şi 

prin apariţia şi dezvoltarea sectorului privat ȋn economie, sănătate şi alte domenii atractive. 

 

h. Mobilitatea spaţială a populaţiei – tendinţe şi căi de redresare 

În cadrul migraţiei se pot distinge: 

 mobilitatea internă, în cadrul aceleiaşi ţări, între unităţi teritorial-administrative, între sate 

şi oraşe; 

 migraţia internaţională sau externă.  

Convenţional, se consideră migraţie numai cea care este însoţită de schimbarea 

domiciliului legal al persoanei respective. În acest caz, vom analiza populaţia care a schimbat 

domiciliul pentru o altă localitatea de destinaţie (sau de sosire). Masele de persoane în migraţie 

constituie fluxuri migratorii. Calculat ca diferenţă între numărul de stabiliri de domiciliu şi de 

plecări, sporul migraţiei relevă creşterea sau diminuarea populaţiei datorată fluxului urban-rural 

sau urban-urban, aşa cum sunt suficient de numeroase cazurile pentru locuitorii plecaţi din 

Municipiul Moreni. Descrierea statistică a mobilităţii interne şi a migraţiei internaţionale se face 

cu ajutorul ratelor, similar ratelor mişcării naturale a populaţiei.  

Migraţia este un fenomen demografic sensibil la evoluţiile din domeniul economic, fiind 

un barometru al oportunităţilor sau lipsei acestora de pe piaţa muncii. Astfel, situaţia comparativă 

a plecărilor şi stabilirilor arată un spor migrator pozitiv şi o atractivitate ridicată pentru stabilire în 

oraşele mari, ce pot oferi suport economic şi educaţional.  
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La nivelul municipiului Moreni, raportul dintre stabilirile de domiciliu și plecări arată o 

tendință generală de creștere a primelor până în anul 2000, acesta fiind și anul în care tendința se 

inversează, numărul persoanelor ce părăsesc localitatea fiind din ce în ce mai mare (Fig. 43). 

 
Sursa: DJS Dâmboviţa 

 

Migrația internă reprezintă schimbările de domiciliu și stabilirile temporare de reședință în 

altă localitate decât cea de domiciliu în interiorul spațiului geografic al Municipiului Moreni. 

Schimbarea domiciliului s-a înregistrat în cazul persoanelor pentru care organele de poliție au 

înscris noul domiciliu în cartea de identitate si în fișa de evidență a persoanei. Nu sunt incluse 

schimbările de domiciliu în interiorul aceleiași localități când sunt înregistrate mutații odată cu 

schimbarea domiciliului sau odată cu căsătoria. 

Tendințe şi căi de redresare a situației demografice actuale ȋn Municipiul Moreni – 

prognoza demografică. Pentru a realiza prognoza populaţiei, s-a luat în considerare mişcarea 

totală - naturală şi migratorie în perioada precedentă. Bilanţul demografic natural şi migratoriu s-

au considerat constante pentru perioada previzionată. Prin metoda sporului total s-a stabilit mai 

întâi sporul mediu anual al populaţiei în ultimii 5 ani, respectiv intervalul 2008-2012, -235 

locuitori/an.  
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Prognoza accentuează scăderea rapidă a efectivului de locuitori pentru perioada următoare. 

Metoda sporului mediu anual se bazează pe analiza evoluției populației în perioada precedentă, 

care relevă o diminuare a volumului populaţiei în progresie aritmetică.  

Modelul de creştere biologică - o altă variantă a prognozei demografice, s-a realizat 

folosind modelul de creştere biologică, luând în considerare doar sporul natural. Presupunând în 

această variantă că populaţia Municipiului Moreni va fi influenţată doar de sporul natural, rezultă 

un ritm de diminuare demografică pe an. Au fost luate în considerare valorile sporului natural în 

perioada 2008-2012. Considerând că sporul natural se va menţine constant în viitorii 10 ani, 

populaţia va cunoaşte o reducere numerică şi relativ accentuată a locuitorilor. 

O altă variantă arată o reducere demografică mai puţin abruptă decât cea care a rezultat, 

dacă este luată în considerare şi sporul migrator. Chiar dacă efectivele reduse de populaţie 

născute după 1993, cu un comportament reproductiv modern şi caracterizate de o mai mare 

determinare spre migraţie în contextul liberei circulaţii a persoanelor, vor avea o contribuţie 

demografică scăzută faţă de generaţiile anterioare, creşterile sau reducerile de elevi, populaţie 

activă sau pensionari pot produce tulburări în învăţământ, piaţa muncii, în sistemul de sănătate 

sau de pensii.  

În perioada 2010-2020, efectivul cu vârsta peste 60 ani va creşte datorită intrării în acest 

segment, a persoanelor născute după încheierea păcii şi în perioada micului babyboom românesc. 

Va urma apoi o nouă scădere, corespunzătoare sosirii la vârsta pensionării, a generaţiilor din ce în 

ce mai reduse născute în perioada 1960-1966, înainte ca numărul pensionarilor să explodeze 

odată cu sosirea generaţiilor supradimensionate din “perioada natalistă”. În perspectiva 

următorilor 20 ani, populaţia cu vârsta peste 64 ani îşi va accentua importanţa în cadrul 

economiei localității şi vor creşte nevoile legate de servicii sociale şi sănătate. Populaţia de vârstă 

activă va descreşte foarte lent, dar numai până în 2027, când efectivele pletorice ale perioadei 

nataliste 1967-1989 încep să iasă la pensie şi, ca urmare, volumul de populaţie activă va intra 

într-un proces accelerat de scădere.  

Reducerea efectivului populaţiei tinere, care reprezintă un potenţial real pentru dezvoltarea 

Municipiului Moreni, poate deveni un factor perturbator de limitare a dezvoltării. Fenomenele 

demografice negative evidenţiate în cadrul analizei, respectiv accentuarea procesului de 
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îmbătrânire demografică, migrația internă şi externă, reducerea ponderii populaţiei tinere, ar 

putea afecta evoluţia populaţiei în perioada prognozată. Măsurile destinate reducerii fenomenelor 

demografice negative sunt în principal de natură economică, dezvoltarea resurselor umane, 

creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă din localitate, precum şi susţinerea natalităţii prin 

flexibilizarea oportunităţilor pe care le au femeile tinere de a se dezvolta profesional, concomitent 

cu procesele de întemeiere a unei familii şi de naştere şi creştere a copiilor, facilităţi economico-

financiare şi privind locuirea, acordate tinerelor familii, realizarea de programe/acțiuni pentru 

prevenirea migrației, organizarea de cursuri tip „after school” pentru minorii ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în străinătate, sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate, 

dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă 

prin dezvoltarea unor programe destinate tinerilor, femeilor şi şomerilor, recalificarea forței de 

muncă și a șomerilor în funcție de cererea pieței, accesarea de fonduri nerambursabile pentru 

formarea profesională continuă a populației, asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate 

şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, promovarea antreprenoriatului prin furnizarea de 

sprijin pentru persoanele care încep să administreze o afacere, încurajarea parteneriatului public-

privat pentru oferirea de servicii sociale alternative (prin proiecte finanțate de la UE), 

îmbunătățirea sistemului de sănătate prin modernizarea infrastructurii și dotarea cu aparatură și 

echipamente necesare. 

 

3.2 FORȚA DE MUNCĂ  

Evoluția numărului de salariați (Fig. 44) se prezintă fără oscilații prea mari. Dacă în anul 

2000, în cadrul companiilor din municipiul Moreni activau 1822 de salariați, la finele perioadei, 

în anul 2013, numărul acestora este de 1812. Pe parcursul întregii perioade, se regăsesc și două 

valori maxime, una înregistrată în anul 2001 (3612 salariați), iar alta în anul 2009 (3994 salariați), 

fapt ce arată că efectele crizei economice s-au resimțit în municipiul Moreni, mult mai târziu. 
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Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Totuși, dacă în intervalul 2001-2009 oscilațiile nu sunt atât de mari, scăderea de după 

2009, la valoarea de 1991 de salariați în anul imediat următor, este una marcantă. După 2010, 

diminuarea numărului de salariați este relativ lentă.  

Evoluția numărului de salariați din sectorul primar (Fig. 45) este una oscilatorie, cu 

perioade de creșteri, dar și cu descreșteri în rândul acestora. Numărul maxim de salariați a fost 

înregistrat în anul 2000, respectiv 24 salariați, toți aceștia activând în domeniul activităților de 

servicii anexe pentru extracția mineralelor, ca activitate anexă din sectorul primar.  

 

               Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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Tabel nr.31 Evoluția numărului de salariați din Agricultură, la nivel de cod CAEN de 4 cifre 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

Creșterea cămilelor și a camelidelor 0 0 0 1 0 0 0 

Creșterea păsărilor 0 0 2 2 3 6 5 

Creșterea altor animale 0 0 0 1 2 0 0 

Activități auxiliare pentru producția vegetală 0 0 0 0 0 0 1 

Silvicultură și alte activități forestiere 0 0 3 1 0 0 0 

Exploatarea forestieră 0 4 4 4 5 3 4 

Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor 24 7 1 2 10 2 0 

Total salariați (Nr.) 24 11 10 11 20 11 10 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Până la finalul perioadei, numărul salariaților se diminuează treptat, astfel în anul 2013, la 

nivelul Municipiului Moreni activează 14 salariați, din domenii precum creșterea păsărilor, 

activități auxiliare pentru producția vegetală, exploatarea forestieră (Tabel nr.31). 

După boom-ul pe care l-a resimțit industria municipiului Moreni privind numărul de 

salariați în perioada 2000-2001, când erau înregistrați nu mai puțin de 3110 salariați, numărul 

acestora se va diminua lent, ajungându-se ca în anul 2013, activitatea să se restrângă la 1023 

salariați. Situația îngrijorătoare o reprezintă tendința, care este de continuă scădere (Fig.46). 

Anumite măsuri, adoptate la nivel local ar putea conduce la o ameliorare a situației și ar putea 

schimba traiectoria.  

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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Repartiția salariaților pe activitățile economice existente la nivelul Municipiului Moreni 

arată o largă concentrare în domeniul textilelor, al operațiunilor de mecanică generală, fabricarea 

vehiculelor militare de luptă, a lucrărilor de instalații sanitare, etc. În majoritatea activităților 

economice se constată o diminuare a numărului de salariați, perioada hotărâtoare fiind cea de 

post-criză economică (după anul 2008). Sistemul teritorial Moreni a încercat să facă față acestei 

crize economice, cu resursele proprii, dovedind o bună capacitate de auto-adaptare și de 

redimensionare a activităților economice, o bună parte din salariații disponibilizați din anumite 

domenii fiind relocați în altele, atât din interiorul, cât și din afara sistemului (Tabel nr.32). 

Tabel nr. 32. Evoluția numărului de salariați din industrie, la nivel de cod CAEN de 4 cifre (2000-2013) 

Activitatea economică 

20
00

 

20
02

 

20
04

 

20
06

 

20
08

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a 2 0 8 6 5 0 0 0 0 

Fabricarea produselor de morărit 0 2 3 3 3 3 3 2 3 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a 
produselor proaspete de patiserie  

10 28 39 43 48 34 37 36 30 

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 18 16 13 16 14 13 13 10 4 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp)  

1261 1349 1109 709 631 468 470 474 274 

Tăierea și rindeluirea lemnului 0 0 0 0 0 0 1 6 2 

Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, 
pentru construcții 

2 0 13 16 32 2 0 0 0 

Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor 
din hârtie și carton 

3 3 2 2 3 2 2 2 2 

Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din 
hârtie sau carton 

0 0 6 9 3 0 0 0 0 

Alte activități de tipărire n.c.a. 6 8 12 10 11 10 11 7 7 

Reproducerea înregistrărilor 0 0 1 3 3 1 1 0 0 

Fabricarea gazelor industriale 0 0 0 25 46 35 43 44 0 

Fabricarea altor produse din cauciuc 0 0 4 8 0 0 0 0 0 

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din 
material plastic  

0 0 1 1 2 2 2 0 0 

Fabricarea articolelor din material plastic pentru 
construcții 

0 0 0 0 2 1 3 1 1 
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Producția de profile obținute la rece 0 0 3 6 7 0 0 0 0 

Fabricarea de construcții metalice și părți componente 
ale structurilor metalice 

27 6 48 40 43 23 27 32 4 

 Fabricarea de uși și ferestre din metal 0 0 0 11 12 9 4 4 4 

Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 0 0 0 0 0 0 0 0 169 

Operațiuni de mecanică generală 16 56 83 115 81 69 103 106 80 

Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; 
fabricarea de nituri și șaibe 

0 2 1 0 3 2 1 1 1 

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor 
periferice 

0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Fabricarea echipamentelor de comunicații 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Fabricarea produselor electronice de larg consum 1 2 1 1 1 0 0 0 0 

 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru 
prelucrarea metalului 

24 17 41 60 55 59 69 80 0 

Fabricarea vehiculelor militare de luptă 0 1023 660 367 385 354 346 337 333 

Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 0 0 1 2 5 1 2 2 3 

Fabricarea de mobilă n.c.a 3 3 3 9 11 20 14 17 14 

Repararea altor echipamente 0 0 0 1 2 1 0 0 0 

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale 

0 18 60 212 251 54 57 70 59 

Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. 0 0 2 6 7 0 0 0 0 

Lucrări de instalații electrice 0 0 0 0 0 0 3 6 4 

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer 
condiționat 

15 23 36 48 84 43 46 17 22 

Lucrări de tâmplărie și dulgherie 1 1 8 4 6 5 4 4 4 

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 0 0 1 1 5 1 0 1 1 

Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 4 1 3 2 1 1 1 0 0 

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 0 0 6 3 2 2 2 5 2 

Total salariați (Nr.) 1393 2559 2169 1740 1765 1215 1265 1264 1023 

        Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Dacă vom realiza o analiză a structurii salariaților din industria Municipiului Moreni, la 

nivelul anului 2013 (Fig.47), vom constata că mare parte din aceștia sunt ocupați în activități 

privind fabricarea altor mijloace de transport (amfibii și transportoare militare blindate – 32%), 
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fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (confecții textile – 27%) și în industria construcțiilor 

metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații (25%).  

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Numărul de salariați în transporturi (Fig.45) scade continuu de la începutul perioadei, mai 

lent într-o primă etapă (2000-2002), de la 60 salariați în anul 2000 la 43 în 2002 și brusc după 

2002 (8 salariați în 2003), după care evoluția rămâne relativ constantă (17 salariați în 2004, 10 

salariați în 2006, 19 salariați în 2008, 10 salariați în 2012 și 17 salariați în 2013). 

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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Privită în structură, repartiția salariaților din transporturi arată cei mai mulți sunt implicați 

în transporturile rutiere de mărfuri, fiind urmați de cei din activități de transport de pasageri pe căi 

navigabile interioare (Tabel nr. 33). 

Tabel nr. 33 Evoluția numărului de salariați din transporturi, la nivel de cod CAEN de 4 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Transporturi urbane, suburbane și 
metropolitane de călători 

0 0 0 2 3 2 0 0 

Transporturi cu taxiuri 0 0 1 1 1 0 0 0 

Transporturi rutiere de mărfuri 58 40 13 4 11 11 9 17 

Transportul de pasageri pe căi 
navigabile interioare 

2 3 3 3 4 2 1 0 

Total salariați 60 43 17 10 19 15 10 17 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Privind evoluția numărului de salariați din servicii (Fig. 46), în cadrul municipiului 

Moreni, creșterea din perioada 2000 – 2008, de la 345 salariați la 905 a fost una moderată. Dar, 

valoarea de 2411 salariați din anul 2009 este pusă pe seama crizei economice globale. Efectele 

acesteia au făcut ca un număr însemnat de salariați din celelalte sectoare economice de activitate 

să fie disponibilizați și să se orienteze către activitățile de servicii, mare parte dintre aceștia să fie 

ocupați în activități de comerț cu amănuntul. După revenirea celorlalte sectoare de activitate, 

începând cu anul 2010, salariații din servicii se vor diminua, revenind la o valoare apropiată de 

anul 2008 (750 salariați în anul 2010 și 758 salariați în 2013).  

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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Ca însemnătate, în paleta de activități a serviciilor din municipiul Moreni, domină 

salariații din comerțul cu amănuntul (Tabel nr.34), fiind urmați de alte servicii, servicii de 

tranzacții imobiliare, restaurante și alte servicii de alimentație. 

Tabel nr.34 Evoluția numărului de salariați din servicii,  la nivel de cod CAEN de 2 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Producția si furnizarea de energie 
electrica si termica, gaze, apa calda 
si aer condiționat  

0 0 0 3 4 4 0 0 

Captarea, tratarea si distribuția apei 0 0 0 0 0 0 0 27 

Colectarea si epurarea apelor uzate 0 0 0 0 2 1 0 1 

Colectarea, tratarea si eliminarea 
deșeurilor; activități de recuperare a 
materialelor reciclabile 

0 0 13 62 34 14 20 23 

Comerț cu ridicata si cu amănuntul, 
întreținerea si repararea 
autovehiculelor si a motocicletelor 

26 14 30 33 57 32 29 31 

Comerț cu ridicata cu excepția 
comerțului cu autovehicule si 
motociclete 

31 21 44 52 81 72 86 95 

Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor si motocicletelor 

121 124 229 263 295 258 243 265 

 Depozitare si activități auxiliare 
pentru transporturi 

0 0 1 3 1 0 0 0 

Activități de posta si de curier 0 0 0 0 3 0 0 0 

Hoteluri si alte facilitați de cazare 0 0 0 0 0 0 0 31 

Restaurante si alte activități de 
servicii de alimentație 

27 10 25 28 38 26 23 23 

Activități de editare 1 1 3 3 2 0 0 0 

 Telecomunicații 0 0 16 19 16 22 18 10 

Activități de servicii in tehnologia 
informației 

0 3 4 5 10 8 3 2 

Activități de servicii informatice 0 0 0 0 0 0 4 1 

Tranzacții imobiliare 58 52 52 53 50 45 53 65 

Activități juridice si de contabilitate 2 0 2 4 4 0 0 1 

Activități ale direcțiilor 0 0 2 5 5 3 2 2 
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(centralelor), birourilor 
administrative centralizate 

Activități de arhitectura si inginerie; 
activități de testări si analiza tehnica 

5 2 3 5 11 8 10 12 

Publicitate si activități de studiere a 
pieței 

0 0 1 1 4 6 8 8 

Alte activități profesionale, 
științifice si tehnice 

3 3 4 2 3 4 10 11 

Activități veterinare 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Activități de închiriere si leasing 0 0 0 0 2 2 0 0 

Activități de servicii privind forța de 
munca 

0 0 1 0 0 0 0 0 

Activități de investigații si protecție 0 0 3 0 109 69 69 72 

Activități de peisagistica si servicii 
pentru clădiri 

0 0 0 0 3 3 3 2 

Activități de secretariat, servicii 
suport si alte activități de servicii 
prestate in principal ... 

0 0 0 0 2 0 0 2 

Învățământ 0 0 0 0 3 0 0 0 

Activități referitoare la sănătatea 
umana 

3 3 19 19 24 13 20 21 

Activități de asistenta sociala, fără 
cazare 

0 0 0 0 0 0 1 2 

Activități ale bibliotecilor, arhivelor, 
muzeelor si alte activități culturale 

0 0 0 0 0 0 0 1 

 Activități de jocuri de noroc si 
pariuri 

0 0 0 0 1 4 0 0 

Activități sportive, recreative si 
distractive 

2 2 3 2 1 0 5 2 

Activități asociative diverse 1 53 60 92 88 110 60 0 

Reparații de calculatoare, de 
articole personale si de uz 
gospodăresc 

3 4 1 1 1 1 0 6 

Alte activități de servicii 62 58 56 49 51 45 44 41 

Total Salariați în servicii 345 350 572 704 905 750 711 758 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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3.3 ASISTENȚA SOCIALĂ 

Asistența socială presupune conlucrarea mai multor instituții, prin programe, măsuri, 

activități profesionalizate, servicii specializate privind protejarea persoanelor, grupurilor, 

comunităților, cu probleme speciale, aflate temporar ȋn dificultate, care, din cauza unor motive 

de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică, nu au posibilitatea de a realiza 

prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal, decent de viaţă. 

 
Sursa: DJS Dâmboviţa 

 

În cadrul programelor de asistenţă socială se ȋnscriu şi activităţile de prevenire a unor 

situaţii de viaţă dezechilibrate, stresante sub aspect economic, cultural, psihologic sau moral, 

pentru indivizi sau grupuri, care pot fi de multe ori mai puţin costisitoare decât terapia propriu-

zisă. 

Tendinţa ȋn ceea ce priveşte numărul de salariaţi ȋn sănătate şi asistenţă socială este 

descrescătoare, fiind ȋnregistrate mici fluctuaţii ȋn intervalul de timp analizat (Fig.47). Cel mai 

mare număr de salariaţi ȋn aceste domenii a fost ȋnregistrat ȋn anul 2002, urmănd o descreştere 

continuă, cu pantă accentuată. Ţinând cont de importanţa celor două domenii, sanitar şi asistenţă 

socială, acestă tendinţă de scădere continuă este destul de ȋngrijorătoare (Fig.48, 49). 
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Sursa: DJS Dâmboviţa 

 

 
Sursa: DJS Dâmboviţa 

Șomajul 

Pentru Municipiul Moreni, se poate observa (Fig. 50) tendința generală de creștere a 

numărului de șomeri pentru perioada analizată cu un maxim atins în anul 2012. Fenomenul 

demografic cu efecte negative din punct de vedre social, este destul de prezent, pentru ambele 
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categorii de populaţie- feminină şi masculină, ambele categorii fiind afectate în mod egal 

(Fig.51). 
 

Sursa: DJS Dâmboviţa 

Pentru cei doi ani analizaţi (2013, 2014), situaţia procentuală este identică, dar cifrele ȋn 

valoare absolută redau o situaţie mult mai clară. Valorile, ce reprezintă numărul de persoane, este 

ȋn scădere ȋn anul 2014 faţă de anul 2013, menţinând ȋnsă dezavantajul populaţiei feminine 

(Fig..52, 53). 

Sursa: DJS Dâmboviţa 



 

123 

 

 

Sursa: DJS Dâmboviţa 

 

3.4 ORDINEA PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI 

Siguranța cetățeanului reprezintă un act de normalitate civică, de ordine și siguranță 

publică și a reprezentat dintotdeauna un deziderat și totodată o prioritate pentru orice societate 

dezvoltată. Prin siguranță publică se înțelege acel sentiment de liniște și încredere, de care 

cetățeanul, locuitor al unui teritoriu, are nevoie. Acesta este la rându-i asigurat de către serviciile 

de pază și protecție, care pun în aplicare măsurile de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a 

gradului de siguranţă al persoanelor, colectivităţilor şi bunurilor. Creșterea faptelor infracționale, 

consecință a unor efecte sociale cu caracter negativ, întâlnite în condițiile de criză economică și 

financiară, a impus reanalizarea și reevaluarea continuă a elementelor care au drept scop 

combaterea fenomenului infracțional.  

Prin Ordine publică se înțelege acea stare de echilibru, menținută prin respectarea tuturor 

normelor legale și de comportament civic, ce asigură și permite exercitarea tuturor drepturilor, 

dobândite prin și asigurate de Constituția României. 

La nivelul municipiului Moreni, unul dintre obiectivele generale ale siguranței 

cetățeanului îl reprezintă creşterea climatului de siguranţă a populaţiei, respectându-se toate 

elementele ordinii şi liniştii publice, care să prevină și să combată apariția elementelor 

antisociale, comportamente abuzive şi/sau imorale. De aceea, pentru realizarea acestui obiectiv 

major, trebuie coroborate toate acțiunile specifice (ale agenţilor de pază, jandarmi și lucrători ai 
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Poliţiei), și aplicate pe toate palierele și nivelurile (siguranţa în şcoli, siguranţa publică şi 

siguranţa alimentară). O guvernanță locală eficientă trebuie să se sprijine pe o siguranță publică 

solidă.  

Din datele furnizate de către instituțiile de profil, se arată ca la nivelul Municipiului 

Moreni, fenomenul infracționalității este unul deloc de neglijat. Din adresele de răspuns, furnizate 

de Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, numărul de infracțiuni în perioada 2000-2015  

este de 3010, din care peste 90% au fost soluționate. Contravențiile înregistrează o valoare, de 

asemenea, ridicată (19432), gradul de recuperare al datoriilor fiind redus, în proporție de doar 4-

5%. Criminalitatea se cifrează în jurul valorii de 21‰, ceea ce situează municipiul Moreni printre 

primele locuri în cadrul județului Dâmbovița (Tabel nr. 35).  

Tabel nr.35 Număr de sancțiuni în perioada 2007-2015 (Municipiul Moreni) 

Persoane sancționate 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HCL 38/2004 23 14 21 5 10 2 3 4 6 

Legea 61/1991 13 10 13 4 4 1 3 1 25 

Legea 12/1990 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

OUG 195/2002 0 0 0 0 0 0 0 0 94 

OUG 97/2005 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Total sancțiuni aplicate 
Moreni 

42 26 34 11 14 3 6 5 130 

Sursa: Primăria Municipiului Moreni 

Totuși, un prim pas în menținerea unui climat adecvat de siguranță publică, în condițiile 

actuale, în care dezvoltarea tehnologică vine în sprijinul autorităților, a fost instalarea, la nivelul 

Municipiului Moreni, încă din anul 2012, a unui sistem de monitorizare stradală, format din 19 

camere video, amplasate pe principalele artere rutiere, intens frecventate de cetățenii 

municipiului. Astfel, această infrastructură video asigură supravegherea la nivelul următoarelor 

străzi și bulevarde, precum și a celor mai importante intersecții din municipiu: 

 Târgoviștei; 22 Decembrie; Republicii; Victoriei; Flacăra; Petrolului; Independenței; Al. I. 

Cuza; Cpt. Pantea; Ana Ipătescu; Mihai Eminescu; Horia, Cloșca și Crișan; Eroilor; 

Sirești; Plaiului 
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Locațiile acoperite de către acest sistem sunt următoarele: 

 Centru- Circa nr. 1 şi nr. 2 adulţi; Dispensar - Schela Mare, Str. Târgoviştei; Primărie - 

Str. A. I. Cuza, nr.15; Sens Giratoriu; Liceul nr. 1, Str. 22 Decembrie nr.16; Liceul nr.2, 

Str. 22 Decembrie nr.40; Sala Sporturilor, Str. Republicii, nr.15 A; B-dul Republicii, la 

intrare în Moreni; Grădiniţa nr.1, Str. Victoriei nr. 6; Scoala nr.3, str. Victoriei nr.56; Hală 

Piaţă, Str. Cpt. Pantea Ion , nr. 19; Şcoala nr.1, Str. Flacăra; Grădiniţa nr.5, Str. Fd. Şcolii; 

Intersecţie M. Eminescu- Ana Ipătescu; Intersecţie M. Eminescu- B-dul Petrolului; 

Intersecţie Eroilor- Str. Horia, Cloşca şi Crişan; Intersecţie Spireşti- Eroilor- Plaiului; 

Zona blocurilor ANL, Str. 22 Decembrie; Şcoala nr.4, Str. Petrolului 

Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița – Poliția Municipiului Moreni evidențiază 

eficiența unui astfel de sistem, menționând că, după instalarea și punerea în funcțiune a acestuia, 

evenimentele din sfera infracționalității s-au redus constant, infracțiunile judiciare diminuându-se 

cu 30%, iar infracțiunile stradale, cu peste 80%. De asemenea, prin instalarea acestui sistem a 

scăzut și frecvența unor fapte care duceau la tulburarea liniștii și ordinii publice, precum și 

parcarea autovehiculelor în locuri nepermise. 

Se remarcă totodată o îmbunătățire a siguranței publice la nivelul Municipiului Moreni, 

astfel că, la nivelul anului 2015, fenomenul infracționalității se menține la un nivel rezonabil, 

după cum arată raportul Poliției Municipiului Moreni. 

Pentru creșterea siguranței publice, se propune dezvoltarea sistemului de monitorizare 

video prin suplimentarea sistemului cu 27 de noi camere video, amplasarea acestora fiind la 

nivelul unor intersecții intens circulate: 

 Intersecția Spirești cu Victoriei; 

 Intersecția Culturii cu Victoriei; 

 Intersecția Cpt. Pantea cu Mihai Viteazu; 

 Intersecția Cpt. Pantea Ion cu Str. Petrolului (Zona ERSTE BCR Bank). 
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3.5 EDUCAȚIA 

 

Ȋnvăţământul reprezintă una dintre activităţile căreia trebuie să i se acorde o importanţă 

mai mare, datorită nevoii de implicare emoţională ȋn obţinerea de rezultate ȋn tot ceea ce 

ȋnseamnă cunoaştere şi educaţie. 

Prin intermediul cunoaşterii dobândite, poate fi ȋnţeles faptul că prognoza populaţiei şi 

luarea ei în calculele decizionale este o necesitate. În caz contrar, deciziile luate astăzi s-ar putea 

dovedi eronate peste câţiva ani. De exemplu, scăderea în viitor a ponderii populaţiei şcolare va 

necesita o reorganizare a distribuţiei unităţilor de învăţământ în teritoriu. Exemplul şcolilor poate 

fi extins şi asupra altor amenajări, precum centrele de sănătate şi instituţiile de asistenţă socială, 

care trebuie să ia în considerare creşterea, în viitor, a numărului persoanelor în vârstă. Ȋn existenţa 

ȋnvăţământului din Municipiul Moreni, se pot stabili trei etape importante (Fig.54): 

a. prima etapă este cuprinsă ȋntre 1993 – 1998. Se caracterizează prin existenţa a cinci categorii 

de unităţi de ȋnvăţământ: grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, licee, şcoli de arte şi meserii 

şi şcoli de maiştri. Este perioada ȋn care complexitatea pregătirii şcolare se resimte, ȋn special 

prin existenţa ultimelor două categorii; 

b. a doua etapă poate fi considerată 1998-2004, prin dispariţia şcolilor de arte şi meserii şi a 

şcolilor de maiştri, cu o menţinere aproape constant, din punct de vedere numeric, a celorlalte 

trei tipuri de instituţii de ȋnvăţământ rămase;  

c. cea de-a treia etapă, ce ȋncepe ȋn 2004- prezent are ca şi caracteristică numerică asemănarea cu 

cea anterioară dar, din punct de vedere numeric, se constată o scădere drastică a grădiniţelor. 

Printr-o simplă corelaţie se poate observa clar legătura dintre natalitate, sporul migratoriu al 

populaţiei tinere şi acest număr redus al grădiniţelor. Este perioada de scădere accentuată a 

numărului de copii şi, care din păcate, se menţine ȋn aceste limite scăzute. Acest fapt este 

ȋngrijorător pentru asigurarea necesarului de forţă calificată de muncă, de existenţa unui 

raport demografic optim şi de calitatea vieţii ȋn Municipiul Moreni. 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

 Începând cu 2008, Şcolile de Arte şi Meserii şi Şcolile de Maiştri s-au transformat ȋn Licee 

Tehnologice, unele dintre ele având ȋn componenţă clase de arte şi meserii, iar cadrele didactice 

sunt astăzi incluse statistic ca şi cadre didactice din ȋnvăţământul liceal (Fig.55). 

 Sursa: INS și Primăria Municipiului Moreni 
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Ȋn ceea ce priveşte structura pe cele patru nivele de bază – preşcolar, primar, gimnazial şi 

liceal, dispunerea este sugestivă ca şi atractivitate a Municipiului Moreni pentru copiii care vor să 

parcurgă toate etapele ȋn desăvârşirea educaţiei (Fig.56 și Tabel nr.36).  

Ȋnvăţământul liceal din Municipiul Moreni este un pol de atracţie pentru toţi absolvenţii de 

gimnaziu din localităţile ȋnvecinate: puţini dintre aceştia se orientează către Târgovişte sau către 

Ploieşti, Moreniul fiind preferat, şi datorită situării la o distanţă ce permite un navetism şcolar. 

  
         Sursa: INS și Primăria Municipiului Moreni 

 

Tabel nr.36 Situația populației pe gen, după ultimul nivel de școală absolvită 

 Nivel de școala absolvit 

Educație 
superioară 

Învățământ 
postliceal 

si de 
Maiștri 

Învățământ 
Secundar 

Învățământ 
primar 

Fără școală Analfabeți 

Masculin 1148 519 5841 558 184 67 

Feminin 1305 462 5907 895 237 107 

Sursa: INS și Primăria Municipiului Moreni 
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Situația populației după ultimul nivel de școală absolvită pe cele două sexe (Fig. 57, 58) 

este dominată pentru ambele sexe, ca pondere, de populația ce a absolvit învățământul secundar 

(66%). 

Sursa: INS și Primăria Municipiului Moreni 

Una dintre problemele cu care se confruntă toate şcolile ȋn perioada actuală, ȋn special ȋn 

prima parte a nivelului de şcolarizare, adică ȋn ȋnvăţământul primar, este abandonul școlar, ce 

poate fi definit ca o problemă socială explicată din ce în ce mai des drept o caracteristică socio-

culturală a mediului din care provine elevul (Fig. 59). 

Formele absenteismului școlar:  

 absenteism selectiv (fuga de la şcoală este frecventă la o singură disciplină sau doar la 

câteva discipline); 

 absenteism generalizat (fuga de la şcoală este frecventă şi generalizată, prefigurează 

abandonul şcolar); 

 căutarea singurătăţii (reacţie la tensiunea puternică intra - sau interpersonală); 

 dorinţa de apartenenţă la grup, influenţa socială negativă a grupurilor; 

 atitudine defensivă faţă de autoritatea unui sistem. 

. 
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Fig. 59 PRINCIPALELE CAUZE ȘI FACTORI DE RĂSPUNDERE ÎN PRIVINȚA  ABANDONULUI ȘCOLAR 
ȘI AL COMPORTAMENTULUI DEFECTUOS AL TINEREI GENERAȚII 

• Tipul familiei 
• Absența părinților ca urmare a 

lucrului în străinătate 
• Implicarea în educația 

tinerilor  și în crearea 
sistemului de valori familiale 

• Nivelul de trai  
 al familiei 

• Lipsa posibilităților de 
implicare după programul 
școlar 

• Infrastructura relațională 
scăzută 

• Posibilitățile de 
comunicație defectuoase 

• Adaptarea sistemului de 
învățământ la necesitățile 
tinerilor și ale societății 

• Discriminarea pe criterii 
etnice, religioase și de 
proveniență (mediu) 

• Apartenența la anumite 
grupuri ce pot influența 
negativ comportamentul 
tinerilor 

• Legislație persuasivă 
• Crearea unui sistem  de 

adaptare lucrativă la 
nevoile economice actuale 

• Mediatizarea excesivă a 
cazurilor negative ce pot 
influența comportamentul 
tinerilor 

• Mediatizarea persoanelor 
fără un sistem de valori și 
educație demne de modele 
pentru viitorul tinerilor 

• Neimplicarea într-o măsură 
dimensională optimă în 
rezolvarea cazurilor sociale 
deosebite 

• Neimplicarea în educația  
tinerilor prin intermediul 
activităților  social-
culturale 

• Necesitatea exemplului 
comportamental al 
reprezentanților bisericii 
pentru tineri 

• Crearea de școli-ateliere 
pentru tinerii defavorizați 
sau cu nivel scăzut al 
veniturilor familiale 

Familia 

Sistemul școlar 
Societatea 

Mass-media 
Biserica 
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Cercetările desfășurate pe o perioadă mai mare de timp reliefează faptul că abandonul 

școlar determină pe termen lung o creștere a activităţii infracţionale. Cei care abandonează 

școala au șanse de reușită pe piaţa muncii și posibilitatea unor câștiguri obţinute prin mijloacele 

recunoscute social mult mai reduse în comparaţie cu cei care își termină studiile. 

În toate localitățile, inclusiv Municipiul Moreni, problema absenteismului şcolar a 

început să capete amploare, mai ales în ultimii 10 ani. Dacă la începutul perioadei de tranziţie, 

după 1990, se făceau eforturi pentru încurajarea şcolarizării, în special pentru copiii 

defavorizaţi social sau ce aparţin etniei rrome, autorităţile încercând să diminueze rata 

abandonării şcolii, în prezent, se constată un dezinteres crescând faţă de oferta educaţională, 

chiar printre elevii ai căror familii le pot oferi condiţii adecvate de studiu şi viaţă. 

3.6 CULTURA, OBICEIURILE, EVENIMENTELE LOCALE, TIMPUL LIBER 

Istoria localităţii este cea care ȋntregeşte peisajul cultural. Cultura existentă ȋn 

Municipiul Moreni trebuie pusă ȋn valoare printr-o serie de manifestări interactive, prin acțiuni 

ce pot face cunoscute valorile din acest spaţiu geografic.  

Ȋncă din perioada anilor 1661, Moreniul se poate mândri cu istoria sa, deja menţionată 

documentar, chiar dacă nu cu denumirea actuală ci, influenţată de existenţa mulţimii de mori pe 

apa Cricovului Dulce, sub numele de „Moarile” sau „Moara Rateşului”. Acest aspect ar putea fi 

o atracție pentru tinerii dornici de cunoaştere a istoriei locurilor. Cel mai important lucru este 

faptul ca se poate vorbi de „Moreni” oficial, ȋncă de la 1864. Folclorul, pictura, sculptura ȋn 

lemn sau alte materiale, stau mărturii culturale ale spaţiului geografic al municipiului Moreni. 

Cultura locală trebuie să ţină cont de ceea ce există şi de ceea ce a existat şi, din păcate, 

nu s-a mai păstrat. Existenţa documentelor ajută la reconstruirea unei părţi importante din ceea 

a fost şi aparţine culturii româneşti autentice (Fig. 60).  

În comuna Moreni funcționau două biserici- una la Moreni, înființată în 1868 și alta la 

Tisa, reconstruită în 1893- o școală cu 61 de elevi (dintre care trei fete), înființată în 1864; și 

două mori. Interes turistic prezintă biserica având hramul „Schimbarea la Față” (1868), biserica 

cu dublu hram- „Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Dimitrie“ (1891-1895) din cartierul 

Stavropoleos. 
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 CULTURA 
LOCALĂ 

   

Arta culinară 
locală 

Arta picturii  religioase 
- bizantine 

Sculptura în lemn

Prelucrarea lutului
Realizarea vaselor 

ceramice 

Prelucarea metalului 
pe  suport de  

plastilină 

Cusături locale 
Arta costumului

 popular 
• Realizarea de ateliere de 

prezentare a tehnicilor 
specifice prelucrării lutului 

• Prezentarea elementelor 
costumului popular și a artei de 
confecționare a acestora 

• Crearea de panouri explicative ale 
picturii bisericești reprezentative 
– înţelegerea influențelor artistice 
în pictura bisericească 

• Dezvoltarea atelierelor de metalo-plastice 
• Atragerea tinerei generații în atelierele 

creatorilor existenți – unicitate  de creație 
metalo-plastică în România 

• Manifestări creative de 
sculptura in lemn 

 Organizarea de festivaluri 
periodice cu produse tradiționale; 
Crearea de centre de creativitate 
gastronomică 



DOCUMENT CONSULTARE PUBLICĂ 

 

Biblioteci şi muzee- spaţii pentru activităţi culturale. Viaţa culturală a unui oraş se 

poate analiza prin intermediul existenţei spaţiului destinat cititului, informării şi delectării prin 

intermediul cărţilor (Tabel nr. 37). Din acest punct de vedere, Municipiul Moreni dispune de 

spaţii care să confirme acest lucru. 

 Tabel nr.37 Evoluția numărului de volume existente în biblioteci și a numărului de cititori 
înregistrați la nivelul oraşului Moreni 

Nr. crt  2011 2012 2013 2014 

1 Număr volume 
existente in biblioteci 

147492 147667 151482 151043 

2 Număr cititori 
înregistrați 

5418 5913 5970 4912 

Sursa: INS și Primăria Municipiului Moreni 

Viața culturală a Municipiului Moreni este pusă în valoare prin continuitatea activității 

întreprinse de bibliotecile locale, indiferent că sunt în proprietate publică sau privată (Fig. 60). 

Fig. 60 Evoluţia numărului de biblioteci publice, biblioteci private şi muzee ȋn Municipiul Moreni (1993 – 
2014). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                Sursa: Institutul Național de Statistică 

 



 

134 

 

Manifestări socio-culturale tradiţionale organizate sub îndrumarea Primăriei Municipiului 
Moreni şi Consiliului Local: 

 

 

 

 Zilele Bibliotecii (14-15 Mai) 
 Festivalul Național “Cununa 

Petrolului” (17-18 Iunie) 
 Zilele Municipiului Moreni (17-

19 Iunie) 

 Sărbătorea toamnei (1-2 
Octombrie) 

 Tradiții locale specifice 
localității Moreni și a 
locuitorilor din zonă (2 
Decembrie) 

 Repetabilitate cu data schimbabilă 

 Sărbătorirea  nu este în 
consens cu evenimentele 
internaționale, ci doar cu cele 
naționale tradiționale 
anotimpuale 

 Organizarea de recepții 
 Prezentări de carte 
 Organizarea de festivaluri și  

petreceri în stil tradițional 

 Săptamâna marţişorului – 
1-8 Martie; 

 Colindele Crăciunului (24 
Decembrie); 

 Ziua Internaţională a 
Copilului (1 Iunie); 

 Ziua Pământului (22 Mai) 

 Proclamarea Independenţei de Stat; 
 Ziua Victoriei Naţiunilor Unite 

asupra fascismului şi Ziua Europei 
(9 Mai); 

 Ziua Naţională a României (1 
Decembrie) 

 Repetabilitate 

 Menținerea datei la care au loc 
 Sărbătorirea în consens cu 

evenimentele internaționale 
 Organizarea de recepții și  

luări de cuvânt ale 
oficialităților locale 

 Depunere de coroane la 
monumente  

 Prezentarea de omagii oficiale 
 Existența simbolurilor 

tradiționale în circuitul 
comercial 

Sărbători organizate în Municipiul Moreni în 
consens cu sărbătorile naționale și 

internaționale 

Sărbători specifice organizate în Municipiul 
Moreni cu caracter local și influență 

națională 
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Spaţii alocate vieţii culturale 

 Muzeu – activitate suspendată din 2011 

 Casa de cultură – Clubul “Flacăra” – activitate existentă  

 Cinematograf – activitate existentă  

 Biblioteca municipală 

 Clubul copiilor – Clădire ce aparţine Inspectoratului Şcolar Judeţean 

 Grădina de vară- necesită lucrări de amenajare şi ȋntreţinere 

Lăcaşuri de cult 

 Biserica “Schimbarea la Faţă” – datată din anul 1868  

 Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – “Sf. Dimitrie” Stavropoleos – 1891-1895  

 Biserica “Sf. Nicolae” – 1945  

 Biserica Creştină după Evanghelie 

 Biserica Cultului Creştin Baptist din România 

 Casa de rugăciune a Cultului Adventist de ziua a 7-a 

 

Obiceiuri și tradiții  

O societate, indiferent de zona geografică, rezistă de-a lungul timpului prin ceea ce 

păstrează de la generațiile anterioare, prin obiceiuri, credințe și tradiții. Costumul popular, prin 

coloristică și motivul ornamentațiilor, oferă amănunte legate de viață de zi cu zi a locuitorilor, 

dar și amănunte despre activitățile economice locale. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

OBICEIURI ŞI 
TRADIŢII Costumul 

popular 

Prelucrarea 
lutului și 
realizarea 

vaselor ceramice 

Prelucrarea 
lemnului 

Sărbători anotimpuale și 
semnificație locală 
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Petrolul a fost simbolul localității pentru aproximativ 100 de ani. Istoria sa, împărțită în 

două etape, a marcat profund viața oamenilor și evoluția societății în Moreni. Cu toate că după 

1965, ponderea petrolului în economia Moreniului a fost tot mai redusă, Moreniul a rămas 

cunoscut prin această ȋndeletnicire, iar manifestările existente au intrat ȋn tradiţiile locale ca 

sărbători ȋnchinate acestei resurse, ce a făcut la localitatea Moreni să devină cunoscută. 

Spaţii recreative 

Spaţiile verzi pot constitui ceea ce s-ar numi „zone recreative”. Ele reprezintă categorii 

funcţionale ȋn cadrul municipiului, al căror specific este determinat de tipul vegetaţiei şi de 

dotările existente pentru activităţi cultural-educative, sportive şi de recreere pentru locuitorii 

Municipiului Moreni.  

Normele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii prevăd o suprafaţă verde de 50 mp/locuitor. 

Norma pentru ȋntreg spaţiul european s-a convenit a fi de 32 mp/locuitor. Ceea ce este destul de 

ȋngrijorător este faptul ca Municipiul Moreni are ȋn perioada actuală circa 11 mp/locuitor, motiv 

pentru care factorii de decizie locali trebuie să se implice mai mult ȋn implementarea unor 

proiecte de mărire a acestor suprafeţe de spaţii verzi, ce au ca scop ridicarea calităţii vieţii 

cetăţenilor. 

Parcurile şi grădinile oferă locuitorilor acel minimum de posibilitate de recreere şi odihnă 

din interiorul urban, adică din imediata vecinătate. Ȋn acelaşi timp, amenajările acestor spaţii 

verzi au un efect benefic din punct de vedere peisagistic, de îmbunătățire a microclimatului local, 

de corectare a deficienţelor cadrului natural şi de combatere a unor factori de populare a 

mediului ȋnconjurător. 

Crearea unor spații verzi este echivalentul creării spaţiilor utilizate în scop educativ şi 

recreativ pentru toate vârstele. Această necesitate apare ca o impunere a condiţiilor actuale de 

mediu şi de calitate a vieţii, în vederea dezvoltării normale a tinerei generaţii şi de creştere a 

elementelor de echilibru fizic şi psihic pentru toate celelalte grupe de vârstă. 
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Funcționalitatea spațiilor verzi constă în: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

Funcția sanitară, 

care se manifestă prin: 

Reducerea valorilor de temparatură  ȋn zilele caniculare 

Diminuarea vitezei de depalasare a aerului care favorizează 
starea de calm a celor care se odihnesc 

Producerea oxigenului şi consumarea bioxidului de carbon. În 
zilele călduroase de vară, 1 ha de vegetaţie elimină 180-220 kg 
oxigen şi absoarbe 220-280 kg de CO2 

Procesul de fotosinteză contribuie la ionizarea aerului 

Reducerea gradului de poluare atmosferică 

Capacitatea de reţinere a particulelor de praf. Spaţiile verzi  
fixează de 3-6 ori mai multe pulberi decât suprafeţele inerte. 
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Necesitatea extinderii zonelor verzi apare din punct de vedere peisagistic şi din punct de 

vedere demografic. Municipiul Moreni are o structură demografică cu o necesitate de recreere 

echilibrată pe grupe de vârstă, ce impune anumite măsuri de dezvoltare a spaţiilor utilizate în 

scop educativ şi recreativ pentru toate vârstele. Această necesitate apare ca o impunere a 

condiţiilor actuale de mediu şi de calitate a vieţii, în vederea dezvoltării normale a tinerei 

generaţii şi de creştere a elementelor de echilibru fizic şi psihic pentru toate celelalte grupe de 

vârstă. Ponderea pe grupe de vârstă este destul de echilibrată, procent ce permite Municipiului 

Moreni o încadrare în clasa medie de valoare demografică. 

Populaţia adultă are o pondere destul de consistentă, fapt destul de îmbucurător în ceea ce 

priveşte evoluţia forţei de muncă pentru perioada următoare. Nu este deloc de neglijat procentul 

ocupat de populaţia vârstnică. Tradiţiile culturale sunt păstrate de această grupă de vârstă, iar în 

Municipiul Moreni, aceste lucruri par să nu fie deloc din categoria celor neglijabile. 

Necesitatea se impune cu atât mai mult cu cât înţelegem faptul că educaţia culturală se 

face începând de la o vârstă destul de fragedă. Rolul cultural derivă din dezvoltarea atitudinii şi 

mentalităţilor comportamentale ale copiilor şi, în acelaşi timp, ale părinţilor în păstrarea şi 

întreţinerea unui astfel de spaţiu amenajat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcția recreativă 

se manifestă prin: 

Destinderea şi relaxarea. Aceasta ȋndepartează oboseala 
prin repararea traumelor psihice şi nervoase provocate de 
stările de tensiune rezultate din activităţile cotidiene 

Evadarea, care tinde să scoată individul din mediul său 
obişnuit, chiar dacă aceasta nu se produce decât ȋn plan 
fictiv 

Dezvoltarea personalităţii care eliberează  individul de 
automatismele gândirii şi acţiunii zilnice 
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  Conform normelor europene de calcul a spaţiilor verzi, sunt incluse: 

1) Spaţii verzi ȋn cartiere rezidenţiale sau grădini ȋn cartiere rezidenţiale – 3mp/locuitor  

(1951521 x 3mp = 58545 mp). Ȋn cazul Municipiului Moreni, situaţia nu este deloc 

îmbucurătoare. Necesitatea de a avea 5,84 ha este destul de mare, ţinând cont că nu sunt 

astăzi aceste spaţii incluse ȋn modul de utilizare al terenurilor şi ȋn calitatea vieţii 

locuitorilor. Parcuri sau grădini orăşeneşti (5-7 mp/loc) 19515 loc x (5-7 mp/loc) = 97575 

mp – 136605 mp. Ȋn acest caz, ȋn Municipiul Moreni există un singur parc, „Parcul 

Central” cu o suprafaţă de 1,05 ha, ȋnsă deficitul de spaţiu verde, care să satisfacă nevoile 

menţionate ȋn funcţiile pe care le pot avea spaţiile verzi, continuă să existe. 

2) Grădini ȋn complexe de locuit (2-2,2 mp/loc)19515 x (2 – 2,2 mp) = 39030 – 42933 mp. 

Ceea ce astăzi este ȋn Municipiul Moreni inclus ȋn această categorie, este clar impropriu, 

fără a putea fi luată ȋn calcul. Nevoia de spaţii verzi devine din ce ȋn ce mai mult o 

                                                             

21 Populaţia Municipiului Moreni ȋn anul 2014 

Funcţia decorativă 

Se manifestă prin vegetația arborescentă, arbustivă, 
floricolă ori ierbacee, care, datorită componentelor 
(tulpină, ramuri, lujeri, flori, fructe, semințe) dau 
impresia unui lucru bine organizat, a unui lucru 
“compus” 

Părţile componente se ȋmbină ȋntre ele şi se 
subordonează ȋn mod armonios ȋntregului 

Pune ȋn evidenţă “măsură inerentă a fiecarei 
compoziţii”, ceea ce ȋnseamnă de fapt, frumuseţe.
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necesitate, fără de care locuitorii nu pot avea o calitate a aerului şi a mediului ambiant dat 

de funcţia decorativă. 

3) Terenuri nenormabile– scuaruri, fâşii plantate, spaţiile verzi dintre clădiri (9 – 13 mp/loc) 

19515 loc x (9 -13 mp) = 175635 – 253695 mp. 

Suprafeţe existente: 

 scuaruri  

 fâşii plantate 

 spaţii verzi cu acces limitat 

 terenuri de sport 

 cimitire  

Oportunitatea promovării unei investiții de amploare în amenajarea de spații verzi în 

Municipiul Moreni constă în faptul că perimetrele ce intenționează a fi amenajate sunt situate în 

zona centrală. În urma implementării de proiecte, pot fi valorificate spaţiile libere, neutilizate în 

scop economic şi care în prezent sunt libere şi cu tendinţă de depozitare a deşeurilor. 

Aplicarea normelor ecologice ca model de dezvoltare regională, cu deosebire în zonele cu 

potenţial economic natural şi antropic şi a principiilor şi normelor de mediu impuse, are o dublă 

ţintă: 

 pe de o parte, valorificarea integrată a resurselor naturale şi culturale de excepţie, cu 

îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile locale; 

 pe de altă parte, satisfacerea motivaţiilor şi cerinţelor utilizatorilor în concordanţă cu 

conservarea mediului pentru generaţiile viitoare.  

Pentru asigurarea dezideratelor urmărite prin realizarea unui proiect, se impune cu 

stringenţă respectarea unor principii, care să contureze strategii viabile pe termen lung. 

În contextul actual în care dezvoltarea pe orizontală a marilor centre urbane a luat 

amploare, Municipiul Moreni se transformă din ce în ce mai mult ca aspect general și 

funcționalitate. 
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Prezentul studiu urmărește atingerea următoarelor obiective: 

 îmbunătățirea calităţii mediului prin înființarea de spații verzi ȋn Municipiul Moreni, dat 

fiind faptul că la momentul actual nu există astfel de amenajări cu utilitate publică pe 

teritoriul localității; 

 igienizarea zonei centrale a localității; 

 utilizarea ȋn scop recreativ a unor terenuri neproductive situate ȋn centrul localităţii; 

 îmbunătățirea aspectului peisagistic al localității (zonei). 

Adeseori se acceptă ca multiplele funcţii ale vegetaţiei (şi ȋn mod deosebit plantelor cu 

flori) să se grupeze ȋn următoarele categorii: de recreere şi confort prin imaginea oferită şi de 

refacere medicală.  

 

3.7 MASS-MEDIA 

Într-o lume în care societatea se bazează pe cunoaștere, informația a devenit tot mai 

importantă și este esențială, de aceea sursele de informare obiective și complete sunt vitale, 

înțelegând prin acestea presa scrisă și mijloacele audio-vizuale.  

De aceea, pentru o mai bună informare a cetățenilor privind acțiunile întreprinse de 

Autoritățile Locale, dar și privind evenimentele importante din viața urbei, la nivelul 

municipiului Moreni, începând cu anul 2013, principala sursă de informare a devenit ziarul 

Monitorul Municipiului Moreni, o publicație distribuită gratuit.  

Informațiile aduse în atenția cititorilor sunt grupate în principalele rubrici ale ziarului:  

 Investiții/ Mediu/ Sport/ Cultură/ Tineret/ Actual/ Utile. 

Acestea pot fi consultate și în varianta on-line pe site-ul web al Primăriei Municipiului Moreni 

(http://www.primariamoreni.ro/static/files/Ziarul_Monitorul/NR_1_-_iulie_2013.pdf). 
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III.4 DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

 

4.1 RADIOGRAFIA SECTORULUI ANTREPRENORIAL  

 

Sectorul antreprenorial și dezvoltarea acestuia în cadrul municipiului Moreni se află într-

o strânsă legătură cu contextul socio-economic în care acesta din urmă a fost plasat și a evoluat 

de-a lungul timpului. Inițiativa antreprenorială joacă un rol extrem de important în dinamizarea 

tuturor activităților economice, localizate în cadrul sistemului teritorial, contribuind la 

dezvoltarea economică integrată, pe baza valorificării tuturor resurselor locale, de care acesta 

dispune.  

Antreprenoriatul și cultura antreprenorială în municipiul Moreni și în zona adiacentă au 

fost, deasemenea, influențate, în mare măsură, de resursele naturale existente. Spre exemplu, 

bogățiile subsolului (resursele de petrol) au făcut ca municipiul să fie cunoscut atât în țară, cât și 

la nivel mondial. 

Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, antreprenoriatul în Municipiul Moreni s-a bazat în 

mare parte pe activitățile agricole. Ulterior, începând din secolul al XX-lea, municipiul a fost 

marcat de profunde schimbări structurale, activitățile industriale înlocuindu-le treptat pe cele 

agricole. Odată cu primele exploatări petroliere, pe lângă acestea au început să apară și o serie de 

ateliere, care foloseau la repararea utilajelor din domeniu. 

Întrucât astfel de activități industriale necesitau forță de muncă masculină, pentru 

echilibrarea balanței, au fost puse bazele industriei ușoare, dominantă fiind în cest sens cea 

textilă, care necesita în mare parte forță de muncă feminină. 

Așadar, înainte de evenimentele politice din 1989, Municipiul Moreni începuse a-și 

contura un anumit profil economic și o cultură antreprenorială, sfârșitul secolului al XX-lea 

etichetându-l drept un oraş industrial.  
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Analiza evoluției principalilor indicatori economici ai antreprenoriatului și culturii 

antreprenoriale (Tabel nr.38) pentru municipiul Moreni ilustrează o serie de transformări, care s-

au petrecut de-a lungul perioadei și care au afectat viața comunității. 

Tabel nr. 38 Radiografia în cifre a antreprenoriatului în Municipiul Moreni 

 (2000-2013) 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

Firme (Nr.) 143 176 260 321 420 380 362 343 267 

Cifră de 
afaceri (Lei) 

15872440
,5 

489275
00,2 

872374
91,3 

134557
554 

242689
881 

156241
004 

170632
990 

175006
027 

291451
887 

Salariați 
(Nr.) 

1822 2963 2768 2465 2709 1991 2053 1995 1812 

Profit total 
(Lei) 

843114,6 347051
0 

538476
1,6 

901247
4 

133005
22 

106985
59 

108595
15 

956585
5 

- 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

 

Evoluția post-decembristă a municipiului Moreni a fost marcată de numeroasele decizii, 

mai mult sau mai puțin coerente, adoptate de la nivel central până la nivelul autorităților locale. 

În privința numărului de firme (Fig. 61), traiectoria este una continuu ascendentă până la nivelul 

anului 2008, când, de la un număr de 143 firme în anul 2000, se ajunge la valoarea maximă de 

420 firme în 2008.  

 

                  Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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După anul 2008, an în care efectele crizei economice globale s-au făcut simțite la 

intensitate maximă, atât la nivelul supra sistemului (național), cât mai ales la nivel local (cele 

mai mici sisteme teritoriale). Acolo unde însă, acele sisteme teritoriale au dispus de resurse (în 

special resurse naturale), inițiativa antreprenorială a înregistrat o diminuare treptată, șocurile 

fiind absorbite treptat, așa cum se întâmplă după 2008, când în anul 2013 municipiul Moreni 

ajunge la un număr de 267 de firme, valoare apropiată de cea a anului 2004, când se înregistrau 

260 de firme. 

Evoluția anuală a cifrei de afaceri (Fig. 62), însumând activitățile economice ale tuturor 

companiilor din municipiul Moreni, pentru perioada de analiză 2000-2013 prezintă o traiectorie 

ascendentă. De la o valoare de 15872440,5 lei în anul 2000, se ajunge la valoarea de 291451887 

lei în 2013. De asemenea, ca și în situațiile precedente, până în anul 2008 creșterea este 

neîntreruptă (se ajunge la valoarea de 134557554 lei), după care urmează o scădere până în anul 

2012 (la 175006027 lei), după care, la finele perioadei, valoarea aproape că se dublează. 

 

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni  
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În privința profitabilității, la nivelul municipiului Moreni, valoarea profitului crește 

treptat de la an la an, până la nivelul anului 2007 (19423425 lei), după acest an, valorile încep să 

scadă, fiind de 9565855 lei în anul 2012 (Fig. 63). 

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

 

4.2 AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI PESCUITUL  

 

Privind unul dintre sectoarele economice de bază ale unui sistem teritorial (agricultura, 

silvicultura și pescuitul), în cadrul municipiului Moreni situația acestuia a cunoscut o dinamică 

spectaculoasă. Deși la nivelul întregului sistem teritorial ponderea sectorului este redusă, totuși 

anumite schimbări structurale s-au înregistrat pe parcursul perioadei de analiză (Tabel nr.39). 

Tabel nr. 39 Evoluția principalilor indicatori economici din Agricultură, silvicultură, pescuit și 
servicii anexe (2000-2013) 

 

 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Firme (Nr.) 2 4 7 8 8 9 9 7 5 3 

Salariați 
(Nr.) 

24 11 10 11 20 18 11 10 10 - 

Cifră de 
afaceri (Lei) 

89389,7 376534,8 999726 1224020 2054624 1554927 1549893 1579281 1629708 1606174 

Profit (Lei) 9769,6 2320,5 119145,6 107636 62654 57171 1133 117009 13458 - 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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Evoluția numărului de firme din sectorul primar (Fig. 64) prezintă o evoluție ascendentă 

până în anul 2009, începând de la 2 firme, existente în anul 2000. În acest an, deși existau două 

firme, ce aveau drept obiect de activitate cultivarea unor plante din culturi nepermanente și 

activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor, doar aceasta din urmă era funcțională, 

cea dintâi neavând niciun salariat. Mai apoi, activitățile economice din municipiul Moreni au 

început să se diversifice, prin apariția unor companii din domeniul creșterii animalelor și 

păsărilor, până la exploatările forestiere. 

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Așadar, daca în anul 2000 în sectorul primar figurau doar 2 companii (din domeniul 

cultivării altor plante din culturi nepermanente și din domeniul serviciilor anexe pentru extracția 

mineralelor), numărul acestora crește, până la un maxim care este atins în perioada 2009-2010 (9 

companii), făcându-și apariția și anumite firme ce aveau drept activitate creșterea păsărilor sau a 

altor animale. După această perioadă, numărul companiilor scade treptat, ajungându-se ca în 

2013, în acest sector să mai activeze doar 3 companii (Tabel nr.40).  
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Tabel 40. Evoluția numărului de firme din Agricultură, silvicultură, pescuit și servicii anexe la nivel 
de cod CAEN de 4 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 1 1 1 1 1 1 0 

Creșterea cămilelor și a camelidelor 0 0 0 1 1 1 0 

Creșterea păsărilor 0 1 1 1 1 1 1 

Creșterea altor animale 0 0 1 1 1 1 1 

Activități auxiliare pentru producția vegetală 0 0 0 0 0 1 1 

Silvicultură și alte activități forestiere 0 0 1 1 1 1 1 

Exploatarea forestieră 0 1 1 1 1 1 1 

Activități de servicii anexe pentru extracția 
mineralelor 

1 1 2 2 2 2 2 

Total firme (Nr.) 2 4 7 8 8 9 7 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Evoluțiile cele mai spectaculoase sunt vizibile în repartiția profitului. Astfel, în figura 65 

se poate observa faptul că acesta crește relativ brusc, de la peste 9500 lei în anul 2000, la peste 

120000 în anul 2007 și se prăbușește în perioada următoare la sub 60000 lei în 2008 și 2009, 

după care în anul 2011 își revine după un an de scădere masivă (doar 1133 lei profit, înregistrat 

în anul 2010) la o valoare de peste 100000 lei. Prăbușirea înregistrată după anul 2011 am putea 

concluziona că este una dramatică, având în vedere că în anul 2012, comparativ cu anul 

precedent, valoarea profitului înregistrat la nivelul municipiului Moreni este de doar 13458 lei.  

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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Activitățile economice care au determinat înregistrarea unui profit considerabil pentru 

sistemul teritorial Moreni sunt cele din domeniul exploatărilor forestiere, cele de servicii anexe 

pentru extracția mineralelor și cele pentru creșterea păsărilor. 

Tabel 41. Evoluția profitului din Agricultură, silvicultură, pescuit și servicii anexe la nivel de cod 
CAEN de 4 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Creșterea păsărilor 0 762,6 5794,4 6853 22235 1133 4096 

Creșterea altor animale 0 0 0 1578 0 0 0 

Activități auxiliare pentru 
producția vegetală 

0 0 0 0 0 0 4022 

Silvicultură și alte activități 
forestiere 

0 0 0 0 165 0 0 

Exploatarea forestieră 0 0 113351,2 85722 0 0 5340 

Activități de servicii anexe 
pentru extracția mineralelor 

9769,6 1557,9 0 13483 40254 0 0 

Total Profit (Lei) 9769,6 2320,5 119145,6 107636 62654 1133 13458 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

La acestea se mai adaugă activitățile de creștere a animalelor, precum și cele din 

domeniul silviculturii și a altor activități forestiere (Tabel nr.41). 

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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Până în anul 2008, evoluția cifrei de afaceri din sectorul primar din Municipiul Moreni 

este una crescătoare (Fig. 66). Dacă în anul 2000, valoarea acesteia era de 89389,7 lei, în anul 

2008 ajunge la 2054624 lei. După anul 2008, cifra de afaceri se menține relativ constantă, 

situându-se în jurul valorii de 1500000 lei. 

Tabel 42. Evoluția cifrei de afaceri din Agricultură, silvicultură, pescuit și servicii anexe la nivel de 
cod CAEN de 4 cifre (2000-2013) 

Activitate 
economică 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Cultivarea altor 
plante din culturi 
nepermanente 

2201,1 160 300 0 0 0 0 0 

Creșterea cămilelor 
și a camelidelor 

0 0 0 1500 0 0 0 0 

Creșterea păsărilor 0 98550 295310,2 472259 808389 819241 927098 829817 

Creșterea altor 
animale 

0 0 15864 49524 54019 598 0 0 

Activități auxiliare 
pentru producția 
vegetală 

0 0 0 0 0 22095 89515 66136 

Silvicultură și alte 
activități forestiere 

0 0 23895,1 6428 0 0 0 0 

Exploatarea 
forestieră 

0 122865,4 654608,8 576905 744925 681205 613095 710221 

Activități de servicii 
anexe pentru 
extracția 
mineralelor 

87188,6 154959,4 9747,9 117404 447291 26754 0 0 

Total cifră de 
afaceri (Lei) 

89389,7 376534,8 999726 1224020 2054624 1549893 1629708 1606174 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Privind sectoarele de activitate în care cifra de afaceri are printre cele mai însemnate 

valori (Tabel nr. 42), se pot aminti cele privind activitățile de servicii anexe pentru extracția 

minereurilor, cele din cadrul exploatărilor forestiere și creșterii păsărilor. 
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Alături de acestea, la conturarea cifrei de afaceri mai concură și alte domenii precum 

cultivarea plantelor din culturi nepermanente, activități auxiliare pentru producția vegetală, 

silvicultura și alte activități forestiere, cu precizarea că unele dintre acestea au dispărut (începând 

cu anul 2006, Cultivarea altor plante din culturi nepermanente nu se mai regăsește în lista 

codurilor CAEN aferente Municipiului Moreni), altele au funcționat doar o scurtă perioadă de 

timp (silvicultura și alte activități forestiere funcționează doar pe parcursul perioadei 2004-2007). 

 

4.3. INDUSTRIA  

 

Activitățile industriale au o tradiție îndelungată în cadrul municipiului Moreni, acestea 

fiind strâns legate de exploatarea resurselor naturale existente în perimetrul localității, precum și 

de existența altor unități industriale mai mari, care au rămas în istoria localității și care au marcat 

evoluția ulterioară a acesteia.  

Pot fi amintite SC IMUT SA, care în anul 1994 a fost supusă procesului de privatizare și 

care a realizat lucrări complexe de-a lungul timpului, de la construcția de poduri rutiere și cale 

ferată, până la echipamentele necesare platformelor de foraj marin, utilaje și instalații pentru 

rafinării petroliere sau structuri metalice. Toate aceste lucrări au fost realizate atât pentru 

necesitățile din țară, cât și din afara granițelor. O altă unitate industrială care a marcat istoria 

localității este și SC Automecanica Moreni, astăzi una din filialele ROMARM, fiind una dintre 

cele mai mari unități de profil din sud-estul Europei, impunându-se în peisajul industrial prin 

construcția de transportoare amfibii blindate, autospeciale de intervenție, camioane medii 

multifuncționale, precum și autovehicule blindate de intervenție antiteroristă.  

De asemenea, pot fi amintite societăți din domeniul construcțiilor metalice (S.C. 

MECANICA MORENI, S.C. TEKNAUS, S.C. ABBAX ROM, S.C. POWERTEK COMPANY) 

și al articolelor din material plastic. Industria extractivă a țițeiului este dominată astăzi, la nivelul 

municipiulu,i de către societatea OMV PETROM, cu rezultate demne de luat în seamă în 

domeniu. 
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Alături de industria grea, în municipiul Moreni își desfășoară activitatea și unități 

industriale reprezentate de industria ușoară, precum cea textilă: Fabrica de Confecții Moreni, 

înființată în anul 1978, S.C. GABITEX, S.C. RAVSTEDA CONF și S.C. SILUETE PROD. 

Unitățile industriale reprezentative la nivelul Municipiului Moreni activează în cadrul 

S.C. Parc Industrial Moreni, acestea având atât capital roman, cât și capital străin. 

 În perioada 2000-2013, evoluția numărului de firme în domeniul industrial în municipiul 

Moreni a cunoscut o valoare de maxim în anul 2009, când numărul de firme a fost de 119, 

urmând o creștere continuă, de la doar 34 de firme în anul 2000. După 2009, numărul acestora 

începe treptat a se diminua, ajungând ca la nivelul anului 2013, la nivelul Municipiului Moreni, 

în industrie, să activeze 70 de firme, un însemnat număr de companii restrângându-și activitatea 

sau chiar dispărând cu totul din peisajul industrial al urbei (Fig.67).  

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Paleta de activități industriale a municipiului este una diversă, de la o serie de activități 

care s-au menținut pe toată perioada de analiză (fabricarea produselor de morărit, a pâinii sau 

altor produse alimentare, etc și până la fabricarea produselor electronice), la unele care au 

funcționat continuu o bună perioadă de timp, după care au dispărut (prelucrarea și conservarea 

fructelor și legumelor, fabricarea unor produse din cauciuc, lucrări de învelitori, șarpante, etc) 

sau unele care au funcționat doar sporadic, având un ciclu de viață foarte restrâns (fabricarea 
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altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a., fabricarea echipamentelor de comunicații, sau 

lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.) (Tabel nr. 43).  

Tabel nr.43 Evoluția numărului de firme din industrie, la nivel de cod CAEN de 4 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 

20
00

 

20
02

 

20
04

 

20
06

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

Prelucrarea și conservarea fructelor și 
legumelor n.c.a 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Fabricarea produselor de morărit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a 
produselor proaspete de patiserie  

3 3 4 5 6 3 3 4 4 4 

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fabricarea de articole confecționate din 
textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei 
de corp) 

0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp)  

4 4 4 5 6 8 7 6 5 3 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și 
accesorii n.c.a. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Tăierea și rindeluirea lemnului 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Fabricarea altor elemente de dulgherie și 
tâmplărie, pentru construcții 

3 3 4 4 6 6 4 4 3 1 

Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a 
ambalajelor din hârtie și carton 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

Fabricarea produselor de uz gospodăresc și 
sanitar, din hârtie sau carton 

1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 

Alte activități de tipărire n.c.a. 2 2 3 3 5 4 5 4 4 4 
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Reproducerea înregistrărilor 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fabricarea gazelor industriale 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

Fabricarea altor produse din cauciuc 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și 
profilelor din material plastic  

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fabricarea articolelor din material plastic 
pentru construcții 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Producția de profile obținute la rece 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Fabricarea de construcții metalice și părți 
componente ale structurilor metalice 

2 3 5 6 7 8 7 7 6 4 

 Fabricarea de uși și ferestre din metal 1 1 2 3 4 4 3 2 2 1 

Producția de rezervoare, cisterne și 
containere metalice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Operațiuni de mecanică generală 3 5 7 9 9 10 10 8 11 7 

Fabricarea de șuruburi, buloane și alte 
articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fabricarea calculatoarelor și a 
echipamentelor periferice 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Fabricarea echipamentelor de comunicații 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

Fabricarea produselor electronice de larg 
consum 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte 
pentru prelucrarea metalului 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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Fabricarea vehiculelor militare de luptă 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fabricarea de mobilă pentru birouri și 
magazine 

0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 

Fabricarea de mobilă n.c.a 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 

Fabricarea de dispozitive, aparate și 
instrumente medicale stomatologice 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Repararea altor echipamente 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

Lucrări de construcții a clădirilor 
rezidențiale și nerezidențiale 

2 5 12 16 28 32 29 31 27 20 

Lucrări de construcții a altor proiecte 
inginerești n.c.a. 

0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 

Lucrări de instalații electrice 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și 
de aer condiționat 

1 2 4 6 9 9 8 4 4 5 

Lucrări de tâmplărie și dulgherie 1 2 3 4 4 4 3 3 3 2 

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de 
geamuri 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Lucrări de învelitori, șarpante și terase la 
construcții 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

Total firme (Nr.) 34 45 72 90 117 119 110 103 97 70 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

La nivelul anului 2013 (Fig.68), structura numărului de firme, la nivel de cod CAEN de 

două cifre, avea următoarea repartiție: cu 29%, peisajul industrial era dominat de firmele ce 
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activau în domeniul construcțiilor, fiind urmate, cu 21% de cele din domeniul construcțiilor 

metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații, 14%- lucrărili speciale de 

construcții și cu o pondere mai redusă industria alimentară (9%), tipărirea și reproducerea pe 

suporți a înregistrărilor (7%). La polul opus se situează activități precum fabricarea 

calculatoarelor și a produselor electronice și optice (2%) și cea a altor mijloace de transport 

(vehicule militare – 1%).  

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

 

Evoluția profitului din industrie (Fig.69) pentru intervalul 2000-2012 prezintă două 

intervale cu  evoluții contrare: 

 intervalul 2000-2007 caracterizat prin creșterea valorii profitului până la valoarea 

maximă de peste 7000000 lei (cea mai mare valoare înregistrată în intervalul 

analizat) 

 intervalul 2007-2012 caracterizat prin scăderea valorii profitului înregistrat, valoarea 

atinsă în anul 2012 fiind aproximativ aceeași cu cea înregistrată în anul 2003 
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Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Repartiția profitului pe activități economice, existente la nivelul Municipiului Moreni, 

arată o largă concentrare în domeniul textilelor, valoarea atinsă în anul 2012 fiind de 1066012 lei 

(Tabel nr.44).  

Tabel nr.44 Evoluția profitului din industrie, la nivel de cod CAEN de 4 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Prelucrarea și conservarea fructelor și 
legumelor n.c.a 

1368,7 0 0 0 19 0 0 

Fabricarea produselor de morărit 4100,8 0 2304 35895 0 0 7103 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și 
a produselor proaspete de patiserie  

4251,7 116228,3 46374,8 29459 40230 2913 4280 

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 11351,9 0 26490,9 389128 0 0 0 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp)  

402047,1 205245 92124,2 96829 35762 389462 1066012 

Tăierea și rindeluirea lemnului 0 0 0 0 0 0 59188 
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Fig. 69 Evoluția profitului din industrie (2000-2012) 
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Fabricarea altor elemente de dulgherie și 
tâmplărie, pentru construcții 

97,5 2425,1 83910,4 644 26544 6045 3560 

Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a 
ambalajelor din hârtie și carton 

6296,1 0 12449,5 6471 42761 0 21667 

Fabricarea produselor de uz gospodăresc și 
sanitar, din hârtie sau carton 

7 0 0 0 0 0 0 

Alte activități de tipărire n.c.a. 14444,1 134566,2 155294,8 100306 294420 196631 369035 

Reproducerea înregistrărilor 0 0 0 9510 0 0 0 

Fabricarea gazelor industriale 0 0 0 0 0 308789 24292 

Fabricarea altor produse din cauciuc 0 0 17946,6 0 0 0 0 

Producția de profile obținute la rece 0 0 121936,7 83056 105917 0 0 

Fabricarea de construcții metalice și părți 
componente ale structurilor metalice 

134530,6 68881,1 115212,9 179453 66105 98618 146774 

 Fabricarea de uși și ferestre din metal 0 1535,1 222,2 43676 128544 70774 0 

Operațiuni de mecanică generală 30108,9 1673671 1748345 1369171 1254946 1079690 228322 

Fabricarea de șuruburi, buloane și alte 
articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 

859 327,8 12766,9 0 0 0 0 

Fabricarea calculatoarelor și a 
echipamentelor periferice 

0 2115,3 147,7 267 0 0 0 

Fabricarea echipamentelor de comunicații 0 0 0 0 16541 2149 0 

Fabricarea produselor electronice de larg 
consum 

274 0 300 256 0 299 2592 

 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte 0 29060 0 0 0 98845 703478 
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pentru prelucrarea metalului 

Fabricarea vehiculelor militare de luptă 0 0 0 0 0 85458 0 

Fabricarea de mobilă pentru birouri și 
magazine 

0 0 0 2858 5202 0 0 

Fabricarea de mobilă n.c.a 0 9114,8 21243,3 178448 130514 6106 0 

Fabricarea de dispozitive, aparate și 
instrumente medicale stomatologice 

0 0 495,4 1566 4273 10479 9365 

Repararea altor echipamente 0 0 0 4996 0 0 0 

Lucrări de construcții a clădirilor 
rezidențiale și nerezidențiale 

1790,2 106905,2 378140,1 443505 1362675 208421 609193 

Lucrări de construcții a altor proiecte 
inginerești n.c.a. 

0 0 42954,4 194652 83994 0 0 

Lucrări de instalații electrice 0 0 0 0 0 0 5494 

Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și 
de aer condiționat 

0 4614,2 8031,5 396477 205145 279728 3885 

Lucrări de tâmplărie și dulgherie 1468,5 1510,8 864,5 9047 1480 0 3958 

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări 
de geamuri 

0 41572,8 47086,3 16728 116645 0 0 

Lucrări de învelitori, șarpante și terase la 
construcții 

4639,4 35627,2 18267,3 33301 8601 13040 0 

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 0 0 0 0 0 215419 0 

Total profit (Lei) 617635,5 2433399 2952909 3625699 3930318 3072866 3268198 

 Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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Debutul cifrei de afaceri din industria municipiului Moreni este unul spectaculos  (Fig.70) 

până în anul 2008, când, de la 8056671,4 lei, în anul 2000 se ajunge la 87856577 lei, o creștere 

de peste 10 ori a cifrei de afaceri în numai 8 ani de zile. După acest an, în anul imediat următor, 

odată cu resimțirea efectelor crizei economice, cifra de afaceri din industrie a scăzut la 58183474 

lei, după care se menține la valori relativ constante, până în anul 2013 (64511504 lei). 

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

 

Valori importante ale cifrei de afaceri în această perioadă sunt realizate de către ramuri 

ale industriei textile, industriei grea, industriei alimentare și alte ramuri industriale (Tabel nr.45). 

De asemenea, unele dintre acestea au concurat o perioadă mai scurtă de timp, iar altele contribuie 

și în prezent la conturarea ambientului industrial al municipiului. 

Tabel nr. 45 Evoluția cifrei de afaceri din industrie, la nivel de cod CAEN de 4 cifre (2000-2013) 

 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Prelucrarea și 
conservarea fructelor și 
legumelor n.c.a 

481564,9 890001,3 924555,9 725693 265472 0 0 0 

Fabricarea produselor 24288,9 73647,6 153757 296731 345229 209704 204129 140553 
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de morărit 

Fabricarea pâinii; 
fabricarea prăjiturilor 
și a produselor 
proaspete de patiserie  

167795,3 369564 1058113 2161966 3390122 1888528 1863020 850774 

Fabricarea altor 
produse alimentare 
n.c.a. 

754606,2 1603547 1586763 2795270 2440022 2691469 1951153 528745 

Fabricarea altor 
articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp)  

4946684,9 9665302 12188102 10322959 10254579 10094165 12583315 1379519 

Tăierea și rindeluirea 
lemnului 

0 0 0 0 0 0 486670 23190 

Fabricarea altor 
elemente de dulgherie 
și tâmplărie, pentru 
construcții 

108785,3 227259,1 727868 1180373 2527687 49358 132345 33705 

Fabricarea hârtiei și 
cartonului ondulat și a 
ambalajelor din hârtie 
și carton 

92674,6 65347,1 203810,5 192125 400704 233005 276844 277716 

Fabricarea produselor 
de uz gospodăresc și 
sanitar, din hârtie sau 
carton 

114,5 0 372494,7 372799 324009 0 0 17682 

Alte activități de 
tipărire n.c.a. 

184797 374706,1 784438,6 847398 1665059 601492 1035861 352293 

Reproducerea 
înregistrărilor 

0 0 159,7 56806 51000 48885 13132 10240 

Fabricarea gazelor 
industriale 

0 0 0 1140759 3622562 4244224 4510945 0 

Fabricarea altor 0 0 135617,6 172372 4283 0 0 0 
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produse din cauciuc 

Fabricarea plăcilor, 
foliilor, tuburilor și 
profilelor din material 
plastic  

0 0 14260,5 21323 81776 71309 20034 1759 

Fabricarea articolelor 
din material plastic 
pentru construcții 

0 0 0 0 284220 431149 144910 53308 

Producția de profile 
obținute la rece 

0 0 227495,5 1653887 1845833 0 0 0 

Fabricarea de 
construcții metalice și 
părți componente ale 
structurilor metalice 

409948,2 477835,8 1541091 3369451 4227116 4199792 7217755 55067 

 Fabricarea de uși și 
ferestre din metal 

11651,3 64113,5 237336,3 752156 2006240 932513 240919 357283 

Producția de 
rezervoare, cisterne și 
containere metalice 

0 0 0 0 0 0 0 412350 

Operațiuni de 
mecanică generală 

426920,2 5440091 7075549 9862252 8512865 9300709 9243395 879767 

Fabricarea de 
șuruburi, buloane și 
alte articole filetate; 
fabricarea de nituri și 
șaibe 

21396,5 185454,3 38175,5 149635 213001 76024 105995 9531 

Fabricarea 
calculatoarelor și a 
echipamentelor 
periferice 

8724,6 14295,6 13056,5 1055 0 0 0 0 

Fabricarea 
echipamentelor de 
comunicații 

0 0 0 0 163781 46681 1254 0 

Fabricarea produselor 7881,4 17394,4 24572,3 31285 66662 2400 12180 5256 
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electronice de larg 
consum 

 Fabricarea utilajelor și 
a mașinilor-unelte 
pentru prelucrarea 
metalului 

36777,4 176592,7 1145270 1655975 1408749 2868124 5362573 0 

Fabricarea vehiculelor 
militare de luptă 

0 10084273 9996238 7927149 13558648 8413164 6596577 5124913 

Fabricarea de mobilă 
pentru birouri și 
magazine 

0 0 30785,9 155459 198275 52406 63922 68892 

Fabricarea de mobilă 
n.c.a 

55554,8 75998,7 330825,7 1297213 1899168 1096791 1202980 1355513 

Fabricarea de 
dispozitive, aparate și 
instrumente medicale 
stomatologice 

0 0 12859 14930 10310 16735 17965 16820 

Repararea altor 
echipamente 

0 0 19238,5 78291 55305 22785 0 0 

Lucrări de construcții 
a clădirilor rezidențiale 
și nerezidențiale 

58597,6 1143841 5064813 10253975 21924063 5151611 5287687 14943392 

Lucrări de construcții 
a altor proiecte 
inginerești n.c.a. 

0 0 130101 440905 271245 0 0 0 

Lucrări de instalații 
electrice 

0 0 0 0 0 0 105030 182753 

Lucrări de instalații 
sanitare, de încălzire și 
de aer condiționat 

191250,4 386864,4 715752,1 2220115 4374117 2935129 913093 18455145 

Lucrări de tâmplărie și 
dulgherie 

23901,2 43034,9 79666,1 106967 142416 49662 68968 18637898 
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Lucrări de vopsitorie, 
zugrăveli și montări de 
geamuri 

6390 78619,2 164494,6 382468 1138700 30762 18387 15407 

Lucrări de învelitori, 
șarpante și terase la 
construcții 

36366,2 102696,9 113741,4 136369 172996 96983 22423 0 

Alte lucrări speciale de 
construcții n.c.a. 

0 7938,9 136384,5 9527 10363 387111 394688 322033 

Total cifra de afaceri 
(Lei) 

8056671,4 31568418 45247386 60785642 87856577 56242670 60098149 64511504 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

La o privire de ansamblu a structurii cifrei de afaceri în Municipiul Moreni (Fig. 71), 

pentru anul 2013, putem observa faptul că cea mai mare parte a acesteia este realizată în 

domeniul construcțiilor - lucrărilor speciale de construcții cu peste 55% (58%) și construcțiilor 

de clădiri (23%). La o distanță apreciabilă, urmează o altă subramură, fabricarea altor mijloace 

de transport cu 8%. 

 
Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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4.4. TURISMUL 

Turismul poate fi considerat o activitate complementară sau chiar o alternativă pentru 

dezvoltarea economică locală a unui sistem teritorial, în cazul în care acesta se poate baza pe o 

serie de resurse specifice, cu un anumit grad de valorificare, dar și pe o infrastructură specifică, 

care să asigure confortul turiștilor. Prin efectul său multiplicator (crearea de locuri de muncă în 

mai multe domenii complementare), turismul poate aduce importante venituri la bugetele locale, 

dacă resursele turistice de care acestea dispun sunt valorificate economic, într-o manieră durabilă 

integrată. Acest mod de valorificare a resurselor turistice (dezvoltarea durabilă integrată) 

presupune ca, prin valorificarea eficientă, să se genereze o activitate turistică, caracterizată de 

anumite fluxuri și intensitate, astfel încât să nu perturbe activitatea celorlalte componente ale 

sistemului teritorial. Pentru ca acest deziderat să poată fi îndeplinit, autoritățile locale trebuie să 

identifice toate resursele turistice, atât cele valorificate cât și cele nevalorificate, de care sistemul 

teritorial dispune, și să le valorifice într-un mod eficient.  

Din punct de vedere turistic, Municipiul Moreni dispune de resurse specifice, care să 

diversifice complexitatea funcțională a întregului sistem teritorial. Situat într-o mică depresiune 

din zona subcarpatică a Subcarpaților Curburii, între râurile Prahova și Ialomița, Municipiul 

Moreni se remarcă din punct de vedere turistic printr-o largă varietate a peisajului, acesta fiind 

dominat de întinse suprafețe forestiere, considerate adevărate resurse, cu diferențe de nivel, care-

l fac pretabil unor activități de agrement (în special de sfârșit de săptămână pentru localnici și nu 

numai), menite să complementarizeze activitățile turistice din zonă. Varietatea peisagistică a 

municipiului este completată de o serie de obiective turistice antropice, menite să-l revitalizeze 

din punct de vedere turistic și să-l plaseze ca un important punct de atracție la nivel zonal. 

Pentru a putea observa mai bine rolul pe care turismul îl are în dezvoltarea integrată a 

unui sistem teritorial, primul demers științific îl reprezintă analiza fenomenului turistic în 

ansamblul său, pe fiecare componentă în parte, dar tratată printr-o viziune sistemică. Așadar, 

primii pași metodologici sunt reprezentați de identificarea tuturor resurselor turistice, a bazei 

tehnico-materiale pentru turism, precum și a circulației turistice. Odată analizate aceste 

componente, se trece la următoarea etapă, privind realizarea unei analize SWOT pentru 

componenta turistică din sistemul teritorial Moreni. După efectuarea analizei, se face ierarhizarea 
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și prioritizarea fiecărei probleme identificate, după care se stabilește o strategie de dezvoltare a 

componentei turism, integrată printre celelalte componente ale sistemului teritorial. 

a. Resursele turistice naturale 
Resursele turistice naturale ale Municipiului Moreni se rezumă la varietatea peisagistică a 

reliefului, prin culmile ce corespund unor anticlinale, cu altitudini ce pot ajunge la 320 m, cu 

orientare pe direcția punctelor cardinale est-vest (Zona Pintenul Măgurii) și cu sinclinale, ce 

corespund microdepresiunilor alungite. Suprafețele forestiere din perimetrul localității și din 

împrejurimile acesteia sunt adevărate oaze de relaxare pentru locuitorii municipiului. Printre 

acestea putem aminti Pădurea Tisa, Pădurea Plașa, Pădurea Hula Pâscov, Pădurea Bana, Pădurea 

Nisipoasa și Pădurea Cervenia, toate acestea formate din specii de foioase. De asemenea, resurse 

turistice importante sunt și exemplarele rămase din fauna cinegetică și peisagistică, de menționat 

fiind faptul că odată cu exploatările de petrol, mare parte din aceasta a migrat. 

O resursă importantă, încă nevalorificată din punct de vedere turistic și economic este cea 

de sare, prezentă datorită apartenenței tectonice zonei cutelor diapire, perimetrul localității 

desfășurându-se în zona sâmburelui de sare din axul anticlinalului diapiric Gorgota-Moreni-

Filipești. Acestea apar la suprafață, pe o lungime de circa 6 km, în zona Gura Ocniței-Moreni-

Bana-Piscuri (Grigoraş, 1961). Așa cum arată și prospecțiunile efectuate în arealul municipiului, 

sarea în amestec cu intercalațiile de marne, argile sau nisipuri, se poate concluziona faptul că 

rezervele de sare sunt însemnate, însă calitatea lor determină efectuarea unor studii geologice 

mult mai amănunțite, pentru a se putea calcula rentabilitatea exploatării acestora din punct de 

vedere turistic sau economic. 

b. Resursele turistice antropice 

Varietatea resurselor turistice naturale este completată de prezența, în municipiul Moreni, 

a elementelor antropice cu vocație turistică. Prezența și continuitatea poporului român sunt 

dovedite de prezența unor vechi lăcașe de cult sau locuri de însemnătate istorică, devenite astăzi 

locuri ce pot avea o anumită însemnătate turistică. Printre acestea, se pot aminti Biserica 

“Schimbarea la Față”, ctitorită în secolul al XIX-lea (1868), Biserica cu dublu hram “Adormirea  

Maicii Domnului și Sfântul Dimitrie”, din Cartierul Stavropoleos, ctitorită în secolul al XIX-lea, 
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Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial (Foto 5), ce marchează luptele din perioada 

1916-1918.  

Acestor resurse turistice li se 

mai pot adăuga câmpurile de sonde de 

foraj și de extracție a țițeiului, Muzeul 

de artă și tradiții, situat în incinta Școlii 

Generale Nr. 1, Ruinele Cazematei 

Nemților, precum și ruinele unor 

tuneluri ce legau Moreniul de Ploiești. 

Toate aceste obiective turistice 

(naturale și antropice) pot oferi 

Municipiului Moreni o perspectivă de 

dezvoltare a activităților turistice, cel 

puțin la nivel local, dacă nu chiar zonal. 

Valorificate eficient, aceste resurse pot presupune activități economice generatoare de venituri la 

nivel local, contribuind totodată la creșterea bunăstării locuitorilor.  

Tabel nr. 46 Manifestările socio-cultural tradiționale organizate de Primăria Municipiului Moreni și Consiliul Local 
Nr.crt Manifestări socio-culturale Perioada 

1 Săptămâna mărțișorului 1-8 martie 

2 Săptămâna Europeană a Tineretului 4-10 mai 

3 Ziua Pământului - Concursul Național ,,Copii, salvați planeta albastra!” 22 aprilie 

4 Zilele Bibliotecii 14-15 mai 

5 Proclamarea Independenței de Stat. Ziua Victoriei Națiunilor Unite asupra fascismului. Ziua 
Europei 

9 mai 

6 Ziua Internațională a Copilului 1 iunie 

7 Festivalul Național ,,Cununa Petrolului” 17-18 iunie 

8 Zilele Municipiului Moreni 17-19 iunie 

9 Campionatul Național de Motocros 19 iunie 

10 Sărbătoarea Toamnei 1-2 octombrie 

11 Ziua Educaţiei Non-Formale 8-10 octombrie 

12 Ziua Națională a României 1 decembrie 

13 Tradiții morenare 23 decembrie 

14 Colindele Crăciunului 24 decembrie 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

 

Foto. 5 Monumentul  Eroilor din Primul Război Mondial 

(arhivă personală) 
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De asemenea, oferta turistică a municipiului este completată și de manifestările culturale, 

evenimente ce au loc urmând o anumită periodicitate și care sunt capabile să atragă un număr 

însemnat de turiști din zona de influență a muncipiului22 (Tabel nr. 46). 

c. Baza de cazare 
Baza de cazare existentă la nivelul municipiului Moreni este formată dintr-un singur 

hotel, unitate de primire turistică, cu anumită vechime și tradiție, ce a asigurat primirea turiștilor 

în bune condiții. Acesta este administrat de S.C. Valahia S.A., care a luat ființă în anul 1991, prin 

reorganizarea Oficiului județean de Turism Dâmbovița, în baza H.G. 1041/26.09.1990 și care în 

prezent este clasificat cu 2 stele.  

În privința numărului de locuri de cazare, modificările survenite s-au păstrat în limita 

aceleiași structuri. Numărul, mai mic sau mai mare, al locurilor de cazare din incinta structurii, 

pe parcursul timpului, a fost influențat de activitatea desfășurată de societatea care administrează 

hotelul.  

Astfel, graficul din Fig. 72  arată o evoluție relativ constantă din anul 1990 până în anul 

1999. După acest an, în 2000 și 2001 numărul acestora scade sub 20, semn că societatea și-a mai 

restrâns activitatea. După finalizarea procesului de privatizare, care a avut loc în anul 2001, din 

2002 activitatea turistică se intensifică, numărul de locuri de cazare crescând la puțin peste 60. 

Până în 2013, se păstrează o evoluție constantă, urmând ca din 2014 numărul locurilor de cazare 

să crească la peste 100. 

 

Sursa date: Institutul Național de Statistică 

                                                             

22 http://www.redescopera-moreni.ro 
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Capacitatea de cazare turistică în funcțiune (Fig. 73), exprimată în număr de locuri pe 

zile, prezintă o evoluție constantă după anul 2003. Practic, activitatea explodează după 2001, 

după procesul de privatizare al societății. Variațiile induse sunt practic insignificante, media 

variind în jurul valorii de 20000 locuri/zile. 

 

Sursa date: Institutul Național de Statistică 

O analiză mai detaliată asupra capacității de cazare lunare (exprimată în nr. locuri/zile), 

pentru ultimii doi ani (2014 și 2015), prezintă aceleași variații reduse de la o lună la alta (Fig. 

74).  

 

Sursa date: Institutul Național de Statistică 

Acest lucru arată că gradul de sezonalitate este redus, iar municipiul nu prezintă resurse 

turistice importante care să permită generarea unui important flux turistic, mai ales în sezon. 
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Variațiile lunare sunt situate între 1984 nr. locuri/zile (lunile martie, mai, iulie, august, octombrie 

2014, ianuarie și martie 2015) și 1240 nr. locuri/zile în decembrie 2014. În rest, valorile medii 

ale celor doi ani sunt apropiate, 1855,17 nr. locuri/zile în anul 2014 și 1903 nr. locuri/zile pentru 

prima parte a anului 2015. 

d. Unitățile de alimentație publică 
 

Unitățile de alimentație publică, omologate din punct de vedere turistic, pentru 

municipiul Moreni sunt reprezentate de locurile disponibile în restaurantul cu bar, din incinta 

Hotelului Central, ce dispune de un număr de aproximativ 190 locuri. Acesta oferă o gamă 

variată de meniuri (inclusiv preparate tradiționale) și poate oferi organizarea unor recepții, la 

cerere. 

e. Agrementul turistic 

Privind agrementul, atât cel turistic, dar și pentru locuitorii din Municipiul Moreni, dar și 

din împrejurimi, ca o componentă importantă, fără de care un turism de calitate nu poate exista, 

la nivelul municipiului există Stadionul Municipal, cu o capacitate de 10000 locuri, un stadion de 

liga a III-a. Acest stadion are o vechime de aproape 100 de ani, fiind construit în anul 1922, a 

fost renovat prin anii 1980 și reprezintă un element important pentru locuitorii Moreniului, 

deoarece găzduiește meciurile de fotbal purtate acasă de către Echipa Flacăra Moreni. 

Un alt element important privind agrementul din municipiul Moreni îl reprezintă traseul 

natural pentru enduro și motocros, situat pe Dealul Sângeriș. Acesta este un traseu renumit atât 

prin lungime, dar și pentru gradul de dificultate, având capacitatea de a găzdui competiții 

naționale de motocros. 

f. Circulația turistică 
 

Sosirile turistice la nivelul municipiului Moreni se mențin într-un număr relativ constant 

după 2002, după o creștere spectaculoasă la 2487 turiști, față de 2001, an în care numărul de 

turiști în Municipiul Moreni era de doar 480. Schimbările produse la nivelul sistemului 

(organizarea curselor de motocros, dar și întâlnirile oamenilor de afaceri) determină o anumită 

circulație turistică, circulație care se păstrează constantă până în prezent. Până în 2008, tendința 



 

170 

 

este de ușoară creștere, după care, din 2008, după criza economică, urmează o scădere, care se 

stopează la nivelul anului 2014 (Fig.75). 

 
                                                                            Sursa date: Institutul Național de Statistică 

Circulația turistică, măsurată prin prisma numărului de sosiri lunare (Fig. 76), nu prezintă 

variații prea mari de la lună la lună, perioade marcate de o oarecare creștere sunt lunile de vară 

dar și mijlocul toamnei. Pentru luna octombrie se observă o creștere a numărului de sosiri, acest 

lucru datorându-se festivalului de toamnă, organizat în Municipiul Moreni.  

 

                                  Sursa date: Institutul Național de Statistică 

De asemenea, creșteri importante a numărului de turiști la nivelul municipiului mai au 

loc, cu ocazia organizării unor evenimente sportive, cum ar fi concursurile de motocros. Media 
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anuală a sosirilor de turiști în Municipiul Moreni, pentru anul 2014 se păstrează în jurul valorii 

de 200 turiști (207 sosiri turistice). 

Înnoptările de turiști pentru municipiul Moreni au crescut începând cu anul 2008 (Fig. 

77). Dacă în perioada 2001-2007, valorile abia depășeau 5000 (5061 în 2004), din 2008, acestea 

ating valori de 12043 și chiar 15206 (în 2010). Numărul înnoptărilor a început să crească odată 

cu organizarea concursurilor de motocros, dar și a unor evenimente de importanță locală, pentru 

municipiu. 

 

Sursa date: Institutul Național de Statistică 

Evoluția pe luni a numărului de înnoptări arată valori ceva mai ridicate, în perioada de 

început a sezonului turistic, dar continuă și în lunile de toamnă (lunile mai - noiembrie). Pentru 

anul 2014, valoarea medie a înnoptărilor turistice era de 906 înnoptări turistice (Fig. 78). 

 

Sursa date: Institutul Național de Statistică 
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De asemenea, locația nu dispune de unități de alimentație publică clasificate, iar pentru 

buna desfășurare a unei activități turistice, pentru asigurarea unui anumit grad de confort și 

securitate pentru turiști, ar trebui ca unitățile existente să fie clasificate, iar cele nou construite să 

respecte normele și standardele internaționale din domeniu. Alte puncte slabe identificate la 

nivelul sistemului ar mai fi lipsa valorificării unor resurse locale, localitatea dispunând de resurse 

de sare, care ar putea sta la baza dezvoltării unor saline, cu mențiunea că această opțiune ar 

necesita, pe viitor, efectuarea unor studii geologice și de impact mult mai amănunțite. Un alt 

aspect important, identificat în cadrul punctelor slabe îl constă și lipsa la nivelul sistemului 

teritorial Moreni a unui centru de informare turistică, dotat cu materiale de informare, de tipul 

pliantelor, broșurilor sau a hărților turistice, care să fie prezentate și oferite vizitatorilor de către 

un personal pregătit în domeniul turismului. Acesta ar trebui să prezinte, în mod obiectiv, oferta 

turistică a zonei, posibilitățile de cazare, de alimentație publică și de agrement turistic a zonei. 

La o strategie de dezvoltare turistică, importante sunt valorificarea punctelor tari și 

diminuarea celor slabe, precum și transformarea în puncte tari a oportunități și anticiparea 

riscurilor de orice tip, pentru a nu produce anumite dezechilibre în buna derulare a activităților 

din cadrul sistemului teritorial în ansamblu. 

Valorificarea turistică și strategia de dezvoltare turistică a unui sistem teritorial, trebuie să 

se bazeze în special pe componentele interne (valorificarea punctelor tari și atenuarea celor 

slabe), însă ar trebui să pună accent și pe oportunitățile de dezvoltare din zona respectivă. 

Așadar, la nivel local ar trebui creat un brand, reunit sub denumirea de Flacăra Moreni, 

revitalizând istoria vechiului club de fotbal, prin crearea unui complex sportiv integrat, care să 

valorifice și să reunească mai multe activități sportive, printre care: jocurile de fotbal, circuitele 

de ciclism și motocros, sau alte activități sportive precum circuite de echitație, handbal, baschet, 

etc. Aceste aspecte ar contribui la dezvoltarea unui turism sportiv, pe lângă cel de afaceri, 

generat de activitățile economice derulate în Parcul Industrial Moreni. Aceste două componente 

turistice, care caracterizează municipiul Moreni (turismul de afaceri și turismul sportiv) ar trebui 

să fie două componente turistice majore la nivelul sistemului, cărora să li se acorde maximă 

importanță. 
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 În ceea ce privește riscurile, cele identificate la nivelul municipiului Moreni, printr-o 

atentă monitorizate, ar putea fi diminuate, astfel încât să nu pericliteze buna desfășurare a 

activităților turistice de la nivelul municipiului Moreni. 

4.5. TRANSPORTURI  

Sistemele de transport au avut dintotdeauna un rol important în facilitarea legăturilor 

interne, în cadrul sistemelor teritoriale, dar și externe, între acestea, cu cele învecinate sau aflate 

pe anumite paliere (inferior sau superior). Totodată de mărimea și intensitatea fluxurilor de 

transport depind transferul și schimburile de fluxuri de materie și informație, sau de capital 

uman. Evoluția principalilor indicatori din domeniul transporturi este ilustrată în Tabelul nr. 47, 

care arată atât perioade de creștere cât și de scădere ale acestora. 

Tabel nr.47 Evoluția principalilor indicatori economici din domeniul transporturilor (2000-2013) 

 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

Firme (Nr.) 4 4 8 10 15 12 8 10 7 

Salariați (Nr.) 60 43 17 10 19 15 9 10 17 

Profit (Lei) 2677,8 4622,3 116076,9 14246 36144 79221 34019 69328 - 

Cifră de afaceri (Lei) 537304,9 551713,8 1045332 1392020 2689551 1634583 1505975 2369710 569170 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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Evoluția numărului de firme în domeniul transporturilor (Fig.79), pentru Municipiul 

Moreni a fost în creștere până în anul 2008, iar aceasta a fost strâns corelată cu dinamica 

sistemului teritorial, în ansamblul său, înțelegând-se prin dinamică, creșterea continuă a 

celorlalte ramuri de activitate economică, înregistrate în cadrul municipiului, până la instalarea 

Crizei Economice Globale. Astfel, numărul de firme din transporturi a crescut de la 4 în anul 

2000, la nu mai puțin de 15 în anul 2008, apoi, odată cu comprimarea activităților economice și 

transporturile au trebuit să se redimensioneze.  

După 2008, numărul firmelor de transport s-a diminuat, astfel că în anul 2013, la nivel 

municipal mai activau doar 7 astfel de companii (Tabel nr. 48).  

Tabel nr. 48. Evoluția numărului de firme din transporturi, la nivel de cod CAEN de 4 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Transporturi urbane, suburbane și 
metropolitane de călatori 

0 0 1 1 1 1 0 0 

Transporturi cu taxiuri 0 0 1 1 1 1 1 0 

Alte transporturi terestre de călatori n.c.a. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Transporturi rutiere de mărfuri 2 2 4 6 11 8 7 6 

Transportul de pasageri pe căi navigabile 
interioare 

1 1 1 1 1 1 1 0 

Total firme (Nr.) 4 4 8 10 15 12 10 7 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

În privința structurii activităților de transporturi la nivelul municipiului, dominante, ca 

mărime după numărul de firme, sunt transporturile rutiere de mărfuri, fiind în anul 2008, 11 

astfel de firme, apoi firmele din transportul de călători. 

Profitul, înregistrat din activități de transporturi (Fig. 80), prezintă o evoluție interesantă, 

deoarece surprinde atât perioade de profitabilitate, cât și acelea în care acesta avea valori reduse 

sau chiar nule. Cert este că, cel mai profitabil an din punct de vedere al transporturilor a fost anul 
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2009, atunci când valoarea profitului a atins cota de 189414 lei, după perioade în care valoarea 

acestuia nu depășea 5000 lei (2000-2002) sau în care abia urca la puțin peste 25000 lei (2006-

2008) (Tabel nr.49). 

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Tabel nr.49 Evoluția profitului din transporturi, la nivel de cod CAEN de 4 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Transporturi urbane, suburbane si 
metropolitane de calatori 

0 0 0 7207 228 0 0 

Transporturi cu taxiuri 0 0 0 0 0 0 0 

Alte transporturi terestre de 
calatori n.c.a. 

2535,5 111,3 933,3 0 0 29138 0 

Transporturi rutiere de mărfuri 125 0 97771,3 7039 28713 50083 69328 

Transportul de pasageri pe cai 
navigabile interioare 

17,3 4511 17372,3 0 7203 0 0 

Total profit 2677,8 4622,3 116076,9 14246 36144 79221 69328 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Cifra de afaceri (Fig. 83) s-a situat în creștere continuă până în anul 2008, aceasta a 

evoluat de la 537304,9 lei în anul 2000 la 2689551, după acest an diminuându-se treptat pană în 

anul 2011, când se cifrează la 1505975 lei, revenindu-și în 2012 la valoarea de 2369710 lei, după 

care se prăbușește brusc în 2012, ajungând la 569170 lei, valoare apropiată de începutul 

intervalului (anul 2000). 
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Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Tabel nr.50 Evoluția cifrei de afaceri din transporturi, la nivel de cod CAEN de 4 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Transporturi urbane, suburbane 
și metropolitane de călatori 

0 0 13792 91610 77185 0 0 0 

Transporturi cu taxiuri 0 0 0 0 5360 0 0 0 

Alte transporturi terestre de 
călatori n.c.a. 

8493,6 693 5665 1049 24214 349447 0 4200 

Transporturi rutiere de mărfuri 451207,1 365707,2 700795,4 951505 1893599 1004389 1478699 564970 

Transportul de pasageri pe căi 
navigabile interioare 

77604,2 185313,6 325079,4 347856 689193 280747 891011 0 

Total cifra de afaceri 537304,9 551713,8 1045332 1392020 2689551 1634583 2369710 569170 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Privind structura cifrei de afaceri, dominante sunt transporturile rutiere de mărfuri, 

acestea având un aport însemnat printre celelalte ramuri ale serviciilor de transport, la nivelul 

municipiului, având totodată și cele mai mari cifre de afaceri (Tabel nr.50). 

  

4.6. SERVICII  

Sectorul serviciilor, în perioada post decembristă rămâne sectorul dominant, cu cea mai 

rapidă dezvoltare la nivelul întregului sistem teritorial Moreni și nu numai. Acesta este unul 

dintre cele mai dinamice și cele mai active sectoare din economie, datorită elasticității sale și a 
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capacității de a absorbi rapid componente din celelalte sectoare economice de activitate. 

Totodată acest sector dezvoltă și o mare capacitate de auto-adaptivitate, fiind capabil să se 

dimensioneze rapid în funcție cerințele sectorului. În tabelul de mai jos (Tabel nr.51) este 

ilustrată evoluția din anul 2000 până în anul 2013 a principalilor indicatori din cadrul acestuia.  

Tabel nr.51 Evoluția principalilor indicatori din sectorul serviciilor (2000-2013) 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

Total firme 103 123 173 213 280 249 244 231 187 

Total salariati 345 350 572 704 905 750 769 711 758 

Total profit 213031,7 1030168 2196630 5264893 9271406 7545339 6909290 6214871 - 

Total cifra 7189075 16430833 39945047 71155872 150089129 

 

96813858 105205895 

 

110908460 

 

224765039 

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Evoluția numărului de firme din sectorul serviciilor, cunoaște o evoluție ascendentă în 

perioada 2000 – 2008, după care începe să-și reducă treptat din tendința de creștere (Fig.84).  

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Dacă în anul 2000 erau cu puțin peste 100 de firme din acest sector economic (103 

companii), în anul 2008 numărul acestora ajunge la valoarea de 280. Acest lucru arată că cea mai 

mare parte din companiile, care activau în municipiul Moreni în această perioadă, erau din 
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domeniul serviciilor. După 2008, numărul acestora va scădea continuu, în anul 2013 activau în 

domeniul serviciilor 187 de companii. 

Tabelul nr.52, care ilustrează evoluția numărului de firme din servicii, la nivel de cod 

CAEN de 4 cifre, arată o reprezentativitate teritorială largă, în cadrul Municipiului Moreni, a 

celor cu activitate în comerțul cu amănuntul.  

Tabel nr.52 Evoluția numărului de firme din servicii, la nivel de cod CAEN de 2 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 

20
00

 

20
02

 

20
04

 

20
06

 

20
08

 

20
10

 

20
12

 

20
13

 

Producția și furnizarea de energie electrică și 
termica, gaze, apă caldă și aer condiționat  

0 0 0 1 1 1 1 0 

Captarea, tratarea și distribuția apei 0 0 0 0 0 0 0 1 

Colectarea și epurarea apelor uzate 0 0 0 0 1 1 1 1 

Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; 
activități de recuperare a materialelor reciclabile 

1 1 5 5 6 5 4 5 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și 
repararea autovehiculelor și a motocicletelor 

5 6 11 13 16 13 16 13 

Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu 
autovehicule și motociclete 

5 7 9 14 23 18 17 17 

Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor 
și motocicletelor 

63 74 98 113 135 117 101 80 

Depozitare și activități auxiliare pentru 
transporturi 

0 0 1 1 1 1 0 0 

Activități de poșta și de curier 1 1 1 1 2 0 0 0 

Hoteluri și alte facilități de cazare 0 0 0 0 0 0 0 1 

Restaurante și alte activități de servicii de 
alimentație 

10 11 12 17 21 19 17 10 

Activități de editare 1 1 1 1 2 2 1 0 

Telecomunicații 0 0 1 3 3 3 2 2 

Activități de servicii în tehnologia informației 1 1 1 1 3 3 2 2 

Activități de servicii informatice 0 0 0 1 2 2 1 1 

Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, 
activități de asigurare și fonduri de pensii 

0 0 0 0 0 1 2 0 

Tranzacții imobiliare 1 2 2 3 4 4 8 7 
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Activități juridice și de contabilitate 1 1 2 4 5 5 2 2 

Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor 
administrative centralizate 

0 1 5 8 11 10 7 4 

Activități de arhitectură și inginerie; activități de 
testări și analiză tehnică 

3 3 3 4 8 7 11 11 

Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 1 0 0 0 

Publicitate și activități de studiere a pieței 0 1 2 2 2 2 2 1 

Alte activități profesionale, științifice și tehnice 1 1 1 2 2 3 4 3 

Activități veterinare 0 0 0 0 0 1 2 2 

Activități de închiriere și leasing 0 0 0 0 1 1 0 0 

Activități de servicii privind forța de munca 0 0 1 0 1 0 0 0 

Activități de investigații si protecție 0 0 1 1 2 2 3 2 

Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri 1 1 1 1 4 4 3 2 

Activități de secretariat, servicii suport și alte 
activități de servicii prestate în principal ... 

1 1 1 1 3 2 2 1 

Învățământ 0 0 0 1 1 1 2 1 

Activități referitoare la sănătatea umană 2 3 6 6 7 7 6 7 

Activități de asistenta socială, fără cazare 0 0 0 0 0 0 1 1 

Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și 
alte activități culturale 

0 0 0 0 1 1 1 1 

Activități de jocuri de noroc și pariuri 0 0 0 0 1 1 0 0 

Activități sportive, recreative și distractive 1 1 2 2 2 4 4 4 

Reparații de calculatoare, de articole personale și 
de uz gospodăresc 

3 3 3 3 3 2 2 2 

Alte activități de servicii 1 2 2 3 4 5 5 3 

Total firme Servicii 102 122 172 212 279 248 230 187 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

De la 63 astfel de companii, câte funcționau în anul 2000, se atinge valoarea maximă de 

135 în anul 2008, după care numărul acestora scade la 80 în anul 2013. Urmează apoi firmele din 

domeniul alimentației publice (Restaurante și alte activități de servicii de alimentație), care s-au 

menținut la o valoare medie relativ constantă (10 firme atât la începutul cât și la sfârșitul 
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perioadei de analiză). Evoluții asemănătoare s-au înregistrat și în ceea ce privește comerțul cu 

amănuntul.  

De asemenea, ca și în cazul celorlalte sectoare economice din sistemul teritorial Moreni, 

și în cazul serviciilor au fost anumite companii care au apărut în ultima perioadă, altele care au 

funcționat la începutul perioadei de analiză, după care și-au încetat activitatea de prestări servicii 

la finele perioadei, dar și altele care au derulat activitatea doar o scurtă perioadă de timp.  

Aceste companii au dezvoltat o mai mică capacitate de adaptare la criza economică sau 

nu au fost capabile să supraviețuiască pe piață, în condițiile unei economii capitaliste, dominată 

de o concurență acerbă. 

Evoluția profitului, obținut din activitățile de servicii (Fig. 85) se înscrie pe o curbă 

ascendentă până în anul 2007, dup care, criza economică mai atenuează din acest avânt. Dacă în 

anul 2007, valoarea profitabilității din activitățile de servicii era de 11941740 lei, o valoare de 

peste 50 de ori mai mare față de valoarea de referință de 213032 lei, în anul 2000, după acest an 

acestea se reduc treptat, ajungând ca în anul 2012 să fie de 6214871 lei. 

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Printre cele mai profitabile activități de servicii, se numără cele de comerț cu amănuntul, 

dar și cele din tranzacții imobiliare (Tabel nr.83), având în vedere faptul că evoluția 

postdecembristă a orașelor din România este marcată de aceste activități de servicii. 
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Tabel nr. 53 Evoluția profitului din servicii, la nivel de cod CAEN de 2 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Producția și furnizarea 
de energie electrică și 

termică, gaze, apă 
caldă și aer condiționat 

0 0 0 0 353941 0 0 

Colectarea, tratarea și 
eliminarea deșeurilor; 

activități de recuperare 
a materialelor 

reciclabile 

1004,7 4721,4 38188,2 211183 173782 362112 34727 

Comerț cu ridicata și 
cu amănuntul, 
întreținerea și 

repararea 
autovehiculelor și a 

motocicletelor 

7524,9 55448,5 52389,9 619006 1486509 20878 14584 

Comerț cu ridicata cu 
excepția comerțului cu 

autovehicule și 
motociclete 

26107,9 162721,8 244805,4 693456 2476107 2611882 2173363 

Comerț cu amănuntul, 
cu excepția 

autovehiculelor și 
motocicletelor 

144992,6 412684,4 871943,3 2118163 1928204 2101265 1612228 

Activități de poștă și de 
curier 

0 0 0 420 38243 0 0 

Restaurante și alte 
activități de servicii de 

alimentație 

600,2 75022,6 137269,4 83667 105536 11808 17122 

Activități de editare 63,4 26514 25621,5 1278 175 0 0 

Telecomunicații 0 0 8127,4 82851 21238 107450 22036 

Activități de servicii în 
tehnologia informației 

0 117565,3 41233,6 10560 113179 369231 275711 

Activități de servicii 
informatice 

0 0 0 0 0 657 0 

Activități auxiliare 
pentru intermedieri 

financiare, activități de 
asigurare și fonduri de 

pensii 

0 0 0 0 0 0 2043 

Tranzacții imobiliare 22362,8 97129,1 237621,3 344373 738593 824172 686729 

Activități juridice și de 0 17998,5 106916,2 12883 30634 0 1235 
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contabilitate 

Activități ale direcțiilor 
(centralelor), 

birourilor 
administrative 

centralizate 

0 2077,3 35180,8 69000 88235 123426 16148 

Activități de 
arhitectură și 

inginerie; activități de 
testări și analiză 

tehnica 

961,9 6987,3 152221,8 465073 335553 173375 376402 

Publicitate și activități 
de studiere a pieței 

0 0 890,5 111219 529631 416853 558913 

Alte activități 
profesionale, științifice 

și tehnice 

0 8444,1 18160,8 8080 0 17078 113839 

Activități veterinare 0 0 0 0 0 0 7682 

Activități de închiriere 
și leasing 

0 0 0 0 26724 1251 0 

Activități de 
investigații și protecție 

0 0 25,6 0 0 0 17877 

Activități de 
peisagistica și servicii 

pentru clădiri 

0 0 0 0 30185 202 93027 

Activități de 
secretariat, servicii 

suport și alte activități 
de servicii prestate în 

principal ... 

0 0 13,8 3785 0 0 0 

Activități referitoare la 
sănătatea umană 

934,7 34922,9 114934,5 267153 722036 95103 104518 

Activități ale 
bibliotecilor, arhivelor, 

muzeelor și alte 
activități culturale 

0 0 0 0 0 5810 2766 

Activități de jocuri de 
noroc și pariuri 

0 0 0 0 0 80352 0 

Activități sportive, 
recreative și distractive 

1522,8 1363 0 0 0 533 9263 

Activități asociative 
diverse 

723,6 0 104770,5 113224 2290 220177 50490 

Reparații de 
calculatoare, de 

articole personale si de 
uz gospodăresc 

570,9 1516,9 1018,1 2935 0 0 18376 
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Alte activități de 
servicii 

5661,3 5050,7 5297,2 46584 70611 1724 5792 

Total Profit Servicii 213031,7 1030167,8 2196629,8 5264893 9271406 7545339 6214871 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Totalul cifrei de afaceri, la nivelul municipiului Moreni (Fig. 86), arată o evoluție 

crescătoare pe toată perioada de analiză, în ansamblu. Urmează o ușoară descreștere după 2008, 

după care din anul 2011 valoarea crește la 224765039 lei. 

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Ca reprezentativitate teritorială, este respectată proporția, astfel că cele mai mari cifre de 

afaceri le înregistrează tot activitățile de servicii de comerț cu ridicata Tabel nr.54. 

Tabel nr.54 Evoluția cifrei de afaceri din sectorul servicii,  la nivel de cod CAEN de 2 cifre (2000-2013) 

Activitate economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat  

0 0 0 553392 19186
164 

0 300 0 

Captarea, tratarea și distribuția apei 0 0 0 0 0 0 0 29471
20 

Colectarea și epurarea apelor uzate 0 0 0 0 36700 22550 31774 23876 

Colectarea, tratarea și eliminarea 96903,2 43020
1,1 

14786
54 

1905985 30538
36 

2604620 15684
08 

36870
04 
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deșeurilor; activități de recuperare a 
materialelor reciclabile 

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, 
întreținerea și repararea autovehiculelor 
și a motocicletelor 

262734,
5 

57113
2,9 

91907
0,7 

1626357 68966
00 

1674013 12251
08 

75596
985 

Comerț cu ridicata cu excepția 
comerțului cu autovehicule și motociclete 

1109294 28284
14 

92667
61 

1561851
9 

39745
915 

3067871
5 

38502
814 

13725
734 

Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

4770661 99378
63 

21166
063 

4054379
3 

60733
321 

4593984
1 

45287
226 

68749
930 

Depozitare și activități auxiliare pentru 
transporturi 

0 0 43755,
6 

97836 26282 0 0 0 

Activități de postă și de curier 0 0 0 2123 18374
2 

0 0 0 

Hoteluri și alte facilități de cazare 0 0 0 0 0 0 0 19566
64 

Restaurante și alte activități de servicii de 
alimentație 

163030,
6 

22107
5,9 

67444
5,2 

1244761 22627
13 

1263598 99989
5 

59557
54 

Activități de editare 33415,7 81731,
8 

16189
5 

104651 22086
8 

0 0 0 

Telecomunicații 0 0 55836
1,2 

817260 10693
78 

1362139 12167
48 

96403
0 

Activități de servicii in tehnologia 
informației 

1114,7 16728
6 

14344
1,4 

137540 10044
29 

1197562 13372
42 

16673
54 

Activități de servicii informatice 0 0 0 0 0 5906 0 0 

Activități auxiliare pentru intermedieri 
financiare, activități de asigurare și 
fonduri de pensii 

0 0 0 0 0 2395 13919 0 

Tranzacții imobiliare 434140,
1 

85216
2 

20611
40 

4206537 46726
13 

3543197 71902
31 

32628
58 

Activități juridice și de contabilitate 600 34614,
4 

14349
4,9 

76081 19882
3 

3747 3468 16314
29 

Activități ale direcțiilor (centralelor), 
birourilor administrative centralizate 

0 4071,4 27040
8,8 

270221 69951
7 

257182 12493
4 

32628
58 

Activități de arhitectura și inginerie; 
activități de testări și analiza tehnica 

37635,3 41379,
2 

16831
3,9 

629257 97534
7 

701956 10442
02 

32628
580 

Cercetare-dezvoltare 0 0 0 0 800 0 0 0 
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Publicitate și activități de studiere a pieței 0 0 7804,3 244537 13811
03 

1318407 19658
93 

20591
27 

Alte activități profesionale, științifice și 
tehnice 

17835,8 61222,
5 

65279,
7 

44208 90179 110443 25384
1 

20875
57 

Activități veterinare 0 0 0 0 0 2271 24067
9 

20875
57 

Activități de închiriere și leasing 0 0 0 0 18455
0 

146865 0 0 

Activități de investigații și protecție 0 0 27523 0 21820
51 

1154331 12608
15 

14467
75 

Activități de peisagistica și servicii pentru 
clădiri 

0 0 0 0 31554
6 

134353 12018
0 

90915 

Activități de secretariat, servicii suport și 
alte activități de servicii prestate in 
principal ... 

10137,6 614,7 1872,1 10663 78657
2 

0 0 91577 

Învățământ 0 0 0 0 2000 0 23354 30074 

Activități referitoare la sănătatea umana 14366 90265,
2 

27580
7,8 

566451 13071
64 

631192 63569
0 

12029
6 

Activități de asistenta sociala, fără cazare 0 0 0 0 0 0 16725 59600 

Activități ale bibliotecilor, arhivelor, 
muzeelor și alte activități culturale 

0 0 0 0 0 34931 14875 0 

 Activități de jocuri de noroc și pariuri 0 0 0 0 83437 556011 0 0 

Activități sportive, recreative și 
distractive 

21136,5 13134,
9 

40698,
9 

46114 47596 50989 70539 42335 

Activități asociative diverse 68510,5 80930
3,6 

20093
02 

1706792 19926
53 

2804208 70093
91 

0 

Reparații de calculatoare, de articole 
personale și de uz gospodăresc 

14816 23674,
6 

33475,
4 

94287 11990 23593 15537
2 

29452
5 

Alte activități de servicii 132742,
8 

26268
6,5 

42748
0 

608507 73724
0 

588843 59483
7 

29452
5 

Total Cifră de afaceri în Servicii 189074,
5 

16430
833,2 

39945
047,2 

7115587
2 

15008
9129 

9681385
8 

11090
8460 

22476
5039 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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Dacă din analizele anterioare, efectuate pe o perioadă de 13 ani, asupra tuturor 

activităților economice ale sectoarelor de activitate, s-a putut observa o evoluție de detaliu a 

acestora, importante sunt și schimbările intervenite în structura acestora ca pondere. Analizele s-

au efectuat asupra acelorași indicatori principali (număr de firme, număr de salariați, profit și 

cifră de afaceri). 

Privind structura numărului de firme (Figura 87 a și b) se poate constata că, dacă înainte 

de anul 1989, Moreniul era considerat, pe drept cuvânt un oraş industrial, după acest an, sectorul 

serviciilor este cel dominant. Acesta rămâne unul dominant și la finele perioadei de analiză, însă 

pierde 2 procente din importanță. 

Dacă la nivelul anului 2000, ponderea sectorului serviciilor era de 75% (trei sferturi din 

activitățile economice erau din această sferă), în anul 2013 cele două procente revin sectorului 

industrial, care atinge la finele perioadei valoarea de 26%, față de 24% în anul 2000. Sectorul 

primar (dominat de activitățile agricole) își menține aceeași cotă de 1%, semn că la nivelul 

acestui sector, dacă s-au produs ceva schimbări pe parcursul perioadei de analiză, acestea au fost 

nesemnificative.  

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Privind structura numărului de salariați (Fig. 88 a și b), în anul 2000, peste 75% (77%) 

erau în sectorul industrial, față de 22% în sectorul serviciilor și numai 1% în agricultură. Prin 

comparație cu figura anterioară, deși numărul de firme în sectorul serviciilor era dominant, faptul 

că gradul crescut de ocupare a salariaților este în industrie, ne demonstrează faptul că acestea din 
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urmă sunt structuri de mari dimensiuni și care dau structura funcțională de ansamblu a 

municipiului.  

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

La nivelul profitabilității (Figura 89 a și b), situația este puternic contrastantă, astfel că, 

dacă la nivelul anului 2000, activitățile industriale aduceau cea mai mare rată de profitabilitate 

(73%), iar activitățile din servicii și cele din agricultură se situau la distanțe apreciabile, ca 

pondere, de 26% și respectiv 1%, situația se schimbă la nivelul anului 2012.  

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 

Diminuarea drastică a sectorului secundar în această perioadă, (foarte multe unități de 

producție industrială își reduc sau chiar își încetează activitatea), poate fi pusă pe fondul 
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adoptării unor decizii mai mult sau mai puțin coerente de la nivel local sau chiar național, 

marcând în consecință evoluția contextului economic actual al municipiului Moreni. 

Analiza evoluției structurii cifrei de afaceri (Figura 90 a și b)  urmărește îndeaproape 

evoluția profitului, astfel că, dacă în anul 2000 sectorul industrial totaliza cea mai mare cifră de 

afaceri (51%), cu puțin peste cel al serviciilor (49%), la sfârșitul perioadei, în anul 2013 acesta 

din urmă îl surclasează net, urcând până la valoarea de 77%, față de numai 22% cât totaliza 

sectorul industrial. O ușoară creștere se resimte și la nivelul sectorului primar, acesta urcând la 

valoarea de 1%.  

În concluzie, oricât de productiv ar fi în cifre sectorul serviciilor, dacă o economie nu se 

bazează și pe producție (agricolă sau industrială), acesteia nu i se oferă durabilitatea, acest 

element cheie, de care au nevoie toate sistemele teritoriale.  

 

Sursa date: Primăria Municipiului Moreni 
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III.5 ANALIZA SWOT 

5.1. ANALIZA SWOT PRIVIND CARACTERISTICILE GEOGRAFICE 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- poziția geografică în zona subcarpatică 

face ca localitatea să dețină resurse 

importante de petrol, sare, lemn, 

material de construcții; 

- caracteristicile reliefului permit 

dezvoltarea turismului și a sporturilor 

extreme; 

- distanța redusă până la două centre 

urbane importante: Târgoviște și 

Ploiești; 

- distanța redusă până la DN 1 

- riscurile de alunecări de teren specific 

zonei subcarpatice; 

- riscul de inundații 

 

Oportunităţi Riscuri 

 
- conturarea unor culoare de dezvoltare 

către localitățile Târgoviște și Ploiești; 

- amenajarea complexă a Cricovului 

Dulce; 

- introducerea în circuitul etapelor de 

Off-Road a drumurilor în pantă, folosite 

de OMV Petrom, pentru accesul la 

sonde şi alte infrastructuri 

- întârzierea conectării localității la 

culoarele naționale de dezvoltare; 

- capacitatea redusă de implementare a 

proiectelor de dezvoltare 
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5.2 ANALIZA SWOT PRIVIND CAPITALUL ANTROPIC ȘI INFRASTRUCTURA 
EDILITARĂ 

Puncte tari Puncte slabe 

- existența unei infrastructuri în stare 

relativ bună, care asigură accesul în 

localitate.  

- existența rețelei de alimentare cu apă; 

- rețea de alimentare cu gaze naturale;  

- proiect pentru reabilitare și extindere 

rețea de alimentare cu apă și canalizare în 

derulare; 

- existența rețelei de alimentare cu energie 

electrică;  

- servicii de telecomunicații existente 

(poștă, telefonie, televiziune); 

- realizarea sistemului de supraveghere 

video, în vederea asigurării siguranței 

cetățenilor 

- procent mare al drumurilor ce au nevoie de 

reabilitare; 

- rețeaua de alimentare cu apă nu acoperă întregul 

teritoriul al municipiului; 

- infrastructura de iluminat public nu acoperă 

întregul teritoriul municipiului, este parțial 

învechită și consumatoare de energie; 

- sistemul de alimentare cu apă nu funcționează la 

capacitate maximă din cauza apei nepotabile din 

puțurile forate;  

- degradarea infrastructurii feroviare; 

- lipsă rețea de canalizare ape pluviale - șanțurile 

și rigolele de scurgere a apelor pluviale 

existente sunt parțial colmatate. 

- lipsa unui drum expres către Târgovişte şi 

Ploieşti 

Oportunităţi Riscuri 

- achiziționarea de tehnologii noi privind 

captarea/ tratarea/ distribuția apei 

- tehnologii noi pentru modernizarea 

infrastructurii serviciilor de iluminat 

public, inclusiv cu implementarea de 

surse nepoluante (fotovoltaice, biogaz); 

- modernizarea  infrastructurii feroviare; 

- extinderea parcului industrial. 

 

- degradarea infrastructurii existente. 

- epuizarea resurselor de apă subterană 

- poluarea pânzei freatice prin infiltrarea în sol a 

apelor uzate, având în vedere că multe locuințe nu 

sunt racordate la sisteme de colectare și epurare a 

apelor uzate; 

- costul ridicat al documentațiilor preliminare (studiu 

de fezabilitate, proiect tehnic, etc.) și necesitatea 

cofinanțării proiectelor, poate împiedică accesarea 

fondurilor europene. 
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5.3. ANALIZA SWOT PRIVIND CARACTERISTICILE SOCIALE 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- infrastructura educațională; 

- infrastructura pentru serviciile 

sociale; 

- capacitate ridicată de polarizare 

educațională; 

- forță de muncă cu grad ridicat de 

specializare 

- organizarea slabă a serviciilor sociale; 

- lipsa personalului specializat în 

asistență socială; 

- insuficiența dotărilor pentru sistemul 

de învățământ 

 

Oportunităţi Riscuri 

- dezvoltarea serviciilor sociale; 

- modernizarea infrastructurii 

educaţionale; 

- specializarea personalului necesar 

pentru instituţiile de asistenţă social 

- întârzierea realizării proiectelor de 

dezvoltare socială; 

- lipsa fondurilor pentru cofinanţări. 
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5.4. ANALIZA SWOT PRIVIND CARACTERISTICILE ECONOMICE 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- accesibilitate dezvoltată 

- prezență resurse turistice naturale și 

antropice 

- proximitatea unor mari localități 

(Târgoviște și Ploiești) 

- posibilități diversificate de agrement 

(organizarea Motocros) 

- infrastructura de cazare insuficientă și 

cu un scăzut grad de confort 

- unitățile de alimentație publică 

insuficiente și neclasificate turistic 

- lipsa valorificării unor resurse locale 

- lipsa unui punct de informare turistică 

Oportunităţi Riscuri 

- crearea și valorificarea unui brand 

local „Flacăra Moreni” 

- dezvoltarea unui turism sportiv, prin 

construirea unui complex sportiv 

integrat. 

- dezvoltarea unor circuite de ciclism 

și echitație 

- traseul viitoarei autostrăzi prin 

apropierea localității 

- extinderea Parcului Industrial 

- riscurile de mediu, generate de 

activitățile de exploatare a petrolului 

- capacitatea redusă de implementare a 

proiectelor de dezvoltare 
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IV. EVALUAREA RISCURILOR DE MEDIU 
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Un element extrem de important în elaborarea unei strategii de dezvoltare, în special pe 

termen mediu și lung, îl reprezintă identificarea și prevenirea, eventual combaterea tuturor 

categoriilor de riscuri (naturale sau antropice), la care anumite teritorii pot fi expuse de-a lungul 

timpului.  

În elaborarea prezentului capitol, un rol important l-a avut raportarea continuă la 

standardele internaţionale din domeniul managementului riscului. Acestea au fost redactate de 

către The Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk Managers 

(AIRMIC) și The National Forum for Risk Management in the Public Sector și presupun 

parcurgerea unui algoritm (Fig.91), compus din analiza, evaluarea şi raportarea riscului, precum 

și din decizia, tratamentul şi monitorizarea acestuia. 

 

Fig. 91 Procesul de Management al Riscurilor- Sursa: A Risk Management Standard, AIRMIC, ALARM, IRM: 
2002, p.4 



 

195 

 

Standardul AS/NZS 4360:2004, cu privire la definiția riscului, arată că, acesta nu este 

altceva decât probabilitatea ca un eveniment să se producă, şi să inducă efecte asupra 

obiectivelor de dezvoltare, stabilite la nivel decizional. (Fig.92) 

Acest standard, prevede ca procesul de management al riscului să se defăşoare, 

respectându-se anumite principii de bază, printre care putem aminti: crearea şi protejarea de 

valorii, precum și apartenența sa în cadrul proceselor de organizare şi a celor decizionale, 

(AS/NZS 4360:2004).  

Un proces eficient de Management al riscurilor de mediu este abordat bidirecțional: pe de o 

parte de existenţa unui sistem instituţional eficient şi pe de alta de cuantificarea riscurilor 

naturale şi antropice. În cadrul Managementului riscurilor naturale, este importantă identificarea 

și aplicarea de măsuri necesare controlului dezechilibrelor întâlnite în cadrul subsistemelor 

Comunicare şi consultare 

Monitorizare şi revizuire 

Stabilirea 
contextului 

 

Obiective 

Actorii implicaţi 

Criterii 

Definirea elem 
cheie 

Identificarea 
riscurilor 

 

Ce se poate 
întâmpla? 

 

Cum se poate 
întâmpla? 

Analiza 
riscurilor 

 

Revizia 
controalelor 

Probabilitatea 

Consecinţele 

Nivelul de risc 

 

Evaluarea 
riscurilor 

 

Evaluarea 
riscurilor 

 

Clase de risc 

Tratamentul 
riscurilor 

 

Identificarea opţiunilor 

Selecţia celui mai bun 
răspuns 

Dezv. Planului de 
tratament al riscurilor 

Implementarea 

Fig. 92 Procesul de Management al Riscurilor 

Sursa: Risk Management Standard, AS/NZS 4360:2004 
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naturale, iar în cel al riscurilor antropice se presupune identificarea şi diminuarea dezechilibrelor 

determinate de activităţile economice.  

În prezentul studiu, categoriile de riscuri analizate au fost împărţite în două mari clase: 

riscuri naturale şi riscuri antropice. 

4.1 RISCURILE NATURALE 

Procesele geomorfologice reprezintă totalitatea proceselor generate de complexul de agenţi 

endogeni sau exogeni, care conduc la modelarea reliefului. Dezvoltarea proceselor 

geomorfologice în perimetrul municipiului Moreni, pot prezenta restricţii majore pentru 

implementarea proiectelor de dezvoltare. Cercetările de teren au identificat suprafeţe importante 

de teren afectate de astfel de procese, printre care alunecările de teren, tasările, prăbuşirile, 

eroziunea în suprafaţă, eroziunea lineară. Alunecările de teren sunt procesele geomorfologice 

cele mai importante din această clasă, deoarece reușesc să provoace și cele mai însemnate 

pagube, în special de natură materială.  

Procesele geomorfologice actuale din perimetrul municipiului Moreni se realizează prin 

acțiunea conjugală a factorilor naturali și antropici ce se manifestă cu intensități diferite, unii 

dintre ei capătă o pondere însemnată în conducerea proceselor morfodinamice. 

Principalii factori potențiali care condiționează direct sau indirect intensitatea proceselor 

geomorfologice actuale în perimetrul analizat sunt: relieful, litologia, structura – ca factori 

primari, iar, ca factori secundari, unele elemente climatice și hidrologice, compoziția și 

distribuția învelișului vegetal, cât și activitatea antropică. 

Reținem că dealurile subcarpatice din zona limitrofă municipiului Moreni, constituie 

domeniul în care interacțiunea componenților a fost puternic distribuită de factorii antropici, 

procesele de eroziune căpătând o intensitate mare și o evoluție accelerată. Dealurile subcarpatice 

situate la vest și est de Moreni, se detașează printr-un potențial mare al degradărilor de teren.  

Alunecările de teren. Agenții care generează dezvoltarea proceselor de deplasare în masă 

acționează indirect asupra mecanismelor de mișcare a materialelor pe pante. Deplasarea 

materialelor pe versanți sub influența gravitației se produce numai după îmbinarea cu apă a 

patului de alunecare (Foto.6, 7). 
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Foto.6 Degradări de teren în zona exploatărilor petroliere din Dealul Moreni 

(Sursa: arhivă personală) 

Sub aspect geologic, Subcarpații în acest sector sunt alcătuiți din litofaciesuri variate, 

cutate sau faliate încadrându-se în zona cutelor diapire. Orizonturile argiloase – marnoase 

alternează cu depozite de nisipuri și pietrișuri de vârstă pliocenă, în care sunt prezente pânze de 

apă subterană.  

 

Foto.7 Alunecări gravitaționale provocate de activitățile antropice pe Dealul Moreni 

(Sursa: arhivă personală) 
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Orizonturile marnoase – argiloase – care sunt plastice și impermeabile, favorizează 

dezvoltarea alunecărilor de teren gravitaționale în bazinele Văilor Pușcoiului și Pâscov, 

provocând pagube importante. În zona studiată riscul de alunecări de teren se întâlnește în 

Cartierele Schela Mare, Țuicani și Pleașa. Alunecări superficiale se produc și pe versantul estic 

al Dealului Moreni, în perimetrul localității. Alunecările de teren afectează căile rutiere de 

transport către aceste așezări și unele obiective economice.  

Activitatea umană a exercitat în timp o presiune puternică în peisajul dealurilor 

subcarpatice limitrofe localității Moreni, prin extinderea exploatărilor petrolifere și a așezărilor, 

prin defrișări în scopul de a mări suprafața de pășunat, a fânețelor și a pomilor fructiferi (Foto.8, 

9). Stoparea alunecărilor de teren implică luarea unor măsuri sistematice menite să stabilizeze 

porniturile.  

   

 

 

 

Prăbușirile. Dealurile Subcarpatice din perimetrul localității Moreni oferă condiții 

favorabile pentru desfășurarea unor procese de prăbușire (Foto.10). Răspândirea lor este legată 

de prezența unor versanți alcătuiți din roci puțin cimentate (nisipuri, pietrișuri), asupra cărora 

acționează numeroși agenți: eroziunea apelor curgătoare, alternanța îngheț și dezgheț, activitatea 

antropică (drumuri, exploatații petrolifere, etc.).  

Foto. 8 Defrișări de pădure pe versantul 
vestic al Dealului Moreni 

(Sursa: arhivă personală) 

Foto. 9 Exploatări de petrol pe Dealul Moreni 

(Sursa: arhivă personală) 
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Prăbușirile au o pondere redusă, ele producându-se în sectoarele râpelor de desprindere 

ale alunecărilor de teren, în lungul văilor Cricovul Dulce, V. Pâscovului, V. Sângerișului. 

Prezența lor este legată de existența versanților cu înclinări de peste 20o, alcătuiți din pietrișuri și 

nisipuri, unde pădurea a fost defrișată. 

Cele mai frecvente prăbușiri sunt localizate în perimetrul cartierelor: Schela Mare, Pleașa 

Țuicani, în estul localității Moreni în zona de contact cu Dealul Moreni. 

 

Foto. 10 Prăbușiri de teren în sectorul exploatărilor petroliere în Dealul Moreni 

(Sursa: arhivă personală) 

 

Materialele dislocate de pe versanți și din lungul drumurilor de acces se acumulează la 

baza abrupturilor sub forma unor conuri sau coluvii.  

Pluviodenudarea. Este un fenomen de eroziune prin scurgere difuză ce se diferențiază în 

funcție de neregularitățile versanților, de gradul de acoperire cu vegetație și de frecvența și 

intensitatea ploilor torențiale. Ploile torențiale de vară manifestă o agresivitate accentuată. 

Efectul pluviodenudației este evident în lungul drumurilor de acces către cartierele 

municipiului (Schela Mare, Tuicani) și în sectoarele cu exploatările petroliere. 
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Lipsa covorului vegetal protector a permis îndepărtarea cu ușurință a solurilor, atacând 

roca mamă la zi. Solurile puternic erodate, litosolurile și regosolurile au o largă răspândire în 

dealurile situate la vest de Râul Cricov.  

Procesele de ravenare. După ploile torențiale sau după topirea zăpezii, eroziunea de 

suprafață capătă noi proporții; pe suprafața solului apare o rețea foarte densă de șiroire sau de 

rigole. Ele au o adâncime redusă, sunt scurte, fiind sculptate în eluvii și deluvii. Frecvent sunt 

legate de intensitatea antropică, dezvoltându-se în lungul drumurilor de acces, către schelele 

petroliere și cartiere. Cuprind în totalitate versanții despăduriți, suprapășunați și supuși circulației 

intense. 

Pe alunecările active, rigolele, ogașele și ravenele sunt axate cu precădere pe râpele de 

desprindere. 

Torențialitatea. În condițiile fizico-geografice ale dealurilor subcarpatice externe din 

perimetrul localității Moreni, forța modelatoare cea mai activă este eroziunea torențială. 

Agresivitatea eroziunii este produsă de rețeaua hidrografică secundară, din bazinele R. Pâscov, 

V. Pușcoiului, versantul cuestic de pe dreapta Văii Tisa, V. Nisipoasa și V. Sângerișului.  

Eroziunea torențială intensă are loc în porțiunile alcătuite predominant din pietrișuri, 

nisipuri argiloase și nisipuri. Vatra Moreniului – dezvoltată pe terasa Cricovului Dulce, este 

afectată de organismul torențial al Văii Sângerișului.  

Riscuri legate de modelarea albiilor. Morfodinamica fluviatilă cuprinde procese de 

eroziune, transport și acumulare.  

 

 

 

Foto. 11 Eroziune în adâncime pe Râul 
Cricov la Nord de Moreni 

(Sursa: arhivă personală) 
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O influență hotărâtoare asupra evoluției reliefului din albiile râurilor îl au viiturile, 

care pot genera riscul de inundații, în special pe Râul Cricovul Dulce (Foto.11). 

Eroziunea în adâncime este evidențiată pe sectoare scurte de albie îngustă, cu pantă 

accentuată. Cazuri de aceste fel se întâlnesc pe R. Cricov la nord de Moreni, pe Valea Nisipoasa, 

Valea Sângerișului, unde văile prezintă maluri abrupte. 

În sectoarele cu albie mai largă a Râului Cricov, corespunzătoare arealului depresiunii 

Moreni, predomină eroziunea și acumularea laterală. În timpul viiturilor mari din anii ploioși, 

sub efectul curenților laterali din apa râului s-au produs prăbușiri de maluri (soldate cu 

distrugerea unor poduri și căi rutiere din perimetrul municipiului, dar și colmatarea luncii 

(Foto.12). 

  

Foto. 12 Procese de eroziune și acumulare fluviatilă pe Râul Cricov, în sectorul localității Moreni 

(Sursa: arhivă personală) 

Procesele fluviatile acumulative sunt legate de sectoarele de încetinire a vitezei curgerii 

apei râului. Trăsăturile tipice sunt despletirile și acumulările laterale în albie. Lunca râului 

Cricovul în avale de Moreni de limita cu Câmpia Înaltă a Cricovului, permite schimbarea 

frecventă a cursului râului, care pendulează de la un mal la altul. Brațele secundare închid între 

ele bancuri aluviale – cunoscute fiind ostroavele. Acumulările din albie împing curenții de apă în 

sectoarele concave și revin în sectoarele convexe. 
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O altă formă de acumulare specifică albiilor și luncilor o reprezintă conurile de dejecție 

ale afluenților torențiali care, odată cu depunerea materialului, împing și albia râurilor către 

malul opus cum este cazul văii Pâscov la sud est de Cartierul Schela Mare. 

Prin supraînălțarea albiilor minore, datorită acumulărilor laterale mai grosiere ce nu pot fi 

evacuate de râul principal apare fenomenul de inundații.  

Riscul la inundații pluviale este prezent în vatra localității datorită fragmentării terasei 

Cricovului, de pe Valea Sângerișului, iar acestea au drept geneză regimul precipitațiilor, în 

special a ploilor torențiale cu intensitate ridicată.  

 

4.2. RISCURILE ANTROPICE 

 Riscurile antropice sunt, de cele mai multe ori, determinate de existența unor erori în 

proiectarea, asamblarea sau modul de utilizare al instalaţiilor, în special, din domeniul industrial, 

dar și de acumularea în timp a unui grad ridicat de uzură fizică. Aceste probleme pot afecta în 

mod grav persoane, proprietăţi, procese, și pot avea drept consecinţe negative accidente, 

îmbolnăviri, uneori chiar decese (victime omeneşti) sau pierderi materiale, înregistrate în 

procesul de producţie, defecţiuni ale utilajelor şi echipamentelor (pagube materiale).  

 Utilitatea evaluării riscurilor antropice o reprezintă asigurarea protecţiei persoanelor, care 

ar putea fi afectate, în special a locuitorilor aflați în apropierea unor areale expuse anumitor 

categorii de riscuri. Evaluarea şi anticiparea, în timp util a tuturor categoriilor de riscuri, au drept 

rezultat diminuarea victimelor sau a pagubelor materiale. Legislația actuală, atât la nivelul 

României, cât și la nivelul Uniunii Europene, (directivele U.E. sau normele internaţionale), 

obligă toate organismele locale să evalueze şi să cuantifice periodic riscurile.  

 În privinţa riscurilor antropice, România a aderat la legislaţia internaţională, fiind elaborat 

în acest sens un inventar al unităţilor din domeniul industriei, care se încadrează în Directiva 

96/82/CE Seveso II. Această directivă prevede controlarea acelor activităţi care prezintă pericole 

de accidente majore, în care sunt implicate substanţe periculoase. În cadrul acesteia sunt stabilite 

două clase de risc, una de risc major şi alta de risc minor, iar la nivel naţional acest lucru este 

reglementat prin HG 95/23.01.2003. 
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 În arealul aferent Municipiului Moreni, riscurile antropice sunt determinate de prezența 

unor rețele de utilități, printre care rețelele de cablu și telefonie, conductele de distribuție a 

țițeiului și a gazelor naturale, rețelele de distribuție a energiei electrice de joasă, medie și înaltă 

tensiune. În cazul în care, în cadrul celor enumerate mai sus, se produc avarii, teritoriile aferente 

pot fi expuse anumitor riscuri, de intensitate variabilă. 

 Riscul de poluare a apelor 

  Întrucât perimetrul municipiului Moreni este traversat de Râul Cricovul Dulce, poluarea 

acestuia se datorează nerespectării indicatorilor de calitate ai apelor deversate în cadrul acestuia. 

Acest lucru se datorează subdimensionării rețelei de epurare a apelor uzate, dar și nerespectării 

de către anumiți agenți economici a indicatorilor de calitate. De cele mai multe ori este vorba de 

apele provenite din canalizarea menajeră. 

Riscul de poluare a aerului 

Reprezintă principalii agenți de poluare, care pot exista în aerul atmosferic, printre care amintim: 

 arderile din industrie; 

 pulberile și praful rezultat în domeniul construcțiilor; 

 diverse surse mobile și utilaje; 

 traficul rutier. 

Efectele nocive ale acestora pot duce la creşterea riscului de a dezvolta boli la nivelul 

aparatului respirator, precum și o iritare a ochilor. Cele mai afectate categorii de persoane sunt în 

special cele vârstnice şi cele cu probleme respiratorii. Pe ansamblu, reducerea activităţilor din 

industrie a determinat o scădere a emisiilor. 

Riscul de poluare a solului 

    Cele mai importante areale sunt cele aflate în perimetrele sondelor de extracție a materiei 

prime pentru prelucrarea produselor petroliere. 
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 Riscuri sociale 

 Datorită faptului că Municipiul Moreni, conform adresei de răspuns emise de către 

Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița – Poliția Municipiului Moreni, către Primăria 

Municipiului Moreni, se situează pe primele locuri, în cadrul oraşelor județului privind 

infracționalitatea, există riscul de a apărea diferite evenimente anti-sociale. Creșterea 

fenomenului șomajului, a abandonului școlar, accentuarea fenomenului de sărăcie, în rândul 

populației municipiului, dar și pe raza localităților din jur, pot conduce la apariția unor fenomene 

sociale cu impact negativ și apariția unei insecurități de ordin social.  
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V. VIZIUNE, MISIUNE ȘI VALORI COMUNE 
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V.1 VIZIUNEA STRATEGICĂ 

 

Elaborarea strategiei de dezvoltare a Municipiului Moreni s-a bazat pe cercetarea 

avansată a acestui sistem teritorial, în strânsă legătură cu contextul teritorial şi socio-economic în 

care se încadrează. 

Asigurarea unei proiecții durabile a dezvoltării se va realiza prin analiza detaliată a socio-

economice existente, prin analiza corelației dintre nevoi și potențialul de dezvoltare. 

Viziunea pe termen lung conduce la concluzia că Municipiul Moreni dispune de un 

avantaj comparativ, ce se poate dezvolta prin creșterea complexității funcționale și orientarea 

profilului economic, astfel încât localitatea să poată deservi spațiul din jur. 

Strategia de dezvoltare cuprinde direcții prioritare, ce au ca obiectiv dezvoltarea micilor 

afaceri prin oferirea de avantaje competitive tinerilor. De asemenea, strategia vizează stabilizarea 

populației active antrenate în migrații naționale sau internaționale. 

V.2 OBIECTIVELE STRATEGICE ALE DEZVOLTĂRII 

 

Obiectivul general al strategiei este proiecția modelului de dezvoltare durabilă a sistemului 

teritorial Moreni, model ce are ca direcții de acțiune creșterea niveului de trai și 

valorificarea resurselor. 

Obiective specifice:  

 Creșterea atractivității localității și dezvoltarea durabilă a acestuia prin îmbunătățirea 

infrastructurii și valorificării resurselor de care dispune; 

 Dezvoltarea economică și creșterea competitivității localității prin sprijinirea micilor 

investitori, dezvoltarea infrastructurii specifice; 

 Protecția și îmbunătățirea mediului prin creșterea calității infrastructurii de mediu și 

creșterea eficienței energetice.  
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V.3 DOMENII PRIORITARE, MĂSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU DEZVOLTAREA 
INTEGRATĂ 

 

Domenii majore de acțiune în cadrul strategiei de dezvoltare:  

 Dezvoltarea urbană durabilă;  

 Sprijinirea investitorilor prin acordarea de facilitați si încurajarea parteneriatului public-

privat;  

 Investiții pentru protecția mediului;  

 Modernizarea rețelei de drumuri;  

 Dezvoltarea rețelelor de utilități;  

 Creșterea siguranței cetățenilor;  

 Dezvoltarea serviciilor publice și eficientizarea activității administrației publice locale din 

Municipiul Moreni prin dezvoltarea tehnologiei informației și a comunicațiilor;  

 Creșterea calității și accesului la serviciile publice;  

 Dezvoltarea învățământului ethnic 

 

V.4 OBIECTIVE OPERAȚIONALE ȘI PLANUL DE ACŢIUNI 

 

V.4.1 OBIECTIVELE OPERAȚIONALE 

 

Analizele de detaliu asupra sistemului teritorial Moreni au evidențiat o serie de 

componente variabile, asupra cărora trebuie să se acționeze pentru asigurarea funcționalității 

teritoriale proiectate. Aceste componente sunt reunite în planul de acțiuni, grupate în categorii 

mari numite obiective operaționale. Acestea sunt: Dezvoltarea economică durabilă, Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere, Dezvoltarea rețelelor de utilități, Dezvoltarea infrastructurii educaționale, 

Creșterea eficienței energetice, Creșterea calității vieții 
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Ob.1. Dezvoltarea economică durabilă 

Dezvoltarea economică durabilă a unui sistem teritorial reprezintă capacitatea unei 

economii locale de a genera o creștere continuă pe o perioadă lungă de timp. Aceasta presupune 

o serie de schimbări calitative şi cantitative ce nu pot fi generate decât prin acțiuni coordonate de 

un cadru strategic. Dezvoltarea economică durabilă a sistemului teritorial Moreni presupune 

construirea unui cadru instituţional care să atragă investiţii, susţinerea reconversiei profesionale 

pentru asigurarea personalului calificat necesar angajatorilor, precum şi generarea de 

complexitate funcțională prin susținerea unui incubator de afaceri. 

Ob.2. Dezvoltarea infrastructurii 

Infrastructura este principala restricție în dezvoltarea unui sistem teritorial. Astfel, planul 

de acțiune cuprinde numeroase proiecte care să rezolve numeroasele probleme ale infrastructurii 

rutiere, ale infrastructurii pietonale sau ale parcărilor ce deservesc obiectivele de interes public. 

Ob.3. Dezvoltarea rețelelor de utilități  

Dezvoltarea rețelelor de utilități reprezintă o componentă importantă a dezvoltării durabile, 

contribuind la creșterea calității vieții, protecția mediului şi creşterea atractivităţii sistemului 

teritorial Moreni.  

Ob.4. Dezvoltarea infrastructurii educaționale 

Atingerea acestui obiectiv de dezvoltare presupune modernizarea infrastructurii din şcolile 

din Moreni în direcţia adaptării la nevoile pieţei de muncă locale. 

Ob. 5. Creșterea eficienței energetice 

Creşterea eficienţei energetice este un obiectiv important al strategiei de dezvoltare 

durabilă, acesta fiind o translaţie la nivel local a unui obiectiv major al Uniunii Europene, care îşi 

propune o creştere a eficienţei energetice cu 20%. 

Ob.6. Creșterea calității vieții 

Calitatea vieții este raportul dintre oportunitățile oferite de sistemele urbane și 

dezavantajele generate de acestea, o dimensiune important a dezvoltării urbane ce necesită 

costuri tot mai ridicate pentru administraţie.  
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Creșterea calității vieții este un obiectiv major al Uniunii Europene, mediul urban fiind 

caracterizat astăzi de supraaglomerare de populație, în condiţiile unor servicii şi a unor resurse cu 

un ritm inferior de creștere. Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni include un 

pachet consistent de proiecte menite să asigure o dezvoltare durabilă a calităţii vieţii. 

V.4.2 PLANUL DE ACȚIUNI 

 

Obiectiv 
operațional 

Proiect Obiective Perioada de 
implementare 

Sursa de finanțare 

O
b.

1.
 D

ez
vo

lta
re

a 
ec

on
om

ic
ă 

du
ra

bi
lă

 

Extinderea parcului 
industrial cu 20 de ha 

-dezvoltarea sustenabilă a 
economiei locale; 
-creşterea numărului de locuri de 
muncă; 
-creşterea atractivităţii 
economice a sistemului teritorial 
Moreni; 
-creşterea complexităţii 
funcţionale a economiei locale 

2014-2020 POR 2014-2020 

Axa prioritara 2   

Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Incubator de afaceri 
-sprijinirea tinerilor 
antreprenori din Municipiul 
Moreni; 
-creşterea numărului de locuri de 
muncă; 
-atragerea de tineri antreprenori 
din alte sisteme teritoriale 

2014-2020 POCU 2014-2020, Axa 
Prioritară 1 - Inițiativa 
locuri de muncă pentru 
tineri 

Muzeul petrolului 
-dezvoltarea turismului ca 
activitate complementară în 
sistemul teritorial Moreni; 
-amplificarea efectelor de 
multiplicare în economia locală; 
-promovarea Municipiului 
Moreni 

2014-2020 Fonduri guvernamentale 
(PND), Fonduri proprii 
si fonduri rambursabile 

Amenajarea unui 
traseu de motocros la 
standard 
internaționale 

-promovarea Municipiului 
Moreni; 
-dezvoltarea activităţilor 
economice complementare în 
sistemul teritorial Moreni; 
-amplificarea efectelor de 
multiplicare în economia locală 

2014-2020 Fonduri guvernamentale 
(PND), Fonduri proprii 
si fonduri rambursabile 
sau Parteneriat public-
privat 

Reconversie 
profesională 
multisectorială 

-asigurarea forţei de muncă 
solicitată de economia locală 
-pregătirea profesională continuă 
în conformitate cu nevoile 
dinamice ale economiei locale 

2014-2020 POCU 2014-2020 Axa 
Prioritară 3 - Locuri de 
muncă pentru toți 

Dezvoltarea unei 
infrastructuri de bază 
pentru activități 

-asigurarea de locuri de muncă 
pentru categoriile defavorizate; 
-creşterea calităţii vieţii pentru 
categoriile defavorizate; 

2014-2020 POCU 2014-2020 Axa 
Prioritară 3 - Locuri de 
muncă pentru toți 
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specifice economiei 
sociale 

-creşterea numărului de locuri de 
muncă; 
-dezvoltarea sustenabilă a 
economiei locale 

Axa Prioritară 4 - 
Incluziunea socială  și 
combaterea sărăciei 

     

O
b.

2.
 D

ez
vo

lta
re

a 
in

fr
as

tr
uc

tu
ri

i 

Construirea șoselei de 
centură 

-orientarea traficului greu pe un 
traseu ce evită spaţiul locuit; 
-reducerea poluării cu pulberi în 
suspensie; 
-reducerea poluării fonice în 
localitate; 
-dezvoltarea accesibilităţii către 
parcul industrial 

2014-2020 Fonduri guvernamentale 
(PND), Fonduri proprii 
si fonduri rambursabile 

Asfaltarea și 
modernizarea 
infrastructurii rutiere 
urbane  

-dezvoltarea imaginii urbane; 
-asigurarea unui trafic fluent la 
nivelul localității; 
-creşterea avantajelor 
competitive oferite de sistemul 
teritorial Moreni 

2014-2020 Fonduri guvernamentale 
(PND), Fonduri proprii 
si fonduri rambursabile 

Modernizarea 
infrastructurii de 
rutiere din parcul 
industrial 

-creşterea atractivităţii parcului 
industrial; 
-dezvoltarea sustenabilă a 
parcului industrial 
 

2014-2020 Fonduri guvernamentale 
(PND), Fonduri proprii 
si fonduri rambursabile 

Amenajarea spațiilor 
de parcare ce 
deservesc piața 
centrală-modernizare, 
sisteme de alimentare 
a autoturismelor 
electrice. 

-asigurarea unui comerţ civilizat; 
-evitarea blocajelor de trafic din 
zona pieţei centrale prin 
asigurarea unor locuri de 
parcare bine delimitate; 
-încurajarea achiziţionării de 
maşini electrice; 
-reducerea poluării generate de 
trafic prin fluidizarea traficului 
şi reducerea noxelor 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritară 3  

Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu 
emisii scăzute de carbon 

Amenajarea spațiilor 
de parcare din 
apropierea 
instituțiilor de interes 
public- modernizare, 
sisteme de alimentare 
a autoturismelor 
electrice. 

-evitarea blocajelor de trafic din 
zona instituțiilor publice prin 
asigurarea unor locuri de 
parcare bine delimitate; 
-încurajarea achiziţionării de 
maşini electrice; 
-reducerea poluării generate de 
trafic prin fluidizarea traficului 
şi reducerea noxelor 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritară 3  

Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu 
emisii scăzute de carbon 

Construirea unui 
sediu nou pentru 
Primărie 

-creşterea funcţionalităţii la 
nivelul administraţiei publice 
locale; 
-asigurarea unei infrastructuri 
optime pentru APL Moreni 

2014-2020 Fonduri proprii si 
fonduri rambursabile 

Construirea unui pod 
pietonal in zona 
centrala 

-atenuarea disfuncționalităților 
generate de valea Cricovului 
Dulce 
-creşterea calităţii vieţii 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritară 3  

Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu 
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emisii scăzute de carbon 

Modernizare drum 
acces Islazurile 
Sangeris si Nisipoasa 

-creşterea calităţii vieţii; 
-dezvoltarea funcţionalităţii 
teritoriale 
 

2014-2020 Fonduri guvernamentale 
(PND), Fonduri proprii 
si fonduri rambursabile  

Modernizare DJ710 
Moreni-IL Caragiale 

-orientarea traficului greu pe un 
traseu ce evită spaţiul locuit; 
-reducerea poluării cu pulberi în 
suspensie; 
-reducerea poluării fonice 

2014-2020 Fonduri guvernamentale 
(PND), Fonduri proprii 
si fonduri rambursabile 

Zonă promenadă Str. 
Cp. Pantea 

-creşterea calităţii vieţii; 
-dezvoltarea imaginii urbane 

 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritară 3  

- Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu 
emisii scăzute de carbon 

Sau 

Axa 5.2 Realizarea de 
acțiuni destinate 
îmbunătățirii mediului 
urban, revitalizării 
orașelor, regenerării și 
decontaminării 
terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a 
zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului 
și promovării măsurilor 
de reducere a 
zgomotului 

Achiziție și 
modernizare autogară 

-dezvoltarea capacității autogării 
de a face faţă unui număr de 
navetişti în creştere; 
-creşterea capacităţii de 
polarizare a Municipiului Moreni 
 

2014-2020 Fonduri guvernamentale 
(PND), Fonduri proprii 
si fonduri rambursabile 
POR 2014-2020 – se 
așteaptă definitivarea 
ghidurilor specifice 

Amenajare parc cu 
echipamente de 
fitness in spațiu 
deschis. 

-creşterea calităţii vieţii; 
-asigurarea de echipamente de 
fitness in spațiu deschis pentru 
categorii sociale defavorizate 
 

2014-2020 POR Axa 5.2 Realizarea 
de acțiuni destinate 
îmbunătățirii mediului 
urban, revitalizării 
orașelor, regenerării și 
decontaminării 
terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a 
zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului 
și promovării măsurilor 
de reducere a 
zgomotului 
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O

b.
3.

 D
ez

vo
lta

re
a 

re
țe

le
lo

r 
de

 
ut

ili
tă

ți 
Extinderea rețelelor 
de apă și canal 

-creşterea calităţii vieţii; 
-protecţia mediului; 
-creşterea atractivităţii 
sistemului teritorial Moreni 

2014-2020 In conformitate cu 
Planul Integrat de Apa si 
Canal de la nivelul jud. 
Dâmbovița 

     

O
b.

4.
 D

ez
vo

lta
re

a 
in

fr
as

tr
uc

tu
ri

i e
du

ca
țio

na
le

 

Modernizarea 
spațiilor de 
învățământ din 
unitățile școlare din 
Moreni. 

-creşterea calităţii vieţii; 
-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a Municipiului Moreni; 
-creşterea performanţei şcolare 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

Construirea unei săli 
de sport. 

-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a Municipiului Moreni; 
-creşterea performanţei şcolare 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

Amenajarea unei săli 
de evenimente. 

-creşterea funcţionalităţii 
instituţionale 
 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

Construirea unei 
biblioteci municipale 

-creşterea performanţei şcolare; 
-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a Municipiului Moreni 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

Modernizarea și 
extinderea bazei 
sportive Flacăra 
Moreni 

-dezvoltarea unor infrastructuri 
sportive moderne; 
-creşterea calităţii vieţii; 
-atragerea unui număr cât mai 
mare de tineri în programe 
sportive 
 

2014-2020 Fonduri guvernamentale 
(PND), Fonduri proprii 
si fonduri rambursabile 
sau parteneriat public-
privat 

Reabilitarea clădirii 
Liceului Teoretic IL 
Caragiale Moreni-
creșterea 
performanței 
energetice a clădirilor 

-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a Municipiului Moreni; 
-creşterea performanţei şcolare 
 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 
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Reabilitarea și 
dotarea Grupului 
Școlar Petrol-
finalizare investiție 

-creşterea atractivităţii e pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a Municipiului Moreni; 
-creşterea performanţei şcolare 
 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

Construire Grădiniță 
in cartierul Schela 
Mare-de finalizat 

-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a Municipiului Moreni; 
-creşterea performanţei 
educaţionale 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

Reabilitare Grădinița 
nr.8 

-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a Municipiului Moreni; 
-creşterea performanţei 
educaţionale 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

Extinderea, 
modernizarea și 
reabilitarea 
energetică a 
Grădiniței nr.4 (sala 
de mese si spațiu 
activități recreative) 

-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a Municipiului Moreni; 
-creşterea performanţei şcolare 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 

Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

  

 

   

O
b.

 5
. C

re
șt

er
ea

 e
fic

ie
nț

ei
 e

ne
rg

et
ic

e 

Reabilitarea termică 
a blocurilor de 
locuințe 

-reducerea costurilor cu energia; 
-creşterea calităţii vieţii; 
-îmbunătăţirea imaginii urbane 
 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritară 3  

Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu 
emisii scăzute de carbon 

Modernizarea 
sistemului de iluminat 
public 

-reducerea costurilor cu energia; 
-îmbunătăţirea imaginii urbane 
 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritară 3  

Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu 
emisii scăzute de carbon 

Modernizarea 
sistemului de iluminat 
în instituțiile publice 

-reducerea costurilor cu energia; 
-creşterea calităţii vieţii 
 

2014-2020 POR 2014-2020 Axa 
prioritară 3  

Sprijinirea  tranziției 
către o economie cu 
emisii scăzute de carbon 
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O
b.

6. 
C

re
șt

er
ea

 c
al

ită
ții

 v
ie

ții
 

Modernizarea 
spațiilor publice de 
agrement. 

-creşterea calităţii vieţii; 
-îmbunătăţirea imaginii urbane 

 

2014-2020 POR 2014-2020 5.2 
Realizarea de acțiuni 
destinate îmbunătățirii 
mediului urban, 
revitalizării orașelor, 
regenerării și 
decontaminării 
terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a 
zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului 
și promovării măsurilor 
de reducere a 
zgomotului 

Amenajarea spațiilor 
verzi din jurul 
blocurilor de locuințe 

-creşterea calităţii vieţii; 
-îmbunătăţirea imaginii urbane; 
 

2014-2020 

Creșterea suprafeței 
de spații verzi. 

-creşterea calităţii vieţii; 
-îmbunătăţirea imaginii urbane; 
-reducerea poluării urbane 
 

2014-2020 

Înființarea unui 
centru de primiri 
urgențe 

-creşterea calităţii serviciilor 
medicale; 
-creşterea calităţii vieţii 
 

2014-2020 POR 2014-2020 

Axa prioritara 8 

Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi 
sociale 

Înființarea Centrului 
Cultural Moreni 

-creşterea calităţii serviciilor 
culturale; 
-creşterea calităţii vieţii 
 

2014-2020 Fonduri guvernamentale 
(PND), Fonduri proprii 
si fonduri rambursabile 
sau parteneriat public-
privat 

Înființarea unei 
cantine sociale 

-asigurarea unui trai decent 
pentru populaţia cu venituri 
reduse; 
-creşterea calităţii vieţii 
 

2014-2020 POR 2014-2020 

Axa prioritara 8 

Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi 
sociale 

Amenajarea unui 
spațiu de agrement în 
lungul Cricovului 
Dulce 

-creşterea calităţii vieţii; 
-dezvoltarea imaginii urbane 
 

2014-2020 POR 2014-2020 5.2 
Realizarea de acțiuni 
destinate îmbunătățirii 
mediului urban, 
revitalizării orașelor, 
regenerării și 
decontaminării 
terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a 
zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului 
și promovării măsurilor 
de reducere a 
zgomotului 

Modernizare și dotare 
Spital Municipal 
Moreni-reabilitarea 

-creşterea calităţii serviciilor 
medicale; 
-creşterea calităţii vieţii; 
-reducerea costurilor cu energia 

2014-2020 POR 2014-2020 

Axa prioritara 8 
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sistemului energetic. 
Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi 
sociale 

Construirea de 
locuințe sociale 

-creşterea calităţii vieţii pentru 
populaţia cu venituri reduse 
 

2014-2020 POR 2014-2020 

Axa prioritara 8 

Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi 
sociale 

Amenajare zona 
agrement Nisipoasa 

-creşterea calităţii vieţii; 
-dezvoltarea imaginii urbane 

 

2014-2020 POR 2014-2020 5.2 
Realizarea de acțiuni 
destinate îmbunătățirii 
mediului urban, 
revitalizării orașelor, 
regenerării și 
decontaminării 
terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a 
zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului 
și promovării măsurilor 
de reducere a 
zgomotului 
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VI. BUGETUL NECESAR PENTRU IMPLEMENTAREA 
PROIECTELOR PROPUSE 
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Obiectiv 

operațional 

Proiect Buget 
O

b.
1.

 D
ez

vo
lta

re
a 

ec
on

om
ic

ă 
du

ra
bi

lă
 Extinderea parcului industrial cu 20 de ha 25.000.000 

Incubator de afaceri 1.500.000 

Muzeul petrolului 3.000.000 

Amenajarea unui traseu de motocros la standard internaționale 2.500.000 

Reconversie profesională multisectorială 4.000.000 

Dezvoltarea unei infrastructuri de bază pentru activități 

specifice economiei sociale 

3.500.000 

   

O
b.

2.
 D

ez
vo

lta
re

a 
in

fr
as

tr
uc

tu
ri

i 

Construirea șoselei de centură 20.000.000 

Asfaltarea și modernizarea infrastructurii rutiere urbane  25.000.000 

Modernizarea infrastructurii de rutiere din parcul industrial 2.500.000 

Amenajarea spațiilor de parcare ce deservesc piața centrală-

modernizare, sisteme de alimentare a autoturismelor electrice. 

7.000.000 

Amenajarea spațiilor de parcare din apropierea instituțiilor de 

interes public- modernizare, sisteme de alimentare a 

autoturismelor electrice. 

7.000.000 

Construirea unui sediu nou pentru Primărie 25.000.000 

Construirea unui pod pietonal in zona centrala 1.000.000 

Modernizare drum acces Islazurile Sângeriș si Nisipoasa 2.500.000 

Modernizare DJ710 Moreni-IL Caragiale 6.000.000 

Zonă promenadă Str. Cp. Pantea 2.000.000 

Achiziție și modernizare autogară 4.000.000 
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Amenajare parc cu echipamente de fitness in spațiu deschis. 1.000.000 

   

O
b.

3.
 D

ez
vo

lta
re

a 
 

re
țe

le
lo

r 
de

 u
til

ită
ți Extinderea rețelelor de apă și canal 3.000.000 

   

O
b.

4.
 D

ez
vo

lta
re

a 
in

fr
as

tr
uc

tu
ri

i e
du

ca
țio

na
le

 

Modernizarea spațiilor de învățământ din unitățile școlare din 

Moreni. 

15.000.000 

Construirea unei săli de sport. 8.000.000 

Amenajarea unei săli de evenimente. 3.500.000 

Construirea unei biblioteci municipale 9.000.000 

Modernizarea și extinderea bazei sportive Flacăra Moreni 10.000.000 

Reabilitarea clădirii Liceului Teoretic IL Caragiale Moreni-

creșterea performanței energetice a clădirilor 

4.000.000 

Reabilitarea și dotarea Grupului Școlar Petrol-finalizare 

investiție 

4.000.000 

Construire Grădiniță in cartierul Schela Mare-de finalizat 4.000.000 

Reabilitare Grădinița nr.8 1.500.000 

Extinderea, modernizarea și reabilitarea energetică a Grădiniței 

nr.4 (sala de mese si spațiu activități recreative) 

800.000 

   

O
b.

 5
. 

C
re

șt
er

ea
 

ef
ic

ie
nț

ei
 Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe 20.000.000 

Modernizarea sistemului de iluminat public 2.500.000 
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Modernizarea sistemului de iluminat în instituțiile publice 2.500.000 

   

O
b.

6.
 C

re
șt

er
ea

 c
al

ită
ții

 v
ie

ții
 

Modernizarea spațiilor publice de agrement. 1.500.000 

Amenajarea spațiilor verzi din jurul blocurilor de locuințe 10.000.000 

Creșterea suprafeței de spații verzi. 900.000 

Înființarea unui centru de primiri urgențe 1.500.000 

Înființarea Centrului Cultural Moreni 2.000.000 

Înființarea unei cantine sociale 1.000.000 

Amenajarea unui spațiu de agrement în lungul Cricovului Dulce 2.500.000 

Modernizare și dotare Spital Municipal Moreni-reabilitarea 

sistemului energetic. 

9.000.000 

Construirea de locuințe sociale 10.000.000 

Amenajare zona agrement Nisipoasa 2.000.000 
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VII. ANEXE 
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