
REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 1 
 

 
MEMORIU GENERAL P.U.G. 

 

PLAN DE PREZENTARE 
 
 

1.INTRODUCERE 
 1.1. Date de recunoaştere a documentatiei 
 1.2. Obiectul PUG 
  1.2.1.  Motivaţia promovării proiectului 
  1.2.2. Obiectivele generale ale studiilor şi documentaţiilor 
  1.2.3. Metodologia folosită 
  1.2.4. Scopul şi necesitatea reactualizării PUG 
  1.2.5. Obiectivele principale urmărite prin actualizarea PUG 
 1.3.Surse documentare 
  1.3.1. Acte normative privind documentațiile de urbanism   
  1.3.2. Acte normative cu caracter general complementare urbanismului  
  1.3.3. Acte normative privind protecția mediului și peisajul 
  1.3.4. Acte normative privind zonele protejate și monumentele 
  1.3.5. Acte normative privind patrimoniul arheologic 
  1.3.6. Acte normative privind utilitățile 

 

2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII LOCALITATII 
 2.1.Evolutia localităţii 
  2.1.1.Evolutia istorică 
  2.1.2.Evolutia urbanistică 
  2.1.3.Evolutia urbană în context istoric, geografic şi arheologic  
 2.2.Elemente ale cadrului natural 
  2.2.1.Morfologia teritoriului localităţii 
  2.2.2.Reteaua hidrografică 
  2.2.3.Conditii geologice, pedologice si resursele subsolului 
  2.2.4.Vegetaţia 
  2.2.5.Fauna 
  2.2.6.Condiţii climatice 
  2.2.7.Conditii geotehnice si hidrogeologice 
 2.3.Relaţii în teritoriu 
  2.3.1.Relaţii în cadrul teritoriului administrativ 
  2.3.2.Relaţii în zona periurbană 
  2.3.3.Relaţii în sistemul de localităţi 
  2.3.4.Aria de polarizare 
 2.4.Activităţi economice 
  2.4.1.Scurt istoric 
  2.4.2.Unităţi economice  

2.4.3.Industria 
  2.4.4.Agricultura 
  2.4.5.Transporturi, turism, comerț si servicii 
  2.4.6.Activităţi financiar-bancare 
 2.5.Dotări social-culturale 
  2.5.1.Invăţământ si cercetare 
  2.5.2.Sănătate publică si asistenţă socială 
  2.5.3.Cultură, sport, turism, loisir 



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 2 
 

 2.6.Populatia si forta de muncă 
  2.6.1.Dinamica evolutiei demografice 
  2.6.2.Analiza datelor variabile demografice 

2.6.3.Structura familială 
  2.6.4.Structura ocupaţională 
  2.6.5.Migratia populatiei 
 2.7.Locuirea 

 2.7.1 Analiza globală a locuirii în municipiul Moreni  
2.7.2. Analiza morfologică si indici de ocupare teren în zonele de locuit pe loturi 

 2.8.Circulatia 
  2.8.1.Circulaţia rutieră 
  2.8.2.Concluziile recensământului de circulatie pentru sistemul urban Moreni  
  2.8.3.Tratarea problematicii privind parcările 
  2.8.4.Analiza critică privind blocajele din trafic 
  2.8.5.Evaluarea traficului rutier 
  2.8.6.Circulaţia feroviară 
  2.8.7.Transportul în comun urban 
 2.9.Echiparea tehnico-edilitară 
  2.9.1.Retele de energie electrică 
  2.9.2.Retele de apă potabilă 
  2.9.3.Retele de canalizare 
  2.9.4.Retele de energie termică 
  2.9.5.Retele de gaze 
  2.9.6.Reţele de telecomunicaţii 
  2.9.7.Sistemul de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere  
 2.10.Protectia mediului 
  2.10.1. Patrimoniu și resurse naturale 

2.10.2. Factorul de mediu apă 
2.10.3. Factorul de mediu aer  
2.10.4 Factorul de mediu sol 
2.10.5. Spații verzi 
2.10.6. Factori poluanti ai mediului natural si antropic 

 2.11.Zone cu potential de risc 
  2.11.1.Riscuri naturale 
  2.11.2.Riscuri antropice 
 2.12.Intravilanul existent 
  2.12.1.Modificări aduse prin documentaţii  aprobate ulterior PUG’ 96 
  2.12.2.Zone funcţionale 
  2.12.3.Zone protejate 
  2.12.4.Tendinţe de dezvoltare urbană în context teritorial 
  2.12.5.Bilant teritorial 
 2.13.Disfuncţionalităţi 
  2.13.1.Modificări aduse prin documentaţii  aprobate ulterior PUG’ 98 
  2.13.2.Zone funcţionale 
  2.13.3.Zone protejate 
  2.13.4.Bilant teritorial 
 2.14.Disfuncţionalităţi 

  2.14.1. Disfunctionalităţi în domeniul protectiei mediului natural si construit : 
  2.14.2. Punct de vedere critic stadiul de dezvoltare urbanistică  
 2.15.Necesități și opțiuni ale populatiei 



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 3 
 

 2.16.Corelarea cu documentatiile de amenajare a teritoriului 
 

3. DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 
 3.1.Diagnostic prospectiv pe baza informațiilor din studiile de fundamentare 
 3.2.Tendinţe de dezvoltare urbană în context territorial 
 3.3.Direcții de evolutie posibilă 
 3.4.Obiective si priorităţi în evolutia urbanistică 
  3.4.1.Obiective generale si specifice 
  3.4.2.Principii generale de management urban 
 3.5.Optimizarea relatiilor în localitate, în teritoriu si în zona înconjurătoare 

  3.5.1.Creşterea rolului polarizator al municipiului Moreni 
3.5.2.Magistrala la limita economică de interes a municipiului 

 3.6.Dezvoltarea economică 
 3.7.Dezvoltarea demografică si a forței de muncă 
 3.8.Dezvoltarea retelei de dotări social-culturale 
  3.8.1.Invăţământ si cercetare 
  3.8.2.Sănătate publică si asistenţă socială 
  3.8.3.Cultură, monumente, zone protejate 
  3.8.4.Sport, turism, loisir 
 3.9.Mutatii în tipologia locuirii 
 3.10.Organizarea circulatiei 

  3.10.1. Schema generală de organizare a circulatiei, semnalizare si reglementări  
3.10.2. Propuneri de dezvoltare a retelei stradale din municipiu 

 3.11.Dezvoltarea echipării tehnico-edilitare 
  3.11.1.Retele de energie electrică 
  3.11.2.Retele de apă potabilă 
  3.11.3.Retele de canalizare 
  3.11.4.Retele de energie termică 
  3.11.5.Retele de gaze 
  3.11.6.Retele de telecomunicatii 
  3.11.7.Sistemul de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere 
 3.12.Protectia mediului si apărarea împotriva riscurilor naturale si antropice 

 3.12.1. Recomandări privind reducerea poluării atmosferice  
3.12.2. Recomandări privind reducerea poluării apei potabile  
3.12.3. Recomandări privind reducerea poluării apei datorită agentilor economici  
3.12.4. Recomandări privind reducerea riscurilor de poluare a solului  
3.12.5. Recomandări privind reducerea poluării datorate traficului rutier  
3.12.6. Recomandări privind reducerea poluării datorate urbanizării mediului  
3.12.7. Recomandări privind obiectivele educaţiei de mediu 

3.13.Analiza SWOT 
  3.13.1. Dezvoltare urbanistică  
  3.13.2. Calitatea factorilor de mediu  
  3.13.3. Dezvoltarea infrastructurii de transport  
  3.13.4. Dezvoltarea infractructurii edilitare  
  3.13.5. Activități economice  
  3.13.6. Locuirea  
  3.13.7. Dotări social culturale  
  3.13.8. Riscuri naturale si antropice  
  3.13.9. Populatia și forța de muncă  

 3.14.Extinderea intravilanului 



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 4 
 

 3.15.Zonificarea funcţională 
 3.16.Reglementări urbanistice 
 

4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ 
 4.1. Context general. coordonate privind dezvoltarea comunității urbane Moreni 
  4.1.1. Contextul european si naţional 
  4.1.2. Context regional. Obiectivele dezvoltării stabilite prin Strategia regiunii Sud Muntenia  
  4.1.3. Context județean. Obiectivele dezvoltării stabilite prin Strategia la nivel județean Dâmbovița 
  4.1.4. Context local. Obiectivele dezvoltării stabilite prin Strategia de dezvoltare durabilă Moreni 
   4.1.4.1. Viziunea strategică  
   4.1.4.2. Obiectivele strategice ale dezvoltării  
   4.1.4.3. Obiective operaţionale în dezvoltarea durabilă a municipiului Moreni 
4.2. Strategia de dezvoltare spațială locală și P.U.G. - necesitate si corelare 
  4.2.1. Strategiile locale de dezvoltare durabilă  
  4.2.2. Metodologia elaborării strategiilor de dezvoltare  
  4.2.3. Propuneri de dezvoltare spațială 
 4.3. Priorități și direcții strategice privind dezvoltarea durabilă a municipiului  

  4.3.1. Obiectivul general al dezvoltării  
  4.3.2. Priorități și direcții strategice specifice privind dezvoltarea municipiului Moreni  
  4.3.3. Elemente de plan de mobilitate pentru persoane, mărfuri și servicii 
  

5. POLITICI ȘI PROGRAME DE INVESTIȚII PUBLICE NECESARE PENTRU IMPLEMENTARE 
5.1. Programarea și implementarea programelor de finanțare 
5.2. Structura planului de acțiuni 
5.3. Obiective operaționale   

  5.3.1. Obiectivul 1. Dezvoltarea economică durabilă  
  5.3.2. Obiectivul 2. Dezvoltarea infrastructurii  
  5.3.3. Obiectivul 3. Dezvoltarea reţelelor de utilităţi  
  5.3.4. Obiectivul 4. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale  
  5.3.5. Obiectivul 5. Creşterea eficienţei energetice  

  5.3.6. Obiectivul 6. Creşterea calităţii vieţii 
 

6. LISTA PRINCIPALELOR PROIECTE DE DEZVOLTARE ȘI RESTRUCTURARE 
6.1. Bugetul necesar pentru implementarea proiectelor propuse  
 

7. PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI DE URBANISM GENERAL 
 

8.CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE 
8.1. Măsuri în continuare 
 

9.GESTIONAREA PUG-lui 
 

ANEXE 
Anexa 1A - Bilant  teritorial al folosintei suprafetelor din teritoriul administrativ - situaţie existentă – 
Anexa 1B - Bilant  teritorial al folosintei suprafetelor din teritoriul administrativ - situaţie propusă - 
Anexa 2A - Bilanţul functional în municipiul Moreni - situaţia existentă - 
Anexa 2B - Bilanţul functional în municipiul Moreni - situaţia propusă - 
Anexa 3 - Centralizatorul suprafeţelor pe trupuri cuprinse in intravilanul propus 
Anexa 4 - Lista societăţilor comerciale din municipiul Moreni 
Anexa 5 - Lista monumentelor istorice - municipiul Moreni - 
Anexa 6 - Date generale pentru posturile de înregistrare a circulaţiei rutiere în anul 2010 - judeţul Dâmboviţa 

– zona municipiului Moreni 



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 5 
 

 
 

MEMORIU  GENERAL 
 
 1. INTRODUCERE 

 

1.1.Date generale de recunoaştere a documentaţiei: 
    -Proiect: „Reactualizare Plan Urbanistic General municipiul MORENI şi Regulament local de urbanism aferent” 
    -Proiectant general: S.C. „Blom România” s.r.l. Târgovişte 
    -Proiectant de specialitate: S.C. „Ambient Urban” s.r.l. Târgoviște 
    -Proiectanţi pe domenii de specialitate:  
                -urbanism: - S.C. „ Ambient Urban” s.r.l. Târgoviște 
                    -urbanism istoric: - S.C. “Doct” s.r.l. Târgovişte – arh. Doina Petrescu 
                    -geologie, hidrologie, pedologie : - S.C. „Explorări” s.r.l. Târgovişte 
                    -circulaţie: - S.C. „Proiect Habitat” s.r.l. Pucioasa 
                    -transport în comun: - S.C. „Proiect Habitat” s.r.l. Pucioasa 
                    -locuire: - S.C. „Proiect Habitat” s.r.l. Pucioasa 
                    -spaţii verzi: - S.C. „Proiect Habitat” s.r.l. Pucioasa 
                    -factori de mediu: - S.C. „Proiect Habitat” s.r.l. Pucioasa 
                    -reţele energie electrică: - ing. Doina Eftimescu 
        -reţele alimentare cu apă: - ing. Doina Eftimescu 
        -reţele canalizare: - ing. Doina Eftimescu 
        -reţele gaze: - ing. Doina Eftimescu 
        -reţele termice: - ing. Doina Eftimescu 
                    -sistemul de colectare desuri menajere: - S.C. „Proiect Habitat” s.r.l. Pucioasa 
     -Beneficiar: -Consiliul local al municipiului Moreni 
     -Şef proiect de specialitate urbanism: -arh. Dan Niţescu 
      
 1.2.  Obiectul PUG 
 

 1.2.1.  Motivaţia promovării proiectului 
 Documentaţiile de amenajarea teritoriului şi urbanism ce au la bază studii şi fundamentări serioase şi care 
evidenţiază corect situaţiile specifice teritoriului sau localităţii sunt instrumente reale de lucru, precise şi 
profesioniste, echilibrate între politic şi tehnic, între interesele publice şi cele particulare, mai ales dacă sunt realizate 
pe baze viabile şi într-o perspectivă durabilă. 
 Politicile economice, tehnologice şi sociale fac obiectul activităţii diverselor componente ale administraţiei, 
ele incluzând interese majore pe termen lung şi preocupări sectoriale pentru orizontul electoral, motiv pentru care 
adesea nu există corelare între ele, rolul tehnicienilor fiind tocmai acela de a face cooperarea diversă, complexă şi 
nuanţată, cu evitarea riscurilor involutive şi introducerea conştiinţei interesului comun în reducerea disparităţilor din 
teritoriu. 
 Direcţiile majore ale amenajării teritoriului în domeniul dezvoltării evolutive ale activităţilor funcţionale ale 
oraşului au fost: 
 -realizarea coeziunii economice şi sociale la nivelul întregului teritoriu urban; 
 -asigurarea unei dezvoltări durabile; 
 -crearea condiţiilor unei competiţii echilibrate în teritoriu. 
 Temele majore ale strategiei naţionale în care se circumscriu studiile  pregătitoare au fost: 
 -crearea unui teritoriu mai competitiv prin cooperarea dintre diferite zone functionale, rezidentiale, cartiere şi 
localităţile învecinate; 
 -corelarea politicilor sectoriale şi cooperarea între toate nivelele administraţiei publică; 
 -formularea unor politici comune şi domenii care au impact deosebit asupra teritoriului administrativ: 
agricultură, sisteme de transport, protecţia mediului; 
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 -dezvoltarea unui sistem echilibrat policentric în cadrul localităţii şi promovarea unor noi relaţii urban – rural 
din vecinătatea imediată; 

-asigurarea accesului egal la infrastructură şi cunoaştere; 
-gestionarea prudentă a patrimoniului natural şi cultural; 
 

1.2.2. Obiectivele generale ale studiilor şi documentaţiilor 
Dimensiunea europeană a activităţii de amenajare a teritoriului, bazată pe principiul: „amenajarea teritoriului în 
izolare nu mai este posibilă” crează noi premise şi obiective de urmărit: 
 -maximizarea potenţialului economic al zonei; 
 -coordonarea investiţiilor publice şi eliminarea necoordonărilor regionale, judeţene, locale şi zonale; 
 -rezolvarea în comun a problemelor în zonele periurbane; 
 -dezvoltarea durabilă a teritoriului prin asigurarea echilibrului dintre creşterea economică şi protecţia 
patrimoniului natural şi cultural; 
 -utilizarea raţională a terenului; 
 -coordonarea politicilor sectoriale în scopul unei dezvoltări echilibrate şi durabile; 
 -o distribuţie echilibrată a echipării si dotarilor în teritoriu şi reducerea disparităţilor; 
 -semnalarea zonelor de conflict în dezvoltarea funcţiilor economice sau a celor sociale; 
 -reglementarea conversiei terenului ; 
 -definirea rolului de centru polarizator şi concretizarea elementelor de interrelaţionalitate; 
 -previzionarea unei dezvoltări durabile fără alterarea mediului. 
  

1.2.3. Metodologia folosită 
-Elaborarea documentaţiei s-a făcut în etape, cu consultarea populaţiei şi avizări pe parcurs în comisiile de 

specialitate ale Consiliului Local al municipiului Moreni, conform unui grafic stabilit de comun acord între proiectantul 
general şi reprezentanţii administraţiei publice, în urma cărora să se analizeze feed–back–ul în vederea 
implementării propunerilor viabile; 
 -Elaborarea temelor – program pentru fiecare parte componentă a documentaţiei s-a făcut de către 
proiectantul general al PUG şi s-a avizat de către Primăria Municipiului Moreni; 
 -Pe baza problemelor şi disfuncţionalităţilor identificate, cât şi a tendinţelor majore care se manifestă, s-a 
formulat diagnosticul prospectiv al dezvoltării pe domeniile – ţintă şi componentele acestora. Prin diagnosticul 
prospectiv s-a urmărit investigarea şi estimarea condiţiilor viitoare ale fenomenelor şi proceselor aparţinând 
domeniilor diagnosticate, pentru evidenţierea problemelor şi oportunităţilor legate de desfăşurarea acestora. 
Problemele, respectiv oportunităţile, au fost raportate la necesităţile şi obiectivele colectivităţii, având uneori şi 
caracter general. 
 -În formularea diagnosticului prospectiv şi a diagnosticului general au fost evidenţiate obiectivele de mediu  
precum şi măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea şi  compensarea posibilelor efecte negative semnificative 
asupra mediului, precum şi măsurile de monitorizare, care parte integrantă a documentaţiei; 
 -Problemele identificate pot fi de diferite grade de complexitate şi amploare teritorială, dar se pot referi la 
zone sau pot fi punctuale; 

-Pe baza problemelor identificate şi a priorităţilor stabilite, s-au identificat acţiunile şi măsurile pentru 
asigurarea cerinţelor prioritare în cadrul domeniilor - ţintă analizate, transpuse în mare parte în programe încadrate 
în axele prioritare ale Programului de dezvoltare durabila ; 
  

1.2.4. Scopul şi necesitatea reactualizării PUG    
 Planul Urbanistic General are caracter de reglementare şi corespunde Programului de Amenajare a 
Teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea administrativ-teritorială. 
 Planul Urbanistic General s-a elaborat pentru: 
 -stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a municipiului Moreni în acord cu potenţialul acestuia, cu aspiraţiile 
locuitorilor şi în concordanţă cu obiectivele specifice stabilite în Planul Local de Acţiune pentru dezvoltare durabilă; 
 -utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; 
 -extinderea controlată a zonelor construite; 
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 -îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului la infrastructuri, 
servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii municipiului;                                                                                                                                 
 -protejarea cadrului construit şi amenajat al municipiului Moreni împotriva dezastrelor naturale, precizării 
zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului 
construit existent; 
 -asigurarea integrităţii monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice aflate pe teritoriu ; 
 -evidenţierea monumentelor istorice şi definirea zonelor lor de protecţie istorice; 
 -evidenţierea fondului construit valoros şi a modului de valorificare a sa în folosul localităţii; 
 -asigurării suportului de eliberare a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire; 
 -protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; 
 -fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică şi de interes general, prezervarea terenurilor în 
vederea realizării obiectivelor creşterii calităţii vieţii, cu precădere în domeniul locuirii şi serviciilor; 
 -asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat în întreaga localitate; 
 -corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului; 
 -îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu în conformitate cu PLAM şi PRAM; 
 -asigurarea cadrului adecvat de reglementare a organizarii spaţiale a teritoriului localităţii ; 
 La toate aceste argumente se adaugă şi necesităţile impuse de realizarea obiectivelor generale identificate 
în cadrul strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului: dezvoltarea infrastructurii de bază, protecţia mediului, 
regenerare urbană, reducerea sărăciei. 
  

1.2.5. Obiectivele principale urmărite prin actualizarea PUG  
� Formularea reglementărilor pe termen scurt la nivelul municipiului cu privire la: 

 -stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în corelare cu nevoile dezvoltarii localităţii; 
 -stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 
 -stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie şi transport 
rutiere, feroviare şi aeriene, determinarea unei atitudini diferenţiate faţă de evoluţia locuirii în diferite zone, în funcţie 
de tipologiile existente, de nevoile viitoare şi de perspectiva U.E. 
 -stabilirea nevoilor de perspectivă ale circulaţiei şi transportului rutier, feroviar şi aerian al municipiului; 
organizarea turismului de croazieră şi sportiv; 
 -determinarea elementelor urbanistice şi de amenajare a teritoriului în zonele cu activităţi preponderent 
industriale care prezintă relevanţa pentru PUG pentru ca administraţia publică locală să poată reacţiona în 
cunoştinţă de cauză la diferitele solicitări din zonele respective ; 
 -delimitarea zonelor afectate de servituţi publice şi de reglementări anterioare; 
 -modernizarea şi dezvoltarea bazei tehnico–edilitare în concordanţă cu programele locale; 
 -determinarea zonelor care necesită regenerare urbană, ierarhizare, priorităţi; 
 -stabilirea zonelor construite protejate şi pentru monumentele istorice: definire, delimitare, atitudini 
diferenţiate, ierarhizări, reglementări funcţionale şi configurativ–spaţiale globale; 
 -determinarea elementelor urbanistice şi de amenajare a teritoriului care pot crea condiţii pentru integrarea 
municipiului Moreni în circuitul turistic naţional şi internaţional; modalităţi de valorificare a potenţialului turistic natural 
şi cultural de care dispune localitatea; 
 -identificarea şi stabilirea în PUG a zonelor cu potenţial peisager, susceptibile să genereze programe 
specifice; 

-stabilirea măsurilor la nivelul PUG şi RLU pentru încadrarea activităţilor în condiţiile impuse de OUG 
195/2005 şi a legii de aprobare: direcţiile prioritare în care va acţiona municipalitatea pentru diminuarea poluării 
tuturor factorilor de mediu; 

-evidenţierea   categoriilor de deţinători din intravilan şi circulaţia juridică a terenurilor: strategia de 
valorificare a terenurilor în funcţie de nevoile de realizare a obiectivelor publice pentru comunitate; 

-stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire; 
-stabilirea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate în întreg 

teritoriul administrativ; 
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� Formularea prevederilor pe termen mediu şi lung la nivelul municipiului cu privire la: 
-dezvoltarea urbană de perspectivă a municipiului Moreni – scenarii alternative; 

-direcţiile dezvoltării funcţionale în teritoriul administrativ; extinderi şi corecţii ale acestuia; 
-căi de circulaţie care să asigure transport rapid şi sigur între municipiul Moreni, teritoriul zonei de influenţă şi 

în cadrul regiunii de dezvoltare în strânsă corelare cu teritoriul naţional şi internaţional. 
 

 1.3. Cadrul legal de elaborare şi surse documentare   
 Elaborarea Strategiei de dezvoltare spațială s-a făcut în conformitate cu: 

1.3.1. Acte normative privind documentațiile de urbanism :  
■ Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, republicată, cu modificări și completări; 
■ Legea 363/2006 de aprobare a Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a I-a–Rețele de transport; 
■ Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a II-a – Apă;    
■ Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IIl-a – Zone protejate 

(anexele nr. I-IV); 
■ Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de 

localități; 
■ Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a – Zone de risc 

natural 
■ Ordonanţă de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată prin Legea nr. 190/2009 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național – Secțiunea a VIIl-a – Zone turistice; 

■ Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții, modificată și completată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 22/2014, aprobată și actualizată prin Legea nr. 197 din 31 octombrie 2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991, republicată 2016; 

■ Ordinul MLPTL nr. 839 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare prin Ordinul 3451/2013; 

■ HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată 2002; 
■ HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
■ Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice nr. 233/2016 de aprobare a normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 
urbanism; 

■ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare și 
conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu”; 

■ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare și 
conținutul-cadru al planului urbanistic zonal”; 

■ Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea reglementării „Ghid privind elaborarea și aprobarea 
Regulamentelor Locale de Urbanism – reglementare tehnică”, completată cu toate actele normative apărute ulterior în legislația 
complementară domeniului urbanismului și amenajării teritoriului; 

■ Ordinul M.T.C.T. nr. 562/2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Metodologie de elaborare și conținutul-cadru 
al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z.)”; 

■ Ordinul M.D.R.T. nr. 1867/2010 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009; 

■ Ordinul M.D.R.A.P. nr. 456/01.04.2014 pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autoritățile administrației 
publice privind respectarea prevederilor la emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare; 

■ Acte normative, norme și standarde tehnice ce cuprind reguli privind modul de ocupare a terenului și de realizare a 
construcțiilor, în vigoare la data elaborării prezentului R.L.U. 

■ Planul Urbanistic General pentru cartierele municipiului Moreni, avizat de organismele teritoriale interesate și aprobat 
de Consiliul Local, precum și Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, pentru cartierele 
municipiului Moreni, județul Dâmbovița, aprobat de Consiliul Local. 

1.3.2. Acte normative cu caracter general complementare urbanismului:  
■ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în temeiul art. V din Legea nr. 177/2015 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții; 
■ Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată prin Ordonanța de urgență 
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98/2016 și Legea 243/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea si 
completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;  

■ Legea nr. 114/1996, legea locuinței, cu modificările şi completările ulterioare, republicată și actualizată 2016; 
■ Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, actualizată 2007; 
■ Legea nr. 18/1991, legea fondului funciar actualizată și republicată în Monitorul Oficial nr. 1/05.01.1998 și completată 

prin Legea nr. 38/2015;   
■ Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28.08.1997 privind regimul juridic al drumurilor, completată de Ordonanța Guvernului 

nr. 38 din 09.08.2006, completată și modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 7 din 29.01.2010 și aprobată prin Legea nr. 82 
din 15.04.1998; 

■ Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 44 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca 
urmare a impactului drum-mediu înconjurător; 

■ Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 
construirea și modernizarea drumurilor; 

■ Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei 
tehnice a drumurilor publice; 

■ Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea 
lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale; 

■ Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației; 

■ Codul Civil și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil 
1.3.3. Acte normative privind protecția mediului și peisajul: 
■ Legea nr. 451/2002 privind ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptată la Florența la 20.10.2000; 
■ O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, adoptată prin Legea nr. 265/2006; 
■ Legea nr. 389/2006 privind ratificarea Convenției-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată 

la Kiev la 22 mai 2003; 
1.3.4. Acte normative privind zonele protejate și monumentele : 
■ Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, modificată și completată prin Legea 468/2003; 
■ Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în 2008;  
■ Legea 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; 
■ Legea 410/2005 privind acceptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris 

la 17 octombrie 2003;  
■ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 462/2001; 
■ Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 

2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute; 
■ Ordinul M.C.C. nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a 

monumentelor istorice; 
■ Ordinul M.C.C. Ordinul nr. 2815/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 

2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice; 
1.3.5. Acte normative privind patrimoniul arheologic: 
■ Legea nr. 150/1997 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), 

adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992; 
■ O.G. nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

național, aprobată aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 378/2001; 
■ Ordinul M.C.C. nr. 2483/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar aprobat cu 

modificări și completări prin Legea nr. 378/2001, republicat în temeiul art. IV din Legea nr. 258/2006 pentru modificarea si 
completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000; 

■ Ordinul M.C.C. nr. 2103/2007 privind coordonarea activităților de cercetare arheologică în siturile arheologice 
declarate zone de interes național; 

■ Ordinul M.C.C. nr. 2518/2007 privind aprobarea Metodologiei procedurii de descărcare de sarcină arheologică 
1.3.6. Acte normative privind utilitățile: 
■ Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală, modificată prin O.U.G. nr.9/2002; 
■ Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale ;  
■ Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, modificață șii completată prin Ordonanța de 
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urgență a Guvernului nr. 13/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 204/2012 și republicată 2013; 
■ Legea apelor nr. 107 din 25.09.1996, modificată și actualizată prin Legea nr. 196 din 9 iulie 2015, republicată; 
■ Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice; 
■ Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, modificată și completată prin Legea 99/2014;   

 
      2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII LOCALITĂȚII 
      2.1.Evolutia localității 

2.1.1.Evolutia istorică  
• Actualul oraş a parcurs o lungă perioadă rurală, până în secolul nostru. Satul este amintit în sec. XVI, când 

era aservit parţial de către locuitorii din Cocorăşti.  
La 18.VI.1584, partea cu români era a jupâniţei Caplea, iar mai târziu, în 1635, parte de sat a fost dăruită de 

jupâneasa Frujina mănăstirii Mărgineni, ctitoria Cantacuzinilor. 
• La mijlocul sec. XVII, aici mai aveau proprietăţi boierii din Câmpina, căci la 1660 Gheorghe Postelnicul şi 

fratele său au vândut partea lor, situată din Cricov până la Pâscov, lui Drăghici Cantacuzino mare paharnic, mare 
proprietar în această regiune. La 13.II.1668, Radu Leon a întărit familiei Cantacuzino jumătate din sat cu 23 de 
români. După pribegia lui Cantacuzino, spătarul din Rusia, la 1711, Nicolae Mavrocordat a dat moşia acestuia lui 
Manolache Lambrino, care a devenit soţul domniţei Bălaşa Brâncoveanu. În aceeaşi perioadă, mănăstirea Mărgineni 
şi-a mărit moşia prin danii şi cumpărături de la familiile Cocorăscu (1709), Câmpineanu, de la nepoţii lui Vergo vel 
Clucer, etc. 

• La 1733 mănăstirea a avut pricină cu românii din Moreni, care susţineau că au şi ei parte din ocină, dar 
domnul le-a respins cererea, întărind moşia mănăstirii şi familiilor Cantacuzino, Câmpineanu şi Căplescu. 

• La 1736 s-a făcut hotărnicia părţilor celor trei proprietari, când boierii hotarnici arată: „...Şi s-au găsit la 
capul moşii dăn sus despre hotarul Dealului i al Mitropolii, stânjeni 2.000 şi la căpătâiul de la Cricov, stânjeni 1.825. 
Dintr-aceştia ales-am mai întăi partea sfintii Mănăstiri Mărgineni după scrisori ce au avut de danie şi dă 
cumpărătoare du peste tot hotarul, stânjeni 185. Şi am lipit aceşti stânjeni dă moşie, iar alăturea pă lângă altă moşie 
a sfintii mănăstiri, ce se cheamă Cricovul, pă dăn jos ales-am şi partea jupânesii Ilincăi Cămpineancăi i a jupânesii 
Cheajnii, stânjeni 650 şi o am dat şi aceasta, iar alăturea cu moşia sfintei mănăstiri pă dăn sus, ales-am şi partea 
(lui) Hagi Căplescu i a nepotă-său Ban, una jupânesei Stancăi Căpleascăi i a jupânesii Păunii stânjeni 432. Însă, 
dentr-aceşti stânjeni, s-au ales partea Hagii Paraschivii, stânjeni 152 i a jupânesii Păunii, stânjeni 152, i a jupânesii 
Stancăi i a fi-său Ban, stânjeni 131 şi cu părţile lor. I-am dat pă dăn sus, pe lângă apa Tisii, până în hotaru mănăstirii 
Dealu". 

• La 1.IV.1745 partea lui Manolache Lambrino şi a domniţei Bălaşa a fost dăruită bisericii construită de ei la 
Bucureşti (Domniţa Bălaşa). 

• Sub stăpânirea mănăstirii Mărgineni, viaţa sătenilor nu a fost prea uşoară. La 1841, ei se plângeau 
împotriva arendaşului care le oprise izlazul; în jalba adresată mânăstirii, clăcaşii arătau că erau ameninţaţi să se 
cufunde cu totul „întru adâncă sărăcie". 

• La această vreme un alt proprietar al moşiei era Ghiţă, fiul postelnicului Niculescu Braşoveanu. 
• Exploatarea petrolului la Moreni a început după 1850, deşi el era cunoscut în regiune mai de mult (dovadă 

numele dealului Păcurile).  
Deşi Moreni era o regiune foarte bogată în petrol, cele două puţuri extinse aici au fost părăsite în 1855 „fără 

a se exploata păcura", extracţia fiind reluată peste câţiva ani. 
• La 6.XII.1858 egumenul mănăstirii Mărgineni se plângea că arendaşul moşiei „fără ştirea proprietăţii sapă 

gropi pentru puţuri de păcuri" şi taie lemne „pentru drepturi de a deschide puţuri de păcuri"; egumenul cerea să se 
interzică arendaşului a mai deschide astfel de gropi. Ca urmare, arendaşul a fost silit să renunţe la exploatarea 
păcurii; în plângerea sa arată că egumenul mănăstirii i-a stricat obiectele ce le avea la puţurile de păcură „cari puţuri 
îndată cu intrarea noastră, am pus şi le-am curăţit, cheltuind o sumă de bani ca să putem trage şi noi folos după 
dânsele, după cum s-a urmat şi până acum de către ceilalţi arendaşi". Egumenul cerea arendaşului să-i dea 20 de 
galbeni pe zi pentru „păcura scoasă". 

• Din 1860 ni s-au păstrat cererile unor particulari care solicitau Ministerului Culturilor, dreptul de a exploata 
păcura de pe moşia mănăstirii Mărgineni, căreia îi datorau „zeciuiala cuvenită proprietăţii". 
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• Începând cu ultimele două decenii ale secolului XIX, capitalul străin este din ce în ce mai interesat în 
exploatarea petrolului. Însă din 1864 terenuri din zona Moreni - Piscuri au fost exploatate de „Valachian Petroleum 
Company", prima societate cu capital străin.  

În 1879 a obţinut terenuri şi societatea „Suchard et Co.", dar ambele încercări s-au soldat cu rezultate slabe. 
• În această vreme se săpau şi puţuri primitive, pe loturile locuitorilor, care scoteau pământul în hârdaie, cu 

ajutorul unui crivac; prin acest sistem nu se putea ajunge decât la o adâncime de 40-50 de stânjeni, unde se dădea 
de un strat de apă, iar puţurile erau părăsite. 

• Apropierea sondelor de la Colibaşi a îndemnat pe unii oameni care dispuneau de bani, ca Radu Ţalapie, 
să deschidă distilerii de petrol prin anii 1889-1890.  

O altă distilerie care funcţiona începând din 1904, a fost a cea a lui Gheorghe Călăraşu, înzestrată cu 
rezervoare de lemn şi pompe de mână şi care fabrica gaz lampant. 

• Adevărata exploatare a început în 1904 prin sonda nr.1, instalată în prundul Cricovului, concesionată 
societăţii „Regatul Român", sondă care avea o adâncime de 236 m.  

În 1904 societatea „Câmpina-Moreni" dă primele cantităţi de păcură din regiune, iar în 1905 şase sonde 
produceau efectiv. 

• În 1907, cu o producţie de 299.663 t. de petrol, Moreni a ajuns pe primul loc între schelele ţării, întrecând 
pe cele de la Băicoi, Câmpina şi Buştenari. 

• O mare calamitate, care făcea să scadă producţia de petrol, erau incendiile. În august 1909 un mare 
incendiu a pârjolit 15 sonde, aproape toate productive, împreună cu trei rezervoare de lemn. În anii următori însă 
situaţia s-a redresat, iar Moreni a ocupat din nou primul loc în exploatarea ţiţeiului în 1911. In 1912 producţia schelei 
Moreni reprezenta aproape jumătate (48,6%) din întreaga producţie a ţării, iar în 1913 peste 52%. În acest an un nou 
incendiu a distrus 17 sonde, printre care şi una foarte productivă, care dăduse peste 36.000 vagoane până la acel 
eveniment. 

• Producţia de ţiţei a suferit mult în timpul primului război mondial, când la cererea aliaţilor (în 1916) s-a dat 
foc tuturor instalaţiilor pentru ca acestea să nu cadă în mâna nemţilor, iar toată Valea Prahovei a devenit o mare de 
foc. În trei zile, cea mai înfloritoare şi bogată regiune petroliferă a ţării a devenit o jalnică ruină.  

Din studiul documentelor rezultă că producţia medie zilnică a sondelor din Moreni şi Ţuicani, aflate în 
exploatare în intervalul 1.I-31.VII.1916 varia între 566 şi 3.117 kg., iar cantitatea de ţiţei aflată în rezervoarele schelei 
se ridica la 1.461.236,10 lei. La sfârşitul războiului toată cantitatea avea să fie trecută la capitolul pierderi. În 1918, 
cam  9 sonde din 11 erau înfundate. 

• În timpul ocupaţiei temporare a ţării, germanii au luat măsuri pentru a repune în funcţiune instalaţiile de 
extracţie de la Moreni, deoarece aveau mare nevoie de petrol, astfel încât în 1918 s-a ajuns la o producţie de 
494.650 t. şi la Moreni se aflau în funcţiune 45 de sonde şi în foraj 37. 

• După terminarea primului război mondial, s-au luat măsuri pentru refacerea instalaţiilor petrolifere, care 
reprezentau una din principalele surse de venit ale ţării.  

În 1921 Moreni a reuşit să reocupe primul loc între schelele ţării, având o participare de 44% la producţia 
totală de petrol a ţării. 

• Din 1922 se constată o creştere importantă a industriei în general şi a celei petrolifere în special: apar noi 
societăţi, creşte numărul muncitorilor; căci încă din 1919, în Moreni existau 2.000 de sondori şi în felul acesta se 
observă tendinţa de creştere a producţiei. 

• În 1925 sondele din Moreni au dat cea mai mare producţie realizată vreodată în ţara noastră, peste un 
milion de tone, reprezentând 46.7% din producţia totală a ţării. 

• În acest an, în august, un puternic incendiu a distrus sonda nr. 1 a societăţii „Româno - Americana", 
incendiu fără precedent în istoria industriei extractive din România şi care nu a putut fi stins decât după 50 de zile.  

În această vreme, Moreni devenise unul din cele mai importante centre industriale ale ţării. 
• În perioada interbelică funcţionau la Moreni importante societăţi petrolifere: „Creditul Minier", „Columbia", 

„Unirea", „Concordia", „Sondajul Salina", „Petrol Block", ce dispuneau de numeroase sonde şi rafinării. Petrolul 
extras şi derivatele sale se exportau în Germania, Italia, Franţa şi Anglia. 

• În timpul dictaturii militaro-fasciste şi războiului, datorită pretenţiilor mereu crescânde ale Germaniei 
naziste, exploatarea petrolului a atins cote fără precedent. Astfel, numai sonda 214, din punctul numit „Valea 
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Coastei", dădea zilnic o producţie de 40 de vagoane, redusă la numai 3 în vara anului 1944 (începând cu 14 august, 
sonda şi-a încetat activitatea). 

• În anii socialismului, industria oraşului s-a diversificat, activitatea desfăşurându-se în 4 unităţi: 3 de 
subordonare republicană şi una cooperatistă. Pe teritoriul său au existat Schela de Extracţie Moreni, Uzina de 
reparat scule şi instalaţii de presiune pentru industria petroliferă, Cooperativa „Înfrăţirea" cu 27 de unităţi de servire a 
populaţiei, Întreprinderea „Auto - Mecanica" şi Fabrica de confecţii. 

 

2.1.2.Evolutia urbanistică 
Un oraş este produsul unui teritoriu în dinamica lui. Un teritoriu care trăieşte are necesităţi continue, - în 

unele cazuri, doar la răstimpuri - de anumite lucruri (are un sistem de nevoi). Unele se împlinesc şi se rezolvă pe 
toată suprafaţa teritoriului, altele, prin intermediul unor organizări punctuale, în anumite puncte ale teritoriului. Aceste 
organizări punctuale care asigură împlinirea anumitor nevoi ale teritoriului sunt oraşele şi târgurile. Numai prin 
reconfigurarea organismului urbanistic istoric al unui oras în totalitatea lui, (evident, în măsura  permisă de datele 
obţinute), se poate face analiza evoluţiei urbanistice  şi fazeologia acestei evoluţii (cum este cazul si pentru orasul 
Moreni). 

Oraşul Moreni este un produs al teritoriului din jurul său, organizat pe axa formată din valea râului Cricov, 
asupra căruia vremea si vremurile au produs câteva etape de interventii si operatiuni urbanistice mai mult sau mai 
putin importante. 

Oraşul Moreni, purtător al unor puternice mesaje de cultură tehnică, sociale, juridice, de credinţă, etc., vii 
odinioară ca şi acum, este o sinteză istorică, operă importantă de urbanism istoric, care este un aspect al 
urbanismului într-o perioadă istorică bine delimitată.  

Problematica urbanismului istoric este chiar problematica urbanismului. Legile, principiile şi categoriile lui 
sunt aceleaşi. Prin ele se naşte, se configurează, se alcătuieşte, planul folosinţelor la nivelul solului. Acesta, produs 
al conştiinţei, idealurilor, culturii, cunoaşterii, credinţei, viziunilor, gustului colectiv, prin acumulări, instituiri, 
transformări continui o lungă perioadă de timp, este bun naţional de valoare inestimabilă. 
 Este necesară considerarea oraşului în întregul său, dar şi a elementelor lui alcătuitoare, valabile în timp: 
schema, forma, întinderea, zonificarea, sistemul de axe, poli, sistemul stradal, reţele de circulaţie, zona centrală, 
sistemul pieţei, tipologia, lotizărilor, tipologia şi organizarea internă a gospodăriilor, aspecte privind producţia, 
finanţele, circulaţia mărfurilor, a ideilor, a culturilor, a sistemelor culturale şi artistice, mentalităţi, sisteme de forţe 
economice, culturale, sociale, artistice, politice, financiare, dinamica şi mişcarea întregului şi ale subsistemelor sale 
în diferite epoci istorice, relaţiile cu teritoriul şi, în primul cu proprietarii terenurilor de amplasament. 

2.1.2.1.Evoluţia proprietăţii asupra pământurilor 
• Satul şi moşia Drăgăneşti (azi parţial suprapusă cu Gura Ocniţei şi parţial cu teritoriul municipiului Moreni) 

au atestare documentară într-un document emis la 4 iunie 1512, în timpul lui Neagoe Basarab. 
• Un alt document, din 1584 (7092), iunie 18, prin care Petru Cercel întăreşte jupânesei Caplea şi nepoţilor 

ei, Badea şi Calotă postelnici, satele Drăgăneşti şi Moarile, „cu romîni şi vii", în urma unor judecăţi. Din textul 
documentului rezultă că satul era , la acea dată, un sat vechi, bine organizat, cu „bătrâne şi drepte moşii" care 
cuprindeau vii şi pădure. 

Partea din Moreni la care acest document face referire este actualul cartier Schela Mare, care a făcut parte, 
până în 1968, din comuna Gura Ocniţei. 

• O legendă a locului pune întemeierea pe seama unor familii de ardeleni stabiliţi la sud de munţi şi care 
purtau numele de Moreanu, nume frecvent în zona lor de origine. Numele este legat de meşteşugul morăritului, al 
făcutului de mori, morile de pe apa Cricovului fiind renumite până târziu, în epoca modernă. 

• Altă legendă de întemeiere vorbeşte despre o grupare de ostaşi ai lui Mihai Viteazul care s-au stabilit aici 
după uciderea voevodului şi care pot fi acei „locuitori coborâţi de pe plaiuri" cu care duce luptă o curajoasă femeie 
care apăra moşia unui boier nelocalnic, care se numea Moreanca. 

• Iniţial organizaţi în puternice obşti săteşti, locuitorii fostelor sate din actuala componenţă a Morenilor, încep 
să piardă pământuri în favoarea marii boierimi, a domniei sau a mânăstirilor din zonă, încă de la începutul secolului 
al XVI-lea. 
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• Astfel, în timpul lui Matei Basarab, unul din marii proprietari devine Mânăstirea Mărgineni, iar o altă mare 
parte a moşiei Morenilor devine proprietatea lui Drăghici Cantacuzino. 

• Mânăstirea Mărgineni îşi va spori mereu posesiunile, prin cumpărarea de terenuri sau prin donaţii, după 
cum reiese din documente: la 1784, Manole nepotul lui Verga vel Clucer dă scrisoare egumenului Cornilie şi 
Soborului Mânăstirii pentru „via cumpărată de la un om din Moreni" anume Stan Căliman, pe care „ câtă moşie am 
cumpărat din Moreni, am închinat-o de bună voie mânăstirii." 

• Un alt proprietar, care stăpânea pământurile din dreapta Cricovului, era mânăstirea Stavropoleos, după 
care a fost denumit unul din satele de pe teritoriul Morenilor. 

• Puţinii oameni liberi rămaşi, moşnenii, erau într-o continuă luptă pentru păstrarea drepturilor şi a 
pământurilor. Astfel, un document din 1745, arată pricina unui Busuioc şi cetaşii lui cu mânăstirea Mărgineni, care 
câştigă judecata, fiindcă Busuioc, fiind sărac, nu a putut merge la hotărnicia care s-a făcut pentru fixarea hotarelor. 

• Secolul al XIX-lea aduce o altă problematică în raporturile dintre marii proprietari, pe de o parte şi clăcaşii 
şi moşnenii rămaşi sărăciţi, pe de altă parte. Interpunerea arendaşilor creează noi tensiuni şi judecăţi, iar după 
primele descoperiri ale resurselor de petrol şi gaze, exploatarea acestora duce, din nou, la amplificarea conflictelor. 

• Pădurea Morenilor a fost o bogăţie mult exploatată, unul din cele mai interesante moduri fiind 
transportarea la Bucureşti a unui număr mare de arbori pentru plantare - la înfiinţarea grădinii publice de pe Şoseaua 
Kiseleff şi a Parcului Cişmigiu, dar şi a lemnului folosit pentru asanarea bălţii Cişmigiu.  

Între 1844 - 1845, în numeroase documente se pomeneşte ridicarea unui mare număr de arbori şi arbuşti: 
„paltini de grosimea unui braţ, plute, mesteceni, cireşi sălbatici, iar sorbii, scoruşii, măcrişii, cătina să aibă grosimea 
de 1- 3 degete." 

• Locutorii se ocupau, în afară de agricultură, cu dulgheria, brutăria, zidăria şi fabricarea varului. 
• Extracţia petrolului s-a practicat în mod empiric şi în cantităţi mici, pe moşia Mânăstirii Mărgineni încă din 

secolul al XVII-lea. 
• „..fântâni de păcură de pe apa Cricovului" sunt amintite într-un act de vânzare de la Dumitru Lungeanu şi 

Bucur Lungeanu către vistiernicul Constantin Cantacuzino, la 15 Oct. 1763. 
• La jumătatea secolului al XIX-lea, prin deschiderea în 1855 a unei mari schele de extracţie la Colibaşi şi a 

distileriei de la Râfov, lângă Ploieşti, pe care aceasta o alimenta, această activitate devine foarte prosperă, iar 
arendaşul moşiei Moreni se hotărăşte să reia exploatările vechilor gropi şi sapă gropi noi în perimetrul moşiei 
Mărgineni. Dar conflictul pe care arendaşul îl are cu egumenul mânăstirii, face ca extracţia să înceteze pentru câteva 
decenii. 

• Mai spornice sunt exploatările din Schela Mare, care ajungeau în 1898 la câteva vagoane de ţiţei pe zi. 
• Petrolul Morenilor începe să fie pus în valoare abia în 1904, prin sonda deschisă în prundul Cricovului. 
• Marile societăţi cu capital mixt sau străin deschid fronturi de lucru şi investesc masiv în zona Moreni: 

„Steaua Română", „Internaţionala”, „Societatea Româno - Americană" (fondată în 1905 de Standard Oil), Societatea 
„Regatul Român" etc. 

• După secularizarea averilor mânăstireşti, marea parte a terenurilor de la Moreni revin Statului Român. 
Moşia Cantacuzino, revine prin vânzare, mai multor proprietari, ultimul fiind prinţul Caragea, care o stăpânea la 
1926. 

• Moşia statului se arenda, arendaşii cunoscuţi fiind, în general, străini de neam: greci sau armeni, iar 
pădurea Moreni, (trupurile Mija, Gruia şi Ghirdoveni) rămâne în proprietatea statului. 

• La 1912, o parte din terenuri sunt arendate societăţilor petroliere, care construiesc colonii pentru muncitorii 
şi funcţionari angajaţi la exploatări. 

• Terenurile aflate în lungul Văii Cricovului au rămas în proprietatea locuitorilor Morenilor, constituiţi în 
obşte. Pentru aceste terenuri ei se judecă cu Statul în 1910, având câştig de cauză. 

• Conform informaţiilor actuale, Reforma agrară din 1921 nu a fost aplicată la Moreni. Dar la 
împroprietărirea din 1945, au primit loturi de casă de câte 2500 de mp, un număr de 156 de locuitori din Moreni. 
Loturile au fost luate de la d-na Alexandrina general Bossy şi se află în partea de NE a oraşului de azi. 

• În satul component Stavropoleos, au fost împroprietăriţi 110 locuitori, cu terenurile ce au aparţinut familiei 
Bragadiru. 

 



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 14 
 

2.1.2.2.Operaţiuni urbanistice importante   
Cea mai veche operatiune urbanistica cunoscută şi prima foarte importantă şi de mare amploare la nivelul 

orasului Moreni este extinderea masivă a teritoriului oraşului, în cursul secolului al XIV-lea. Atunci s-a creat şi 
structura stradală de bază şi schema urbanistică, menţinută mult timp şi îmbogăţită în prima parte a secolului  XVI. 
 A doua operaţiune importantă este cea necesitată de exploatarea pădurii Morenilor, care a fost o bogăţie 
mult exploatată, unul din cele mai interesante moduri fiind transportarea la Bucureşti a unui număr mare de arbori 
pentru plantare - la înfiinţarea grădinii publice de pe Şoseaua Kiseleff şi a Parcului Cişmigiu, dar şi a lemnului folosit 
pentru asanarea bălţii Cişmigiu.  Între 1844 - 1845, în numeroase documente se pomeneşte ridicarea unui mare 
număr de arbori şi arbuşti, ceea ce a determinat realizarea unor suprafeţe defrişate relativ plane, capabile să 
primească construcţii. După aceasta, chiar dacă nu imediat, a început să-şi facă apariţia  arhitectura de zid, atât la 
constructiile de for public, cât si la cea de locuinţe.  
 A treia operaţiune determinantă  este  apariţia extracţiei petrolului, care s-a practicat în mod empiric şi în 
cantităţi mici, pe moşia Mânăstirii Mărgineni, încă din secolul al XVII-lea.  
 La jumătatea secolului al XIX-lea, prin deschiderea în 1855 a unei mari schele de extracţie la Colibaşi şi a 
distileriei de la Râfov, lângă Ploieşti, pe care aceasta o alimenta, această activitate devine foarte prosperă, iar 
arendaşul moşiei Moreni se hotărăşte să reia exploatările vechilor gropi şi sapă gropi noi în perimetrul moşiei 
Mărgineni. 

A patra operaţiune cu urmări  determinante urbanistic  este faptul că la 1912, o parte din terenuri sunt 
arendate societăţilor petroliere, care construiesc colonii pentru muncitorii şi funcţionari angajaţi la exploatări. 

Aceasta a produs modificări structurale în schema stradală şi în  poziţia, forma şi  mărimea zonei centrale. 
A cincea operaţiune importantă este împroprietărirea din 1945, când au primit loturi de casă de câte 2500 de 

mp un număr de 156 de locuitori din Moreni, loturi ce au fost luate de la    d-na Alexandrina general Bossy şi se află 
în partea de NE a oraşului de azi. 

În satul component Stavropoleos, au fost împroprietăriţi 110 locuitori, cu terenurile ce au aparţinut familiei 
Bragadiru. 

Aceste două ultime operaţiuni au condus la transformări profunde, în relaţie şi cu extinderea schelei 
petroliere ale schemei, structurii, formei urbanistice şi întinderii localităţii. 
 Operaţiuni minore s-au executat în legatura cu: amenajări de intersecţii, uşoare alinieri, deschiderea unor 
străzi, construirea sediilor şi parcelări pe terenul fostelor grădini. 
 2.1.2.3.Fazeologia formării urbanistice 

Oraşul Moreni, format ca sat în vremuri străvechi pe drumul axial al văii Cricovului, a fost, până în prima 
jumătate a veacului al XIV-lea, o localitate monoaxială, înconjurată, după cele ce se cunosc azi, de păduri, peste 
care oraşul a trecut în timp (chiar în veacul al XVI-lea). 
 Dinamica satului muntean înfiinţat activează localitatea şi acesta intră în relaţie cu un al doilea drum, ce 
venea dinspre Filipeşti, şi care, ca drum comercial, a cunoscut o înflorire, urmare a evenimentelor ulterioare legate 
de istoria petrolului. 
 Acest drum constituie a doua axă de compoziţie, principală, dar, subordonată primeia. Între cele două axe 
se naşte un sistem de forţe de atracţie reciprocă.  
 Trama stradală majoră - drumuri comerciale vechi şi care s-au menţinut până astăzi, leagă Morenii de 
Ploieşti (spre SE), Câmpina (spre NE) şi Târgovişte (spre SV), Morenii fiind situat aproximativ în mijlocul triunghiului 
format de cele trei oraşe importante ale zonei.  
 Aceste drumuri au devenit active şi generatoare de aşezări abia în perioada modernă.  

În perioada medievală, legăturile importante ale Morenilor şi aşezărilor din jur erau cu mânăstirile şi curţile 
boiereşti unde se aflau stăpânitorii moşiei: Mărgineni, Filipeşti (curtea Cantacuzinilor) sau cu centrele mai 
îndepărtate ale puterii: Târgoviştea şi Bucureştii, unde se ajungea pe drumuri ce urmăreau relieful: drumul subcolinar 
spre apus, care ducea la Târgovişte şi drumul ce cobora pe valea Cricov, spre sud până la vărsarea în Ialomiţa şi 
apoi la Bucureşti. 

Apare într-o fază ulterioară o zonă de roire la Piscuri, restrânsă prin dezafectare, după 1900, dar şi alte zone 
de extindere, mai târzii, la Tisa (minicartier) sau zona locuibilă „la Grădini" 
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Caracteristic evului mediu erau satele cu gospodării risipite şi parcele foarte mari, dar după Regulamentul 
Organic se adună vetrele satelor şi începe un lung proces de divizare a parcelarului, între moştenitori. 

Este semnificativă etapa coloniilor muncitoreşti, în general ridicate în ochiuri de pădure sau prin defrişarea 
pădurii, precum cele de la Pâscov, Steaua, Schela Mare, Creditul Minier, sau colonia Astra Română, la 
Stavropoleos. Se creează nuclee cu plan prestabilit, unde domină locuinţele colective şi cele înşiruite. 

Perioada comunistă are câteva intervenţii masate în partea centrală şi de sud a oraşului, unde apar noile 
cartiere de blocuri. În acelaşi timp zona de nord rămâne pe trama stradală şi parcelarul format de la începutul sec. al 
XIX-lea, ca şi partea de oraş de pe malul vestic al Cricovului. 
 Astfel, oraşul Moreni a înregistrat aceeaşi soartă a oricărui oraş: oraşul evoluează  după cum are nevoie 
teritoriul respectiv. Când teritoriul nu mai are nevoie de el, dispare, cazul Drăgăneşti, Moarile şi Stavropoleos, atunci 
când nevoile teritoriului se reduc, oraşul cunoaşte mişcarea descendentă corespunzătoare. cazul Moreni şi Curtea 
de Argeş, când teritoriul nu a mai avut nevoie de el e drept capitale (în 1826 Ion Codru Drăguşanu nota: „ în timp ce 
în toată Ţara Românescă nu e o singură palmă de loc fără stăpân, în Moreni sunt numai ruine, cucuvele şi buruieni; 
iar spre mijlocul secolului al XIX-lea primăria alcătuia o listă de şase biserici părăsite şi ruinate, propuse spre 
demolare, ( pe care le-a şi demolat). 
 2.1.2.4. Statutul administrativ 

Înainte de 1840, Morenii au făcut parte din Plasa Filipeşti, cu reşedinţa la Filipeştii de Târg. 
În 1868, localitatea Moreni, alături de Diţeşti, Filipeşti, Mărgineni şi Iedera de Jos, formează Plaiul Filipeşti. 

Moreni era sat reşedinţă de comună, având în componenţă cătunele: Corneşti, Descindeni, Stavropoleos şi Tisa, în 
total 1040 de locuitori. 

În 1876, Moreni face parte din comuna Ghirdoveni, plasa Filipeşti, alături de satele Braniştea, Cricoveni, 
Ghirdoveni, Haimanale, Mânăstirea, Neagra, Piscuri, Pleaşa, Râpa, Stavropoleos, Tisa şi Ţuicani, ultimele 7 sate 
fiind azi cartiere ale municipiului Moreni. 

În 1897, comuna este alcătuită din satele: Moreni, Tisa - Stavropoleos, Ţuicani şi Pleaşa. 
În 1930, cătunul Tisa aparţine satului Stavropoleos, care din 1931 devine comună în judeţul Prahova, 

incluzând şi satele Ţuicani, şi Pleaşa. 
La 17 septembrie 1947, prin unirea comunelor Moreni şi Stavropoleos, ia naştere oraşul Moreni, având 

sediul primăriei în localul construit în 1936 în zona industrială a Stavropoleos-ului. 
După o scurtă perioadă de apartenenţă la raionul Câmpina, la 16 februarie 1968, prin Legea privind 

organizarea administrativă a teritoriului R.S.R. localitatea Moreni, la care se alătură cartierul muncitoresc Schela 
Mare (până atunci componentă a comunei Gura Ocniţei, raionul Târgovişte), devine al doilea oraş ca importanţă din 
judeţul Dâmboviţa. 

2.1.2.5. Statutul de oraş petrolier 
Până în perioada modernă, exploatarea petrolului din subsolul moşiei Moreni se făcea ocazional, doar în 

zona dealului Păcurile, lichidul preţios fiind folosit doar la unsul osiilor sau ca medicament împotriva reumatismului. 
Ţăranii săpau puţuri, îşi umpleau poloboacele cu păcură şi o foloseau „în viaţa lor simplă şi săracă". 
Numele de „Păcurile" este tot atât de vechi ca şi numele de Moreni, dar proprietatea asupra moşiei fiind 

împărţită între două mânăstiri, a lipsit preocuparea de a face cercetare, prospecţiuni şi exploatare sistematică, aşa 
cum s-a întâmplat pe alte domenii prahovene, care au avut ca stăpâni, boieri sau arendaşi. 

Şi totuşi, tot de pe moşia unei mânăstiri, Sinaia, în zona Colibaşi a început la 1855, prima activitate 
sistematică de săpare de puţuri şi extragere de petrol, iniţiativa fiind a unui Theodor Ciucan, cu un grup de muncitori, 
asociaţi fiind cu trei negustori sârbi din Ploieşti.  

Deschiderea, un an mai târziu, a unei distilerii de petrol la Râfov, lângă Ploieşti, al cărei produs era petrolul 
lampant pentru asigurarea iluminatului public din Bucureşti, a dinamizat puternic activitatea de extracţie, în interiorul 
şi în jurul moşiei Moreni. 

Din mărturii ale unor localnici, pe la 1880, cărăuşi din Breaza cumpărau păcură din zona Moreni şi o duceau 
spre vânzare la Braşov. 

Un conflict izbucnit între arendaşul moşiei Moreni şi economul Mânăstirii Mărgineni, pe tema exploatării de 
către arendaş a puţurilor de petrol, fără permisiune şi fără a despăgubi mânăstirea pentru câştigul realizat, va duce 
la sistarea pe o perioadă de cca. 20 de ani a oricăror activităţi petroliere pe moşia Moreni. 
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După 1900, scoaterea petrolului se intensifică din nou şi apar imediat mai multe distilerii private, denumite 
„maşini de gaz": a lui Radu Ţalopie, a lui Gheorghe Constantinescu, Alexe Năstase sau Gheorghe Călăraşu etc. 
Cărăuşi din Prahova sau Dâmboviţa, preluau petrolul şi îl valorificau în sud, în Bărăgan. Micile rafinării, „aproape 
primitive", şi-au încetat activitatea odată cu apariţia rafinăriilor industriale, în paralel cu apariţia marilor societăţi de 
extragere a petrolului. 

Astfel, Societatea Româno - Americană avea, în 1905, instalate la Moreni 25 de sonde. 
După patru ani de exploatare intensivă, Morenii ajung în fruntea schelelor petroliere din ţară prin producţii 

record: în 1905, la Moreni media a fost de 8212 tone pe sondă şi pe an, cifra cea mai ridicată din România, la acea 
perioadă. 

În 1909 un puternic incendiu izbucnit la o sondă a societăţii „Regatul Român", s-a întins şi a transformat 
„într-un adevărat pustiu" toată coasta Ţuicanilor, devenită un intens exploatat teren al Morenilor. Au ars 15 sonde 
productive, trei rezervoare de petrol şi o cazarmă de locuit. 

Cu toate acestea Moreni continuă să ocupe primul loc între schelele petroliere şi în anul 1910, în faţa 
Câmpinei şi a Buştenarilor. 

Dezvoltarea câmpurilor de extracţie a cuprins pe rând, după malul drept al Cricovului, zonele Bana, Ţuicani, 
Piscuri. 

Un alt incendiu, cu consecinţe deosedit de grave, produs în 1912, nu a reuşit să slăbească poziţia de lider a 
Morenilor, care rămâne până la izbucnirea războiului pe primul loc din ţară la producţia de petrol. 

Intrarea României în „marele Război", a dus la încetinirea până la stopare a extracţiei, datorate chemării la 
arme a personalului lucrător, greutăţilor de transport şi, de aici, a lipsei de unelte, utilaje şi materiale necesare. Dar 
lovitura cea mai gravă avea să vină prin hotărârea luată de guvernele aliate Angliei, care au decis distrugerea tuturor 
instalaţiilor petroliere din zona Prahovei şi din judeţele vecine. „Această distrugere s-a făcut după un plan sistematic 
şi a fost condusă de colonelul englez Norton Griffits. Sondele au fost astupate prin aruncarea şi înţepenirea de 
obiecte de metal ... în lumina lor. După aceea s-a dat foc tuturor instalaţiilor externe: turnuri, rezervorii, rafinerii." 

„Toată Valea Prahovei, de la Câmpina la Ploieşti, din Valea Ialomiţei până la Valea Teleajenului şi de acolo 
mai departe până la Valea Buzăului era o mare de foc. În trei zile, cea mai înfloritoare şi bogată regiune a ţării 
devenise o ruină jalnică." 

După război, perioada de refacere e relativ scurtă, astfel că, în 1921 Moreni îşi reia locul în fruntea 
şantierelor producătoare de petrol din ţară, realizând 44% din totalul producţiei ţării. 

1925 este din nou un an record, Moreni asigurând aproape jumătate din producţia naţională de ţiţei, deşi a 
suferit şi în acest an un incendiu de proporţii uriaşe, stins după 50 de zile, la sondele societăţii „Româno - 
Americană" instalate la Pleaşa, o zonă încă puţin exploatată şi cu resurse foarte mari. 

 Poziţia de lider autoritar al Morenilor se menţine până în 1929, iar celebritatea o datorează atât producţiei 
cât şi incendiilor, focurile de la Moreni devenind legendare.  

Celebritatea mondială a adus-o însă Morenilor marele incendiu din 28 mai 1929, început la sonda 160 a 
societăţii „Româno - Americană" şi extins la întreaga platformă Ţuicani. Violenţa şi durata incendiului (ultima sondă a 
putut fi stinsă abia la 10 octombrie 1931) au adus la faţa locului gazetari şi fotografi din întreaga lume. Numeroşi 
tehnicieni din ţară şi din străinătate au făcut propuneri pentru soluţii de stingere. 

Despre acest incendiu au rămas în istoria Morenilor povestiri incredibile: „... localnicii s-au obişnuit şi cu 
zgomotul şi cu lumina. Cu timpul i-au găsit şi întrebuinţări folositoare. În toamnă, odată cu răcirea vremii, şomerii 
fără posibilităţi de locuinţă, au început să-şi încropească colibe (în jurul zonei incendiate). În câteva săptămâni s-a 
format o adevărată colonie, care şi-a atras o denumire proprie: „Flacăra", luată în evidenţă şi de autorităţi. În plus 
aceşti nevoiaşi ai vremii, puteau să se hrănească gratuit: raţele şi gâştele sălbatice, atrase de lumina puternică, se 
apropiau prea mult de focul nimicitor şi ajungeau pe pământ gata fripte." 

Între condeiele care au scris despre eveniment, George Topârceanu are următorul text :  « Focul de la 
Moreni este cel mai venerabil incendiu din Europa. Totuşi, acest Matusalem al nostru este încă verde, se ţine drept 
ca o lumânare şi dacă i s-ar îngădui să se dea pe lângă vreo sondă din apropiere, ar fi în stare să facă pui”…Focul 
de la Moreni nu mai poate fi potolit astăzi decât prin persuasiune. Ar trebui să-l luăm pe departe, cu vorbă bună, să-l 
convingem că a ars destul, că ne vede lumea şi că e ruşine să se dea în spectacol…. 
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……Ar fi însă păcat să rămânem fără el, căci Focul de la Moreni a început să facă parte din peisajul ţării 
noastre….Născut şi crescut în ţară, neaoş ca o înjurătură aruncată progresului tehnic abătut pe plaiurile lui Basarab, 
Focul de la Moreni s-a încrustat în obişnuinţele noastre şi a devenit pentru străini Culoare locală, ca o datină 
străbună....Câtă vreme să fi trecut de când primele sonde au sfredelit ţarina pietroasă a Prahovei, făcând să 
ţâşnească din bezna subsolului izvoare impetuoase de întuneric lichid? Şi iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, am izbutit 
să realizăm la faţa locului o mândreţe de incendiu naţional, înaintea căruia rămân toţi cu gurile căscate….La drept 
vorbind Focul de la Moreni aduce şi un oarecare câştig, încălzind regiunea la vreme de iarnă şi atrăgând în Valea 
Prahovei sute de vizitatori străini….. » 

În perioada marii crize economice, producţia de ţiţei a Morenilor a continuat să crească, fiind realizată doar 
de marile companii, suficient de puternice, ca să nu închidă porţile (o serie de întreprinderi mici au dispărut, precum 
şi numeroase societăţi mici şi mijlocii). 

Legea minelor din 1929 încurajează investiţiile străine şi dă un avânt nou extracţiei de petrol, aducând 
România pe locul 4 în lume, după S.U.A., U.R.S.S. şi Venezuela. 

În această perioadă schelele din Moreni şi Gura Ocniţei ating apogeul productivităţii, realizând în unii ani 
aproape 90% din producţia ţării. 

În 1932, România aderă la „Acordul pentru conservarea zăcămintelor de ţiţei", potrivit căruia producţia 
românească trebuia redusă cu 30%, un sfert din muncitori concediaţi şi salariile celor rămaşi, reduse, fapt ce va 
determina începutul unei serii de puternice mişcări sociale. 

La începutul celei de a doua mari conflagraţii mondiale, Moreni se afla într-o situaţie specială în lume: aici 
extrăgeau petrol şi făceau colaborări „monstruoase" trusturi ce aparţineau statelor adversare în război, făcând astfel 
din petrolul din Moreni un pion important în politica mondială. 

Efectele legislative din 1929 şi mai ales 1932, încep să dea efecte negative asupra întregii industrii a 
petrolului românesc, dar primele simptome le înregistrează tocmai zona Moreni, care cedează, în 1934, locul de 
frunte (preluat de schela Buştenari). 

Pierderile masive înregistrate de capitalul românesc, inclusiv în extracţia de petrol, au fost stopate de o 
nouă Lege din 1937, care reafirmă cu putere că statul era proprietarul tuturor bogăţiilor minerale ale subsolului. 

Precipitarea evenimentelor pe plan european, în 1938 - 1939, pe fondul unei creşteri constante a producţiei 
de petrol din schelele zonei Moreni, fac din această zonă o regiune de interes militar şi strategic internaţional. 

În mai 1940 se încheie cu Germania un acord special „Qel Packt", în baza căruia producţia de petrol a 
România era pusă la dispoziţia trupelor hitleriste. Vânzarea petrolului către Germania a putut duce la plata întregii 
datorii externe a României, situaţie unică în lume, la acel moment. 

O nouă Lege a Petrolului este dată în iulie 1942, care avantaja în mod indiscutabil societăţile româneşti, în 
contextul „românizării" economiei, după concepţia lui Ion Antonescu. 

Dar, planul aliaţilor era distrugerea regiunii petrolifere din Valea Prahovei, startul pentru această operaţiune 
fiind dat în dimineaţa zilei de 1 august 1943. Dar reuşita americană a fost redusă, deoarece „Valea Prahovei 
devenise un colosal cuirasat terestru, armat pentru a rezista celui mai teribil atac aerian." 

În zona Moreni bateriile antiaeriene, cazematele de la Ţuicani, Sângeriş, Bana, Pleaşa, erau bine dotate şi 
aveau personal specializat, aşa încât nu au suferit prea mari stricăciuni. Bombardamentele au fost suspendate şi au 
reînceput între aprilie şi august 1944. 

În 24 -26 august 1944, la Moreni se duc lupte grele, în urma cărora se schimbă ocupantul: nemţii se retrag 
şi oraşul este ocupat de armata sovietică. 
După încheierea războiului, despăgubirile de război pe care România a trebuit să le plătească au dus la falimentarea 
tuturor societăţilor petroliere existente, datorită livrărilor uriaşe la preţ foarte mic, la care au fost obligate. Societăţile 
occidentale se retrag treptat şi se formează societăţi româno - sovietice: „Sovrom - Petrol", începând din iulie 1945. 

La 11 iunie 1948 are loc naţionalizarea principalelor mijloace de producţie, iar la 11 iulie 1948 ia fiinţă 
„Petrolifera Muntenia" prin transformarea societăţii „Astra Română", care alături de Sovrom -Petrol vor decide 
destinul bazinului petrolifer Moreni în următoarea perioadă istorică.  

Noua economie centralizată va organiza exploatarea petrolului pe baze total diferite de până atunci, 
respective prin înfiinţarea Schelei Moreni (apărută în august 1956), care îşi desfăşoară activitatea în zona Filipeşti, 
Piscuri, Moreni, Valea Cricovului Dulce, fiind subordonată Trustului Ploieşti al Ministerului Industriei de Petrol. 



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 18 
 

În 1969 Schela Moreni preia şi activitatea Schelei Gura Ocniţei, legat de noua împărţire teritorial 
administrativă din 1968, prin care Schela Mare revine oraşului Moreni, despărţindu-se de comuna Gura Ocniţei. În 
1979, din Întreprinderea de foraj Ploieşti se desprinde Schela de Foraj Moreni, unitate cu personalitate juridică până 
în 1983. 

După 1990, extragerea petrolului se face prin Sucursala din Moreni a Regiei autonome Petrom, iar din 1992 
activitatea de foraj petrolier este girată de S.C. „Foraj Sonde SA" Moreni. 

 

2.1.3.Evolutia urbană în context istoric, geografic şi arheologic 
Localităţile aparţinătoare municipiului Moreni nu au beneficiat de cercetare arheologică sistematică, singura 

menţiune făcută în repertoriul Arheologic al judeţului fiind referitoare la punctul "Piscul", unde e identificată siliştea 
satului Piscu, aşezare medievală de secol XVII- XIX. 

2.1.3.1.Factori favorizanti 
o Factorul geografic reprezintă raportul dintre grupările umane şi mediul natural şi  

este determinant pentru că acesta impune forma şi structura terenului de folosinţă, de factorul geografic depinzând 
în bună parte economia regiunii unde se află amplasată respectiva aşezare.  

Municipiul Moreni este situat la limita central estică a judeţului Dâmboviţa, dezvoltat pe colinele sudice ale 
Carpaţilor Meridionali, judeţ străbătut la nord de oraş de paralela de 45º latitudine nordică, care traversează 
localităţile Şotânga, Doiceşti, Ocniţa şi Moreni.  

Spaţiul geografic înclus între aceste limite este poziţionat de-a lungul râului Cricov, unde terenul este stabil, 
prezentând o uşoară pantă dinspre zona colinară către albia râului. Teritoriul administrativ al municipiului Moreni 
cuprinde o suprafaţă de 3 514 ha, iar în teritoriul acestuia nu mai există alte localităţi. 

Localitatea Moreni este delimitată de coordonatele geografice, respectiv paralelele de   44° 57’ 50” şi 45° 
00’ 09” latitudine nordică şi meridianele de 25° şi 25° 39’ 10” longitudine estică cu consecinţe directe asupra 
climatului, solurilor, vegetaţiei şi faunei. 

Din punct de vedere geografic, municipiul Moreni se situează în partea sudică (terminală) a depresiunii 
Valea Lungă, pe terasele Cricovului Dulce, la contactul Subcarpatilor Ialomitei cu Câmpia înaltă  a Cricovului, 
altitudinea medie fiind de 240 - 472 m.d.m. .  

Dealurile bine împădurite (domină stejarul), străbătute de cute diapire bogate în depozite pliocene de petrol 
şi gaze naturale, străpunse pe alocuri de masive de sare (ex. Ocniţa la 10 km NE) au furnizat încă din vechime 
resurse importante: lemn de construcţie, argilă pentru olărit şi cărămizi şi sare (a cărei exploatare este documentată 
în scris din 1517).  

Poziţia geografică nu înseamnă numai solul şi subsolul, dar şi cea strategică la fel de importantă pentru 
locuirea umană. Viitorul oraş a fost ales într-un perimetru aşezat între dealuri, locul predilect de retragere în faţa 
invaziilor străine; "într-o poziţie favorizată de natură, teritoriul oraşului fiind protejat împotriva unui atac de păduri, ape 
curgătoare şi mlaştini". 

În opţiunea domniei, după anul 1400 pentru alegerea Târgoviştei ca reşedinţă alături de importanţa 
comercială ca "punct de etapă" al comerţului Dunăre-Transilvania, argumentul esenţial, l-a constituit poziţionarea 
aşezării în coridorul natural al interfluviului Ialomiţa-Prahova. Rolul strategic-militar de supraveghere a căilor de 
acces dinspre arcul carpatic spre văile superioare, către Câmpia română ale celor două râuri, a influenţat decisiv 
decizia politică. 

o Factorul economic depinde de factorul geografic prin tipul de economie al zonei în  
care se află poziţionată respectiva aşezare, în cazul nostru Moreni. Această componentă de obicei sesizată şi de 
cercetarea arheologică, influenţează structura spaţială a aşezării, valorificarea specializată a resurselor, numărul şi 
calitatea populaţiei, modul acesteia de organizare şi administrare. Un element indispensabil în evaluarea ponderii 
factorului economic în apariţia şi dezvoltarea localităţii, în cazul nostru special, al Morenii, alături de contribuţia 
resurselor locale este dezvoltarea comerţului, determinată de apropierea şi poziţia localităţii faţă de căile majore de 
comunicaţie. 

Poziţia geografică, resursele naturale, chiar şi demografice (sporul natural al populaţiei) sunt insuficiente 
pentru a explica, în special în cazul Morenii, ascensiunea ei rapidă de la o aşezare rurală oarecare, la oraş şi apoi 
municipiu în numai un secol. Cel puţin, până la mijlocul secolului al XX-lea se poate vorbi numai de o aşezare rurală, 
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care în condiţii favorabile se transformă într-un centru de schimb şi producţie al unui teritoriu limitat în spaţiu, 30-40 
de aşezări. Pentru Moreni, condiţiile economice interne şi mai ales externe, survenite în această parte a Europei în a 
doua jumătate a secolului al XX-lea au fost hotărâtoare. 

Încă din 1920 Nicolae Iorga remarca importanţa drumurilor în ascensiunea viitorului târg. La Moreni se 
încrucişau mai multe drumuri: cel care lega zona de nord a judeţului (şi Târgoviştea) cu Buzăul şi Balta Brăilei (prin 
Ploieşti), considerat de autor anterior oraşului, derivat din drumul Ialomiţei, care cobora la Răzvad, mergând la 
Oraşul de Floci cu varianta Moreni, Târgşor, Buzău, Brăila şi în sfârşit drumul Cricovului de la Vârfuri la Haimanalele, 
intersectându-se la Moreni. 

Vorbind despre ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor oraşului, putem afirma că :  
• Agricultura nu a reprezentat o activitate de bază decât în perioada medievală, iar atunci, datorită solului nu 

foarte prielnic, ea s-a rezumat la creşterea viţei de vie şi a livezilor de pruni. Acest fapt este vizibil şi în toponimia 
unora din părţile aşezărilor: Viişorul, Ţuicani. Creşterea vitelor se făcea constant, fără a fi vorba de efective foarte 
mari: capre, bovine şi porcine. 

• În prima jumătate a sec. XIX principala ocupaţie a locuitorilor era pomicultura (porumb se făcea puţin). Într-
un interesant document din 18.I.1815, se spune că dichiul mănăstirii Mărgineni îi asuprea pe săteni: le urcase dijma 
pentru carul de fân de la 5 la 10 parale, le cerea zeciuială „din banii ce prind din vânzarea merilor", îi punea să facă 
12 zile de clacă în loc de 6 chiar în timpul lucrului pentru casele lor „dă le rămân porumburile nesăpate şi fînurile 
necosite" şi-i încărca la dijma porumbului astfel încât „cînd fac porumb puţin estimp, nu să aleg cu nimic". 

Vechilul mânăstirii pretindea, dimpotrivă, că jeluitorii „din an în an şi-au sporit livezile şi semănăturile şi din 
rodurile livezilor prinde sumă de bani mai vîrtos din rachiu ce face din prune, prăpădind pădurile cu lemnele ce ard, 
fără a plăti ceva şi mănăstirii pentru lemne.... 

Locuitorii nu aveau doar „câte 10 sau 20 de pruni, ci livezi întregi de meri, cu care să neguţătoresc şi să 
folosesc cu sumă de bani". 

• Până la demararea extracţiei de petrol, schimburile comerciale ale aşezărilor din jurul Morenilor se făceau în 
special cu ocazia târgurilor anuale: de exemplu pe moşia Tisa exista şi un han, iar târg se ţinea de Sfântul 
Gheorghe. Activitatea negustorească se intensifică puternic după 1900, odată cu sporirea comercializării ţiţeiului. 
Astfel, în 1925 existau 497 de negustori care practicau 38 de activităţi negustoreşti; cantinierii, băcanii şi cârciumarii 
erau cei mai numeroşi, ei asigurând hrana şi băutura populaţiei tot mai numeroase de muncitori săraci, veniţi din 
locuri uneori îndepărtate, dar şi tehnicienilor şi specialiştilor români sau străini. 

• În 1927 la Moreni existau 81 de cârciumi, 24 de birturi, 15 măcelării şi 14 brutării, 2 pescării şi 2 fabrici de 
mezeluri, 6 bragagerii şi 4 fabrici de apă gazoasă. Pe lângă cele necesare hranei, negustori de toate naţiile ţineau în 
Moreni 83 de magazine cu diverse alte tipuri de mărfuri. 

• Principala ocupaţie şi cea mai persistentă a fost cea de extragere a petrolului, cu diferitele ei forme de 
manifestare, funcţie de evoluţia tehnicilor de extracţie.Timp de peste 150 de ani Morenii au trăit din petrol şi întreaga 
aşezare s-a conturat în jurul acestei activităţi majore. 

• Perioada comunistă a dezvoltat puternic şi alte ramuri industriale, unele pornite din interbelic, unde s-au 
calificat numeroase profiluri de muncitori, tehnicieni şi ingineri. Cel mai important obiectiv a fost IMUT Moreni (iniţial 
uzină de reparat scule şi instalaţii de foraj, care a devenit producător de cazane de abur, rezervoare cisternă, 
instalaţii tehnologice) exportând în multe ţări din trei continente: Europa, America, Asia; tot de către IMUT Moreni au 
fost realizate podurile metalice de la Agigea şi Cernavodă. 

o Factorul istoric. Cel puţin pentru secolele XIX şi XX, istoria petrolului reprezintă un  
stimulent cert, prin apariţia şi dezvoltarea aşezărilor umane, în cazul nostru al perimetrului Moreni. În condiţii 
favorabile, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea apar noi forme de organizare sub impulsul, 
de acum hotărâtor, legat de formele de administraţie şi proprietate a câmpurilor petroliere, aflate prima dată sub 
jurisdicţia (chiar nescrisă) a statului. 

Evoluţia locuirii la Moreni şi existenţa unităţii geografice cunoscută sub numele de "Dealurile Morenilor" este 
un argument istoric, deosebit de important, deoarece comunităţile umane au căutat din cele mai vechi timpuri 
terenuri propice unei dezvoltări durabile. 

Chiar dacă nu au fost descoperite aşezări certe, recoltarea a mai multor fragmente ceramice, aparţinând 
eneoliticului, indică locuirea vetrei oraşului încă din feudalism.  
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o Factorul politic şi administrativ nu este determinat până în a doua jumătate a  
secolului al XIX-lea, mai ales că acesta nu poate fi demonstrat prin documente juridice (dispoziţii de ordin 
administrativ, emise de autoritatea care reglementa şi spaţiul geografic de referinta). 

Administrativ, comuna Moreni apare în 1864.  
În 1868 în Moreni existau cătunele, ca în 1876 să existe şi satele Neagra, Piscuri, Pleaşa, Râpa, Ţuicani.  
Din 1897 se stabilizează organizarea administrativă a comunei Moreni, având în componenţa sa satele Tisa, 

Stavropoleos, Ţuicani şi Pleaşa.  
În 1931, comuna Stavropoleos este unitate administrativă de sine stătătoare, încercarea de a schimba 

numele localităţii în „Aurul Negru” nefiind acceptată de autorităţi. 
La 17 septembrie 1947, prin unirea comunei Moreni cu Stavropoleos, apare oraşul Moreni, care din 1968, în 

urma formării judeţelor, include în spaţiul administrativ şi cartierul muncitoresc Schela Mare, favorizând şi popularea 
rapidă şi definitivă a arealului pus în discuţie. 

o Factorul demografic este reprezentat mai ales de aportul migratoriu decât de sporul natural. Din 
păcate datele scrise lipsesc, ca şi cercetările antropologice. Putem numai sesiza, pe baza cercetării arheologice şi 
de demografie istorică un aflux de populaţie major care nu se poate explica numai prin sporul natural al unor 
comunităţi umane aproape inexistente anterior, ci prin emigraţia din zona Carpaţilor Meridionali, realizată cel mai 
probabil spontan până la mijlocul secolului al XVII-lea. Dacă se iau în calcul la acea dată 25-50 de gospodării cu 
maxim 100 de familii, putem aprecia populaţia zonei la aproape 200 de persoane, evoluând astfel: 

- În catagrafia din 1810, Morenii sunt trecuţi cu 55 case şi 185 locuitori. 
- În 1831, satul avea 95 de familii dajnice şi 42 nedajnice, însemnând cca 650 de persoane 
- În 1868 satele comunei Moreni totalizau 1040 locuitori. 
- Creşterea semnificativă a populaţiei începe odată cu dezvoltarea industrială; în anul 1912 erau deja 3747 

de locuitori. 
- În 1925 populaţia Morenilor era de 23 169 locuitori, din care 18 081 erau flotanţi. Componenţa etnică era 91 

% români, existând şi un procent de 9 % etnii foarte diverse (în general specialiştii şi lucrătorii în petrol): evrei 132, 
ucraineni 210, unguri 250, austrieci 180, germani 215, sârbi 150, polonezi 80, cehi 86, italieni 70, americani 43, 
englezi 56 şi alte etnii. 

- Populaţia stabilă a fost: în anul 1930 - 9289 locuitori, în anul 1948 - 9046 locuitori, în anul 1966 - 11631 
locuitori, iar în 1992 - 22 886 locuitori. 

o Factorul etnic şi religios.  Ca  şi  cel  demografic,  altul  decât  cel  de  origine  română  este greu 
de demonstrat, elementele ştiinţifice în argumentaţie lipsind. Cercetarea arheologică, atâta cât este pentru secolul 
XVII, a dat la iveală o structură a locuirii, în special în perimetrul care ne interesează, specific românească. Asupra 
aportului etnic extern, nu se poate încă discuta în această etapă de dezvoltare, încă rurală a habitatului. Este tot la 
fel de adevărat că prezenţa unor elemente alogene e probabilă, demonstraţia întrând în domeniul antropologiei. 
 În general, structura de bază a populaţiei a fost formată din români, de credinţă creştin - ortodoxă. În 
perioada de maximă dezvoltare a oraşului petrolier Moreni, personalul tehnic al companiilor petroliere dar şi 
negustorimea stabilită aici, mai cuprindea şi alte etnii: evrei, unguri, austrieci, americani, englezi, sârbi, polonezi etc.  

La Piscuri, exista o biserică pomenită la 1780 - vizibilă pe harta Specht, unde era preot un călugăr al 
mânăstirii Mărgineni, care era detaşat să supravegheze viile mânăstirii, dar a dispărut înainte de începutul sec XX. 

O nouă biserică s-a construit în centrul localităţii, pe domeniul şi cu acordul Mânăstirii Mărgineni, dar şi 
urmele ei au dispărut, probabil după cutremurul din 1802. Biserica existentă astăzi, a fost construită din contribuţiile 
localnicilor, spre sfârşitul domniei lui A. I. Cuza şi terminată în 1868. 

Biserica din Tisa, posibil tot o reconstrucţie peste o veche biserică de lemn (vezi inscripţia de pe clopot 
„1714"), a fost transformată în 1893 şi este folosită drept capelă de cimitir. 

Biserica din Schela Mare, finalizată după cel de-al doilea război mondial, are o arhitectură impunătoare. 
Există informaţia că, la mijlocul sec. al XlX-lea exista în Moreni şi o mănăstire catolică de maici, unde se 

slujea pentru populaţia romano - catolică din oraş. 
În prezent există în Moreni două lăcaşuri pentru cultele neoprotestante: adventist şi creştin după Evanghelie. 
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 2.1.3.2.Concluziile cercetarilor arheologice 
Ruperea în anumite momente a echilibrului social, demografic şi economic sunt demonstrate tocmai de 

investigaţiile arheologice din perimetrul cercetat, care indică contraste puternice între o epocă şi alta în privinţa 
locuirii în sine. 

Localităţile aparţinătoare municipiului Moreni nu au beneficiat de cercetare arheologică sistematică. Singura 
menţiune făcută în repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa este referitoare la zona "Piscul", unde este 
identificată siliştea satului Piscu, aşezare medievală de secol XVII- XIX, chiar dacă menţiunea lor documentară este 
mult ulterioară datelor oferite de cercetarea arheologică.  

În concluzie, în mai puţin de un secol se conturează în actualul areal al Morenilor, mai întâi o aşezare rurală, 
care spre mijlocul secolului al XIX-lea, va domina prin numărul populaţiei permanente şi ca centru comercial, 
producţia şi schimbul local într-o zonă relativ întinsă. 

2.1.3.2.Evolutia structurii urbane în Evul Mediu (contributia cercetarilor arheologice) 
Structura urbană se prezintă ca un organism complex, care ia naştere în condiţii specifice de mediu: 

geografic, politic, economic, social-demografic, într-un moment anume , atunci când evoluţia societăţii (medievale 
româneşti în cazul nostru) îl permite. 

Condiţiile sus menţionate sunt determinante pentru evoluţia sau involuţia localităţii. În timp şi spaţiu, forma şi 
perimetrul aşezării, trama stradală, locuinţele şi dispunerea acestora în parcelar, centrele de concentrare a 
activităţilor politice, economice sau spirituale, modalităţile de apărare ale oraşului, compoziţia socială şi densitatea 
populaţiei inclusiv concentrarea acesteia după stare socială şi ocupaţie în anumite perimetre ale vetrei construite 
(mahalale, cartiere) se schimbă, se măresc, se micşorează, capătă alte roluri şi altă importanţă., etc. 

Prin calitatea sa specială de pol al petrolului, oraşul Moreni  a fost puternic influenţat de atitudinea puterii 
centrale, de interesul sau dezinteresul manifestat de autorităţi, dar şi de străini, faţă de oraş, situaţie care s-a 
perpetuat de la apariţia sa în secolul al XIX-lea şi până spre jumătatea secolului al XX-lea, când pierde statutul 
privilegiat pe care îl deţinuse un timp îndelungat de campion la extracţia de petrol. 

Cercetările cartografice, completate cu cele istorico-documentare şi de arhitectură, au sezizat această 
evoluţie pulsatorie a localităţii, remarcând principalele momente ale evoluţiei sale. 

 
2.2.Elemente ale cadrului natural 
2.2.1.Morfologia teritoriului localităţii 
2.2.1.1.Geomorfologia teritoriului localităţii 
Din punct de vedere al încadrării geografice, teritoriul administrativ al municipiului Târgovişte se situează 

între următoarele coordonate geografice:  
-paralelele de 44° 57’ 50” şi 45° 00’ 09” latitudine nordică (egal cu Lyon, Milano, Montreal) 
-meridianele de 25°35’ 14” şi 25° 39’ 10” longitudine estică (egal cu Helsinki). 
Din punct de vedere administrativ, municipiul Moreni se situează la limita central estică a judeţului 

Dâmboviţa, la o distanţă de cca. 20 km de resedinţa de judeţ (municipiul Târgovişte), la 6 km de  comuna Iedera de 
Jos si 12 km de comuna I.L.Caragiale . 

Teritoriul administrativ al Municipiului Moreni cuprinde zona centrală a localitatii şi cartierele periferice 
„Schela Mare”, „Ţuicani”, „Bana”, „Pleaşa” şi „Tisa” şi este atestat ca si comună în 1864, la 17 septembrie 1947 este 
declarat oraş, iar pe data de 29. 06.2003 a fost declarat municipiu. 

Din punct de vedere geografic municipiul Moreni se situează în partea sudică (terminală) a depresiunii Valea 
Lungă, pe terasele Cricovului Dulce, la contactul Subcarpatilor Ialomitei cu Câmpia înaltă  a Cricovului . 
 Vecinii municipiului Moreni sunt: 
 - la nord, comuna Iedera, de care este legat Moreniul prin mai multe şosele, drumul judeţean 710A 
despărţind satul Iedera de jos de Moreni pe o distanţă de 6 km. Pe partea dreaptă a râului, cartierul Stavropoleos – 
Tisa al localităţii Moreni este legat de satul Cricovul Dulce (Ciocoieşti) printr-un drum forestier care urmează vechiul 
drum “al sării şi petrolului”;  
            - la sud, satul Ghirdoveni (Cricoveni), parte a comunei I.L.Caragiale, apare ca vecin al Moreniului la o 
distanţă de 6 km pe şosea; 
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 - spre est, satul Diţeşti din comuna Filipeştii de Pădure (judeţul Prahova) este legat de Moreni prin drumul 
judeţean DJ 720 Târgovişte – Băicoi. 
            - la vest, la o depărtare de 6 km, pe drumul judeţean DJ 720, ce merge spre Târgovişte, reşedinţa judeţului, 
se află localitatea Gura-Ocniţei, vechi sat de pe moşia Drăgăneştilor, care în anumite etape istorice se întindea până 
la valea Pâscov, azi pe raza localităţii Moreni. 
 Municipiul Moreni se încadrează în zona de contact a Subcarpaţilor Ialomiţei (subunitate a Subcarpaţilor de 
Curbură, respectiv Subcarpatii Prahovei) cu câmpia înaltă a Cricovului, în depresiunea Valea Lungă, fiind 
caracterizat de o altitudine medie de 240 – 472 metri deasupra nivelului mării (Marea Neagră).  
 S-a afirmat, pe bună dreptate, că Subcarpaţii reprezintă cea mai originală parte a Carpaţilor româneşti, care 
nu se repetă în nici o altă catenă muntoasă europeană în forme asemănătoare. Cu toată evidenţa lor în peisajul 
geografic al ţării, Subcarpaţii nu au fost diferenţiaţi ca zonă aparte până în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, mai 
înainte fiind consideraţi ca parte integrantă a munţilor.  
 Azi, Subcarpaţii constituie o arie complementară a munţilor care, fără îndoială, prezintă unele aspecte de 
relief prin care fac tranziţia spre ţinuturile deluroase ce aparţin unei alte categorii geografice. 
 Relieful este  caracterizat în mare parte printr-un relief de dealuri si coline domoale si de culoar de vale a  
râului Cricovul Dulce, ce străbate teritoriul administrativ al muncipiului de la nord la sud. Culoarul de vale este 
încadrat în nord de subunităţile dealurilor Sultanu-Teis in est si Ocnitei in vest iar in sud de campia Cricovului. 

Din punct de vedere morfologic, orasul Moreni se dezvoltă în zona subcolinară, la limita sudică a dealurilor 
subcarpatice, către zona de câmpie înaltă, piemontană - Pintenul Măgurii. 
 Moreniul aparţine zonei dealurilor subcarpatice, zonă caracterizată prin apariţia tuturor formelor de relief cu 
dezvoltarea localităţii cu precădere în zona de terasă şi mai puţin în zona de racord a acesteia cu culmile deluroase. 
 În zona dintre Prahova şi Dâmboviţa, Subcarpaţii îşi recapătă extensiunea din Subcarpaţii de Curbură, liniile 
anticlinale au o orientare est-vest corespunzând culmile, iar cele sinclinale, despărţitoare, depresiunilor alungite. 
Trăsătura specifică a acestui sector o dă brâul de înălţimi ce aparţin geologic flişului, care încep încă de la est de 
Valea Prahovei şi ajung până în Valea Dâmboviţei. 
 Acesta se caracterizează prin varietatea formelor morfologice rezultate din caracterul complex al structurii 
geologice si din varietatea factorilor de modelare a reliefului.                      
 Altitudinea maximă se află la limita nordică a teritoriului administrative, în zona dealurilor subcarpatice (vf. 
Cricovul Dulce 474,1m), altitudinea minimă este de 251,2 m, la limita sudică a teritoriului administrative, iar 
altitudinea medie este de 362,6 m. 
 In decursul timpului văile s-au adâncit, au format anumite terase, după care au urmat procesele de eroziune 
torentială ale apelor, alunecările si spălarea solului. 
           Astfel, în zonă se pot delimita unităţi geomorfologice majore, care scad pe intervale hipsometrice de la nord-
vest la sud- est, spre Câmpia Cricovului. 
 Ceea ce trebuie subliniat este tectonica foarte recentă (cutările valahice produse la sfârşitul pliocenului şi 
începutul cuaternarului) care a pus în evidenţă, în interior, structuri ce puternică înclinare a stratelor, până la 
diapirism, iar la marginea externă a unei zone de subzistenţă o scufundare compensatoare faţă de înălţarea şi 
cutarea Subcarpaţilor.  
 Subcarpaţii externi, formaţi din depozite miopliocene, mai puţin dure formează o treaptă mai coborâtă a 
acestei unităţi de relief. 
 Prezenţa rocilor uşor friabile (nisipuri, pietrişuri, marne, argile) a favorizat eroziunea şi, ca rezultat al 
transporturilor masive de materiale de pe pante, s-au format o serie de agestre şi văi largi, cu lunci bine dezvoltate, 
cum se întâlnesc pe Cricov avale de Valea Lungă. 
 Subcarpaţii externi sunt alcătuiţi, în cea mai mare parte, din formaţiunile mio-pliocene purtătoare de petrol şi 
gaze şi străbătute de o serie de cute diapire în care sunt prezente masive de sare. Pentru exploatarea acestor 
bogăţii, pădurile naturale au fost în parte defrişate, din care cauză organismele torenţiale s-au dezvoltat foarte mult şi 
contribuie la accelerarea fenomenului de degradare a terenului. 
 În partea sudică este evidentă zona de „Câmpie Piemontană a Cricovului Dulce”  cunoscută sub numele de 
„Câmpia Măgurei” sau „Pintenul Măgurii” care se diferenţiază de zonele vecine, nu numai altimetric, dar şi prin 
particularităţile fizico-geografice. Din punct de vedere genetic face parte din zona piemonturilor subcolinare. 
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Din punct de vedere geologic, această zonă din sudul localităţii este alcătuită din depozite cuaternare care 
stau pe un fundament de argile, nisipuri şi pietrişuri levantine.  

Fragmentarea reliefului este dată de afluenţii pârâului Pâscov şi al râului Cricov separaţi prin cumpăna de 
apă de pe dealul Ţuicani – Pietriş.  

Natura litologică a câmpiei nu permite existenţa unor orizonturi freatice care să poată fi folosite. În plus, 
existenţa unor văi mici, înguste care fragmentează puternic această zonă, gradul de împădurire, explică de ce primii 
locuitori ai Moreniului s-au aşezat pe dealuri şi nu în această vale a câmpiei înalte.  
 Relieful teritoriului administrativ este rezultatul eroziunii fluviale în structura cutată şi  este reprezentat prin 
următoarele zone: 
                    -zona de câmpie – Câmpia înaltă a Cricovului (Pintenul Măgurii) 

-zona de luncă şi terasă inferioară a Cricovului Dulce 
-zona de terase 
-zona de deal 

Câmpia înaltă a Cricovului Dulce 
Câmpia înaltă a Cricovului Dulce (Pintenul Măgurii) este despărtită de dealurile subcarpatice printr-o 

denivelare de 100m, iar din punct de vedere genetic face parte din zona piemonturilor subcolinare.  
Faţă de regiunile din jur, Câmpia Cricovului Dulce este delimitată prin abrupturi de 10-40m si se prezintă ca 

o treaptă de relief înaltă, cu suprafata netedă si usor înclinată de la nord-vest la sud-est, altitudinea acestei câmpii 
înalte sub formă de platou fiind de 320 m.  

Panta sa generală este de 4%. Fragmentarea reliefului este de 0-2km/km², iar adâncimea fragmentării este 
cuprinsă între 0-20m, adâncimea fragmentării reliefului exprimând în esenţă intensitatea sau profunzimea până unde 
a pătruns eroziunea generată în mod predominant de apele curgătoare.  

Este alcătuită din depozite cuaternare, iar pietrişurile romaniene apar la baza câmpiei.                         
Zona de luncă si terasa inferioară a Cricovului Dulce 
Râul Cricovul Dulce străbate teritoriul administrativ în partea centrală de la nord la sud.  Lunca Cricovului 

Dulce are o dezvoltare inegală şi variază de la 30m, în partea nordică, la intrarea în teritoriu la 100m la iesire, 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 
slabă stabilitate litologică, supusă preponderent riscului de eroziune si riscului la inundatii în zona cu slabă încastrare  

Zona de luncă este destinată în mare majoritate culturilor agricole, iar schimbarea destinatiei se poate face 
doar prin măsuri de apărare împotriva inundatiilor si specifice pentru stabilizarea substratului litologic.  

În aspectul văii Cricovului Dulce se resimt influenţele petrografiei, structurii şi a mişcărilor neotectonice, 
valea având aspectul unei văi transversale, subsecvente, ce impune asimetria versanţilor, flancul vestic fiind abrupt, 
iar cel estic - cu terase mai bine evidenţiate. 

Terasa inferioară a râului Cricovul Dulce se dezvoltă de o parte şi de alta a râului cu lăţimi de 200 – 800 m, 
cu precădere pe partea dreaptă a acestuia. 

Acest element morfologic a constituit un factor important în evoluţia sistemului urban de-a lungul timpului şi a 
impus numeroase modificări la nivelul mediului construit, determinând adaptarea componentei hidrice şi antropice, 
constituindu-se totodată într-un factor determinant în apariţia riscurilor şi hazardelor naturale . 

Zona de terase 
   -terasa înaltă, apare sub formă de petice şi se individualizează numai litologic faţă de terasa superioară; 
 - terasa superioară, se dezvoltă la sud de dealurile Bana şi Măgura, la contactul cu zona colinară – câmpia 

piemontană, iar la vest formează platoul Ţuicani; 
 - zona de racord terasa medie – culmi deluroase; 
 - terasa medie, ocupă altitudinile joase ale depresiunii create de râul Cricov, dezvoltându-se paralel, dar cu 

unele întreruperi, în zonele în care dealurile vin în contact  cu albia majoră; 
Zona de deal 
Zona Dealurilor Subcarpatice (dealul Ocniţei în vest şi Dealul Sultanu Teis în est), subunitate a Subcarpatilor 

Ialomiţei, prezintă un relief variat de culmi deluroase si versanti cu pante variabile, brăzdate de cursuri de apă 
permanente si temporare. 
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Subcarpatii apar ca niste dealuri cu diferite înăltimi, puternic fragmetate de reteaua de drenaj. Anticlinalele si 
sinclinalele sunt evidente si în morfologie, primele corespunzând de cele mai multe ori culmilor , iar celelalte zonelor 
depresionare.                               

Conform principalelor accidente tectonice, relieful se prezintă ca niste valuri uriase orientate, a căror înălţime 
scade de la nord la sud. Intre aceste valuri, suprapuse în mare parte pe anticlinale, apar o serie de culoare 
corespunzatoare sinclinalelor.  

Sunt afectate de fenomene de instabilitate si de eroziune ale apelor din precipitatii, cu râpi abrupte sau 
pante domoale, trepte si zone depresionare umede.Cele mai  multe fenomene de instabilitate se observă în 
apropierea văilor, dar ele afectează regresiv si zonele de culmi deluroase. Dealurile sunt asimetrice  si se termină la 
partea superioară a interfluviilor cu suprafete plane, cu o uşoară înclinatie longitudinală si transversală spre axa 
retelei de drenaj.  

Pe versantii văilor se întâlnesc torenti şi ravene cu profile transversale care nu depăşesc lungimea de 1,5km 
Fragmentarea reliefului, alcatuirea sa din roci putin rezistente la eroziune, preponderenta utilizare agricolă a 

terenurilor si extinderea versantilor neprotejati de vegetatie înlesnesc o dinamică sporită a proceselor 
geomorfologice de modelare: pluvio - denudarea si eroziunea în suprafaţă (afecteaza totalitatea versantilor 
despăduriţi), ravenarea este deosebit de accentuată pe versanti, unde de asemenea există alunecări de teren, 
datorate substratului argilo-nisipos, toate acestea reflectându-se într-o mobilitate accentuată a reliefului 

Dealurile din zona sunt: „Viişorul” pe partea estică a localităţii şi „Cârlanul” situat între văile Dobreştilor şi 
Păcuriei. În dreapta Cricovului este dealul „Faţa”. În partea apuseană cele mai însemnate sunt „Pleaşa”, „Mara”, şi 
„Cristianul”. Piscul Lupoaia se află deasupra cartierului „Tisa”; râpa Ţuicanilor vestită pe vremuri pentru livezile sale 
de pruni, are la bază mersul leneş al pârâului Frasin. Pârâul Păcurile străbate dealul cu acelaşi nume, iar de pe 
dealul Sângeriş îşi culege apele în timpul precipitaţiilor abundente pârâul Sângeriş. 

Geologic, zona localităţii Moreni se încadrează avanfosei interne a Carpaţilor Orientali, în perimetrul căruia 
s-a acumulat o pătură groasă de depozite sedimentare miopliocene supuse cutării şi fracturării sub influenţa 
mişcărilor orogenice. 

Tectonic, zona municipiului Moreni aparţine zonei cutelor diapire exagerate, localitatea însăşi fiind situată în 
zona sâmburelui de sare din axul anticlinatului diapiric Gorgota – Moreni – Filipeşti. Situarea oraşului într-o zonă cu 
un subsol bogat în zăcăminte de hidrocarburi, cantonate în formaţiuni geologice de diverse vârste, cu concentrare 
maximă în jurul diapirului de sare ce are direcţie est – vest, a determinat exploatarea maximă a acestor zăcăminte. 

2.2.1.2.Geotectonica teritoriului localităţii 
Considerentele geologice conduc la ideea că arealul subcarpatic în care se încadrează zona, se înscrie 

geostructural într-un bazin de sedimentare care a functionat din Jurasicul superior. Acumularea a continuat în regim 
de subsidenţă neîntreruptă până în Aptian, inclusiv.  

La sfârşitul Aptianului, în faza austrică, s-a ridicat în bloc bazinul depositional. Concomitent, spre exterior 
(sud), au avut loc scufundări într-o etapă cu mişcări negative complementare fazei austrice. 

Faza subhercinică a condus la importante modificări morfostructurale, bazinul reintrând în subsidenţă din 
Senonianul superior şi până în Miocen, când are loc ridicarea generală, în faza stirică veche. 

Sectoarele de vale se desfăşoară la nord, în arealul flişului carpatic, iar spre sud, în arealul structural definit 
ca zona de molasă şi care corespunde avanfosei. Ea este amplasată la marginea structurilor cutate în faze finale de 
evolutie a orogenului si s-a individualizat la începutul Miocenului, prin ridicarea Flisului extern. 

In marginea Flisului a functionat o depresiune cu o subsidenţă activă, al cărei ax s-a deplasat succesiv spre 
exterior (spre est si sud). 

Fundamentul avanfosei este mixt, reprezentat prin unităţi carpatice si unităţi de vorland.  In avanfosă s-au 
acumulat depozite cu caracter molasic ca stadiul final al evolutiei sistemului cutat carpatic. Sursa de alimentare a 
constituit-o materialul din aria carpatică (în ridicare) si din unităţile de vorland. 

Un prim ciclu de evolutie, în care s-a acumulat molasa inferioară, s-a desfăşurat pe intervalul Miocen inferior 
– Sarmatian inferior. In Badenianul superior, prin mişcări stirice târzii, avanfosa se extinde, cuprinzând si marginea 
vorlandului, ca arie subsidenţă în care se acumulează molasa inferioară.  

O dată cu aceste miscări, are loc avansarea zonei flisului peste depozitele de avanfosă. Datorită 
paroxismului moldavic, molasa a încălecat peste vorland si s-a încheiat prima etapă de evolutie a avanfosei. 
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In al doilea ciclu de evolutie, la Curbură si spre sud, sedimentarea s-a reluat si a continuat până în Pliocen. 
S-a format o molasă superioară, care a acoperit transgresiv formatiuni mai vechi. 

La exteriorul zonei molasă s-au acumulat noi depozite pe intervalul Sarmatian – Pliocen (molasa superioară 
sau molasa sarmato-pliocenă).  

Incepând cu partea superioară a Romanianului, la Curbură si la vest de Prahova, s-au acumulat depozite 
molasice cu caracter continental, reprezentate prin ceea ce se cunoaşte din literatură ca “Strate de Cândeşti”. 
Aceste formaţiuni au fost afectate de ultimele mişcări de cutare din Cuaternar. 

In sectorul dintre văile Teleajen si Dâmboviţa, avanfosa este foarte largă – molasa inferioară înaintează mult 
peste zona flisului, iar molasa superioară se suprapune în mare peste molasa inferioară. 

In sudul şi sud-estul Subcarpaţilor, datorită structurii particulare prin existenţa masivelor de sare, se 
identifică structuri cutate caracteristice, în care sunt afectate si depozitele sarmato-pliocene.  

  Urmează spre sud sectorul aliniamentelor cutelor diapire care au exercitat în Pliocen şi Pleistocen influenţe 
considerabile în desfăşurarea morfostructurală. Ridicările recente, în Pleistocenul superior si în Holocen, au 
determinat modificări morfologice la nivelul terasei inferioare si a retelei hidrografice active. In versantii Proviţei se 
remarcă relieful carstic în depozite daciene si romanciene, reprezentând flancul sudic al sinclinalului Măgureni. 

Se recunosc trei generatii de falii cu formare succesivă, care au o serie de efecte în organizarea retelei 
hidrografice. Aceste falii si monoclinale fiind din paleogen superior – miocen inferioare si Pliocene. 

2.2.1.3.Tectonica 
Dupa cum s-a arătat formatiunile geologice ale zonei neogene au fost strâns cutate în fazele orogenice 

neogene, care s-au produs în continuarea fazelor orogenice ce au afectat zonele mai interne (zona flisului si zona 
cristalino-mezozoică). 

             Faţă de tectonica zonei cristalino-mezozoică si zonei flisului în zona neogenă tectonica este mult mai liniştită. 
Pe lângă cute solzate se mai intâlnesc si cute mai mult sau mai putin normale. De asemenea este caracteristică şi 
prezenţa cutelor diapire. 

         Prin lucrările de prospectiune, explorare si exploatare pentru petrol si cărbune,lucrări executate până în 
prezent în regiune, s-a pus în evidenţă existenţa unor cute asimetrice anticlinale si sinclinale, esalonate paralel de la 
N la S cu directii aproximativ est-vest. Asimetria flancurilor se datoreşte pe de o parte unor fracturi care afectează 
directional aceste structuri, precum si datorită căderilor diferite ca valoare ale formatiunilor cutate. 

       Asimetria acestor cute este uneori si un efect al străpungerii formaţiunilor Pliocenului inferior, probabil si a 
unei părţi din depozitele miocene de către sâmburii de sare care au dat naştere în zona lor de influenţă la o serie de 
fracture cu ridicarea sau coborârea diferitelor compartimente.Puncte de diapirism sunt semnalate în câmpurile 
petrolifere Floreşti si Moreni. 

             Accidentele tectonice directionale majore, precum si fracturile transversale pe directia formatiunilor (de obicei 
cu o amploare mică),situate la distante mari de punctele de diapirism se datoresc mişcărilor de cutare geosinclinală 
produse la sfârsitul Dacianului (cutare rodeniană). 

  Sfârsitul mişcărilor de cutare din zona rodeniană este marcat de aparitia depozitelor levantine cu stratificaţie 
încrucişată dispuse discordant peste depozitele daciene.Forma definitivă a tectonicii regiunii a fost dată de mişcările 
din faza valahică din Levantinul superior. 

Intre aceste anticlinale, precum si în zonele marginale lor se dezvoltă sinclinale normale sau faliate. 
In ceea ce priveste pozitia formatiunilor pliocene încadrate în structurile anticlinale si sinclinale, acestea au 

directia est-vest, confundându-se cu directia structurii, iar căderile spre nord si sud au valori de 45-50% pe flancurile 
normale si înclinări mai mari în apropierea zonelor fracturate, unde prezintă treceri bruşte. 

In zonele de afundare periclinală a structurior, căderile formatiunilor în imediata apropiere a axului, au 
acelasi sens cu directia generală. 

 

2.2.2.Reteaua hidrografică 
Reteaua hidrografică de pe teritoriul municipiului Moreni aparţine sistemului hidrografic Ialomita cod 

cadastral XI-1, prin afluentul său Cricovul Dulce si este alcătuită din:  
• cursuri permanente de apă 
• cursuri temporare  de apă  
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• lacuri 
Cursul principal, ce străbate teritoriul administrativ de la nord la sud, este râul Cricovul Dulce, care drenează  

zona traversând teritoriul administrativ al municipiului, în zona centrală, cu directia de curgere de la nord spre sud si 
colectând apele din zonă. 

Cricovul Dulce are un bazin hidrografic de 544 km² si un debit multianual de 2,60 m3/s. Datorită unui 
coeficient de sinuozitate foarte mare si a pantei foarte scăzute (diferenta de nivel de la intrarea pe teritoriul 
administrativ al comunei si iesirea din aceasta este de numai 20 m), eroziunea laterală a favorizat un grad de 
meandrare ridicat (cca 1,35). Albia majoră a râului Cricov are o extindere de 30-100m, lăţimea maximă producându-
se în aval.  

Albia majoră înregistrează faţă de zona terasei medii diferenţe de nivel de 0,5 - 4 m, marcând maximul pe 
malul drept, acolo unde versantul se dezvoltă până în zona albiei majore. 

Albia minoră a râului are lăţimi  cuprinse între 6-15 m. 
Râul Cricovul Dulce are lungimea de 69 km, din care 7,2 km. pe teritoriul Moreni.  
Ca volum pluviometric se caracterizează prin ape mari primăvara, datorate topirii zăpezilor si din ploi cu 

viituri de vară, provocate de ploile cu caracter torential, nivelul record fiind atins în anul 1991, respectiv  550 cm.  
Afluenţii râului Cricovul Dulce sunt : 
- pârâul Pâscov, care adună apele din dealurile Pleaşa si Ţuicani ;  
- pârâul Sângeriş, care colectează apele de pe dealurile Sângeriş şi Bana  
- pârâul Tisa, tributar zonei colinare Tisa-Ocniţa. 
Cricovul are o altitudine medie a bazinului hidrografic de 391 m, aproximativ egală altitudinii medii a 

localitatii.Ca o rezultantă a raportului dintre cantitatea de precipitaţii si ansamblul conditiiior geografice, scurgerea 
medie specifică este de 4 l/s la km2 în nord, crescând nesemnificativ spre sud, datorită faptului că aportul afluentilor 
este în genera! redus. 

 Panta medie a râului este de 0,5% în zonă, iar scurgerea solidă a aluviunilor în albia Cricovului Dulce 
depinde de o serie de factori naturali şi antropici (structura geologică şi tipurile de sol din cadrul bazinului hidrografic, 
gradul de acoperire cu vegetaţie, tipul de agricultură, scurgerea medie lichidă, etc), aceasta fiind maximă în 
perioadele cu debite lichide mari ale anului şi minimă în intervalul cu debite lichide mici.  

Valorile medii ale debitului solid sunt de cca. 10,2 kg/s, iar ale turbidităţii apei de aproximativ 300 - 450 g/m. 
Scurgerea medie de aluviuni în suspensie este de 0.7 -1.0 t/ha/an.                       

Pe suprafata totală a municipiului Moreni (intravilan si extravilan) se înregistrează o densitate hidrografică de 
0,42 km/kmp. 

In conditiile unor manifestări climatice specifice si a unor dereglări naturale precum excesul de precipitatii în 
aria locală si în părţile din amonte de localitate, zăpezile abundente neciclate din timpul iernii, dezgheţurile timpurii 
de aici, superficialitatea vegetaţiei la sol, dezechilibre în exploatarea pădurilor, păşunatul iraţional, saturarea 
atmosferei cu noxe, invazia fronturilor foehnale de advectie, sunt cauze majore care pot produce  inundaţii. 
 

 2.2.3.Conditii geologice, pedologice si 
resursele subsolului 

2.2.3.1.Conditii geologice 
Geologic, zona localităţii Moreni se 

încadrează avanfosei interne a Carpaţilor 
Orientali, în perimetrul căruia s-a acumulat o 
pătură groasă de depozite sedimentare 
miopliocene supuse cutării şi fracturării sub 
influenţa mişcărilor orogenice. 

Se recunosc trei generatii de falii cu 
formare succesivă, care au o serie de efecte în 
organizarea retelei hidrografice. Aceste falii si 
monoclinale sunt reprezentate în paleogen 
superior – miocen inferioare si Pliocene. 
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Pliocenul este reprezentat prin următoarele etaje: Meotian, Pontian, Dacian, Levantin. Depozitele pliocene 
sunt dispuse discordant peste depozitele miocene care apar către nord. 

Meotianul si Pontianul nu apar la zi în zona cercetată, ele fiind întâlnite numai în sondajele petrolifere, care 
le-au si străbătut. Partea superioară a Pontianului s-a întâlnit si în unele foraje ISEM si TPEM. 

a.)Meotianul este format în general din două orizonturi: 
-Orizontul inferior alcătuit din marne si gresii, caracterizat printr-o faună salmastră (Dosinia meotica, 

Modyolus incrassatus, Pirinella caspica, Hydrobia caspica) 
-Orizontul superior reprezentat prin marne, gresii si nisipuri si uneori chiar si conglomerate cu Unio 

subatavus, Psilunie subrecurvus, Theodoxus Stefanescul si Congeria novoressica. 
Nisipurile si gresiile contin hidrocarburi gazoase si lichide care fac obiectul exploatărilor petrolifere din 

regiune. 
b.)Pontianul, concordant peste Meotian, este reprezentat prin depozite marnoase si marne-argiloase 

cenusii-verzi, în general compacte. Pe baza faunei fosile,depozitele pontiene se pot grupa în trei subetaje si anume :  
o unul inferior cu Paradacna abichi, 
o altul mediu cu Concoria rhemboides si  
o al treilea superior cu Phyllocardium planus. 

 Are o grosime mai mare decat Meotianul (cca. 850m - faţă de cca. 180m). 
c.)Dacianul apare la zi în zonele axiale ale anticlinalelor, având împreună cu depozitele Levantine cea mai 

mare dezvoltare în regiune. Dacianul este dispus normal peste Pontian. Partea superioară a acestui etaj în general 
lipseste, datorita eroziunii pronuntate, care l-a afectat. 

Dacianul are o grosime normala de cca. 400m şi este constituit din marne nisipoase, nisipuri, nisipuri 
marnoase cu straturi de cărbune si marne sau argile. După faună, depozitele daciene se pot împărţi în două 
subetaje: 

- un dacian inferior care este reprezentat prin Prosodacna heberti Cob., Prosodacna serena Stef, 
Prosodacna munieri Stef., Prosodacna neumayri Fuchs, Buliman (Tylopoma) pilari Neum, Dulimus carinatus Wenz. 

- un dacian superior cu Hydrobia grandis Cob., Dreissena rimenstiensis Font., Congeria  subcarpatina 
Andrussov, Unio rumanus Tourn. 

d.)Levantinul este format din pietrişuri si nisipuri cu intercalaţii de argile cenusii, albăstrui compacte, gresii 
silicioase si marno-calcare. Datorită faptului că uneori în baza Levantinului se găsesc pietrisuri si nisipuri cu o 
structură încrucişată, datorită caracterului lacustru-torential al acestor depozite, Levantinul pare că se dispune 
discordant peete formatiunile daciene. 

Dintre fosilele caracteristice apartinând Levantinului s-au întâlnit: Viviparus bifarcinatus BIELZ, Unio pristinus 
BIELZ, Unio recurvus SABBA, Psilunio bielzi Czek, Psilunio neumeyri Stef., Unio stavus Partasch, Dreissensia 
Polimorpha PAC, Theodoxus capiliaceus Bruss., Malanopsis pterochile Bruss, etc. 

Cuaternarul – acoperă depozitele pliocene din regiune. Este constituit din depozite deluviale (argile 
nisipoase, nisipuri argiloase, sol vegetal nisipos argilos si marnos) si depozite aluviale (maluri nisipoase grosiere, 
pietrisuri si prundisuri). 
 2.2.3.2.Conditii pedologice 

Solurile întâlnite aici s-au format în condiţii diferite de relief, rocă, climă, vegetaţii, etc. Din cauza 
precipitaţiilor abundente, datorită reliefului şi unui orizont argilos la diferite adâncimi, puţin permeabil, unele din 
solurile identificate prezintă fenomene de pseudoghizare la nivelul acestui orizont. De asemenea, în prezenţa rocilor 
parentale la unele soluri, orizontul apare cu o culoare roşcat-argintie, datorită faptului că solurile sunt formate pe 
marne sau argile. 

Solurile brune apar pe terenuri slab înclinate (pe culmi, fire de vale) pe materiale formate în general din 
argile, argile nisipoase şi nisipuri argiloase. 

Solurile brune podzolite se dezvoltă pe versanţii puternic înclinaţi, pe materiale formate din argile nisipoase. 
Solurile brune acide se află pe culmile cele mai înalte. Datorită acidităţii mari şi a altitudinii care determină un 

climat mai rece, se recomandă fâneţe.  
Pseudorendzine se întâlnesc în zona fâneţelor şi islazelor. Sunt evoluate pe marne şi marne argiloase. 
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Regosolurile sunt soluri erodate puternic. Formele cele mai avansate ale eroziunii de suprafaţă se întâlnesc, 
în special, pe versanţii însoriţi cu expoziţie sudică şi estică, puternic înclinaţi, unde învelişul de sol a fost puternic 
îndepărtat. Au o fertilitate slabă şi cu greu pot fi folosite în agricultură. 

Solurile aluviale şi aluvo-coluviale se întâlnesc în lunca Cricovului. Lunecările de teren sunt de tipul celor în 
valuri şi brazde, mai rar de tipul alunecărilor curgătoare. Masa alunecată este foarte eterogenă, cu stratificaţia 
orizonturilor de sol deranjată a sedimentelor.  

Aceste alunecări sunt în general recente, marea majoritate fiind active sau reactivate. Propagarea lor se 
face destructiv, adică de la partea superioară a versanţilor la cea inferioară, afectând şi zonele de la baza versanţilor 
mai slab înclinaţi (Pleaşa).  

Ravenele s-au format pe firele de vale unde friabilitatea rocilor a permis evoluţia fenomenului de eroziune în 
adâncime, astfel că versanţii laterali ai ravenelor uneori sunt foarte abrupţi (Piscuri).  

Râpele se găsesc în general localizate pe versanţii foarte puternic înclinaţi a căror litologie a permis 
alunecări active de mare adâncime (Ţuicani). 

Municipiul Moreni  are un teritoriu administrativ în suprafaţă de 3.514 ha, din care teren în intravilan  610 ha 
şi teren extravilan 2.904 ha, structurată astfel: 

• Suprafaţa agricolă 976 ha, din care: 
 - arabil 147 ha: 
 - păşuni 396 ha; 
 - fâneţe 416 ha; 
 - vii şi livezi – 17 ha. 
• Vegetaţie forestieră – 1.701 ha. 
• Ape şi bălţi – 48 ha. 
• Alte terenuri – 179 ha. 
Suprafetele arabile sunt in cea mai mare parte ocupate de culturi de legume.  
Pădurile  din   zona cartierelor municipiului  sunt de gorun si stejar. 
In luncile principalului curs de apă (Cricovul Dulce) cresc păduri de esenţe moi (zăvoaie din anin alb, anin 

negru, plop si salcie). 
Solurile din zona orasului Moreni  sunt de tipul argilo - iluviale brun roscate cu orizont de humus de 20 – 40 

cm, cu o fertilitate bună pentru plantele de cultură . 
Pentru mezozonă, deci pentru teritoriul studiat ca având influenţă şi importanţă în legătură cu sistemul de 

zone verzi al Municipiului Moreni, nu s-a făcut o investigare de detaliu, ca în cazul microzonei, adică a zonei 
preorăşeneşti apropiate. 
 În zona preorăşenească îndepărtată în care nu se fac propuneri importante de remodelare a modurilor de 
folosinţă a terenurilor, s-au făcut numai observaţii sumare.  

Numeroasele tipuri  de soluri care se întâlnesc în această zonă, relativ întinsă (cca 30 km diametru) s-au 
format ca urmare a diversităţii condiţiilor de relief de la câmpie la zona piemontană, la zona colinară de rocă mamă, 
de regimul precipitaţiilor şi ape subterane, regimul termic şi eolian şi de învelişul vegetal. 
 În zona sudică de câmpie se întâlnesc cernoziomuri,  cernoziomuri levigate, soluri cenuşii şi brun – roşcate, 
pentru ca în nord să se facă trecerea spre soluri brune podzolice, sau chiar soluri podzolice, pe măsura creşterii 
regimului de precipitaţii şi a scăderii temperaturilor, cernoziomurile levigate trec către soluri cenuşii de pădure. 
 În luncile râului Cricovul Dulce, cum şi a pâraielor mai importante cu albie marcantă, apar soluri aluviale şi  
aluvio-colunare, cu diferite stadii de evoluţie. 

2.2.3.3.Resursele subsolului 
Resursele subsolului  sunt reprezentate de argilele folosite la fabricarea cărămizilor, nisipuri si pietrisuri, 

petrol si  gaze. 
Argilele au fost exploatate în partea de nord a oraşului în zona fostelor lacuri. Vechea carieră a fost 

abandonată şi în excavaţia rezultată a funcţionat o perioadă de timp un lac.  
Structurile petroliere din zona Moreni - Gura Ocniţei - Răzvad sunt exploatate prin sondele existente pe 

întreg teritoriul oraşului şi în câmpurile înconjurătoare. Formatiunile ce formeaza structurile petroliere din zona 
adiacenta municipiului Moreni  sunt de vârsta mio – pliocenă. 
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2.2.4.Vegetatia 
Factorii climatici şi de relief impun condiţii de vegetaţie deosebite. Vegetaţia întregeşte peisajul specific al 

localităţii, fiind bogată şi variată pornind de la zonele cu predominarea vegetaţiei ierboase caracteristică fâneţelor 
naturale, trecând peste terenurile de cultură şi ajungând la pădurile de foioase care înconjoară ca un brâu întreaga 
localitate. 

Din punct de vedere floristic, Moreniul se găseşte în zona forestieră, acţiunea antropogenă de defrişări a 
vegetaţiei lemnoase şi instalarea treptată a regimului economic industrial producând modificări profunde atât în 
ambianţa bioclimatică a regiunii, cât şi în ciclul relativ al solurilor.  Efectul cel mai dăunător pe care l-a avut 
defrişarea vegetaţiei lemnoase a fost dezlănţuirea eroziunii, mergând până la înlăturarea orizontului de solidificare 
(Estul Ţuicanilor).  Pe specii pomicole cea mai mare suprafaţă este ocupată de pruni şi meri, urmează părul, 
nucul şi vişinul în special în apropierea locuinţelor. 

Pe lunca Cricovului se cultivă porumb, fasole, dovleac şi cartof. În grădinile de legume se găsesc şi roşii, 
ardei, ceapă şi usturoi, iar arbuştii cultivaţi sunt puţini (zmeură, afin, coacăz). 

Vegetaţia pajiştilor este dată de graminee (ovăz, curio, golomăţ, iarba vântului, păiuş, firuţă), de 
leguminoase (trifoi, lucernă, coada şoricelului, ochiul boului, sunătoare, păpădie, măcriş). Pe alocuri întâlnim arbuşti: 
alun, cătine, măceş, lemn câinesc, sânger, mur, soc. 

În pădure predomină făgetele, mesteacănul, plopul, aninul alb şi negru, carpen, gorun, frasin, tei, jugastru, 
paltin. Ca floră ierboasă de pădure întâlnim feriga, coada calului, ranunculacee, măseaua ciutei, ghiocelul, floarea 
paştelui, vioreaua, untişorul, mătrăguna, vinariţa, pipiriga, ciuboţica cucului, măcriş, urzica, curpen, călin. Ca muşchi 
întâlnim Catherina undulată. În lunci găsim plopi, salcie, anin, răchită. 

Zona este plină de plante medicinale, acum folosite tot mai rar, chiar dacă se încearcă o popularizare 
ştiinţifică. Găsim astfel muşeţel, ciuboţica cucului, potbal, brusture, coada şoricelului, salcia, cimbrişor, plămânărica, 
soc, talpa gâştei, pătlagina, sunătoare, tei, frag, ţintaură, pelin, iarba mare, coada calului. 

În cele şase păduri principale din zonă ce se întind şi pe teritoriul administrativ al localităţii Moreni, ponderea 
o deţin arborii foioşi, urmaţi de răşinoase şi alte esenţe. Pe teritoriul administrativ al Moreniului (intravilan şi 
extravilan) se găsesc importante suprafeţe cu livezi de pomi fructiferi, precum şi grădini de legume şi grădini de 
legume şi zarzavaturi. 

Toate aceste suprafeţe cu vegetaţie îşi aduc un mare aport la menţinerea şi stabilirea unui climat agreabil 
pentru localitatea Moreni şi reprezintă în prezent, dar mai ales pentru viitor, o sursă pentru loisir. 

Pădurea cu suprafaţa cea mai mare pe teritoriul administrativ al localităţii este Pădurea Tisa (cca 460 ha.), 
formată în principal din arbori de foioase. 

Pădurea Pleaşa formată majoritar din foioase cuprinde o suprafaţă de cca 184 ha. 
Pădurea Hula – Pâscov are în componenţă arbori foioşi şi o suprafaţă de cca 184 ha. 
Pădurea Bana deţine pe teritoriul administrativ al Moreniului suprafaţa de cca 397 ha. şi cuprinde esenţe 

precum fagul, stejarul, carpenul şi arinul. 
Pădurea Nisipoasa deţine o suprafaţă de cca 157 ha. şi este alcătuită din arbori foioşi. 
Pădurea Cervenia are o suprafaţă de cca 94 ha. şi este compusă din arbori de foioase. 
 

2.2.5.Fauna  
Varietatea condiţiilor geografice asigură răspândirea multor specii de animale de intens cinegetic şi 

peisagistic, dar dezvoltarea economică a determinat retragerea din pădurea a multor animale (cunoscut fiind că 
sondele s-au răspândit pretutindeni).  

Animalele din încrengătura vertebrate au cea mai largă răspândire. Astfel din clasa batracienilor întâlnim 
salamandra, broasca de pământ, broasca de lac, din clasa reptilelor se întâlnesc guşterul, şopârla cenuşie, şarpele 
de casă, năpârca.  

Cel mai numeros reprezentată este clasa păsărilor prin: uliul, potârnichie, sitar, guguştuc, cuc, cucuvea, 
ciufurez, ciuf, lăstun, ciocănitoare, pupăza, rândunica, grangure, corb, cioară, coţofană, gaiţa, piţigoi, mierlă, 
privighetoare, vrabie, etc.  

Din clasa mamiferelor, pe raza localităţii se pot întâlni arici, cârtiţa, liliacul, iepure, veveriţa, şobolan de casă, 
şoarece de pădure, porc, mistreţ, nevăstuica, dihor de de casă.  
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Vulpea, cerbul, căprioara au părăsit zonele locuite retrăgându-se spre pădurile întunecoase Ocniţa. 
 În apa Cricovului şi în lacul de agrement se pot întâlni crap, mreană, lostriţa, plătica, roşioara, clean.  

Dintre nevertebrate amintim viermii laţi şi cilindri, râma, lipitori, melcul de livadă, păianjenul, căpuşa, racul, 
urechelniţa. 

Din încrengătura artropode mai remarcăm insectele: lăcustele, greieri, coropişniţa, gândac, cărăbuş, 
gândacul Colorado, gărgăriţa, buburuză, croitor, buhai, albină, fluturi (coada rândunicii, molia, fluture de varză). 

 

2.2.6.Conditii climatice 
Particularităţile principalelor elemente climatice sunt într-o enumerare succintă:  

- medii anuale de temperatură:    + 8,0º - 9,0ºC 
- medii lunii ianuarie :     - 2,0º - 5,0ºC 
- minima lunii ianuarie:     - 29,3ºC 
- mediile lunii iulie:      + 18,0ºC;  + 20,0ºC 
- maxima lunii iulie:      + 40,4ºC 
- regimul precipitaţiilor: 

- cantitatea medie anuală de precipitaţii    650 mm/mp 
- evaporaţia        E = 460 mm 
- scurgerea medie anuală     S = 105 mm 
- infiltraţia efectivă     Lc= 8 l/sec/km2 

- frecventa vânturilor pe perioada anului este : 
- vânturile din nord si nord-est     12 % 
- vânturile din sud-est                 12 % 
- vânturi din sud      14 % 

- calmul înregistrează valoarea procentuală de             25,8 %  
- intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort         2,3-3,1 m/s. 
- adâncimea maximă la îngheţ                                       0,80-0,90 m (STAS 6054-77). 
- indicele de ariditate de Martonne                                 34,2 (climat de silvostepă). 

Clima îşi pune amprenta asupra tuturor componentelor învelişului geografic: vegetaţie, soluri, ape, aspectul 
reliefului fiind la rândul ei influenţat de acestea.  

Prin poziţia sa geografică, la contactul dintre câmpia înaltă şi Subcarpaţi, având culoarul larg al Cricovului 
spre zona muntoasă care creează o privelişte încântătoare în zilele senine, Morenii sunt situaţi într-un climat 
temperat continental. 

Relieful zonei permite ca temperaturile medii din zona sudică a localităţii să fie mai crescute decât cele din 
sudul piemontului, fapt reliefat şi de temperaturile din nordul localităţii care sunt mai ridicate decât cele de la 
Izvoarele Cricovului.   

Diferenţele dintre punctele extreme ale localităţii nu depăşesc 1-3°C, în condiţiile în care zonarea altitudinală 
şi influenţa curenţilor joacă un rol însemnat.  

Numărul total al zilelor senine este în medie de 110-130, aproximativ egal cu al zilelor cu nori, în ultima 
vreme înregistrându-se o creştere a numărului zilelor cu cer variabil. 
  Ani calzi 1983,1989,1990,1992, si intervalul 1998-2002, iar temperatura medie anuală cea mai ridicată a fost 
în anul 1994  cu 11.5ºC.  

 In ceea ce priveste temperatura  medie lunara multianuala se pot distinge urmatoarele: 
 Temperatura maxima absoluta a fost de 39.1ºC  la data de 5 iulie 2000, iar minima absoluta s-a inregistrat la 
13 ianuarie 2004 si a fost de -25.8ºC.  

Inghetul la sol apare de regula in prima decada a lunii octombrie (în 1982 si 1998 îngheţul a apărut în prima 
zi a lunii) iar cel mai târziu primăvara persistă până în a 3-a decadă a lunii aprilie (29.04.1984 sau 25.04.1980). 

I F M A M I I A S O N D 
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Municipiul Moreni beneficiază de un climat plăcut, cu ierni blânde si veri moderate, determinat de asezarea 
geografică si de relief: 

Temperatura   medie  multianuală  la  Moreni  calculată  pe  ultimii 31de ani  (1976-2006)   este de  9.8º C, 
dar suportă variaţii însemnate de la un an la altul.  

In functie de abaterea pe care o are în plus sau în minus pot fi numiţi ani reci sau ani calzi.  
Dacă considerăm aproape normală o abatere de până la 0.5º C în plus sau în minus atunci se pot distinge 

ca ani reci  1978,1980,1985,  cel mai rece fiind 1978 cu o medie anuală de   numai  8,6º C. 
Precipitaţiile atmosferice sunt cel mai 

puternic influenţate de relief şi de structura 
vegetaţiei. Masivele împadurite din apropiere 
permit, în mod normal, valori de 700mm la Moreni, 
comparabil cu Valea Ialomiţei, unde aceeaşi 
valoare este mult mai spre nord datorită lipsei 
pădurilor. (valorile din grafic sunt de la staţia 
meteorologică Câmpina)  

Luna cea mai ploioasă pentru această 
zonă este iunie, când se atinge maximul (155 mm) 
după care valorile scad până în noiembrie, în 
continuare urmând o curbă ascendentă. 
Diferenţieri importante se pot observa şi în regimul 
zilnic al ploilor. 

Cantitatea medie de precipitaţii într-un an la Târgovişte este de 662 mm. Faţă de această medie, 
amplitudinea dintre suma anuală cea mai mare si cea mai mică este considerabilă,  recordul fiind de 1266,7mm 
(2005) si 354.9mm  cea mai mică cantitate căzută  într-un an (2000). 

Direcţiile principale ale vântului sunt de la 
N, NW, rareori S, cu viteze medii între 1-3 m/s, cele 
mai mari fiind în luna aprilie, cele mai mici în luna 
iunie, mai mult de jumătate din an instalându-se un 
timp calm.  

Vânturile cele mai cunoscute sunt Crivăţul 
iarna şi Băltăreţul vara. 

Conform STAS 10101/20-90, perimetrul 
cercetat se încadrează din punct de vedere al 
actiunii vântului în zona A, tip I - III;  conform 
tabelului 1, viteza mediată pe 2” e de v2m = 22 
m/sec si presiunea dinamică de bază stabilizată la 
înălţimea de 10 m este de  0.30 kN/m2. 

Conform cod de proiectare NP 082–04 – 
bazele proiectării si actiuni asupra construcţiilor 
constructiilor, cu privire la actiunea vântului, viteza 
vântului/mediată pe 1 min la înăltimea de 10m, are 
valoarea caracteristică de 31 m/sec cu intervalul de 
recurenţă de 50 ani şi 2 % probabilitatea de 
depăşire anuală. Presiunea de referinţă a vântului, 
mediată pe 10 min. la 10m înăltime este de 0,4 kPa.  

Cu privire la încărcarea dată de zăpadă 
(STAS 10101/21–92), Moreni-ul aparţine zonei B, cu 
încărcare de referinţă gz = 1,2 kN/m2 corespunzător 
unei perioade de revenire de 10 ani şi gz = 2.0 
kN/m2 la o perioadă de revenire de 50 ani. 
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Conform codului de proiectare CR 1–1–3, evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor valoarea 
caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol este de 2 kN/m2, având intervalul mediu de recurenţă de 50 ani. 

 

2.2.7.Conditii geotehnice si hidrogeologice 
Pentru stabilirea conditiilor geotehnice generale specifice intravilanului municipiului Moreni  si a celor situate 

de o parte si de alta a drumurilor judetene si comunale cu o banda de 300 m, s-a efectuat o prospectiune geologică 
de detaliu, s-au consultat documentatiile si literatura de specialitate  existentă pentru această zonă si normativele si 
standardele în vigoare. 
 2.2.7.1. Morfologia  

Terenul  pe care urmeaza a se amplasa constructii  este în mică parte plan si stabil, specific reliefului de 
deal, cu denivelări mari în zonele de eroziune ale retelei hidrografice din teritoriu sau în zona de frunte a teraselor. 

2.2.7.2. Litologia  
Pe baza lucrărilor executate timp de cca. 40 ani în teritoriul administrativ al municipiului  Moreni, functie de 

pământurile care formează terenul de fundare si zona activă a viitoarelor fundaţii au fost conturate următoarele 
perimetre:  

o Zona în care  depozitele de pietriş cu bolovăniş şi nisip argilos la partea superioară  sunt interceptate la 
adâncimi mai mici de 2.00 m, care ocupă în cea mai mare parte a intravilanului (partial şi zona centrală)  

o Zona cu depozite argiloase interceptate la adâncimi mai mari de 1.50 m. 
Depozitele argiloase se extind pâna la adâncimi de peste 4.00 m în unele zone. Ele prezintă în cea mai 

mare parte caracter contractil si se încadrează la pământuri active foarte active cu umflări si contractii mari (PUCM) 
 Efectul variatilor de volum al acestor argile a fost evidentiat de degradările unor constructii din cadrul fostelor 
colonii. 

o Zona cu depozite de umplutură cu grosimi mai mari de 1.50 m. 
         Investigatiile geotehnice ulterioare de mare detaliu pot schimba încadrarea zonelor în orice directie, în functie 
de rezultate, deoarece aceste informatii sunt generale si orientative, fiind dificil de realizat accesul în anumite zone.  
           Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice, indicativ NP 074/2002, 
functie de relieful zonei, pe baza prospectiunii geologo – geotehnice de detaliu s-au identificat preliminar următoarele 
conditii geotehnice si a fost evaluat nivelul riscului geotehnic la executarea unor constructii de categoria de 
importanţă redusă. 

Culmi deluroase  
Terenul prezintă o pantă  mică si prezintă următoarea succesiune litologică: 

            - în suprafata de depozite eluvial – deluviale constituite din argile, argile nisipoase, nisipuri, cu structură 
neomogenă  
            - roca de baza constituită din argile, nisipuri si pietrisuri mărunte în strate cu înclinări variate de 20 - 30°,  
motiv pentru care parametrii fizico – mecanici au valori reduse. 

Nivelul hidrostatic apare la adâncimi variabile si este influentat de volumul precipitatiilor sau de litologia si 
structura tectonică a  zonei. 
 Terenurile identificate în aceasta zonă se pot  încadra la terenuri bune-medii de fundare. 

La proiectarea constructiilor se va evalua  gradul de stabilitate al versantilor limitrofi şi se va stabili distanta 
de amplasare faţă de versantii instabili precum şi o zonă de protectie de minim 100 de m de acestia. 
            Zonele de versant 
            Zonele pe care se pot amplasa  constructii sunt cele care fac trecerea între 2 nivele de terasă si prezintă o 
pantă de până la 20 %. 

Zonele de versant se caracterizează prin următoarele depozite: 
             -în suprafaţă depozite deluviale neomogene constituite din sol vegetal în amestec cu  argile-prafuri-nisipuri. 
           Terenurile identificate în această zonă se încadrează la terenuri dificile de fundare, din cauza pantei terenului. 
 Nivelul hidrostatic se situeaza la adâncimi mari în perioadele cu precipitatii normale.  
 La proiectarea si executarea constructiilor, măsurile speciale si lucrările ce sunt necesare  constau din: 

• amenajarea suprafetei versantilor cu platforme si ziduri de sprijin ;  
• lucrări de drenare a apei din precipitatii ; 
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 Pentru constructii cu categoria de importanta redusa, riscul geotehnic al executiei  lucrarilor pe aceste zone  
este de nivel ridicat. 
           Zona de terasă  
  Terenul este plan, stabil si afectat pe suprafete reduse de fenomene de inundabilitate în perioadele cu 
precipitatii excesive, precum si de eroziune de mal datorită caracterului torential al cursurilor apelor din perimetru.   
 Succesiunea litologică se prezintă astfel: 
                   -în suprafaţă strat de sol vegetal sau umplutură cu grosime variabilă; 
                   -urmează depozit proluvial cu grosimea de constituit din argile prăfoase cafenii gălbui si  argile nisipoase 
cu pietriş rar; 
                  -în continuare până la adâncimi unde apar depozite aluvionare constituite din pietrişuri cu nisip, argilos la 
partea superioară.  

Nivelul hidrostatic apare la adâncimi cuprinse între 6 – 7.00 m  pe terasă. 
2.2.7.3. Condiţiile de teren  
Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetării geotehnice, indicativ NP 074/2002 

si STAS 1243-88 de clasificare si identificare a pământurilor, depozitele care pot constitui strat de fundare si cel din 
zona activă a viitoarelor fundatii se pot încadra astfel: 

- pietriş cu bolovăniş si nisip argilos la partea superioară, teren bun de fundare cu o compresibilitate redusă, 
chiar practic incompresibil; 

- argile prăfoase, prafuri argiloase cafenii sau cafenii roscate, cu plasticitate medie–mare, plastic vârtoase, 
teren bun de fundare cu compresibilitate medie–mare si tasări medii–mari ; 

- argile si argile prafoase, cafeniu roscate  cu plasticitate foarte mare,  active – putin active, (PUCM)  terenuri 
medii de fundare; 

- argile si argile prafoase cafenii roscate, cu plasticitate foarte mare, foarte active (PUCM), terenuri dificile 
de fundare; 

- umpluturi neomogene  - terenuri improprii de fundare  
2.2.7.4. Zonarea geotehnică  
Conform elementelor cadrului natural si al fenomenelor de risc natural si antropic identificate pe teritoriul 

municipiului Moreni, s-au conturat următoarele zone :  
 - Zone improprii amplasarii constructiilor  reprezentate prin:  

- zonele de curs ale retelei hidrografice cu  banda de protectie delimitată conform Legii Apelor 
completată cu Legea 112/2006; 

- zonele cu locaţii de sondă active sau abandonate, pe o rază de 50 m în jurul lor ; 
- zonele cu potenţial de instabilitate mare (fruntea teraselor inferioare) ; 
- zonele afectate de trasee de utilităţi (linii electrice, conducte de aductiune a apei)   

- Zone bune de construit cu amenajari speciale, reprezentate prin zonele inundabile, zonele reprezentate 
de fruntea teraselor cu potential mediu de instabilitate, zonele în care apar la adâncimi mai mari de 1.50 m,. argile 
active - foarte active cu umflări si contractii mari (PUCM) si zonele cu umpluturi  mai mari de 2.00 m sau alte 
categorii de terenuri ce pot fi declarate ca fiind improprii de fundare 
 Pentru zonele inundabile, amenajările ce urmează a fi executate constau din lucrări de drenare a apei 
pluviale către șanțuri și rigole sau de redimensionare a retelei de canalizare pluvială si ridicarea cotei 
amplasamentului constructiilor. 

Pentru zonele cu pământuri active – foarte active se vor respecta măsurile impuse de prevederile 
normativului NE 001/ 96 – Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pământuri cu umflări si 
contractii mari. 

In zonele afectate de umpluturi neomogene, se va coborâ cota adâncimii de fundare până la terenul natural, 
sau se va proceda la îmbunătăţirea terenului de fundare prin confectionarea unei perne din material omogen 
compactat. 

- Zone bune de construit ocupă o suprafaţă mare în cadrul teritoriului municipiului Moreni, în zonele unde 
stratul de pietriş cu bolovăniş si nisip apare la adâncimi mai mici de 2.00m. 
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2.2.7.5. Conditii hidrogeologice  
 Din punct de vedere hidrogeologic, in urma cercetarilor efectuate in zona orasului Moreni au fost 
evidentiate urmatoarele sisteme acvifere : 
 Sistemul acvifer freatic cantonat in depozitele de holocen superior si pleistocen superior 
 Complexul acvifer sub presiune cantonat în depozitele pleistocen superioare si inferioare. Sistemul acvifer 
freatic cu cantităţi mici de apă este cantonat în depozitele holocenului superior cu grosime mică si a pleistocenului 
superior. 

Directia de curgere a apelor freatice urmăreşte orientarea pantei morfologice. 
Apele subterane sunt bine dezvoltate în lunca şi terasele văii Cricovului Dulce şi mai puţin în partea nordică 

şi sudică în zona deluroasă. Condiţiile fizico-geografice permit acumularea diferenţiată a apelor freatice la diferite 
adâncimi.                                          

In zonă, alimentarea apelor subterane depinde de următorii factori condiţionali: 
                   -hidroclimatici (precipitaţii, evaporaţie); 
                   -geomorfologici (relief); 
                   -geologici (litostratigrafie, permeabilitatea verticală şi orizontală, structură); 
                   -hidrogeologici ai solului; 
                   -natura cuverturii vegetale; 

Apele subterane depind de gradul de permeabilitate şi de grosimea rocilor. Se remarcă, după geneză si 
conditiile hidrogeologice de înmagazinare trei categorii de ape subterane: ape freatice, ape subterane de adâncime 
şi izvoare. 
            Apele freatice. Există condiţii relativ uniforme de acumulare a apelor freatice, cea mai largă răspândire 
având-o straturile acvifere din depozitele deluviale. Mineralizarea apelor subterane este redusă, iar tipul caracteristic 
este cel carbonatat. Etajarea reliefului determină adâncimea la care se găsesc (1-3 m în luncă şi 6-7 m în zonele de 
terase si medii) 

Alimentarea stratului freatic se realizează prin infiltraţii directe din precipitaţii, aport subteran sau superficial 
de pe versanţi şi din reţeaua hidrografică. Pe teritoriul administartiv al municipiului Moreni exista două arii distincte 
de dezvoltare a apelor freatice aria nordică şi sudică, deluroasă si aria centrală, de culoar hidrografic şi zonă de 
confluenţă hidrografică. În cadrul ariei nordice şi sudice, predominanţa formaţiunilor impermeabile aproape de 
suprafaţă, favorizează scurgerea în detrimentul infiltraţiei, astfel încât, pânzele freatice capătă un caracter insuficient 
şi superficial, acestea având caracter local. 

Apele de adâncime. Orizontul acvifer freatic este cantonat în depozitele aluvionare fine şi grosiere ale 
Cricovului, din baza teraselor, situându-se la adâncimi variabile funcţie de morfologia terenului. Astfel, la nord de 
Moreni acesta are bune caracteristici de potabilitate, în timp ce la sud datorită infestării cu produse petroliere şi cu 
ape de zăcăminte, devin nepotabile. Straturile acvifere de adâncime sunt în zona Iedera până la cote de -150 m cu 
caracteristici de potabilitate.   

Pe zonele în care diluviul este gros (terasa medie spre versantul Bana) freaticul se prezintă cu caracter slab 
ascensionar. 

Straturi de adâncime acvifere s-au interceptat în sinclinalul Ghirdoveni, însă apa are salinitate crescută 
datorită prezenţei diapirului de sare, în amonte. Direcţia de curgere a freaticului este conformă cu panta generală a 
terenului, el fiind drenat de albia Cricovului la nivelele minime ale apei pe acesta. 

Datele testelor de pompare în faza de executie – explorare a puturilor de apă indică pentru structurile 
acvifere din subteranul orasului Moreni o structură cu potential acvifer mediu.  

Conform hărţii hidrogeologice scara 1 : 100.000 a Institutului Geologic pentru acviferele de adâncime, 
directia de curgere e de la nord vest catre sud est cu gradientul de 1%. 

Izvoarele. Apele subterane de adâncime sunt freatic existente doar în partea nordică a localităţii în zona 
sudică fiind inexistente datorită condiţiilor geo-litologice care nu au facilitat acumularea şi circulaţia lor.  

Singurele apariţii de apă se manifestă sub formă de izvoare, cele mai cunoscute fiind „Fântâna lui Tudor” şi 
„Pâscov” ce alimentează pârâul cu acelaşi nume, „Sângeriş”, „Bana”, „Dobreşti”, „Păcurile”, ce se varsă pe stânga în 
albia Cricovului.  
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Pe partea dreaptă a Cricovului se află pârâul Tisa (având şi el câteva izvoare), cu care merge paralel o bună 
bucată de timp, captându-l în zona nordică a localităţii.  

Tot de pe partea dreaptă Cricovul mai primeşte „Făureasa” şi „Frasinul”. 
2.2.7.6. Surse de alimentare cu apă potabilă 
În municipiul Moreni o mare parte din populatie are acces la apă potabilă prin sisteme autorizate sanitar, 

calitatea apei potabile distribuite prin sistemul public de aprovizionare, fiind monitorizată de Directia de Sănătate 
Publică Dâmboviţa. 

Sursele de alimentare cu apă a localităţii Moreni sunt:  
• sursa Iedera, care asigură 14 l/s, pompând apa printr-o conductă de 300 mm în cele două rezervoare de 

la Bana, care au o capacitate de stocare de 1 000 m3;   
• sursa  Paltinul, care asigură 70 l/s printr-o conductă de 400 mm şi  
• sursa Podeiul cu un debit de 10 l/s şi care pompează apă într-un rezervor de 30 m3  în cartierul Plai, 

deservind partea de NE a localităţii. 
 

2.3.Relatii în teritoriu 
 2.3.1.Relatii în cadrul teritoriului administrativ 

Aşezările, ca organisme social-economice, au apărut în timp şi s-au dezvoltat sub influenţa factorilor 
demografici şi a tot mai complexelor cerinţe ale vieţii materiale şi spirituale. 

La originea aşezărilor au stat grupuri mai restrânse de gospodării, numite cătune, denumire de origine 
dacică, păstrată până în zilele noastre şi aşezări rurale mai mari care au primit denumirea latină de sat. Aspectul 
acestor aşezări este greu de reconstituit deoarece materialele de bază pentru construcţiile rurale au fost lemnul, lutul 
şi paiele, puţin durabile. 

Satele cu gospodării risipite în cuprinsul hotarului, au apărut pe raza localităţii Moreni, mai ales după 1864. 
Apariţia lor se leagă de necesitatea apropierii de terenurile agricole, pentru o mai bună îngrijire şi valorificare a 
acestora, în condiţiile în care situaţia lor de clăcaş se modifică în proprietar de pământ, prin legea agrară a lui Cuza. 

Pe măsură ce creşte populaţia din zonele înconjuratoare ale oraşelor, în principal prin emigraţia din oraşe 
sau prin exurbaţie, dar şi prin atragerea populaţiei din alte localităţi, graniţele geografice şi administrative ale oraşelor 
devin inadecvate pentru a defini aglomerările urbane care rezultă.  

Dezvoltarea urbană sub această formă a extinderii oraşului în spaţiul înconjurător şi al evoluţiei sale 
integrate cu aşezările din aria sa periurbană (sau suburbană, periurbană, regională, etc.) este cunoscută mai ales în  
ţările dezvoltate, fiind caracteristică unei noi faze a dezvoltării urbane, ulterioară etapelor de concentrare a populaţiei 
în orasul actual şi de formare a suburbiilor.  
 2.3.2.Relatii în zona periurbană 

O zonă periurbană este un conglomerat urban, format dintr-un centru polarizator mai mare şi zona sa 
adiacentă de influenţă. Unul sau mai multe oraşe din zonă se constituie drept centrul de dezvoltare al întregii zone, 
care va purta, de obicei, denumirea celui mai important oraş component. 

Constituirea zonelor periurbane răspunde unei necesităţi sau oportunităţi determinate de evoluţia organică a 
aşezărilor. Procesul de urbanizare  a condus la dezvoltarea interdependentă a municipiului cu localităţile aflate în 
zona lor de influenţă, formând deja realităţi periurbane primare care, chiar dacă nu sunt denumite ca atare, 
funcţionează practic ca zone unitare, relativ independente.   

Dezvoltarea zonelor periurbane facilitează amenajarea integrată a teritoriului la nivel regional, astfel încât 
prin aceasta să se diminueze dezechilibrele dintre centru  şi aria limitrofă, provocate de dispersarea în planul 
structurii demografice, sociale si economice, de dezechilibrele legate de transportul în comun, finanţarea 
infrastructurii, rezervele de spaţiu pentru locuit şi comerţ, înlăturarea sau diminuarea unor astfel de dezechilibre va 
conduce la o îmbunatăţire a calităţii vieţii populaţiei. 

Implementarea politicilor de dezvoltare şi amenajare a teritoriului printr-un management eficient şi 
performant, în care fundamentarea politicilor de dezvoltare să ţină seama de cererea pieţei, dar şi de alte cerinţe 
legate de asigurarea unei densităţi suportabile, infrastructura tehnică şi socială (servicii), aprovizionare în apropierea 
locuinţelor, localizarea spaţiilor de agrement etc.   



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 36 
 

Realizarea acestor politici de dezvoltare se face de regulă printr-o bună cooperare între localităţi în 
domeniile amenajării teritoriului, locuinţelor, infrastructurii, dezvoltării economice, protecţiei mediului, utilizării 
resurselor umane, etc.   

Cele mai performante acţiuni sunt, de regulă, cele legate de transportul în comun, alimentarea cu apă, 
prelucrarea deşeurilor şi implementarea unor proiecte investiţionale. 
 2.3.3.Relatii în sistemul de localităţi 

Acceptând ideea  şi realitatea că zonele periurbane sunt formate dintr-un oraş polarizator şi aşezările din 
teritoriul său mediul înconjurător, puternic legate de acesta, atunci problema esenţială care se pune este aceea a 
delimitării graniţelor, a aşezărilor care intră în aceeaşi zonă de influenţă.   

Există mai multe metodologii de determinare a aşezărilor care sunt incluse în zona periurbană, mergând de 
la cele mai simple, a stabilirii distanţei maxime faţă de oraşul central şi până la cele mai profunde, prin care graniţele 
sunt trasate în urma aplicării unei metodologii de evaluare a interrelaţiei dintre orasul central şi zona sa exterioară.  

Există numeroase preocupări ale unor geografi, economişti, statisticieni, sociologi, urbanişti, etc., pentru 
determinarea limitelor zonelor periurbane.  

În unele zone periurbane sunt incluse numai aşezările declarate suburbii sau localităţi suburbane, în altele 
sunt incluse toate aşezările din terioriul înconjurător aflate la o anumită distanţă de oraşul central (de regulă, până în 
20 de km), dar sunt şi studii în care această zonă este extinsă la peste 30 de km.   

Dintre criteriile mai des utilizate în determinarea limitelor zonei periurbane, enumerăm :  
• ponderea persoanelor din localităţile limitrofe, care vin zilnic la muncă în municipiu;  
• ponderea populaţiei din localităţi ocupate în activităţi neagricole legate de oraş; 
• ponderea populaţiei ocupate în activităţi de producţie agricolă destinată oraşului; 
• ponderea celor atraşi cu domiciliul în oraş, potentialul turistic al localităţii polarizatoare valorificat de 

orăşeni. 
2.3.4.Aria de polarizare a municipiului Moreni 
Asocierea localităţilor în vederea înfiinţării sistemului urban se justifică prin faptul că municipiul Moreni are 

rolul de centru polarizator al regiunii având legături multiple (sociale, culturale, economice) cu localităţile limitrofe.  
Astfel, o parte importantă din populaţia activă a localităţilor învecinate îşi are locul de muncă în municipiul 

Moreni, în timp ce transportul în comun pentru unele din aceste localităţi, este asigurat de către societatea care 
prestează acest serviciu pentru municipiul Moreni.  

De asemenea, putem identifica şi un fenomen migratoriu al populaţiei municipului Moreni către localităţile 
limitrofe, precum şi unul în sens invers, dinspre aceste localităţi către Moreni.  

Constituirea zonei periurbane ca sistem urban ar avea efecte benefice în special asupra dezvoltării 
economice a localităţilor componente, deoarece majoritatea investiţiilor majore din zonă au fost atrase de către 
municipiul Moreni, iar prin înfiinţarea sistemului s-ar putea echilibra repartizarea investitorilor, prin crearea unui 
mediu investiţional prielnic pe tot cuprinsul acestuia.  

Un alt impact benefic asupra localităţilor componente l-ar constitui posibilitatea racordării acestora la reţeaua 
de apă care alimentează municipiul, precum şi accesul la serviciile de utilităţi (canalizare, gaze, energie electrică, 
salubrizare) prestate de către aceeaşi societate care acţionează şi în municipiul Moreni. 

În vederea construcţiei teritoriale a unui sistem de coordonare, este absolut necesară, conceperea unei 
strategii de dezvoltare durabilă coordonată (eventual şi înfinţarea unui  Consorţiu Urban în cadrul sistemului, care să 
aibă ca obiectiv realizarea hărţii digitale şi a unui sistem informatic care se bazează pe tratarea informaţiilor spaţiale 
legate de:  

• Cadastru : 
o cadastru imobiliar; 
o cadastru edilitar (inventariere reţele de apă, gaze, termoficare, telefonie, etc.); 
o cadastru geotehnic.  

• Urbanism, sistematizare teritorială şi administraţie locală:  
o stabilirea amplasării optime a noilor obiective (înzestrări edilitare, cartiere de  

locuinţe, obiective industriale, obiective social-culturale);  
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o spaţiu locativ;  
o arondări pe diverse criterii;  
o studii de urbanism;  
o acordarea permiselor de construcţie/demolare;  
o inventarierea folosinţei terenurilor;  
o registrul populaţiei;  
o organizarea colectării şi depozitării deşeurilor menajere.  

• Protecţia mediului: 
o analiza zonelor afectate de diferiţi poluanţi (chimici, sonori, fizici).  

• Agricultură şi pedologie: 
o cartare pedologică.  

• Silvicultură şi îmbunătăţiri funciare : 
o cadastru silvic;  
o supravegherea stării de sănătate a pădurilor.  

• Cartografie : 
o realizarea şi actualizarea de hărţi şi planuri topografice;  
o realizarea şi actualizarea de hărţi tematice.  

• Transporturi  
o optimizări trasee transport;  
o cadastru de specialitate (căi ferate, drumuri). 

 

2.4. Activităţi economice 
2.4.1. Generalităţi. 
2.4.1.1. Resursele naturale 
Resursele subsolului au fost cele care au făcut ca Moreni să fie un centru cunoscut nu numai în ţară, ci şi 

peste hotare, ajungându-se să se afirme că aici la Moreni s-au jucat pagini importante din politica externă a ţării.  
Amplasarea resurselor de subsol este foarte mult legată de litologie, structură şi tectonică, iar natura 

acestora depinde de condiţiile existente în perioada formării lor.  
Rezervele de sare, petrol şi gaze naturale sunt asociate sub forma structurilor petrolifere dispuse pe mai 

multe linii, diferenţierea făcându-se pe baza depărtării de zona Paleogenă, cât şi în funcţie de adâncimea la care se 
găseşte formaţiunea miocenă de sare.  

În anticlinalul Gura Ocniţei – Moreni – Bana – Piscuri, masivul de sare apare la suprafaţă pe o lungime de 6 
km.  

La Moreni într-o sondă, sarea s-a întâlnit de la 16 m până la 449 m, dar cu multe intercalaţii marnoase – 
argiloase sau de nisipuri.  

O altă sondă a mers, în aceste depozite de sare cu intercalaţii de marne, de la 32 m până la 885 m, ceea ce 
dovedeşte rezervele de sare destul de mari, dar nu de bună calitate.  

Zăcămintele petrolifere ale formaţiunii productive sunt în dacian, meoţian, helveţian, şi, specific pentru 
Moreni în levantin, făcând din Moreni un centru de importanţă naţională şi mondială în exploatările permanente, cu 
producţii ridicate în ultimii câţiva zeci de ani.  

Importante rezerve de cărbuni au fost descoperite în partea nordică, iar spre est exploatarea minieră Filipeşti 
a înaintat adânc pe traseul localităţii prin exploatările subterane ce le realizează.  

Pe dealul Sângeriş, mărturii verbale preluate din bătrâni vorbesc de „izvoare tămăduitoare”, folosite de 
oameni în mod empiric cu zeci de ani în urmă.  

Demne de remarcat sunt şi apele de zăcământ care pot ajunge la suprafaţă prin exploatare cu ajutorul 
sondelor, azi fiind folosite numai cele dinspre vestul localităţii pentru staţiunea balneară Gura Ocniţei.  

În subsolul localităţii, exploatările geologice au descoperit alte resurse de minerale ce vor fi date în 
exploatare în funcţie de necesităţile economiei naţionale. În cadrul resurselor subsolului mai întâlnim argile 
marnoase, pietrişuri şi nisipuri într-o zonă puternic aluvionară, pietrişuri, nisipuri şi argile în suprafaţă. 
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2.4.1.2. Scurt istoric. 
Municipiul Moreni a fost până la sfârşitul secolului al XIX–lea o aşezare eminamente agricolă. nceputul 

secolului al XX–lea aduce o schimbare profundă în economia localităţii, în această perioadă luând naştere la nivelul 
tehnicii de epocă, exploatările petroliere. Încă de la apariţia primelor exploatări în domeniul petrolier, profilul localităţii 
a fost determinat de prezenţa schelei de extracţie a ţiţeiului modernizată continuu. 

La începutul secolului al XX–lea s-au ridicat în Moreni ateliere de reparaţii ale utilajului petrolier, care în 
special după 1970, se reprofilează şi se dezvoltă mult, transformându-se în întreprinderi de interes republican. 
Aceste ramuri au cunoscut mari creşteri ale producţiei schimbând profilul industrial petrolifer în profil industrial 
complex care în 1972 reprezenta 53% din producţia industrială în ramura construcţiilor de maşini faţă de numai 26% 
cât reprezenta industria combustibililor. 

O dezvoltare planificată a determinat necesitatea folosirii forţei de muncă feminine, apărând o fabrică de 
confecţii, ramură ce cunoaşte creşteri însemnate în ponderea industriei după 1990 când mai apar 3 unităţi de profil 

Ritmul anual de dezvoltare a industriei a fost diferit în funcţie de data când noile obiective au intrat în 
întreaga capacitate în funcţie de creşterea productivităţii muncii şi de alţi factori specifici. Astfel se pot constata 
creşteri deosebit de semnificative pentru industria constructoare de maşini (de 18,2 ori faţă de 1970), pentru 
industria de combustibil (de 7,6 ori în aceeaşi perioadă), ramuri de bază ale industriei morenare. După 1975 se 
poate observa o creştere însemnată în domeniul confecţiilor prin apariţia unor unităţi economice de profil, fenomenul 
accentuându-se după 1990, mai ales după grava criză ce cuprinde construcţiile de maşini sau evoluţia contradictorie 
în dinamica industriei din cauza industriei chimice, industriei materialelor de construcţii etc.Dacă până în 1965, când 
ziceai Moreni, din punct de vedere economic te gândeai obligatoriu la petrol (53% din valoarea producţiei 
industriale), în 1990 ponderea petrolului scăzuse la 15%, menţinând ideea Moreniului petrolier mai mult sentimental. 

Dezvoltarea industrială din ultimul secol al mileniului a avut consecinţe economice, sociale şi politice 
importante. Agricultura a rămas pe un plan mult diminuat în dinamica economică, comerţul şi transporturile 
dezvoltându-se în strânsă legătură cu nevoile populaţiei şi economiei.  

Sfârşitul secolului consacră definitiv Moreni-ul ca oraş industrial. 
2.4.1.2. Evoluţia economică. 

                        Dinamica producţiei industriale este dificil de stabilit pentru întreaga perioadă de dezvoltare 
economică a aşezării. Această dinamică s-ar putea prezenta în procente luând ca bază ultimul deceniu din sistemul 
totalitar (cincinal 1980-1985), pe baza indicilor valorici ai cifrei de afaceri din unitățile industriale pe total municipiu, 
astfel: 

Perioada 1980/1985 Anii  
1980/1985 

Anii  
1986/1989 

Perioada  
2005/2008 

Perioada  
2009/2015 

Combustibili 

 
10

0 
%
 

250,6% 89,3% 148,77 

Metalurgie feroasă 126,4% 46,1% 107,60 

Metalurgie neferoasă 109,3% 43,7% 117,40 

Construcţii de maşini 116% 76,3% 108,60 

Utilaj chimic 71,5% 84,7% 65,32 

Materiale de construcţii 147,1% 39,6% 46,20 

Sticlă – porţelan 118,8% 111,8% 36,00 

Textile 159,1% 85,6% 102,80 

Confecţii 233,3% 73,5% 107,00 

Pielărie 102,8% 64,5% 99,20 

Alimentară 88,6% 97,3% 100,40 
                  Sursa : prelucrare proprie cu date Institutul National de Statistică - Tempo online 
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O analiză corectă a unui asemenea tabel statistic necesită mult efort având în vedere corelarea unor 
multitudini de factori de influenţă şi de realităţi social – politice şi economice. 

Urmărind producţia de combustibil, aceasta a coborât de la 408.193 t ţiţei extras în 1985 la 248.956 t în 
1990, scăderi fiind şi la gaze (98 021 mii m3 la 52 487 mii m3 în 1990), dar procentajul mai ridicat, 89,3% este 
rezultatul sporului realizat la gazolina obişnuită.  

Urmărind spre exemplu producţia alimentară, se observă o scădere până în 1990, rezultat al politicii 
Partidului Comunist Român de achitare a datoriei externe prin evidente dezechilibre în alimentarea populaţiei cu 
produse alimentare, prelucrarea materiei prime făcându-se după un program strict şi planificat, remediată progresiv 
în anii din urmă. 

 

 2.4.2.Unităţi economice de bază 
Activitatea economică din municipiul Moreni este reprezentată prin numărul de firme din fiecare domeniu, 

cifra de afaceri/domeniu si numărul de angajati cuprinși în aceste firme. 
Din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dâmbovita reiese că în municipiul 

Moreni funcţionează 595 de firme – persoane juridice si 373 persoane fizice.  
Produsul intern brut la nivelul judeţului Dâmboviţa prezintă o dinamică ascendentă, cu creşteri importante, 

chiar spectaculoase :  

Produsul intern brut la 
nivelul judeţului 

Ani în care există raportări statistice 
1997 

(milioane lei) 
2007 

(milioane lei) 
2012 

(milioane lei) 
2014 

(milioane lei) 
2016 

(milioane lei) 
Judeţul Dâmboviţa 506,8 8.158,2 11.293,0 11.605,7 13.351,8 

                                       Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Evoluţia ascendentă a produsului intern brut la nivel macroteritorial se reflectă şi în evoluţia indicatorului la 

nivelul locuitorilor judeţului, inclusiv a celor din municipiul Moreni : 

Produsul intern 
brut/locuitor  

Ani în care există raportări statistice 

 1997 (lei)  2002 (lei) 2007 (lei) 2012 (lei) 2017 (lei) 

Judeţul Dâmboviţa 1.139,4 7.041,5 20.384,6 29.598,1 43.729,1 
                            Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 La nivelul judeţului Dâmboviţa, distribuţia unităţilor economice pe tipuri de activităţi şi numărul de angajaţi 
arată următoarea situaţie : 

Activităţi ale economiei nationale  
(pe  secţiuni CAEN) 

Clase de mărime ale 
intreprinderilor 

Ani cu raportări statistice 
 1997 

Numar 
 2002 

Numar 
 2007 

Numar 
 2008 

Numar 

Total judeţ Dâmboviţa 

Total 7.577 6.250 7.257 7.823 
0-9 persoane 6.812 5.530 6.484 7.046 
10-49 persoane 615 585 653 656 
50-249 persoane 127 118 104 104 
250 persoane si peste 23 17 16 17 

Agricultură, vânătoare și silvicultură 

Total 188 225 273 294 
0-9 persoane 175 204 248 271 
10-49 persoane 10 17 23 21 
50-249 persoane 2 3 2 2 
250 persoane si peste 1 1 : : 

Industria extractivă 
 

Total 32 22 26 23 
0-9 persoane 22 14 16 14 
10-49 persoane 9 8 10 9 
50-249 persoane 1 : : : 
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Industria prelucratoare 
 

Total 869 666 743 776 
0-9 persoane 617 458 540 570 
10-49 persoane 178 145 146 149 
50-249 persoane 58 50 44 43 
250 persoane si peste 16 13 13 14 

Energie electrică si termică, gaze, apă 
caldă si aer condiționat 

Total 5 5 8 6 
0-9 persoane 4 4 7 5 
50-249 persoane : : 1 1 

Distributia apei, salubritate, 
gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 

Total 62 80 82 82 
0-9 persoane 50 63 68 71 
10-49 persoane 6 13 12 9 
50-249 persoane 5 3 1 1 
250 persoane si peste 1 1 1 1 

Construcții 

Total 925 604 715 793 
0-9 persoane 817 505 608 687 
10-49 persoane 81 85 97 99 
50-249 persoane 27 14 10 7 

Comert cu ridicata și cu amănuntul, 
repararea autovehiculelor si 
motocicletelor 

Total 3.233 2.445 2.438 2.562 
0-9 persoane 3.004 2.248 2.243 2.360 
10-49 persoane 210 177 178 184 
50-249 persoane 18 20 17 18 
250 persoane si peste 1 : : : 

Hoteluri si restaurante 

Total 254 221 282 278 
0-9 persoane 226 188 241 235 
10-49 persoane 27 28 37 40 
50-249 persoane 1 5 4 3 

Transporturi și depozitare  

Total 688 730 1.013 1.152 
0-9 persoane 646 685 946 1.078 
10-49 persoane 37 37 56 62 
50-249 persoane 4 7 10 11 
250 persoane si peste 1 1 1 1 

Intermedieri financiare Total 53 61 91 89 
0-9 persoane 53 61 91 89 

Informații și comunicații 
Total 164 152 196 222 
0-9 persoane 157 145 189 216 
10-49 persoane 7 7 7 6 

Tranzactii imobiliare si alte servicii 

Total 97 95 111 121 
0-9 persoane 92 87 103 114 
10-49 persoane 4 7 7 7 
50-249 persoane : 1 1 : 

Activități profesionale, științifice și 
tehnice 

Total 508 490 617 673 
0-9 persoane 494 463 581 643 
10-49 persoane 10 25 33 27 
50-249 persoane 3 2 3 3 
250 persoane si peste 1 : : : 

Activități de servicii administrative si 
activități de servicii suport 

Total 181 139 192 207 
0-9 persoane 152 112 156 171 
10-49 persoane 22 16 24 22 
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50-249 persoane 6 10 11 13 
250 persoane si peste 1 1 1 1 

Invăţământ 

Total 36 36 51 61 
0-9 persoane 33 32 47 57 
10-49 persoane 3 4 4 3 
50-249 persoane : : : 1 

Sănătate si asistenţă socială 

Total 89 97 158 178 
0-9 persoane 86 92 150 170 
10-49 persoane 3 4 7 6 
50-249 persoane : 1 1 2 

Activități de spectacole, culturale si 
recreative 

Total 48 56 99 115 
0-9 persoane 47 50 96 113 
10-49 persoane 1 6 3 2 

Alte activităţi de servicii 

Total 145 126 162 191 
0-9 persoane 137 119 154 182 
10-49 persoane 7 6 8 9 
50-249 persoane 1 1 : : 

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
    Analiza evoluţiei principalilor indicatori economici pentru municipiul Moreni ilustrează o serie de transformări, 
care s-au petrecut de-a lungul perioadei şi care au afectat viaţa comunităţii. 

Indicator 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

Număr firme active 143 176 260 321 420 380 362 343 267 

Cifră de afaceri (Lei) 15872440 48927500  87237491 13455754 242689881 156241004 170632990 175006027 291451887 
Număr salariaţi 1.822 2.963 2.768 2.465 2.709 1.991 2.053 1.995 1.812 
Profit total (Lei) 843114 3470510 5384761 9012474 13300522 10698559 10859515 9565855 - 
     Sursa datelor: Primăria municipiului Moreni 
 Evoluţia post-decembristă a municipiului Moreni a fost marcată de numeroasele decizii, mai mult sau mai 
puţin coerente, adoptate de la nivel central până la nivelul autorităţilor locale. În privinţa numărului de firme active, 
traiectoria este una continuu ascendentă până la nivelul anului 2008, când, pe fondul crizei economice mondiale 
pornește într-un trend descendent, care continuă până în zilele noastre : 

 
     Sursa datelor: Primăria municipiului Moreni 
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 Analiza delimitării activităţii economice la nivelul municipiului Moreni, arată că cifra de afaceri, obtinută de 
unităţile active, a fost de 291.451.887 lei, la nivelul anului 2013.  

 
                                                                 Sursa datelor: Primăria municipiului Moreni 
Cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri o deţin activităţile:  

-   Comerţ (44,6%)  
-   Industrie prelucrătoare (24,7%)  
-   Construcţii (10,3%)  
-   Tranzacţii, închirieri, servicii către întreprinderi (6,7%)  

Numărul mediu al salariaţilor din economia municipiului Moreni a avut o evoluţie permanent descendentă, 
dovadă a influenţei perioadelor de criză, dar şi a evoluţiei echipamentelor tehnologice:  
Numărul mediu al 
salariaţilor din: 

 1992 
(persoane) 

 1997 
(persoane) 

 2002 
(persoane) 

 2007 
(persoane) 

 2012 
(persoane) 

2017 
(persoane) 

Municipiul MORENI 24.033 10.528 7.178 4.903 3.645 3.488 
                                   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Indicii câştigului salarial real la nivelul locuitorilor judeţului Dâmboviţa (şi deci şi pentru locuitorii din Moreni) 
au avut o evoluţie fluctuantă, ilustrată de graficul alăturat : 

Indicii câştigului 
salarial real 

 1992 
(lei RON) 

 1997 
(lei RON) 

 2002 
(lei RON) 

 2007 
(lei RON) 

 2012 
(lei RON) 

 2017 
(lei RON) 

Total 1.184 1.412 1.488 1.570 1.736 2.000 

Masculin 1.257 1.495 1.583 1.666 1.820 2.057 

Feminin 1.101 1.325 1.396 1.474 1.651 1.944 
                                       Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 

2.4.3.Industria 
Municipiul Moreni este un oras industrial, din structura sa economică făcând parte unităţi economice 

importante la nivel national, ce asigură dezvoltarea în continuare a traditiei industriale. 
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         Industria este în continuă dezvoltare, astfel la nivelul municipiului Moreni industriile cu impact regional fiind: 
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, a constructiilor metalice si extractia hidrocarburilor cu serviciile conexe. 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte are ca unităţi reprezentative: S.C. RAVSTEDA CONF, S.C. SILUETE 
PROD, S.C. GABITEX.  

Fabricarea de constructii metalice şi construcţia de maşini are ca unităţi reprezentative: S.C. MECANICA 
Moreni, S.C. TEKNAUS, S.C. ABBAX ROM, S.C. POWERTEK COMPANY – mai toate unităţi situate în zona 
industrială.  

În ultima perioadă a crescut ponderea industriei costructiilor metalice si a articolelor din material plastic 
pentru construcţii, ca urmare a cererii pentru astfel de produse la nivelul localităţii (geamuri termopan cu structura din 
aluminiu sau din material plastic). 
 În perioada 2000-2013, evoluţia 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 creştere 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-şi 
activitatea sau chiar dispărând cu totul din peisajul industrial al urbei. 

 
                                      Sursa datelor: Primăria municipiului Moreni 

Cele mai multe investitii s-au înregistrat în comertul cu amănuntul si cu ridicata si în industria prelucrătoare. 
Dintre acestea, o pondere importantă în totalul investitiilor (73,0%), au reprezentat-o investitiile în echipamente 
tehnologice, mijloace de transport si aparate, în timp ce investitiile în constructii au avut o pondere de numai 5,9%. 
Investitiile în terenuri au o pondere de 1,2%, restul fiind imobilizări corporale în curs de execuţie. 

Principalele unităţi economice reprezentative la nivelul municipiului sunt : 
S.C. IMUT S.A., privatizata prin MEBO in 1994, a realizat lucrari de mare anvergura si inalta tehnicitate atit 

pentru tara, cit si pentru strainatate precum: podul rutier peste canalul Dunare - Marea Neagra (Agigea), podul rutier 
si de cale ferata peste Dunare (Cernavoda), platforma de foraj marin Sinoe, utilaje si instalatii pentru rafinaria Banias 
(Siria), Pancevo (Iugoslavia), Anatolia (Turcia), Zarqua (Iordania), echipamente pentru fabrica de cimnet Lafarge, 
Structuri metalice pentru  ASEA BROWN BOVERI. 

S.C. AUTOMECANICA Moreni, in prezent filiala CN ROMARM S.A., este cea mai renumita uzina 
constructoare de tehnica blindata pe roti din sud-estul Europei. Portofoliul actual de produse al uzinei cuprinde, ca 
produse principale, transportoare amfibii blindate, autospeciale de interventie, camion mediu multifunctional, auto-
vehiculul blindat de interventie antiterorista, produse fabricate conform standardului SR ISO 9001. 

OMV - PETROM S.A., ASSET VI Muntenia Central, a înregistrat rezultate notabile în activitatea de 
extractie a titeiului. S-au săpat sonde de mare adâncime care au confirmat existenta titeiului si gazelor, cum au fost 
sondele 1001, 5501, 6000, în anul 2002, numărul de sonde active fiind de 700 si 250 de sonde ajutătoare. 

Fiind ramura importantă a economiei municipiului Moreni, industria resimte cel mai acut actualele 
transformări. Capacităţile uneori supradimensionate în raport cu resursele si necesităţile economiei, s-au găsit în 
situatii dificile într-o economie care încearcă să se conformeze după legile cererii si ofertei. 
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Infiinţată în anul 1978, FABRICA DE CONFECTII a lucrat pentru mărci de renume international, precum: 
Facib, Versace, Linia Rodrigo, U.R.S.S., Franta : Pierre Cardin, Anglia, Germania: Boss, Heidemann, Adidas, 
Danemarca, Suedia. in 1986 productia fizica reprezenta 347 500 mii lei, depasindu-se cu mult planul stabilit prin 
sarcini impuse de stat. Acum, fosta SC COMO, actuala GAPIMEX activeaza în cadrul Parcului Industrial Moreni. 

SC PARC INDUSTRIAL MORENI cuprinde 27 de societăți comerciale si se afla în continuă dezvoltare si 
extindere, fiind una dintre principalele oportunități de investiții în zonă, cu facilităţi acordate atât de societate, cât si 
de administratia publică municipală. 

Pe grupe de mărime, agenţii economici activi aveau următoarea structură: 87,5% microîntreprinderi (0-9 
salariaţi), 9,6% întreprinderi mici (10-49 salariaţi), 2,5% întreprinderi mijlocii (50-249 salariaţi) şi 0,4% întreprinderi 
mari (peste 250 salariaţi). 

Din numărul total al societăţilor comerciale active, 46,0% funcţionau în comerţ, 14,1% în industrie, 11,5% în 
tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor, 9,0% în transporturi, 
depozitare şi comunicaţii, 8,5% în construcţii. 

Spre deosebire de agenţii economici de dimensiuni micro şi mici, concentraţi în proporţie însemnată în 
societăţile de dimensiuni mijlocii au desfăşurat preponderent activităţi în domeniul industriei şi construcţiilor. În ultima 
perioadă se constată o creştere a numărului societăţilor comerciale active înregistrate în special în sfera 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Paleta de activităţi industriale a municipiului este una diversă, de la o serie de activităţi care s-au menţinut 
pe toată perioada de analiză (fabricarea produselor de morărit, a pâinii sau altor produse alimentare, etc şi până la 
fabricarea produselor electronice), la unele care au funcţionat continuu o bună perioadă de timp, după care au 
dispărut (prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, fabricarea unor produse din cauciuc, lucrări de învelitori, 
şarpante, etc) sau unele care au funcţionat doar sporadic, având un ciclu de viaţă foarte restrâns (fabricarea altor 
articole de îmbrăcăminte şi accesorii, fabricarea echipamentelor de comunicaţii, sau lucrări de construcţii a altor 
proiecte inginereşti). 

La nivelul anului 2013 (singurul pentru care s-au găsit date statistice publicate), structura numărului de 
firme, la nivel de cod CAEN de două cifre, avea următoarea repartiţie: cu 29%, peisajul industrial era dominat de 
firmele ce activau în domeniul construcţiilor, fiind urmate, cu 21% de cele din domeniul construcţiilor metalice şi a 
produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii, 14%- lucrărili speciale de construcţii şi cu o pondere mai 
redusă industria alimentară (9%), tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor (7%). La polul opus se situează 
activităţi precum fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (2%) şi cea a altor mijloace de 
transport (vehicule militare - 1%). 

 
                                                              Sursa datelor: Primăria municipiului Moreni 
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Producţia industrială din anul 2016 a crescut în volum absolut cu 4,0% comparativ cu anul 2015. 
 Pe sectoare, producţia a înregistrat creşteri în industria producătoare de energie electrică şi termică, gaze şi 

apă (+14,3%) şi în  industria prelucrătoare (+4,6%), iar scăderi în industria extractivă (-7,6%). 
Grupată pe marile categorii economice, producţia a crescut faţă de anul 2015 la bunurile de folosinţă 

îndelungată cu 14,1%, la bunurile intermediare cu 2,2% şi cu 1,6% la bunurile energetice. 
Scăderi au înregistrat bunurile de capital (-46,1%) şi bunurile de uz curent (2,1%). 
Structura producţiei industriale pe principalele activităţi 

 
                                                                   Sursa datelor: Primăria municipiului Moreni 
Structura producţiei industriale în anul 2016 faţă de anul 2015 s-a modificat în sensul creşterii ponderii 

industriei textile la 2,4% de la 1,7%, a industriei de maşini şi echipamente la 21,6% de la 20,4%, a energiei electrice 
şi termice, gaze şi apă la 9,3% de la 8,4% şi a scăderii ponderii industriei extracţiei de petrol şi gaze la 9,4% de la 
10,7%, a industriei articolelor de îmbrăcăminte la 3,2% de la 5,3%. 

Impactul creşterilor semnificative menţionate asupra creşterii pe ansamblu a industriei prelucrătoare (+4,6%) 
a fost estompată de scăderile înregistrate în alte sectoare ale industriei prelucrătoare, precum: articole de 
îmbrăcăminte (-37,2%), maşini şi aparate electrice (-34,2%), prelucrarea lemnului (-18,6%), construcţii metalice (-
14,3%), etc. 

În anul 2016 cifra de afaceri realizată de întreprinderile industriale a crescut în termeni reali cu 7,7% faţă de 
anul precedent, consecinţă a creşterilor înregistrate în industria de energie electrică, termică, gaze şi apă (+10,5%) 
şi în industria prelucrătoare (+7,8%). 

În industria prelucrătoare, volumul cifrei de afaceri a crescut faţă de anul 2009 în special la construcţii 
metalice (+18,1%), metalurgie (+9,6%). 

Investiţiile realizate în anul 2016 de agenţii economici cu peste 50 salariaţi au însumat 354,5 mil.lei (RON).  
În anul 2016, pe tipuri de investiţii, ponderea cea mai mare au deţinut-o investiţiile în lucrările de construcţii 

noi (53,5% din total, fată de 44,0% cât reprezentau în anul 20015). 
Investiţiile în utilaje şi mijloace de transport deţineau 42,9% din total în anul 2016, comparativ cu 47,0% în 

anul 2015, în timp ce alte cheltuieli de investiţii reprezentau 3,6% faţă de 9,0% în anul 2015. 
În anul 2016, pe forme de proprietate ponderea cea mai mare a fost deţinută de investiţiile din sectorul 

majoritar privat cu 67,6% comparativ cu 64,5% cât deţinea în anul precedent. 
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 2.4.4. Agricultura 
   2.4.4.1. Fondul funciar 
  Evoluţia suprafeţei fondului funciar după modul de folosinţă şi forma de proprietate la nivelul municipiului 

Moreni se prezintă astfel : 

Modul de folosinţă pentru 
suprafaţa agricolă 

Forme de 
proprietate 

Ani în care există raportări statistice 

1990 
(hectare) 

 2000 
(hectare) 

 2005 
(hectare) 

 2010 
(hectare) 

 2014 
(hectare) 

Total 
Total 3.514 3.514 3.514 3.514 3.514 
Proprietate privată : : : 1257 1259 

Suprafaţă agricolă 
Total 957 957 957 957 957 
Proprietate privată : : : 700 702 

Suprafaţă arabilă 
Total 195 181 148 148 148 
Proprietate privată : : : 134 134 

Păşuni 
Total 464 478 389 389 389 
Proprietate privată : : : 146 148 

Fâneţe 
Total 77 121 404 404 404 
Proprietate privată : : : 404 404 

Vii si pepiniere viticole 
Total 7 7 1 1 1 
Proprietate privată : : : 1 1 

Livezi si pepiniere pomicole 
Total 214 170 15 15 15 
Proprietate privată : : : 15 15 

Terenuri neagricole 
Total : : : 2.557 2.557 
Proprietate privată : : : 557 557 

Păduri si vegetaţie forestieră 
Total : : : 1.897 1.897 
Proprietate privată : : : 426 426 

Ocupată cu ape, bălţi Total : : : 48 48 

Ocupată cu construcţii 
Total : : : 490 490 
Proprietate privată : : : 121 121 

Căi de comunicatii /căi ferate Total : : : 97 97 

Terenuri degradate si 
neproductive 

Total : : : 25 25 
Proprietate privată : : : 10 10 

                   Sursa datelor: Primăria municipiului Moreni și Institutul National de Statistică - Tempo online 
In Raportul Primarului pe ultimii ani, suprafata administrativ teritorială a municipiului Moreni este de 3.514 

ha, din care în intravilan cca. 610 ha.  
Suprafata agricolă din Moreni este de 957 ha, din care suprafaţă arabilă – 148 ha,   suprafaţă de livezi si 

pepiniere pomicole – 15 ha, suprafaţă de livezi si pepiniere viticole – 1 ha,   suprafaţă de păşuni – 389 ha, suprafaţă 
de fâneţe – 404 ha   

Vegetatia forestieră acoperă 1.897 ha. 
  
2.4.4.2. Principalii indicatori economici din agricultură 
Privit drept unul dintre sectoarele economice de bază ale unui sistem teritorial (agricultura, silvicultura şi 

pescuitul), în cadrul municipiului Moreni situaţia acestuia a cunoscut o dinamică spectaculoasă. Deşi la nivelul 
întregului sistem teritorial ponderea sectorului este redusă, totuşi anumite schimbări structurale s-au înregistrat pe 
parcursul perioadei de analiză, lucru ilustrat de cifrele de mai jos : 
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 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Număr firme 2 4 7 8 8 9 9 7 5 3 
Nr. salariaţi 24 11 10 11 20 18 11 10 10 . 
Cifră de  
afaceri (lei) 89389,7 376534,8 999726,0 1224020 2054624 1554927 1549893 1579281 1629708 1606174 

Profit (Lei) 9769,6 2320,5 119145,6 107636 62654 57171 1133 117009 13458  
                                                                       Sursa datelor: Primăria municipiului Moreni 
 Evoluţia numărului de firme din sectorul primar prezintă o dezvoltare ascendentă până în anul 2009, pornind 
de la 2 firme existente în anul 2000. În acel an, deşi existau două firme, ce aveau drept obiect de activitate cultivarea 
unor plante din culturi nepermanente şi activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor, doar aceasta din 
urmă era funcţională, cea dintâi neavând niciun salariat. Mai apoi, activităţile economice din municipiul Moreni au 
început să se diversifice, prin apariţia unor companii din domeniul creşterii animalelor şi păsărilor, până la 
exploatările forestiere. 

 
                               Sursa datelor: Primăria municipiului Moreni 

Evoluţia numărului de firme din Agricultură, silvicultură, pescuit şi servicii anexe cu specializare la nivel de 
cod CAEN de 4 cifre în perioada 2000-2013, conform datelor furnizate de Primăria municipiului Moreni: 

Activitate economică agricolă 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 

Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 1 1 1 1 1 1 0 

Creşterea cămilelor şi a camelidelor 0 0 0 1 1 1 0 

Creşterea păsărilor 0 1 1 1 1 1 1 

Creşterea altor animale 0 0 1 1 1 1 1 

Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 0 0 0 0 0 1 1 

Silvicultură şi alte activităţi forestiere 0 0 1 1 1 1 1 

Exploatarea forestieră 0 1 1 1 1 1 1 

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 1 1 2 2 2 2 2 

Număr toal de firme  2 4 7 8 8 9 7 
                                                                      Sursa datelor: Primăria municipiului Moreni 

Un indicator ilustrativ pentru activitatea din sectorul primar (agricultură, silvicultură, pescuit) este evoluția 
cifrei de afaceri a unităților economice de profil de pe raza teritorială a municipiului Moreni, al cărui trend a fost 
similar celorlalți indicatori din domeniu, adică oscilanți.   

Până în anul 2008, evoluţia cifrei de afaceri din sectorul primar din municipiul Moreni este una permanent 
crescătoare.  
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Dacă în anul 2000, valoarea acesteia era de 89.389,7 lei, în anul 2008 ajunge la 2.054.624 lei. După anul 
2008, cifra de afaceri coboară semnificativ și apoi se menţine relativ constantă, situându-se permanent în jurul valorii 
de 1.600.000 lei. 

Activitate 
economică 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Cultivarea altor plante din 
culturi nepermanente 2.201,1 160 300 0 0 0 0 0 

Creşterea cămilelor şi a 
camelidelor 0 0 0 1500 0 0 0 0 

Creşterea păsărilor 0 98.550 295.310,2 472.259 808.389 819.241 927.098 829.817 

Creşterea altor animale 0 0 15.864 49.524 54.019 598 0 0 

Activităţi auxiliare pentru 
producţia vegetală 0 0 0 0 0 22.095 89.515 66.136 

Silvicultură şi alte activităţi 
forestiere 0 0 23.895,1 6.428 0 0 0 0 

Exploatarea forestieră 0 122.865,4 654.608,8 576.905 744.925 681.205 613.095 710.221 

Activităţi de servicii anexe 
pentru extracţia mineralelor 87.188,6 154.959,4 9.747,9 117,404 447,291 26,754 0 0 

Total cifră de afaceri 89.389,7 376.534,8 999.726 1.224.020 2.054.624 1.549.893 1.629.708 1.606.174 

    Sursa : Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni 2016 
Privind sectoarele de activitate în care cifra de afaceri are printre cele mai însemnate valori, se pot aminti 

cele privind activităţile de servicii anexe pentru extracţia minereurilor, cele din cadrul exploatărilor forestiere şi 
creşterii păsărilor. 

Alături de acestea, la conturarea cifrei de afaceri mai concură şi alte domenii, precum cultivarea plantelor din 
culturi nepermanente, activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, silvicultura şi alte activităţi forestiere, cu 
precizarea că unele dintre acestea au dispărut (începând cu anul 2006, „cultivarea altor plante din culturi 
nepermanente” nu se mai regăseşte în lista codurilor CAEN aferente municipiului Moreni), altele au funcţionat doar o 
scurtă perioadă de timp (silvicultura şi alte activităţi forestiere funcţionează doar pe parcursul perioadei 2004-2007). 

 

VIII.1.4.4.3. Sectorul producției vegetale 
Suprafaţa arabilă a scăzut permanent, chiar dacă în general pe suprafeţele rămase s-au efectuat lucrările 

necesare, iar recoltele la hectar au fost în uşoară creştere. 
Suprafata  agricolă a municipiului Moreni, comparativ cu anii precedenti (în care au existat raportări 

statistice), a fost  ocupată cu următoarele principale culturi : 

Principalele suprafețe semănate 
cu culturiîn Moreni 

Ani în care există raportări statistice 

 1992 (hectare)  1997 (hectare)  2002 (hectare)  2003 (hectare) 

Porumb boabe 130 110 89 45 
Cartofi 4 20 20 10 
Legume 25 25 25 25 

   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Anii agricoli a fost fluctuanți din punct de vedere al producţiei agricole vegetale, înregistrându-se în general 

scăderi consistente aproape la toate culturile, determinate în special de condiţiile atmosferice nefavorabile ce au 
constat în temperaturi foarte ridicate şi secetă prelungită. 

Productia agricolă vegetală la principalele culturi a fost în anii în care au existat raportări statistice relativ 
bună şi este prezentată într-o evoluţie succintă :  
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Productia vegetală la 
principalele culturi în 
municipiul Moreni 

Ani în care există raportări statistice 

 1990 (tone)  1995 (tone)  2000 (tone)  2001 (tone)  2002 (tone)  2003 
(tone) 

Porumb boabe 420 520 267 267 285 144 
Cartofi 208 280 200 200 240 120 
Legume 158 326 260 196 149 450 

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Productia medie la hectar, la principalele culturi, a avut o evoluție fluctuantă, funcție, în principal, de factorii 

climatici, regimul de proprietate influențând în mică măsură evoluția acestui indicator :   

Principalele 
culturi 

Exploatații agricole pe 
forme de proprietate 

Productia medie la hectar în anii în care există raportări statistice 

Anul 2000 Anul 2010 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

Kilograme Kilograme Kilograme Kilograme Kilograme 

Porumb 
boabe 

Total exploatații, din care 1.033 3.928 2.983 2.889 4.817 
În explatații individuale 1.063 3.980 3.012 2.900 4.871 

Cartofi  
Total exploatații, din care 9.396 19.378 18.332 18.112 21.042 
În explatații individuale 9.395 19.433 18.332 17.888 20.882 

Legume 
Total exploatații, din care 11.229 18.072 19.364 19.999 20.524 
În explatații individuale 11.228 18.082 19.361 19.950 20.469 

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Productia totală de struguri şi de fructe a urmărit aceeaşi pantă descendentă : 

Producția totală din 
municipiul Moreni 

Ani în care există raportări statistice 
 1990 
(tone) 

 1995 
(tone) 

 2000 
(tone) 

 2001 
(tone) 

 2002 
(tone)  2003 (tone) 

Struguri 28 39 28 28 42 8 
Fructe 848 264 675 683 162 271 

                                                            Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 

2.4.4.4. Sectorul productiei zootehnice 
 Având în vedere scăderea efectivelor de animale de după 1990, s-a elaborat un program de stabilizare în 

functie de 2 criterii de bază:  
� posibilitățile concrete de asigurare a bazei furajere, optimizând evolutia efectivelor de animale cu 

asigurarea unei furajări raţionale;  
� eficienţa economică prin posibilitatea de valorificare a productiilor acestora . 

Efectivele de animale şi păsări existente la nivelul judeţului Dâmboviţa, comparativ pe mai mulţi ani arată 
că efectivele de animale au scăzut la toate speciile mari, respectiv la bovine, cabaline, porcine şi la ovine, doar la 
caprine și la păsări înregistrându-se creşteri. 

Categorii de 
animale Forme de proprietate 

Ani 
1990 

(număr) 
2000 

(număr) 
 2010 
(număr) 

 2015 
(număr) 

 2017 
(număr) 

Bovine,  
din care: 

Total 122.200 73.615 37.441 34.941 30.614 
Sector privat din care: 61.700 72.982 37.409 34.922 30.579 
Exploatatii agricole individuale 61.700 71.990 35.929 34.005 29.498 

Vaci, juninci, 
bivoliţe  

Total : 49.647 28.010 26.l207 24.177 
Sector privat din care: : 49.342 27.990 26.192 24.163 
Exploatatii agricole individuale 35.500 48.810 27.099 25.693 23.297 
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Porcine 
Total 154.800 92.671 125.857 89.969 69.086 
Sector privat din care: 69.000 90.444 125.819 89.945 69.015 
Exploatatii agricole individuale 69.000 66.336 120.577 83.100 61.680 

Ovine 
Total 168.000 42.371 59.552 59.172 61.636 
Sector privat din care: 87.700 40.510 59.034 58.540 61.361 
Exploatatii agricole individuale 87.700 40.302 58.836 58.538 61.361 

Caprine 
Total 21.357 8.024 22.403 28.270 28.235 
Sector privat din care: : 8.024 22.403 28.270 28.093 
Exploatatii agricole individuale : 8.015 22.326 28.241 27.995 

Cabaline 
Total 14.500 18.519 13.803 10.832 9.560 
Sector privat din care: : 18.446 13.803 10.825 9.560 
Exploatatii agricole individuale : : 13.799 10.822 9.558 

Păsări 
Total 6.419.100 2.767.834 3.779.788 3.240.376 3.046.718 
Sector privat din care: 1.273.000 2.752.159 3.779.788 3.240.376 3.046.718 
Exploatatii agricole individuale 1.273.000 1.788.102 1.842.888 1.141.258 1.169.293 

Familii albine 
Total 28.900 14.820 28.129 30.412 28.095 
Sector privat din care: 27.400 14.820 28.129 30.412 28.095 
Exploatatii agricole individuale 27.400 14.795 27.933 30.412 28.095 

   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
La nivelul municipiului Moreni, situaţia efectivelor de animale în anii pentru care există raportări statistice a 

evoluat astfel : 

Principalele categorii 
de animale Forme de proprietate 

Ani în care există raportări statistice 
 1992 
(număr) 

 1997 
(număr) 

2002 
(număr) 

 2003 
(număr) 

Bovine 
Total 412 498 452 477 
Gospodăriile populatiei 412 496 445 468 

Porcine 
Total 840 611 490 459 
Gospodăriile populatiei 818 540 486 451 

Ovine 
Total 1.241 665 262 313 
Gospodăriile populatiei 1.241 665 262 313 

Păsări 
Total 8.633 9.120 14.615 14.615 
Gospodăriile populatiei 8.633 9.120 14.615 14.615 

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Efectivele de animale şi păsări existente la nivelul municipiului Moreni, comparativ pe mai mulţi ani arată că 
efectivele de animale au avut aceeaşi evoluţie ca la nivelul judeţului, respectiv au scăzut la toate speciile mari 
(bovine, porcine, ovine) doar la la păsări înregistrându-se creşteri. 
 În ceea ce priveşte evoluţia la principalele produse agricole animale la nivelul crescătorilor persoane fizice şi 
juridice din municipiul Moreni, acestea se prezintă astfel:  

Principalele produse agricole animale Unităţi de măsură 
Ani în care există raportări statistice 
 1992  1997  2002 2003 

Greutatea animalelor sacrificate pt. consum Tone greutate vie 272 267 292 268 
Productia de lapte de vacă si bivoliţă Hectolitri (100 l) 5.767 8.311 7.686 8.609 
Productia de lână Kilograme 2.765 1.900 600 700 
Productia de ouă Mii bucăți 951 877 1436 1333 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online  
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 Cu privire la volumul forţei de muncă din agricultură, lucrurile nu stau deloc bine, în ceeace priveşte numărul 
de salariaţi din domeniu, acesta fiind cu mult sub nivelul potenţialului teritoriului: 

Forţa de muncă 
din agricultură 

Ani în care există raportări statistice 
 1998  2002  2007  2010  2011 

1000 unităţi 
anuale de 

muncă (UAM) 

1000 unităţi  
anuale de 

muncă (UAM) 

1000 unităţi  
anuale de 

muncă (UAM) 

1000 unităţi  
anuale de 

muncă (UAM) 

1000 unităţi 
anuale de 

muncă (UAM) 
Total 3.460 2.765 2.205 1.573 1.502 
Nesalariaţi 3.151 2.478 1.994 1.349 1.345 
Salariaţi 309 287 211 224 157 

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 

 2.4.5. Transporturi, turism, comerț si servicii 
 Domeniul transporturilor, comerțului, turismului și prestărilor de servicii, mai ales comertul cu amănuntul, a 
fost ramura economică cu cea mai rapidă dezvoltare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judet, 
implicit din al doilea său oraş ca mărime. 

Judeţul Dâmboviţa Clasa de mărime  
a întreprinderilor 

Ani în care există raportări statistice 
 1997 
(număr) 

 2002 
(număr) 

 2007 
(număr) 

 2008 
(număr) 

Comerț și servicii 

Total 3771 2423 3115 3248 
0-9 persoane 3659 2243 2887 3017 
10-49 persoane 91 165 214 212 
50-249 persoane 17 15 13 18 
250 persoane si peste 4 : 1 1 

Turism, hoteluri si restaurante 

Total 136 148 220 254 
0-9 persoane 126 131 199 226 
10-49 persoane 8 16 20 27 
50-249 persoane 2 1 1 1 

Transporturi, depozitare si 
comunicatii 

Total 128 217 634 743 
0-9 persoane 110 194 581 696 
10-49 persoane 8 17 47 42 
50-249 persoane 8 6 6 4 
250 persoane si peste 2 : : 1 

   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
În Moreni functionau la nivelul anului 2014 un număr de 443 societăţi comerciale, din care:  
           - S.R.L.  -    435  
           - S.A.     -        7  
           - S.N.C.  -       1  
şi 146 de PF, AF si înteprinderi individuale, astfel :  
 -  P.F.       -    32  
 -  A.F.      -    34  
 -  Întreprinderi individuale  -   80 
Cele mai multe firme sunt înregistrate la categoria “Comerţ cu amănuntul”, începând cu anul 2009 

numărul lor scăzând, în 2014 inregistrându-se mai puţin de 300 de firme încadrate la această activitate. Se observă 
numărul în scădere al firmelor din acest domeniu de activitate, o posibilă cauză a fluctuaţiei fiind impunerea 
legislaţiei europene, care este mult mai restrictivă. 

La categoria “Comerţ cu ridicata” s-au înregistrat creşteri în perioada 2000–2006, practic numărul lor 
dublându-se, iar din 2007 se constată un regres, numărul lor scăzând semnificativ. 
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Se înregistrează o scădere importantă în domeniul serviciilor sociale. 
Analizând evoluţia procesului inflaţionist la nivelul localităţii Moreni se constată o uşoară creştere, bazată pe 

o creştere a ratei inflaţiei şi o scădere la rata de consum : 

Indicator 
Analiza procesului inflaţionist Rata medie lunară a inflaţiei 

Dec. 2016 / Dec. 2015 Dec. 2017 / Dec. 2016 1.01. – 
31.12.2016 

1.01. – 
31.12.2017 

Total comerţ / servicii       100,39 103,88 : 0,3 
Mărfuri alimentare 107,33 103,36 0,1 0,3 
Mărfuri nealimentare 97,23 105,02 -0,1 0,3 
Servicii 95,85 102,08 -0,2 0 

                                                  Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Ca urmare, numărul bunurilor de folosinţă îndelungată la 1000 locuitori a avut o evoluţie într-o creştere 

permanentă, dar lentă, cu unele excepţii : 

Principalele bunuri de folosinţă îndelungată  
la 1000 locuitori 

Ani în care există raportări statistice 
 1995 

(număr) 
 1997 

(număr) 
 2002 

(număr) 
 2007 

(număr) 
Aparate de radio 306 326,9 432,5 805,1 
Televizoare 224,7 233,7 327,7 531,6 
Televizoare color 61,5 88,8 : : 
Frigidere (inclusiv congelatoare) 196,4 204,3 243,5 374 
Maşini de gătit cu gaze 160,6 174,3 210,9 367,6 
Maşini electrice de spălat rufe 147,7 149,6 169 265,5 
Aspiratoare de praf 86,8 95,2 114,2 213,7 
Maşini de cusut 95,7 91,2 78,2 64,9 
Biciclete 129,3 108,9 108 166 
Motociclete si motorete 13,9 13,8 9,5 1,9 
Magnetofoane si casetofoane 35,2 : : : 
Autoturisme 92,8 109,9 110,9 129,8 
Abonamente la telefon (în reţeaua de telefonie fixă) 
ce revin persoanelor fizice 116,9 135,7 174,3 169,3 
Abonamente TV 184,1 178,4 150,6 257 
Telefoane mobile : 9,7 234,2 1062,5 
                                   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Consumul mediu anual, pe locuitor, la principalele produse alimentare si băuturi a oscilat de la etapă la 
etapă, situându-se însă, cu mici excepții, pe un trend permanent ascendant : 

Consumul annual pe locuitor la  
principalele produse alimentare si băuturi 

Unități de 
măsură 

Ani 
 1990  2000  2010  2015  2017 

Grâu, secară în echivalent boabe Kilograme 170,0 170,3 171,5 163,4 163,2 
Porumb în echivalent boabe Kilograme 40,3 45,2 36,7 42,3 40,4 
Orez în echivalent boabe Kilograme 3,3 4,2 3,0 5,2 4,2 
Grâu, secară în echivalent făină Kilograme 127,5 127,7 128,6 122,6 122,4 
Porumb în echivalent mălai Kilograme 21,7 33,9 27,5 31,7 30,3 
Cartofi Kilograme 59,4 86,5 103,9 98,3 96,6 
Tomate Kilograme 44,1 31,4 40,0 38,6 37,6 
Ceapă uscată Kilograme 12,2 15 19,7 21,0 19,9 
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Varză Kilograme 22,0 30,3 42,5 42,1 42,6 
Rădăcinoase comestibile Kilograme 7,4 10,4 12,7 14,2 14,4 
Ardei Kilograme 7,5 7,6 12,4 11,9 12,7 
Mazăre verde Kilograme 4,0 1,1 1,3 1,4 2,2 
Fasole verde Kilograme 1,3 2,0 2,3 3,0 3,7 
Castraveti Kilograme 3,3 4,4 7,9 9,1 10,1 
Alte legume Kilograme 9,0 12,7 16,9 17,2 18,9 
Mere Kilograme 27,0 16,1 22,5 25,9 26,3 
Prune Kilograme 5,8 4,4 5,1 4,6 4,8 
Caise - zarzăre Kilograme 2,0 1,2 1,3 1,9 2,2 
Cirese - vişine Kilograme 3,0 2,9 3,5 3,8 3,1 
Piersici - nectarine Kilograme 3,0 1,2 1,6 5,9 6,6 
Struguri Kilograme 7,4 4,9 5,4 6,9 7,9 
Fructe meridionale si exotice Kilograme 4,9 9,1 20,9 29,8 34,7 
Pepeni Kilograme 12,3 17,9 25,9 20,9 23,3 
Zahăr si produse din zahăr (inclusiv miere) Kilograme 27,3 23 23,4 25,6 25,7 
Carne si produse din carne proaspătă Kilograme 56,9 42,9 59,9 63,4 68,4 
Carne de bovine Kilograme 10,9 7,3 5,7 6,3 4,9 
Carne de porcine Kilograme 25,1 20,4 33,3 31,3 36,1 
Carne de ovine caprine Kilograme 3,1 2,4 2,3 2,2 2,3 
Carne de pasăre Kilograme 17,3 12,6 18,2 23 24,9 
Organe comestibile Kilograme 4,1 3,4 3,6 3,0 3,1 
Grăsimi vegetale si animale (greutate brută) Kilograme 18,2 16,5 22 21,5 22,1 
Grăsimi de porcine (greutate brută) Kilograme 3,0 3,1 3,0 2,3 2,3 
Ulei comestibil (greutate brută) Kilograme 11,5 10,7 15,4 14,6 14,5 
Unt (greutate brută) Kilograme 2,1 0,3 0,6 1,0 1,2 
Margarină (greutate brută) Kilograme 1,6 2,4 3,0 3,6 4,1 
Grăsimi vegetale si animale (100% grăsimi) Kilograme 16,2 14,9 20,1 19,3 19,9 
Grăsimi porcine (100% grăsimi) Kilograme 2,4 2,5 2,3 1,8 1,8 
Ulei comestibil (100% grăsimi) Kilograme 10,9 10,2 14,7 13,8 13,8 
Unt (100% grăsimi) Kilograme 1,6 0,2 0,5 0,7 0,9 
Margarină (100% grăsimi) Kilograme  1,3 2,0 2,6 3,0 3,4 
Lapte si produse din lapte (exclusiv unt) Kilograme 180,5 198,8 244,2 250,7 251,4 
Ouă Bucăţi 246 208 253 262 255 
Peste si produse din peste echivalent peşte proaspăt Kilograme 5,1 2,6 4,9 5,5 6,3 
Vin si produse din vin Litri 18,5 23,2 22,2 19 21,8 
Bere Litri 43,5 55 81,3 88,3 89,5 
Băuturi alcoolice distilate (alcool 100%) Litri alcool  3,2 1,8 1,7 1,3 1,5 
Băuturi nealcoolice Litri 18,9 51,3 163,7 179,3 213,2 
Consum total de alcool (alcool 100%) Litri alcool 7,6 7,3 8,0 7,9 8,6 

                                                    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Sectorul transport, turism, comert si servicii rămâne sectorul dominant în perioada post decembristă, având 

cea mai rapidă dezvoltare la nivelul întregului sistem teritorial Moreni.  
Acesta este unul dintre cele mai dinamice şi cele mai active sectoare din economie, datorită elasticităţii sale 

şi a capacităţii de a absorbi rapid componente din celelalte sectoare economice de activitate.  
Totodată acest sector dezvoltă şi o mare capacitate de auto-adaptivitate, fiind capabil să se readapteze 

rapid, în funcţie cerinţele sectorului. 
2.4.5.1. Transporturi  
Sistemele de transport au avut dintotdeauna un rol important în facilitarea legăturilor interne, în cadrul 

sistemelor teritoriale, dar şi externe, între acestea, cu cele învecinate sau aflate pe anumite paliere (inferior sau 
superior). 
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Evoluţia principalilor indicatori din domeniul transporturi este ilustrată în tabelul de mai jos, care arată atât 
perioade de creştere cât şi de scădere ale acestora: 

Indicatori din domeniul 
transporturi 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 

Număr de firme  4 4 8 10 15 12 8 10 7 

Număr de salariaţi 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 : Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni 2016 

Evoluţia numărului de firme în domeniul transporturilor pentru municipiul Moreni a fost în creştere până în 
anul 2008, iar aceasta a fost strâns corelată cu dinamica sistemului teritorial, în ansamblul său, înţelegând-se prin 
dinamică, creşterea continuă a celorlalte ramuri de activitate economică din municipiu, până la instalarea crizei 
economice globale. Astfel, numărul de firme din transporturi a crescut de la 4 în anul 2000, la nu mai puţin de 15 în 
anul 2008, apoi, odată cu comprimarea activităţilor economice şi 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. 

 
                                       Sursa datelor : Primăria municipiului Moreni 
Cifra de afaceri s-a situat în creştere continuă până în anul 2008, aceasta a evoluat de la 537.304,9 lei în 

anul 2000 la 2.689.551, după acest an diminuându-se treptat pană în anul 2011, când se cifrează la 1.505.975 lei, 
revenindu-şi în 2012 la valoarea de 2.369.710 lei, după care se prăbuşeşte brusc în 2012, ajungând la 569.170 lei, 
valoare apropiată de cea de la începutul intervalului (anul 2000). 

 
   Sursa : Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni 2016 
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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 şi cele mai mari 
cifre de afaceri : 

Structura cifrei de afaceri  
din domeniul transporturilor 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Transporturi urbane, suburbane şi 
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 călatori  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 : Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni 2016 

 

2.4.5.2. Turismul  
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 şi intensitate, astfel încât să nu perturbe activitatea celorlalte componente ale sistemului teritorial. Pentru ca 
acest deziderat să poată fi îndeplinit, autorităţile locale trebuie să identifice toate resursele turistice, atât cele 
valorificate cât şi cele nevalorificate, de care sistemul teritorial dispune, şi să le valorifice într-un mod eficient. 

Resursele turistice naturale ale Municipiului Moreni se referă, în principal, la varietatea peisagistică a 
reliefului și suprafeţele forestiere din perimetrul localităţii şi din împrejurimile acesteia, care sunt adevărate oaze de 
relaxare pentru locuitorii municipiului. Printre acestea putem aminti Pădurea Tisa, Pădurea Plaşa, Pădurea Hula 
Pâscov, Pădurea Bana, Pădurea Nisipoasa şi Pădurea Cervenia, toate acestea formate din specii de foioase. 

O resursă importantă, încă nevalorificată din punct de vedere turistic şi economic este cea de sare, prezentă 
datorită apartenenţei tectonice zonei cutelor diapire, perimetrul localităţii desfăşurându-se în zona sâmburelui de 
sare din axul anticlinalului diapiric Gorgota-Moreni- Filipeşti. Acestea apar la suprafaţă, pe o lungime de circa 6 km, 
în zona Gura Ocniţei-Moreni- Bana-Piscuri. 

Varietatea resurselor turistice naturale este completată de prezenţa, în municipiul Moreni, a elementelor 
antropice cu vocaţie turistică, printre acestea putându-se aminti Biserica “Schimbarea la Faţă”, ctitorită în secolul al 
XlX-lea (1868), Biserica cu dublu hram “Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Dimitrie”, din cartierul Stavropoleos, 
ctitorită în secolul al XlX-lea, Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, ce marchează luptele din perioada 
1916-1918, cărora li se mai pot adăuga câmpurile de sonde de foraj şi de extracţie a ţiţeiului, Muzeul de artă şi 
tradiţii, situat în incinta Scolii Generale Nr. 1, Ruinele Cazematei Nemţilor, precum şi ruinele unor tuneluri ce legau 
Moreniul de Ploieşti. 

Baza de cazare existentă la nivelul municipiului Moreni este formată dintr-un singur hotel, unitate de primire 
turistică, cu anumită vechime şi tradiţie, ce a asigurat primirea turiştilor în bune condiţii. 

Baza de cazare existentă la nivelul 
municipiului Moreni 

Ani 
1990 2000 2010 2015 2016 2017 

(număr) (număr) (număr) (număr) (număr) (număr) 

Număr unități 
Total, din care 1 1 1 1 1 1 
Hoteluri 1 1 1 1 1 1 

Număr locuri 
de cazare 

Total, din care 78 18 58 90 90 90 
În hoteluri 78 18 58 90 90 90 

                                              Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
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În privinţa numărului de locuri de cazare, modificările survenite s-au păstrat în limita aceleiaşi structuri. 
Numărul, mai mic sau mai mare, al locurilor de cazare din incinta structurii, pe parcursul timpului, a fost influenţat de 
activitatea desfăşurată de societatea care administrează hotelul. 

O analiză mai detaliată asupra capacităţii de cazare lunare (exprimată în număr de locuri / zile), pentru 
ultimii doi ani (2017 şi 2018), prezintă aceleaşi variaţii reduse de la o lună la alta (tabelul de mai jos) : 
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                                Sursa datelor : © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
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. 
Activitatea în structurile de primire turistică din municipiul Moreni, respective sosirile turistice și înnoptările se 

menţin într-un număr relativ constant după 2002, după o creştere spectaculoasă la 2487 turişti, faţă de 2001, an în 
care numărul de turişti în municipiul Moreni era de doar 480.  

Schimbările produse la nivelul sistemului (organizarea curselor de motocros, dar şi întâlnirile oamenilor de 
afaceri) determină o anumită circulaţie turistică, circulaţie care se păstrează constantă până în prezent.  

Activitatea în structurile de 
primire turistică din 
municipiul Moreni 

Ani 
2001 2005 2010 2015 2016 2017 

(persoane) (persoane) (persoane) (persoane) (persoane) (persoane) 
Sosiri ale 
turiștilor 

Total 480 2.480 2.434 2.103 2.617 3.010 
Hoteluri 480 2.480 2.434 2.103 2.617 3.010 

Înnoptări ale 
turiștilor 

Total 480 2.480 2.434 2.103 2.617 3.010 
Hoteluri 480 2.480 2.434 2.103 2.617 3.010 

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Până în 2008, tendinţa a fost de uşoară creştere, după care, din 2008, după criza economică, urmează o 

scădere, care se stopează la nivelul anului 2014, urmând o creștere firească. 

 
   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
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Evoluția fluctuantă se datorează și faptului că locaţia nu dispune de unităţi de alimentaţie publică clasificate, 
iar pentru buna desfăşurare a unei activităţi turistice, pentru asigurarea unui anumit grad de confort şi securitate 
pentru turişti, ar trebui ca unităţile existente să fie clasificate, iar cele nou construite să respecte normele şi 
standardele internaţionale 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 menţiunea că această opţiune ar 
necesita, pe viitor, efectuarea unor studii geologice şi de impact mult mai amănunţite.  

Un alt aspect important, identificat în cadrul punctelor slabe îl constă şi lipsa la nivelul sistemului teritorial 
Moreni a unui centru de informare turistică, dotat cu materiale de informare, de tipul pliantelor, broşurilor sau a 
hărţilor turistice, care să fie prezentate şi oferite vizitatorilor de către un personal pregătit în domeniul turismului. 
Acesta ar trebui să prezinte, în mod obiectiv, oferta turistică a zonei, posibilităţile de cazare, de alimentaţie publică şi 
de agrement turistic a zonei. 

2.4.5.3. Comerț și prestări servicii  
În tabelul de mai jos este ilustrată evoluţia până în anul 2013 a principalilor indicatori din cadrul acestui 

important sector de activitate, având ca bază anul 2000 : 
 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 213032 1030168 2196630 5264893 9271406 7545339 6909290 6214871 - 
Total cifra afaceri 7189075 16430833 39945047 71155872 150089129 96813858 105205895 110908460 224765039 
    Sursa : Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni 2016 

Evoluţia numărului de firme din sectorul comerțului și serviciilor, cunoaşte o evoluţie ascendentă în perioada 
2000 - 2008, după care începe să-şi reducă treptat din tendinţa de creştere 

Dacă în anul 2000 erau cu puţin 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 domeniul serviciilor. După 2008, numărul acestora va scădea 
continuu, în anul 2013 activau în domeniul comerțului și serviciilor 187 de companii. 

Analizând detaliat obiectul de activitate, există o reprezentativitate teritorială largă, în cadrul municipiului 
Moreni, a celor cu activitate în comerţul cu amănuntul : 
                           Obiectul de activitate 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 5 6 11 13 16 13 16 13 

Comerţ cu ridicata (comerţ cu autovehicule şi motociclete) 5 7 9 14 23 18 17 17 
Comerţ cu amănuntul excepţie autovehicule, motociclete 63 74 98 113 135 117 101 80 
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 10 11 12 17 21 19 17 10 
Activităţi de editare 1 1 1 1 2 2 1 0 
Telecomunicaţii 0 0 1 3 3 3 2 2 
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 1 1 1 1 3 3 2 2 
Tranzacţii imobiliare 1 2 2 3 4 4 8 7 
Activităţi juridice şi de contabilitate 1 1 2 4 5 5 2 2 
Activităţi direcţii, birouri și  administrative centralizate 0 1 5 8 11 10 7 4 
Activităţi de arhitectură, inginerie, testări şi analiză tehnică 3 3 3 4 8 7 11 11 
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 1 1 1 1 4 4 3 2 
Învăţământ 0 0 0 1 1 1 2 1 
Activităţi referitoare la sănătatea umană 2 3 6 6 7 7 6 7 
Activităţi de asistenta socială, fără cazare 0 0 0 0 0 0 1 1 
Activităţi de biblioteci, arhive, muzee, activităţi culturale 0 0 0 0 1 1 1 1 
Activităţi sportive, recreative şi distractive 1 1 2 2 2 4 4 4 
Reparat calculatoare, articole personale uz gospodăresc 3 3 3 3 3 2 2 2 
    Sursa : Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni 2016 
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De asemenea, ca şi în cazul celorlalte sectoare economice din sistemul teritorial Moreni, şi în cazul 
serviciilor au fost anumite companii care au apărut în ultima perioadă, altele care au funcţionat la începutul perioadei 
de analiză, după care şi-au încetat activitatea de prestări servicii la finele perioadei, dar şi 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 supravieţuiască pe piaţă, în condiţiile unei economii capitaliste, dominată de o concurenţă acerbă. 

 
   Sursa : Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni 2016 
Ca reprezentativitate teritorială, este respectată proporţia, astfel că cele mai mari cifre de afaceri le 

înregistrează tot activităţile de servicii de comerţ cu ridicata. 
  

 2.4.6. Activităţi financiar-bancare 
In evolutia sa, sistemul bancar a parcurs faza de specializare si sectorizare. 
In acest context, specializarea bancară poate fi privită ca fiind orientarea activităţii diferitelor bănci doar spre 

anumite servicii, operatiuni, produse bancare. 
Noţiunea de sectorizare poate fi definită, ca fiind un tip aparte de specializare ce constă în orientarea băncii 

spre anumite domenii de activitate economică (sectoarele economiei nationale). 
Sistemul bancar se află într-o continuă interactiune cu mediul economic, din care preia intrări sub diferite 

forme (resurse umane, resurse financiare, informatii) pe care le prelucreaza în vederea obtinerii iesirilor (produse si 
servicii bancare, informatii financiar-bancare).  
             Altfel spus, sistemul bancar este un sistem deschis.  

In Moreni, începând din 1990, sistemul bancar a fost supus unui intens proces de restructurare, in vederea 
sustinerii tranzitiei la economia de piaţă. Restructurarea si dezvoltarea sistemului bancar este un proces amplu si 
complex desfasurat, in principal, pe două laturi: cea institutională si cea functională. 

Astfel, restructurarea institutionala a sistemului bancar a cuprins, pe de o parte, reorganizarea Bancii 
Nationale si transformarea acesteia într-o adevarata bancă centrală, iar pe de alta parte, dezvoltarea unei retele de 
bănci comerciale. Acest lucru s-a realizat atât prin modernizarea si dezvoltarea băncilor existente, cât si prin 
înfiintarea de bănci noi cu capital de stat, privat sau mixt, dar si cu participare de capital străin. 

Ca urmare a cadrului juridic creat, într-un timp scurt, alături de băncile existente au apărut bănci noi. 
Indiferent de originea fondurilor, băncile desfăşoară aceeaşi gamă de servicii, atât pentru agentii economici de stat, 
cât si pentru cei privati. Se poate observa că băncile cu capital privat sprijină cu prioritate procesul privatizării. 
Băncile de stat au încă tendinta să-şi concentreze atentia asupra domeniilor în care au detinut monopolul 
operatiunilor bancare. 

Băncile noi au posibilitatea derulării, încă de la început, a unei activităţi bancare moderne, informatizate si a 
atragerii celor mai profitabile companii nou înfiintate, în calitate de clienţi. Nu în ultimul rând, au avut sansa de a 
decide, pe baza cadrului legal creat, al conditiilor concrete existente în economie si al studiilor de marketing 
efectuate, genul de operatiuni bancare cărora doresc să le acorde o atentie deosebită, în cadrul activităţii de 
ansamblu a băncii. 



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 59 
 

Lista principalelor instituţii bancare din municipiu arată astfel: 
BRD “Groupe Societe Generale” – Sucursala Moreni 
Banca Comercială Română – Sucursala Moreni 
Raiffeisen Bank – Agenţia Moreni 
Western Union Moreni 
Bancpost Sucursala Moreni 
CEC Bank – Agenţia Moreni 
Cooperativa de credit – Banca Populară Moreni 
Trezoreria Moreni 
Casa de Ajutor Reciproc Moreni 
Astra Asigurări - Agenţia Moreni 
Allianz-Tiriac Asigurări – Agenţia Moreni  
 

2.5.Dotări social-culturale 
 2.5.1.Invăţământ si cercetare 

� Invăţământ  preuniversitar 
Învăţământul reprezintă un factor fundamental de progres şi o componentă dintre cele mai importante în 

patrimoniul spiritual al unei ţări civilizate.  
Primele şcoli săteşti dijn Moreni datează din secolul al XIX – lea. S-au găsit date legate de învăţământul din 

perioada anterioară legii lui Cuza, datorită acelor înaintaşi care, având oarecare cunoştinţe, adunau în câte o odăiţă 3-
4 băieţi ai consătenilor şi-i învăţau cetirea şi socoteala. 

În 1914 s-a construit primul local de şcoală în satul Moreni, destinat numai acestui scop, iar în localitatea 
Stavropoleos şcoala se înfiinţează mult mai târziu, după 1918. Deci, în anul 1920, erau în Moreni două şcoli mixte: 
aceea din satul Moreni, cu patru posturi de învăţători şi cealaltă din Stavropoleos cu două posturi. 

Pentru comparaţie, infrastructura scolară a municipiului Moreni este formată astăzi din 7 grădiniţe, 4 scoli 
generale si 2 licee, cu un număr aproximativ de 5.000 copii si elevi. 

În municipiul Moreni, învăţământul este organizat într-un sistem complex, care poate asigura şcolarizarea la 
toate nivelurile. 

Unităţile de învăţământ 
 În ultimii ani, numărul unităţilor de învăţământ din municipiul Moreni nu a fost constant, înregistrându-se 

schimbări, pe alocuri majore: 

Unităţi de învăţământ din municipiul  
Moreni pe niveluri de instruire 

Ani 
 1992 
(număr) 

 2002 
(număr) 

 2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2017 
(număr) 

Total 18 13 9 7 6 
Preşcolar 8 7 3 2 1 
Primar si gimnazial (inclusiv special) 4 4 4 3 3 
Licee 2 2 2 2 2 
Scoli de arte si meserii 2 : : : : 
Scoli postliceale 1 : : : : 
Scoli tehnice de maistri 1 : : : : 

            Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 În ceea ce priveşte numărul de săli de clasă, cifrele la nivelul municipiului s-au menţinut relativ constante, cu 
mici variaţii : 

Indicator 

Ani 
 1993 

(număr săli 
clasă) 

 2002 
(număr săli 

clasă) 

 2007 
(număr săli clasă)

 2012 
(număr săli 

clasă) 

 2017 
(număr săli 

clasă) 
Săli de clasă 139 133 143 132 152 

           Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
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  In ceeace priveşte laboratoarele şcolare, numărul acestora s-a menţinut relativ constant, chiar în condiţiile 
dispariţiei şcolilor postliceale, a celor de arte şi meserii şia celor de maiştri :    

Indicator 
Ani 

1993 
(număr)  

 2002 
(număr) 

 2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2017 
(număr) 

Laboratoare şcolare 23 25 24 18 20 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Unul dintre indicatorii cu o evoluţie pozitivă pe perioada din ultimii ani este acela al numărului PC-urilor 
utilizate în procesul de învăţământ : 

Indicator 
Ani 

2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2015 
(număr) 

 2016 
(număr) 

 2017 
(număr) 

Număr PC-uri în unităţi şcolare 174 220 260 275 280 
   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Analizând evoluţia numărului de ateliere şcolare, constatăm o scădere accentuată, urmare a dorinţei 

tinerilor de a urma studii teoretice, cu perspectiva unui titlu şi a unei licenţe :  

Indicator 
Ani 

 1993 
(număr) 

 2002 
(număr) 

 2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2017 
(număr) 

Ateliere şcolare 20 22 11 9 5 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Evolutia numărului de săli de gimnastică, ce ajută la întreţinerea unui echilibru în starea de sănătate în 
procesul de învățământ preuniversitar la nivelul scolilor si liceelor este structurat sintetic astfel: 

Indicator 
Ani 

 2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2015 
(număr) 

 2016 
(număr) 

2017 
(număr) 

Săli de sport şcolar 4 9 5 7 4 
               Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 După cum se observă, şcoala morenară a fost supusă de-a lungul timpului unor transformări extrem de 
active în ceea ce priveşte infrastructura, adaptându-se nevoilor de etapă ale învăţământului, chiar dacă nu 
întotdeauna a existat o strategie clară în domeniu. 

           Populaţia şcolară  
La începutul anului şcolar 2017/2018 populaţia şcolară a fost de 3.278 persoane, în scădere cu 1.287 

persoane faţă de anul deceniului precedent de raportare (2007). 
În perioada analizată, ponderea cea mai mare a deţinut-o populaţia şcolară din învăţământul primar şi 

gimnazial (46,1%), urmată de învăţământul liceal (38,8%), şi cel preşcolar (13,1%). 
Evoluţia populaţiei şcolare pe nivel de învăţământ la nivelul municipiului Moreni : 

Niveluri de instruire 
Ani 

 1992 
(număr)  

 2002 
(număr) 

 2007 
(număr)  

 2012 
(număr)  

 2017 
(număr)  

Total 6.500 5.572 4.565 3.717 3.278 
Copii înscrisi în creșe : : : : 40 
Copii înscrisi în grădiniţe 675 535 531 477 336 
Elevi în învăţământul preuniversitar 5.825 5.037 4.034 3.240 2.902 
Elevi în învăţământul primar si gimnazial  2.998 2.458 1.720 1.614 1.473 
Elevi în învăţământ liceal 1.841 2.001 1.920 1.593 1.297 
Elevi în învăţământ profesional si de ucenici 843 523 394 33 132 
Elevi în învăţământul postliceal 25 25 : : : 
Elevi în învăţământul de maiştri 118 30 : : : 

   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
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În general, populaţia şcolară a cunoscut în perioada analizată (1992 – 2010) un regres numeric de 49,57%, 
cu o rată anuală de scădere de peste 2%. 

Din datele prezentate mai sus se constată că în anul şcolar 2017-2018, comparativ cu 2007-2008, populaţia 
şcolară s-a diminuat la toate formele de învăţământ, fără nici o excepţie, unele dispărând cu desăvârșire 
(învăţământul postliceal, învăţământul de maiştri). 

Situaţia absolvenţilor 
 În ultimul deceniu s-au înregistrat modificări însemnate în nivelul de instruire şcolară a populaţiei. Datele 

preliminare ale recensământului din 2012, comparativ cu cele din 2002 evidenţiază creşterea numărului şi proporţiei 
absolvenţilor de învăţământ superior, postliceal şi de maiştri, ca şi în cadrul învăţământului secundar, a celui liceal şi 
profesional, concomitent însă cu reducerea numărului şi proporţiei absolvenţilor de învăţământ gimnazial şi primar, 
ceea ce denotă o îmbunătăţire a nivelului de instruire. 

În ultimii 10 ani, creşterile cele mai însemnate se remarcă la numărul absolvenţilor de învăţământ superior 
(+40,5%), urmat de cel al absolvenţilor de învăţământ liceal (+27,6%) şi de învăţământ postliceal şi de maiştri 
(+9,9%). În acelaşi timp s-a redus numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial (-20,7%). 

Aceasta este rezultatul unor transformări active în ceea ce priveşte structura şi conţinutul planului de 
învăţământ, conţinutul şi diversitatea manualelor şcolare, pregătirea personalului didactic, măsuri ce au condus la 
creşterea nivelului intelectual al locuitorilor oraşului Moreni, numărul persoanelor cu studii superioare înregistrând o 
cifră semnificativă în totalul elevilor municipiului. 
  Personalul didactic: 

Niveluri de instruire 

Ani 

 1992 
(număr)  

 2002 
(număr)  

 2007 
(număr)  

 2012 
(număr)  

 2017 
(număr) 

Total 298 366 280 246 228 

Invăţământ preşcolar 33 29 29 32 25 

Invăţământ primar si gimnazial (inclusiv cel special) 153 158 119 106 102 

Invăţământ primar (inclusiv învăţământ special) : 40 38 37 33 

Invăţământ gimnazial (inclusiv învăţământ special) : 118 81 69 69 

Invăţământ liceal 112 179 132 108 101 
   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
În anul şcolar 2017/2018 (comparativ cu anul şcolar 2007-2008) se constată o diminuare a personalului 

didactic, mai accentuată la nivelul liceelor (-31 de persoane) şi mai puțin semnificativă la nivelul învăţământului 
primar si gimnazial (-17) și nesemnificativă la nivelul învățământului preşcolar (-4).  

Numărul personalului didactic din învăţământul postliceal şi de maiştri a fost foarte redus, deoarece acesta 
funcţiona în cadrul liceelor şi a altor unităţi şcolare şi nu există statistici separate.  
 

 2.5.2.Sănătate publică şi asistenţă socială 
In judeţul Dâmbovita, serviciile de sănătate sunt oferite prin reteaua de unităţi sanitare de stat şi private, 

alcătuită din spitale, policlinici, dispensare, cabinete medicale, etc. 
  Din 1999, în judetul Dâmboviţa, s-a redus numărul dispensarelor medicale de stat, dezvoltându-se în schimb 
forma nouă a cabinetelor medicale (individuale, grupate, asociate sau de specialitate), procesul de privatizare fiind 
mai activ în domeniul stomatologiei si farmaceuticii. 

Infrastructura sanitară a municipiului Moreni este formată din: 7 cabinete medicale individuale în sectorul 
privat,10 cabinete medicale individuale în sectorul public, spitalul municipal cu un număr de 174 de paturi si cu 
următoarele sectii: medicină internă, cardiologie, chirurgie, ATI, recuperare-medicină fizică si balneologie, pediatrie, 
obstetrică-ginecologie, neonatologie, radiologie, dispensar TBC, laborator de analize. 
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În dinamică, evoluţia acestor unităţi arată astfel : 

Categorii de unitati sanitare Forma de 
proprietate 

Ani 
 1995 
(număr) 

 2002 
(număr) 

 2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2017 
(număr) 

Spitale Publică 1 1 1 1 1 
Ambulatorii integrate spitalului Publică : : 1 1 1 
Policlinici Publică 1 : : : : 
Dispensare medicale Publică 7 2 1 1 1 
Cabinete de medicina generala Privată : 5 : : : 
Cabinete medicale scolare Publică : : 1 : 2 

Cabinete medicale de familie 
Publică : : 5 : : 

   Privată : : 2 9 9 

Cabinete stomatologice 
Publică : : 4 : : 
Privată : 3 5 9 14 

Cabinete medicale de specialitate Privată : : 14 10 9 

Farmacii 
Publică 1 1 1 1 1 

   Privată : 4 7 6 7 
Crese Publică 2 1 : 1 : 

Laboratoare medicale 
Publică : : 3 2 2 
Privată : : 3 7 7 

Laboratoare de tehnica dentara Privată : 1 4 6 5 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
In municipiul Moreni, numărul  populatiei ce revine fiecărui cadru medico-sanitar evidenţiază  procentajul 

extrem de mic al acestui indicator, dacă luăm în calcul evolutia populatiei municipiului în perioada 1992-2017 si în 
paralel evolutia numărului cadrelor medico-sanitare. 

Evolutia populatiei municipiului Moreni, în perioada 1992-2017 

Ani  1992 
(număr)  

 2002 
(număr)  

 2007 
(număr)  

 2012 
(număr)  

 2017 
(număr)  

Populaţia totală stabilă 22329 22587 22216 21281 20207 
Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 

Evoluţia numărului cadrelor medico-sanitare 1992-2010, în municipiul Moreni 

Categorii de cadre 
medico-sanitare 

Forme de 
proprietate 

Ani 
 1992 
(număr)  

 2002 
(număr)  

 2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

2017 
(număr) 

Medici 
 Publică 39 36 35 26 18 
 Privată : 1 12 10 9 

Medici de familie 
 Publică : : 5 : : 
 Privată : : 2 9 9 

Stomatologi 
 Publică : 3 4 : : 
 Privată : 1 4 7 9 

Farmacisti 
 Publică : 1 1 1 1 
 Privată : 6 8 10 15 

Personal sanitar mediu 
 Publică 155 140 111 95 103 
 Privată : 12 21 48 48 

   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online  
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Numărul medicilor din sectorul privat crește din 1992 până în 2007, chiar dacă în prima perioadă analizată 
nu existau medici de familie care să lucreze în sectorul privat, numărul lor scăzând foarte mult în anii din urmă, 
dovadă a exodului cadrelor medicale. 

Numărul medicilor care au optat pentru lucrul în sectorul privat a crescut simtitor de la 1 în 2002 la 12 în 
2007, pentru ca în prezent numărul medicilor de familie din sectorul privat să scadă (doar 9). 

Evolutia numărului de locuitori ce revin unui cadru medico-sanitar 
în municipiul Moreni, în perioada 1992-2017 

Indicator                                                       Ani 1992 
(locuitori) 

2002 
(locuitori) 

2007 
(locuitori) 

2012 
(locuitori) 

2017 
(locuitori) 

Număr locuitori ce revin la un medic 589 628 634 591 748 

Număr locuitori ce revin la un stomatolog 22.957 5.647 2.777 3.040 2.245 

Număr locuitori ce revin la un farmacist 22.957 3.227 2.468 1.934 1.262 

Număr locuitori / personal mediu sanitar 148 149 168 148 133 
   Sursa: Prelucrare proprie cu date © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online  

Astfel, în municipiul Moreni, în perioada până în 19922, unui medic îi reveneau aproape 600 de locuitori, iar în 
2002 – 628 locuitori, ulterior numărul crescând cu cca 120 de locuitori/medic, în ciuda faptului că populaţia a scăzut 
cu peste 2.000 de locuitori (748 locuitori/medic în 2017).  

În 2002, unui stomatolog îi reveneau 5.647 locuitori, iar în 2017 – 2.245 locuitori (se înregistrează o diferenţă 
de peste 3.000 de locuitori, ceea ce înseamnă o îmbunătăţire simţitoare a asistenţei stomatologice).  

În 2002, unui farmacist îi reveneau 3.227 locuitori, iar în 2017 – 1.262 locuitori (diferenţă de aproape 2.000 de 
locuitori), iar unui cadru mediu sanitar îi reveneau în 2007 – 168 locuitori, iar în 2017 – 133 locuitori (diferenţă de 35 
locuitori). 

Diferentele cele mai mari se înregistrează la numărul de locuitori ce revin stomatologilor si farmaciştilor, 
proporţional cu creşterea numărului lor. Se observă tendinţa de scădere a proportiilor populatiei ce revin fiecărui 
cadru medico-sanitar, cu excepţia medicilor. 

Evolutia numărului de paturi în spitale, în clinici si alte instituții de sănătate publică,  
în perioada 1992-2010, în municipiul Moreni 

Categorii de unităţi sanitare Forma de 
proprietate 

Ani 
 1992 
(număr) 

 2002 
(număr) 

 2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2017 
(număr) 

In spitale (inclusiv centre de sănătate)  Publică 339 260 190 190 190 
In creşe  Publică : 30 : 50 : 

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Spitalul municipal Moreni este cea mai mare si mai importantă institutie publică ce asigură starea de sănătate 

a populatiei din municipiu si judet, care oferă o bună accesibilitate populatiei prin pozitia sa geografică într-o zonă cu 
o climă bună, cu multe resurse naturale si o populatie cu un nivel de trai relativ ridicat si servicii medicale conform 
normelor preventive, curative, de recuperare si paliative, prestate de personal calificat si cu experienţă,  în conditii de 
cazare, igienă si  alimentatie corespunzătoare. 

Înainte de anul 1950, serviciul sanitar al oraşului Moreni a funcţionat într-o clădire rudimentară din pădurea 
Ţuicani (actualmente Cămin – Spital pentru persoane în dificultate), unde se practicau medicină internă şi chirurgie. 
După câţiva ani, aceste două secţii au fost mutate în curtea Schelei Petroliere, fiind în subordinea Ministerului 
Petrolului.  

În anul 1952 a fost demarată construcţia primului tronson din clădirea actualului spital unde au fost mutate 
secţiile: Boli interne şi Chirurgie.  

În anii ’70 au fost construite tronsoanele 2 şi 3 ale actualei clădiri, modernizarea celei vechi, şi construirea 
bucătăriei, a spălătoriei, precum şi a centralei termice actuale. Au fost construite Policlinica şi apoi Baza de 
tratament balnear. 
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 Spitalul, Policlinica şi Baza de tratament au trecut împreună cu Pediatria şi Maternitatea în subordinea 
Ministerului Sănătăţii începând cu anii ’80. 

Spitalul municipal Moreni a fost înfiintat în 1973, reabilitat în totalitate în 2008 şi asigură asistenţă medicală 
pentru o populatie de peste 80.000 de locuitori. 

Structura organizatorică a unităţii conform Ord. M. S. Nr. 703/1 iun. 2010 : 
-Sectia medicină internă                                               - 50 paturi 
-Sectia pediatrie                                                           - 25 paturi 
-Sectia chirurgie generală                                            - 25 paturi  
-Sectia cardiologie                                                        - 25 paturi  
-Sectia recuperare,medicină fizică si balneologie        - 40 paturi  
-Compartiment A. T. I.                                                  -   5 paturi  
-Sectia obsetrică-ginecologie                                       - 13 paturi 
-Sectia neonatologie                                                     -   7 paturi  
-Camera de gardă 
         TOTAL 190 paturi  
- Insoţitori - 10 paturi  
- Alte spaţii funcţionale : farmacie, bloc operator, sterilizare, compartiment de prevenire si control al infectiilor 

nozocomiale, laborator analize medicale, laborator radiologie si imagistică medicală, cabinet diabet zaharat, nutritie 
si boli metabolice, dispensar T. B. C. 

În interiorul municipiului Moreni mai funcţionează şi căminul Spital Ţuicani, care este amplasat în cartierul cu 
acelaşi nume, aflat la o distanţă de 2 km de oraşul Moreni.  

În cadrul aşezământului trăiesc 185 de asistaţi. Aceştia sunt repartizaţi în spaţiile de cazare pe sexe şi 
categorii de vârstă, precum şi pe categorii de handicap. 

Este interesant de  cunoscut care este structura persoanelor de 16 ani si peste după opinia privind starea de 
sănătate, pe medii de rezidenţă, la nivelul judeţului Dâmboviţa, situaţie care este similară, desigur, şi cu cea de la 
localitatea Moreni :  

Mediul de 
rezidenţă 

Opinia privind  
starea de sănătate 

Ani 

Anul 2007 
(procente) 

Anul 2012 
(procente) 

Anul 2014 
(procente) 

Anul 2016 
(procente) 

Anul 2017 
(procente) 

Total 
judeţ 

Foarte bună 25,4 28,1 28,0 26,6 27,9 
Bună 43,1 42,0 42,8 43,9 43,0 
Satisfăcătoare 21,4 20,4 20,4 22,2 21,8 
Rea 8,0 7,6 7,2 6,0 6,0 
Foarte rea 2,1 1,9 1,6 1,3 1,3 

Urban 

Foarte bună 26,4 28,2 27,0 26,8 28,8 
Bună 44,1 43,3 45,1 45 43,8 
Satisfăcătoare 20,2 19,9 20,1 21,5 20,8 
Rea 7,6 6,8 6,3 5,7 5,6 
Foarte rea 1,7 1,8 1,5 1,0 1,0 

Rural 

Foarte bună 24,3 28,0 29,4 26,4 26,8 
Bună 41,8 40,3 40 42,6 42,3 
Satisfăcătoare 22,9 20,9 20,7 23,2 22,9 
Rea 8,5 8,7 8,2 6,3 6,4 
Foarte rea 2,5 2,1 1,7 1,5 1,6 

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
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 Un alt indicator interesant este şi cel vizând ponderea persoanelor de 16 ani si peste care suferă de o boală 
cronică sau invaliditate, pe statute ocupationale, în total persoane de 16 ani şi peste din fiecare categorie : 

Statut ocupational 

Ani 

Anul 2007 
(procente) 

Anul 2012 
(procente) 

Anul 2014 
(procente) 

Anul 2016 
(procente) 

Anul 2017 
(procente) 

Total persoane ocupate 19,8 20 18,9 19,2 20,4 
Salariat 5,4 4,7 4,1 4,6 4,3 
Patron 11,1 8,7 2,6 : : 
Lucrător pe cont propriu  7,1 6,5 7 : : 
Şomer 9,3 6,5 7,8 : : 
Agricultor 16,5 10,9 10,6 8,4 9,5 

Pensionar 53,9 55,3 53,5 52,7 55,2 
Alt statut 11,0 11,4 9,9 8,9 10,5 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 

Concluzia este că 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 
spitaliceşti. Analizând dinamica evoluţiei categoriilor de unităţi sanitare, se poate observa o creştere a numărului de 
unităţi ce activează în sfera privată, îndeosebi pe segmentul medicină de specialitate şi stomatologie.  

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 şi în mediul privat, de cele mai multe ori, la o 
calitate net superioară. Analizând dinamica numărului de unităţi sanitare, pentru perioada 1992-2017, putem 
sintetiza următoarele aspecte: 

• o serie de categorii de unităţi sanitare şi-au redus numărul şi au dispărut în perioada analizată (policlinici, 
cabinete medicale de medicină generală, cabinete medicale şcolare, cabinete medicale de familie); 

• dispensarele medicale proprietate publică îşi reduc numărul de la 7 în anul 1995 la unul singur în anul 
2013 și niciunul în 2017, cel mai probabil, locul lor fiind luat de cabinetele medicale de familie; 

• creşterea numărului cabinetelor stomatologice proprietate privată şi dispariția celor publice ; 
• creşterea numărului cabinetelor medicale de specialitate ; 
• creşterea numărului farmaciilor şi a laboratoarelor medicale, cu schimbarea structurii proprietăţii, cele 

private devenind mai numeroase ; 
 

2.5.3.Cultura, sport, turism, loisir 
Administratia publica municipală pune un accent deosebit pe dezvoltarea actului de cultură, sport şi turism, 

sprijnirea financiară si logistic-organizatorică a actiunilor si activităţilor de profil, pe sprijinirea tinerilor creatori si 
promovarea valorilor traditionale ale patrimoniului national. 

2.5.3.1.Instituţii de cultură 
La nivelul municipiului Moreni sunt următoarele instituţii de cultură:  

- Biblioteca municipală,  
- Muzeul de Istorie (la Scoala nr. 1),  
- Clubul Flacăra (cu o capacitate a sălii de spectacole de 700 locuri),  
- Sala de festivităţi a şcolii nr. 3 (cu o capacitate de 300 locuri) şi  
- Clubul Copiilor Moreni. 

            Sunt consemnate două monumente istorice de o importanţă istorică deosebită înscrise în Lista 
monumentelor istorice la nivel national : 

- Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”-,,Sf. Dimitrie” Stravropoleos - datată anii 1891-1895 ; 
- Biserica ,,Schimbarea la faţă” - datată din anul 1868. 
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Manifestările socio-culturale traditionale organizate în localitate de Primăria municipiului Moreni si Consiliul 
Local sunt:  

      - Săptămâna mărţişorului (1- 8 martie),  
      - Zilele Bibliotecii (14 - 15 mai),  
      - Ziua Pamântului-Concurs national ,,Copii, salvati planeta albastra!”(22 aprilie)  
      - Proclamarea Independenţei de Stat  
      - Ziua Victoriei Naţiunilor Unite asupra fascismului şi Ziua Europei (9 mai),  
      - Ziua Internatională a Copilului (1 iunie),  
      - Festivalul National ,,Cununa Petrolului” (17 - 18 iunie),  
      - Zilele municipiului Moreni (17-19 iunie),  
      - Campionatul National de Motocros (19 iunie), 
      - Sărbătoarea Toamnei (1-2 octombrie),  
      - Ziua Natională a României (1 decembrie), 
      - Traditii morenare (23 decembrie),  
      - Colindele Crăciunului (24 decembrie). 
2.5.3.2.Teatre si institutii muzicale 
Este de remarcat lipsa totală a dotărilor necesare desfăşurării activităţilor de spectacol (teatru, teatru de 

păpuşi, estradă, cinematograf, videotecă, etc.) ; 
2.5.3.3.Biblioteci 
În general se acceptă realitatea tradiţională după care biblioteca a fost şi continuă să fie o instituţie de 

cultură. Mizând pe această opţiune, autorii consideră biblioteca nu numai o simplă structură informaţională, ci una 
predominant cultural-ştiinţific-formativă, cu deschidere către marile aspecte ale spiritualităţii umane. 

În municipiul Moreni există mai multe biblioteci, pe lângă cele 5 aferente instituţiilor de învăţământ (3 şcoli şi 
2 licee) fiinţând şi una pe lângă clubul „Flacăra” şi desigur cea mai importantă, biblioteca municipală, care este cea 
mai mare din localitate.  

În evoluţie, situaţia se prezintă astfel : 

Categorii de biblioteci 
Ani 

 1995 
(număr) 

 2002 
(număr) 

 2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2017 
(număr) 

Total 10 9 7 7 8 
Publice 1 1 1 1 1 

                                            Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
La Moreni, încă din 1913, pe lângă scolile primare, existau biblioteci si case de citire, înfiinţate de diverse 

societăţi culturale sau persoane particulare iubitoare de cultură: învăţătorul Al. Popescu, funcţionarul C. Naumescu, 
elevi si studenti. 
 In 1939, societatea culturală “M. Eminescu”, care avea o bibliotecă cu peste 700 de volume, îşi încetează 
activitatea si se înfiintează Centrul Cultural Moreni, care prevedea o bibliotecă cu peste 2.000 de volume si 
abonamente la periodicele vremii. 
 Actuala bibliotecă a luat fiinţă la 14 septembrie 1960, prin decizia nr. 1381 a Sectiei învăţământului raional 
Câmpina, cu un fond de carte de 9.000 de volume si functionând ca Bibliotecă orăşenească. 
 După o îndelungată functionare într-un spatiu impropriu, în anul 1997, printr-o generoasă iniţiativă şi 
finantare de la Consiliul Local, Biblioteca orăşenească beneficiază de un sediu propriu, reamenajat si dotat 
corespunzător, în iunie 2003 devenind Bibliotecă municipală.  

În prezent, biblioteca detine în colectiile sale 43.896 volume din toate domeniile cunoaşterii umane, având 
deci un caracter enciclopedic, fondul de carte fiind organizat după standardele în vigoare (criteriul sistematico-
alfabetic), cu acces liber la raft, fiind dotată şi cu 6 calculatoare conectate la Internet. 

2.5.3.4. Muzee si monumente 
O prejudecată destul de larg răspândită consideră muzeul un loc al lucrurilor moarte ce nu mai au de mult 

nici o utilitate. Muzeul este o instituţie ştiinţifică şi culturală care colecţionează, conservă şi pune în valoare, prioritar 
prin expoziţii, bunuri culturale în scopul instruirii, educării şi agrementului public.  
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Începând cu anul 2004, la nivelul localităţii Moreni nu mai există nici un muzeu adevărat, vechea clădire 
aflându-se într-o avansată stare de degradare. 

Clădirea actuală a muzeului (colecţiei) găzduit de Școala Generală din Stavropoleos a fost inaugurată în 
1994. În fapt, clădirea ce adăposteşte muzeul este localul Şcolii nr. 1 Moreni, acolo unde învaţă peste 500 de elevi 
din clasele I-VIII. 

O situaţie în evoluţie a numărului muzeelor si colectiilor publice la nivelul întregului teritoriu al localităţii 
ilustrează sărăcia : 

Indicator 
Ani 

 2005 
(număr) 

 2006 
(număr) 

 2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2017 
(număr) 

Muzee şi colecţii 1 1 1 - - 
                                                     Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 În aceeaşi notă se situează şi numărul de vizitatori în muzee si colecţii publice 

Indicator 
Ani 

 2005 
(persoane) 

 2006 
 (persoane) 

 2007 
 (persoane) 

 2012 
 (persoane) 

 2017 
(persoane) 

Număr de vizitatori 640 31 239 - - 
                                            Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Lista monumentelor istorice din teritoriu cuprinse în lista la nivel national : 

         - Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”-,,Sf. Dimitrie” Stravropoleos - datată anii 1891-1895; 
         - Biserica ,,Schimbarea la faţă” - datată din anul 1868. 

2.5.3.5. Dotări de agrement si sport 
Sport 
Evoluţia numărului terenurilor de sport la nivelul teritoriului poate fi caracterizată astfel: 

Indicator 

Ani 

 2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2015 
(număr) 

 2017 
(număr) 

Terenuri de sport 3 4 6 6 
  Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Infrastructura sportivă a municipiului Moreni cuprinde: 
- Stadionul municipal Flacăra ; 
- Sala de sport municipală ,,Romi Goicea” ; 
- Sala de sport la şcoala nr. 3 ;  
- Sala de sport la Liceul nr. 2 ; 
- Teren de sport “Pompieri” ; 
- Pista de motocros din zona Sângeriş. 
De asemenea, a fost înfiinţat Clubul Sportiv Municipal Moreni cu 7 secţii, dintre care cele mai puternice sunt 

sectia de sport si de motocros. La nivelul localităţii mai există asociatii sportive pentru karate, sah, tenis, atletism, 
fotbal si motocros. 

Agrement 
 Primaria Moreni are un proiect pentru “Reamenajarea lacului Nisipoasa şi refacerea conditiilor pentru 
dezvoltarea faunei specifice”, crearea conditiilor pentru pescuit sportiv si turism de duminică. Proiectul va avea un 
impact pozitiv, având obiectivul principal protectia si conservarea biodiversităţii – încercându-se obtinerea de fonduri 
nerambursabile pentru realizare.  
         Deasemenea, în obiectivele pe termen mediu ale administratiei locale este inclusă şi crearea unei baze de 
agrement care să includă multiple posibilităţi de petrecere a timpului liber atât vara, cât şi în sezonul rece. 
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2.6. Populaţia si forţa de muncă 
 Demografia studiază populatiile umane, urmărind, în principal, problematica referitoare la mărimea 
acestora, la structurile lor după anumite caracteristici si la unele fenomene specifice, toate aceste aspecte fiind 
abordate atât sub unghi static – starea lor la un moment dat – cât şi sub un unghi dinamic – schimbarea, evolutia. 
            Principalii factori de structurare ai demografiei sunt variabilele demografice: vârsta, sexul, starea civilă, 
statutul profesional / ocupatia, tipul de rezidenţă, etnia, nationalitatea, religia, nivelul de şcolarizare al populatiei 
studiate, etc.  
            Fenomenele demografice apar ca o forma de manifestare a unei mase de evenimente demografice, într-o 
perioadă scurtă de timp, de regulă un an. 

Cele mai importante cupluri de evenimente - fenomene demografice sunt: decesele-mortalitatea, naşterile-
natalitatea (fertilitatea), căsătoriile-nuptialitatea, divorturile-divortialitatea, imigratiile-migratia, la fel de importante fiind 
mobilitatea socială sau teritorială. 

 

 2.6.1. Dinamica evolutiei demografice 
• Evoluţia populaţiei municipiului Moreni 
Acordarea statutului de “oraş” şi apoi a celui de “municipiu” influenţează destul de mult particularităţile 

demografice, în 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 
localităţi. 

Municipiul Moreni are avantajul poziţiei geografice, într-un spaţiu ce-i permite o densitate a populaţiei de 
circa 3712 loc/km2. Astfel, răspândirea geografică a populaţiei este influenţată de relief, factori pedoclimatici, de 
reţeaua hidrografică, bogăţiile subsolului şi solului, de extinderea spaţiului agricol şi a celui forestier. Acţiunea 
conjugată a acestor factori a constituit de-a lungul timpului suportul modificărilor demografice şi economice. Politica 
demografică a înregistrat perioade restrictive şi perioade pronataliste, în special după jumătatea secolului al XX-lea, 
stimulând natalitatea, ocrotirea copilului şi protejarea familiei.  

Creşterea sau descreşterea 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 situaţie fiind asemănătoare cu cea prezentă la 
nivelul judeţului Dâmboviţa şi la nivelul țării. Această descreştere a populaţiei înregistrează însă, de-a lungul anilor, 
valori inegale, ca urmare a modificărilor survenite în evoluţia mortalităţii, a natalităţii şi migraţiunii populaţiei.  

• Evoluţia pe o perioadă mai îndelungată a populaţiei municipiului este ilustrată grafic alăturat:    

 
      Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
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• Populaţia totală stabilă în municipiul Moreni a evoluat în perioada din urmă astfel : 

Populatie totală 
stabilă Moreni 

Ani 
 1992 

(persoane) 
 1997 

(persoane) 
 2002 

(persoane) 
2007 

(persoane) 
2012 

(persoane) 
 2015 

(persoane) 
2016 

(persoane) 
2017 

(persoane) 
Total 22.329 22.712 22.587 22.216 21.281 20.660 20.386 20.207 
Masculin 10.833 11.071 11.044 10.901 10.425 10.099 9.938 9.844 
Feminin 11.496 11.641 11.543 11.315 10.856 10.561 10.448 10.363 
     Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 

 

2.6.2. Analiza datelor variabile demografice  
� Vârsta 

• Evoluţia populaţiei stabile pe grupe de vârstă se prezintă astfel : 
Populația 

municipiului Moreni 
pe grupe  de vârstă 

Ani 
 1992 

(persoane) 
 1997 

(persoane) 
 2002 

(persoane) 
2007 

(persoane) 
2012 

(persoane) 
 2015 

(persoane) 
2016 

(persoane) 
2017 

(persoane) 
Total 22.329 22.712 22.587 22.216 21.281 20.660 20.386 20.207 
0- 4 ani 1.733 1.135 993 976 799 735 702 726 
5- 9 ani 2.049 1.765 1.138 982 966 881 837 775 
10-14 ani 2.055 2.025 1.769 1.134 978 930 903 953 
15-19 ani 1.778 2.035 1.962 1.740 1.052 1.001 987 935 
20-24 ani 1.975 1.817 1.977 1.931 1.679 1.142 1.105 1.049 
25-29 ani 1.289 2.107 1.805 1.912 1.769 1.784 1.646 1.534 
30-34 ani 2.002 1.400 2.231 1.793 1.772 1.583 1.560 1.537 
35-39 ani 2.116 2.004 1.372 2.195 1.721 1.770 1.733 1.677 
40-44 ani 1.665 2.059 1.907 1.334 2.118 1.575 1.605 1.662 
45-49 ani 1.052 1.594 1.947 1.814 1.296 1.975 2.014 2.045 
50-54 ani 965 999 1.490 1.837 1.698 1.371 1.271 1.233 
55-59 ani 1.080 893 937 1.372 1.723 1.690 1.621 1.580 
60-64 ani 929 970 806 846 1.254 1.493 1.554 1.605 
65-69 ani 686 814 857 716 763 999 1.085 1.123 
70-74 ani 369 544 692 707 610 589 635 667 
75-79 ani 320 270 415 535 535 533 501 485 
80-84 ani 184 173 176 259 359 382 378 363 
85 ani si peste 82 108 113 133 189 227 249 258 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 De asemeni, datele recensământului arată că în municipiu sunt înregistrate un număr de 7.153 gospodării 
cu un număr de 7.780 locuinţe, ceea ce demonstrează că media persoanelor ce gospodăresc într-o curte (2,72 
persoane / gospodărie) este puţin mai mică decât media pe judeţ (2,95 persoane / gospodărie). 
Analiza populaţiei pe grupe de vârstă indică o structură apropiată mediei pe judeţ şi ţară. Repartizarea populatiei pe 
principalele grupe de vârstă la momentul actual comparativ cu procentele medii în judet se prezintă astfel: 

 -între 0-14 ani sunt 12,24% faţă de 14,70% (media judeţului) ; 
 -între 15-59 ani sunt 53,48% faţă de 54,10% (media judeţului) ; 
 -50 de ani si peste sunt  33,27% faţă de 31,20% (media judeţului) ; 
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                Repartizarea populatiei pe principalele grupe de vârstă şi sexe se prezintă astfel : 

Grupe de vârstă Sexe 1997 
(persoane) 

2002 
(persoane) 

2007 
(persoane) 

2012 
(persoane) 

2015 
(persoane) 

2016 
(persoane) 

2017 
(persoane) 

Total 
Masculin 11.324 10.527 10.310 10.425 10.099 9.938 9.844 
Feminin 11.774 10.961 10.710 10.856 10.561 10.448 10.363 

0- 4 ani 
Masculin 648 506 461 409 380 357 385 
Feminin 569 479 435 390 355 345 341 

5- 9 ani 
Masculin 1.067 570 504 496 453 436 400 
Feminin 937 506 458 470 428 401 375 

10-14 ani 
Masculin 1.028 935 583 501 458 457 486 
Feminin 1.034 849 493 477 472 446 467 

15-19 ani 
Masculin 1.121 977 892 565 537 512 460 
Feminin 1.064 914 803 487 464 475 475 

20-24 ani Masculin 880 956 929 887 601 580 557 
Feminin 942 882 861 792 541 525 492 

25-29 ani 
Masculin 1.069 790 970 909 939 877 819 
Feminin 1.120 853 896 860 845 769 715 

30-34 ani 
Masculin 705 1.027 796 928 826 797 784 
Feminin 799 1.053 868 844 757 763 753 

35-39 ani 
Masculin 1.039 590 1.033 838 909 907 875 
Feminin 1.007 731 1.020 883 861 826 802 

40-44 ani 
Masculin 996 931 568 1052 758 760 803 
Feminin 952 934 710 1066 817 845 859 

45-49 ani 
Masculin 773 910 874 581 964 987 1005 
Feminin 757 893 888 715 1011 1027 1040 

50-54 ani 
Masculin 472 687 850 823 631 576 547 
Feminin 453 692 839 875 740 695 686 

55-59 ani 
Masculin 426 433 605 856 803 778 760 
Feminin 455 421 663 867 887 843 820 

60-64 ani 
Masculin 425 367 368 584 717 752 776 
Feminin 546 440 391 670 776 802 829 

65-69 ani 
Masculin 325 363 298 353 465 490 510 
Feminin 460 492 412 410 534 595 613 

70-74 ani 
Masculin 188 274 286 250 255 282 300 
Feminin 321 392 427 360 334 353 367 

75-79 ani 
Masculin 84 134 190 202 199 189 187 
Feminin 165 247 300 333 334 312 298 

80-84 ani 
Masculin 46 48 72 134 131 124 114 
Feminin 118 103 161 225 251 254 249 

85 ani si peste 
Masculin 32 29 31 57 73 77 76 
Feminin 75 80 85 132 154 172 182 

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Analizând cifrele şi procentele de mai sus se observă o scădere la grupa populaţiei tinere până la 15 ani si o 
îmbătrânire la grupa peste 60 de ani şi dominaţia, la toate grupele de vârstă a populaţiei de sex feminin. 
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 Dominarea numerică a grupei de vârstă adulte, indică faptul că se asigură necesarul forţei de muncă pentru 
economie.  
 Efectele îmbătrânirii demografice a populatiei pot fi : 

o sporirea presiunii populatiei inactive asupra populatiei active ;  
o frânarea cresterii nivelului de trai ; 
o scăderea potentialului forţei de muncă ; 
o cresterea raportului de dependenţă a populatiei vârstnice faţă de populatia tânără ; 
o cresterea fondului de pensii, restructurarea bugetului de stat ; 
o sporirea fondurilor de asistenţă sanitară ; 
o poate fi influentat nivelul productivităţii muncii sociale ; 

 Scăderea numărului populatiei se datorează în principal sporului natural negativ (populatie îmbătrânită), dar 
şi migraţiei forţei de muncă în alte localităţi şi în străinătate. 

Anul 1966 1977 1986 1991 2002 2012 2017 
Sporul  ‰ (natural) 5,4 4,6 4,6 -1,1 0,2 -0,4 -2,2 
Sporul  ‰ (migratoriu) 1,9 20,6 6,1 - 5,0 0,7 - 1,64 - 3,44 

                                  Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 În perioada 1966 - 1990 s-a realizat un spor de peste 11.500 locuitori (practic dublarea numărului populaţiei) 
realizându-se un ritm mediu annual de creştere de 2,29%, rezultat al industrializării oraşului. Creşterea s-a realizat în 
proporţie de 50% pe seama sporului natural şi 50% pe seama sporului migrator. 

            După anul 1990, s-au înregistrat valori negative. Sensul mobilităţii spaţiale a populaţiei este redistribuirea 
între spaţiul urban şi rural. 

 

2.6.3.Structura familială  
� Bilanţul total în perioada 1992-2017, în municipiul Moreni 

Bilantul total este reprezentat de suma algebrică dintre bilantul natural, bazat pe natura sporului natural 
(mortalitate şi natalitate) si bilantul migratoriu, bazat pe diferenta numerică dintre emigranti si imigranti, calculate în 
valori absolute sau relative, numit si spor migratoriu şi este influenţat (determinat) în cea mai mare parte de sporul 
natural. 

Tendinţa demografică a unei populaţii poate fi dedusă atât prin metode grafice, cât şi prin metode analitice, 
precum piramida structurală şi diagrama triunghiulară sau nomograma funcţie de mărimile relative de structură, 
vârstă medie, raportul bătrâni-tineri, raportul de dependenţă şi alte indicii. 

Având în vedere criteriile amintite, populaţia unei localităţi se clasifică în trei tipuri, încadrate în anumite 
forme specifice şi anume de triunghi, clopot, amforă etc :  

a) populaţie cu tendinţă demografică progresivă (triunghi) sau populaţie tânără, când piramida vârstelor 
are o bază largă, ceea ce înseamnă o pondere ridicată a grupei tinere şi una redusă de bătrâni.  

Acest tip de piramidă, în formă de triunghi, este caracteristică zonelor în curs de dezvoltare, unde natalitatea 
foarte ridicată determină un contingent foarte mare de populaţie tânără, dar, datorită mortalităţii, relativ crescute, 
asistăm la o pondere redusă a populaţiei adulte şi mai ales a populaţiei vârstnice (65 ani şi peste).  

b) populaţie cu tendinţă demografică staţionară (clopot) când apare un echilibru relativ între grupele de 
vârstă. Populaţiei de acest tip îi  corespunde o piramidă în formă de clopot, ce evidenţiază existenţa unei populaţii cu 
o pondere mai redusă de tineri şi o pondere ridicată de adulţi  şi bătrâni în comparaţie cu tipul anterior.  Fenomenele 
demografice ce caracterizează acest tip de populaţie sunt specifice ţărilor puternic dezvoltate economic  şi se referă 
la nivelul scăzut al natalităţii  şi mortalităţii determinând, astfel, o creştere a greutăţii specifice a populaţiei adulte şi 
vârstnice şi evident, accentuarea fenomenului de maturizare şi îmbătrânire a populaţiei. În această categorie de 
zone, deşi se resimte procesul de îmbătrânire demografică, fertilitatea este relativ ridicată, astfel că, poate asigura 
un oarecare ritm de menţinere a numărului populaţiei.  

c) populaţiei cu tendinţă demografică regresivă îi este specifică piramida în formă de amforă. Baza 
îngustă a piramidei semnifică o pondere redusă a grupei tinere în comparaţie cu celelalte grupe. În acest tip se 
încadrează populaţiile cu simptome avansate de îmbătrânire demografică, proces ce rezultă în urma scăderii 
accentuate a fertilităţii.   
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� Sporul natural în perioada 1992-2017, în municipiul Moreni 
Sporul natural al unei populaţii, raportat la o anumită perioadă, ca valori absolute, reprezintă diferenţa dintre 

numărul născuţilor-vii şi numărul decedaţilor în perioada de referinţă şi raportat la o arie determinată administrativ. 
Rata sporului natural reprezintă diferenţa dintre rata generală a natalităţii şi rata generală a mortalităţii în 

anul de referinţă. 
Interpretarea cifrelor se face astfel:  
 - valoarea pozitivă a acestui indicator reflectă o creştere naturală a populaţiei 
 - valoarea negativă reflectă scăderea naturală a populaţiei. 
Sporul natural al populaţiei municipiului Moreni se situează în dinamică astfel: 

Indicatori  1992 
(persoane) 

 1997 
(persoane) 

 2002 
(persoane) 

 2007 
(persoane) 

 2012 
(persoane) 

 2017 
(persoane) 

Născuţi vii 251 210 182 155 149 131 
Decedaţi 182 202 205 186 194 209 
Sporul natural 69 8 -23 -31 -45 -78 

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
� Sporul migratoriu  în perioada 2001-2009, în municipiul Moreni 

Sporul migratoriu – reprezintă diferenţa dintre numărul de imigranţi şi cel al emigranţilor unei zone, regiuni 
sau al unei unităţi administrative. 

Pentru municipiul Moreni situaţia se prezintă astfel : 

Indicatori  1992 
(persoane) 

1997 
(persoane) 

 2002 
(persoane) 

 2007 
(persoane) 

 2012 
(persoane) 

 2017 
(persoane) 

Imigranţi 1 2 1 2 12 1 
Emigranţi 4 4 1 7 18 31 
Sporul migratoriu -3 -2 0 -5 -6 -30 

  Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
� Starea civilă 

Considerente de ordin demografic, social şi economic impun analiza structurii populaţiei şi după starea 
civilă. Starea civilă sau matrimonială reprezintă situaţia unei persoane în raport cu instituţia sau evenimentul 
demografic căsătorie.  

Stabilirea structurii populaţiei după starea civilă, constă în fapt, în determinarea stării specifice (ponderii sau 
proporţiei) a populaţiei necăsătorite, căsătorite, divorţate sau văduve, în totalul populaţiei.  

Se consideră necăsătorit / ă (celibatar / ă) o persoană care nu a fost niciodată căsătorită.  
Persoana  căsătorită este aceea care a contractat o căsătorie în timpul vieţii.  
Persoana văduvă este aceea a cărei căsătorie a fost desfăcută prin decesul soţului, respectiv al soţiei, iar 

persoana divorţată este aceea a cărei căsătorie a fost desfăcută legal prin divorţ. 
La nivelul municipiului Moreni, situaţia conform recensământului din 2002 este : 

   Sursa : Primăria municipiului Moreni 
� Căsătorii-nupţialitate 

Nupţialitate - fenomen demografic ce exprimă intensitatea căsătoriilor dintr-o populatie sau diferite 
subdiviziuni ale ei, rata bruta de nuptialitate fiind raportarea numărului de căsătorii încheiate într-un an la populaţia 
medie din anul respectiv. 

Populatia stabilă 
totală  

Stare civilă legală – recensământ  2012 

Total Necăsătorit / ă Căsătorit / ă Divorţat / ă Văduv / ă 
Total 21.488 9.197 10.012 1.082 1.197 
Masculin  10.527 4.824 4.985 315 201 
Feminin 10.961 4.373 5.027 767 996 
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Intervalul de variatie al ratei brute de nupţialitate la Moreni este [4-8 ‰]. In general, se observă o evoluţie 
ciclică a numărului de căsătorii la intervalul mediu de 5 ani luat în consideraţie. 

Indicatori pentru  
municipiul Moreni 

Ani 
1992 

(persoane) 
1997 

(persoane) 
2002 

(persoane) 
2007 

(persoane) 
2012 

(persoane) 
2017 

(persoane) 
Numar căsătorii 170 153 105 150 100 119 
Rata brută a nuptialităţii 7,1 ‰ 7,1 ‰ 6,2 ‰  8,2 ‰ 5,4 ‰ 6,8 ‰ 

  Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
� Divorturi-divortialitate 

Divortialitatea – fenomen demografic ce exprimă intensitatea divorturilor într-o populatie sau în anumite 
subdiviziuni ale ei, iar rata bruta de divortialitate numărul divorturilor într-un an raportat la populatia medie. 

Divortialitatea este un fenomen dependent de o serie de factori sociali: 
• Legislatia referitoare la divort; 
• Urbanizarea; 
• Modificări în functiile familiei; 
• Cresterea gradului de emancipare al femeii; 
• Scăderea influentei religiei si a altor elemente de traditie; 
• Schimbari in atitudinea oamenilor fata de casatorie; 
• Cresterea duratei căsătoriei ca urmare a sporirii sperantei de viaţă; 

In general, s-a observat o usoară scădere a numărului divorțurilor. 
Rata divorţurilor afectează într-o mică măsură rata natalităţii. 

Indicatori 
Ani 

1992 
(persoane) 

1997 
(persoane) 

2002 
(persoane) 

2007 
(persoane) 

2012 
(persoane) 

2017 
(persoane) 

Număr divorţuri 39 56 41 58 48 47 
Rata bruta a divorţialităţii 1,71 ‰ 3,12 ‰ 2,73 ‰ 2,22 ‰ 1,99 ‰ 2,19 ‰ 

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 

 2.6.4. Structura ocupatională  
Sistemul demografic nu este unul izolat, separat de celelalte sisteme (social, economic, politic, natural etc.), 

ci se află în raporturi strânse de intercondiţionare cu acestea.  
Analiza raportului dintre sistemul demografic  şi sistemul economic scoate în evidenţă un proces complex de 

intercondiţionare, în urma căruia rezultă o diversitate de aspecte cu implicaţii deosebit de importante în dinamica 
ambelor sisteme.  

Se poate aprecia că o anumită evoluţie a populaţiei are repercusiuni directe asupra dezvoltării economice, 
după cum nivelul de dezvoltare economică influenţează, nemijlocit, întreaga gamă de fenomene şi procese 
demografice.  

În raport cu sistemul economic, populaţia apare într-o dublă ipostază, de consumatoare a bunurilor produse 
în economie şi de producătoare a bunurilor respective. Consumatoare este toată populaţia, producătoare, însă, doar 
o parte a acesteia.  

Din această perspectivă, interesul cel mai mare îl reprezintă populaţia producătoare de bunuri şi servicii 
numită şi populaţia activă. Aceasta este o subpopulaţie rezultată din întâlnirea populaţiei totale cu sistemul 
economic; prin urmare, populaţia activă este un subsistem creat deopotrivă de sistemul demografic  şi de cel 
economic, ea fiind, deci, un sistem demoeconomic. 

Condiţionările acestuia sunt, în primul rând, demografice, prin caracteristici fundamentale cum sunt: număr, 
structură după sex şi vârstă, care, şi ele, sunt determinate de naşteri şi decese.  Condiţionările economice sunt 
cele ale locurilor de muncă: numărul, structura, înzestrarea tehnică, condiţionalităţi profesionale, etc.  
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Populaţia totală pune la dispoziţia economiei o parte care trebuie să îndeplinească anumite condiţii în 
vederea ocupării locurilor de muncă: o anumită vârstă, sănătate, nivelul de instruire, etc. La rândul său, economia 
naţională formulează cereri precise de populaţie, adică de forţă de muncă pentru locurile de muncă respective. 

Reformulând cele două definiţii într-un singur sens mai general se poate spune că:  
- populaţia activă cuprinde persoanele care obţin venituri proprii din desfăşurarea unei activităţi utile 

societăţii;  
- populaţia inactivă cuprinde persoanele care nu au venituri proprii, fiind întreţinute de stat, organizaţii 

obşteşti sau persoane particulare.  
Populaţia inactivă este formată, în principal, din persoane aflate sub limita inferioară a vârstei contingentului 

activ (16 ani), persoane care au depăşit vârsta de 16 ani, dar care se aflăîn proces de pregătire profesională (elevi, 
studenţi), precum  şi din persoane care au depăşit limita superioară a vârstei contingentului activ, care nu obţin 
venituri proprii, fiind întreţinute de stat sau organizaţii obşteşti (pensionarii) sau de persoane particulare. 

In ceea ce priveste forţa de muncă a municipiului Moreni s-au realizat studii asupra  populatiei active si 
inactive din municipiu. 

Populatia activă la nivelul Moreniului este de 9.176, din care salariati 3.488 persoane, din care 68,5% în 
industrie, 1,9% în constructii, 7% în comerţ si 22,6% în servicii. 
 Numărul mediu al salariatilor din unităţile economice de pe raza municipiului a evoluat în timp astfel : 

Localitate 
Ani 

1992 
(persoane) 

1997 
(persoane) 

2002 
(persoane) 

2007 
(persoane) 

2012 
(persoane) 

2017 
(persoane) 

Municipiul Moreni 24.033 10.528 7.178 4.903 3.645 3.488 
     Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Astfel, populatia activă totala din 2017 era de 9.176 persoane, din care 89,2% populatie ocupată si 10,8% 
someri, iar populatia inactivă din 2017 era de 11.031 (54,59%), raportat la populatia din anul respectiv, din care fac 
parte elevii, studentii, pensionarii, persoanele casnice, întretinutii de alte persoane, persoanele asistate sau alte 
situații. 

In comparatie cu anul 2012, populatia inactivă înregistrată atunci era de 49,94% din populatia stabilă a 
orasului, din care 53,67% erau femei, în anul 2017, populatia inactivă este în crestere, înregistrandu-se o proportie 
de 54,59% din populatia stabilă a municipiului. 

Ponderea cea mai mare a populatiei inactive în 2012 o detineau elevii si studentii, adică 45,32% din totalul 
populatiei inactive, iar în 2017 aceeasi grupă are ponderea de doar 24% din totalul inactivilor. 

Populatia totală ocupată a municipiului Moreni, în 2012 era de 7.108 persoane (33,40% din populatia 
totală), din care cei mai multi se înregistrau în domeniul industriei prelucrătoare 2.047 (28,8% din totalul populatiei 
ocupate), iar cei mai putini in domeniul pescuitului si pisciculturii (3 persoane) reducerea din perioada crizei 
economice fiind semnificativă (şi imposibil de determinat pe actualul sistem de date statistice urmăriteși publicate). 

Determinarea structurii populaţiei active-ocupate pe sectoare social-economice, precum şi urmărirea 
modificărilor în timp a acestei structuri prezintă o mare importanţă socială şi politică.  

Această situaţie nu ne împiedică de a determina o structură a producţiei sociale pe sectoare mari, care să 
reproducă evoluţia din neolitic până astăzi, conducând la împărţirea economiei în trei sectoare:  

- primar, ce include activităţi legate nemijlocit de natură, cum sunt: agricultura, silvicultura, vânatul, pescuitul 
şi mineritul;  

- secundar cuprinzând activităţile de prelucrare, prin care materiile prime sunt supuse unor procese de 
prelucrare, în urma cărora apar produse noi, cu alte calităţi faţă de cele iniţiale,  incluzându-se aici industria de 
prelucrare, energetica, construcţiile;  

- terţiar cuprinzând activităţi legate de deservirea populaţiei cum ar fi: activitatea comercială, financiară, 
învăţământ, ocrotirea sănătăţii, turismul etc. 

Având în vedere forma de proprietate caracteristică unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, populaţia activă 
se separă în patru categorii:  

- populaţia ocupată în sectorul public (de stat);  
- populaţia ocupată în sectorul privat; 
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- populaţia ocupată în sectorul mixt;  
- populaţia ocupată în sectorul cooperatist. 
Dupa statutul profesional, se înregistreaza din totalul populatiei ocupate in 2017, 89,02% salariati, 5,28% 

lucrători pe cont propriu, 3,32% patroni si întreprinzători privati, iar restul lucrători familiali în gospodăria proprie, 
membrii ai societăţilor agricole / cooperativelor sau alte situatii. 

Numărul mediu al salariatilor este în permanentă scădere, între anii de extremă 1992 şi 2017 înregistrându-
se o diferenţă de -20.545 (24.033 persoane în 1992, iar în 2017, 3.488 persoane). 

Câţiva indicatori urmăriţi statistic cândva ilustrează evoluţia economică a municipiului: 
Rata globală de activitate (raportul dintre populatia activă si populatia totală) la recensământul din 2012 a 

fost de 45,4% faţă de 50,1% în 2002, deci în regres. 
Rata de ocupare (ponderea totalului populatiei ocupate în totalul populației totală) a fost în anul 2012 de 

38,9% faţă de 47,0% în anul 2002, cu o scădere semnificativă, deoarece lovise criza economică globală. 
În cadrul persoanelor inactive, în anul 2012 aproape 33% erau pensionari, 43,5% - elevi si studenti, restul 

fiind întretinute de alte persoane, de institutii publice si private, casnice sau persoane care au alte surse de existenţă 
(dobânzi, arende, chirii). 

În 2012 rata de dependenţă economică (raportul dintre populatia inactivă si cea activă) era de 1.202 inactivi 
la 1.000 de persoane active faţă de 996 în 2002, cu o creştere foarte mare şi care s-a accentuat şi mai mult în anii 
din urmă. 

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2017 a fost de 3.488 persoane, în creștere cu 12,92%, 
faţă de sfârşitul lunii decembrie 2016. 

Distribuţia efectivului de salariaţi pe principalele activităţi se prezintă astfel: 
 

 

În structura pe activităţi ponderea cea mai mare o deţin salariaţii din servicii (51,9%), urmată de cei din 
industrie şi construcţii (45,8%). 

Somajul – numarul somerilor înregistrati în municipiul Moreni în perioada 2016-2017 scade simţitor, de la 
1.174 persoane (dintre care 602 femei)  înregistrati la începutul anului 2015 (Ianuarie), la 1.004 (dintre care 515 
femei) in  Ianuarie 2016, până la 852 someri înregistrati (dintre care 430 femei) în ianuarie 2017 şi 540 (din care 277 
femei) în Iulie (acelaşi an). S-a inregistrat o diferenta de -624 șomeri în perioada 2015-2017 (din care femei 325). 

� Someri înregistraţi în municipiul Moreni - perioada 2015-2017 

                                                   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 

Sexe Localitate 
Luni 

Ianuarie 2015 
(persoane) 

Iulie 2015 
(persoane) 

Ianuarie 2016 
(persoane) 

Iulie 2016 
(persoane) 

Ianuarie 2017 
(persoane) 

Iulie 2017 
(persoane) 

Total Moreni 1.164 930 1.004 822 852 540 
Masculin Moreni 562 451 489 409 422 263 
Feminin Moreni 602 479 515 413 430 277 
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Dintre someri, 47,8% au declarat că sunt în căutarea primului loc de muncă, fiind, în principal, absolventi ai 
institutiilor de învăţământ superior, liceal, profesional sau gimnazial care nu s-au putut încadra în activitate după 
terminarea studiilor.  

� Repartizarea şomerilor pe categorii socio-profesionale (nivele de pregătire profesională) 
Cei mai putini someri au fost înregistrati în rândul celor care au absolvit instituţii de învăţământ superior 

(universitar), în 2007 înregistrându-se 80 de persoane, în 2012 doar 35 (diferență de 55 de persoane), iar în 2017 
doar 17 persoane. 

Ponderea somerilor înregistrati în municipiul Moreni scade în perioada 2007-2012-2017, raportând numărul 
somerilor la populatia potential activă (în vârstă de 18-65 de ani), astfel că în 2007 se înregistra o pondere de 6,17%, 
scăzând în 2012 la 1,88% şi la 1,45% în 2017. 

� Ponderea somerilor din populatia potential activă a municipiului (2015-2017) 
Ponderea somerilor înregistraţi în municipiul Moreni scade în perioada 2015-2017, prin raportarea numărului 

de someri la populatia stabilă a municipiului în vârstă de 18-62 de ani, populatie potential activă (de la 8,1% în 
Ianuarie 2015, la 3,9% în 2017). 

                                                   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
� Evolutia populatiei active pe diferite domenii de activitate se prezinta astfel:  

� S-au înregistrat cresteri ale populatiei ocupate în urmatoarele domenii de activitate:  
sănătate si asistenţă socială - 14,7%, industrie - 9,5%, din care o pondere mai mare a constituit-o industria 
prelucrătoare, învăţământ - 7,58%, administratie publică - 4,82%. 

� S-au înregistrat diminuări ale populatiei ocupate în urmatoarele domenii de activitate:  
finanţe-bănci şi asigurări - 17,43%, comert - 13,04%, constructii - 3,93%, agricultură - 2,27%, transport, depozitare, 
poştă, comunicatii - 0,39%, energie electrică, termică, gaze si apă - 0,25%. 

Creșterea cea mai mare a populatiei ocupate a fost înregistrată în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale, iar 
scăderea cea mai accentuată a ponderii populatiei ocupate a constituit-o domeniul financiar - bancar. 

 

   2.6.5. Migrația populației 
Migratia – fenomenul de deplasare a unor multimi de persoane, dintr-o arie teritorială în alta, urmată de 

schimbarea de domiciliu si/sau încadrarea într-o formă de activitate în zona de sosire. 
• Imigrație – ansamblul intrărilor 
• Emigrație – ansamblul ieşirilor 

In cea mai mare parte a cazurilor, o mobilitate teritorială este insotită de sau generează o mobilitate sociala, 
schimbarea statutului social al persoanelor migrante. 

Efectele migratiei asupra populatiei de origine – exemplu: atunci cand este antrenat un număr mare de 
persoane, în general de vârsta tânără, poate provoca, în populatia de origine, un deficit de forţă de munca, o slăbire 
a activităţilor, o scădere a natalităţii, o îmbătrânire demografică, etc.  

Daca zona respectivă era initial suprapopulată, migratia poate, dimpotrivă, prin slăbirea presiunii 
demografice, să amelioreze situatia celor rămaşi, mai cu seamă dacă migrantii trimit celor rămasi acasă bunuri 
materiale si bani. 

Situatia populatiei din aria de primire poate fi si ea influentată în ambele sensuri: în perioadele de crestere 
economică, imigrantii contribuie la completarea necesarului fortei de muncă; în schimb, în perioade de recesiune, 
participă la îngrosarea rândurilor somerilor, fiind cei mai expusi la concediere si determină un consum suplimentar 
de resurse.  

Ponderea somerilor 
din populatia activă a 

municipiului 

Luni 
Ianuarie 2015 
(procente) 

Iulie 2015 
(procente) 

Ianuarie 2016 
(procente) 

Iulie 2016 
(procente) 

Ianuarie 2017 
(procente) 

Iulie 2017 
(procente) 

Total 8,1 6,5 7,1 5,9 6,2 3,9 
Masculin 7,8 6,3 6,9 5,9 6,1 3,9 
Feminin 8,4 6,7 7,3 5,9 6,2 4 
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� Populatia nou stabilită sau plecată, în municipiul Moreni, în 1992-2017 
Pentru municipiul Moreni situaţia se prezintă astfel : 

Indicatori  1992 
(persoane) 

1997 
(persoane) 

 2002 
(persoane) 

 2007 
(persoane) 

 2012 
(persoane) 

 2017 
(persoane) 

Imigranţi 1 2 1 2 12 1 
Emigranţi 4 4 1 7 18 31 
Sporul migratoriu -3 -2 0 -5 -6 -30 

                                                             Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
� Factori sociali care influenteaza migratia 

• Ridicarea standardului de viaţă al oamenilor – mobilitatea socială,  
• Modernizarea habitatului rural din micile orase,  
• Dezvoltarea mijloacelor de transport individual si colectiv,  
• Accesul la informatie 

� Anchetarea sociologica a fenomenului de “navetism “ 
o Grupele de vârstă – din totalul de 71 de persoane participante la studiu:  

� 18 fac parte din grupa de vârstă 31-40 de ani – 25,3% 
� 24 persoane provin din grupa de vârstă 41-50 de ani – 33,8% 
� 25 de persoane provin din grupa de vârsta 51-60 de ani – 35,2% 
� 4 provin din grupa de varsta 61-70 de ani – 5,6% 

o Sex:  
� 41 femei – 57,7% 
� 30 barbati – 42,2% 

o Mediul de provenienţă :  
� 14 de persoane provin din mediul urban – 19,7% 
� 57 de persoane provin din mediul rural – 80,3% 

o Stare civila: 
� 57 căsătoriti - 80,2% 
� 12 necăsătoriti – 16,9% 
� 1 vaduv – 1,4% 
� 1 divortat – 1,4% 

o Ultima scoala absolvită 
� Liceu – 35 – 49,3%  
� Studii universitare – 16 – 22,6% 
� 8 – 10 clase – 15 – 21,1% 
� 1 – 4 clase – 3 – 4,2% 
� Studii postuniversitare – 2 – 2,8% 

� Indicatori de practicare a navetismului: 
o Practicanti ai navetismului : 

 persoane care au raspuns afirmativ – 51 – 71,8% 
 persoane care au raspuns negativ – 17 – 23,9% 
 peroane care nu au raspuns – 3 – 4,2% 

o Tipul de navetism practicat 
 locuiesc in mediu rural si lucrez in mediu urban - 22– 43,1% 
 locuiesc in mediu rural si lucrez in alt sat – 15 
 locuiesc in mediu urban si lucrez in alt oras – 7  
 locuiesc in mediu urban si lucrez in mediu rural - 7 

o Frecventa navetismului 
 Persoane care fac naveta zilnic – 45 – 88,2% 
 Persoane care fac naveta saptamanal - 3 
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 Lunar   - 0 
 Rar, au o locuinta provizorie în localitatea unde este situat locul de munca -    

o Durata practicării navetismului 
 3 – 5 ani – 25 – 49% 
 6 luni – 1 an - 10 
 1 – 3 ani - 9 
 Mai putin de 6 luni - 6 
 5 – 10 ani - 0 
 Peste 10 ani - 1 

o Distanta parcursa zilnic 
 10 – 20 km – 22 – 43,1% 
 1 – 5 km - 13 
 5 – 10 km - 9 
 20 – 50 km – 7 

o Conditiile de desfasurare a navetismului 
 Microbuzul / autobuzul – 41 – 57,74% 
 Autoturismul personal - 5 
 Bicicleta / motocicleta personală – 2 
 Alte mijloace de transport - 2 
 Pe jos - 1 

o Timpul alocat  
 Mai putin de 30 min – 44 – 86,2% 
 30 min – 1 h – 5 
 1– 2 h – 1 
 Peste 2 h – 0 

o Domeniul profesional de incadrare 
 Salariat – 31 – 60,7% 
 Membru al unei societati agricole sau al unei cooperative  - 3 
 Persoana asistata - 3 
 Patron - 2 
 Lucrator pe cont propriu (persoana fizica autorizata) - 0 

o Implicatiile fenomenului in viata de zi cu zi a navetistului 
 Pierderea de timp insemnat pentru deplasare – 44 – 86,2% 
 Oboseala - 31 
 Cheltuieli mai mari - 21 
 Diminuarea interesului profesional - 9 

o Probleme de integrare sociala sau profesionala 
 Nu – 39 – 76,4% 
 Da - 6 
 Ns/nr - 6 
 Am avut dificultati de integrare in colectivul profesional – 3 
 Imi afecteaza activitatea profesionala - 2 
 Nu am reusit sa ma integrez in colectivul professional  - 1 

o Comportamente specifice 
 Atitudini negative din partea colegilor – 11 – 21,5% 
 Tensiuni provocate de aspecte psihosociologice - 7 
 Nemultumiri la locul de munca - 8 
 Dificultati de integrare  - 5 
 Relatiile conflictuale de grup - 3 
 Atitudini negative din partea navetistului - 2 
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 Nu au aparut comportamente specifice - 2 
 Influenta relatiilor interpersonale conflictuale asupra activitatii de grup – 2 
 Dificultati de acceptare a statutului – 0 

o Probleme de integrare comunitara sau culturala 
 Nu – 39 – 76,4% 
 Ns/nr - 7 
 Da - 5 

o Aspecte pozitive ale navetismului 
 Asigurarea fortei de munca – 15 – 29,4% 
 Posibilitatea mentinerii gospodariilor personale – 10 
 Resurse materiale si financiare suplimentare in anumite cazuri – 9  
 Presiuni asupra dezvoltarii mijloacelor de transport – 6   
 Creșterea nivelului competențelor profesionale - 3 
 Reducerea presiunii solicitarii de locuinte in oras - 1 

o Aspecte negative 
 Acceptarea unor conditii mai dificile de munca – 35 – 68,6% 
 Timpul insemnat consumat cu deplasarea – 33 
 Executarea unor lucrari ce necesita efort fizic mai mare - 30 
 Aparitia oboselii – 29 
 Solicitare profesionala - 29 
 Participarea în mai mică măsură la activităţile culturale - 20 
 Interes mai scăzut pentru perfectionarea profesionala – 15 
 Insuficienta resurselor materiale si umane - 15 
 Provocarea de conflicte intre colegi - 5 

o Optimizarea fenomenului 
 Stabilizarea unei forte de munca in localitatea de domiciliu – 19 – 37,2% 
 Determinarea distantelor convenabile pt scurtarea timpului de deplasare - 12 
 Imbunatatirea mijloacelor de transport - 10 
 Eliminarea navetei pt situatiile cand nu se justifica - 5 
 Crearea conditiilor de stabilire in localitatile rurale a intelectualilor navetisti - 3  

              S-a observat faptul ca cea mai mare pondere o au cei care fac naveta de la sat la oras, în cea mai mare 
parte fiind locuitori ai satelor, care sunt încadrati în unităţi economice din orase (industriale si de constructii). 
              In ceea ce priveste navetismul de la oraş la sat, se observă că predomină agricultorii, iar în practicarea 
navetismului de la oras la oras, apar cu precădere intelectualii (cadre tehnice, profesori, cadre sanitare, etc.). 
              Aspectele pozitive ale navetismului sunt asigurarea fortei de muncă necesară desfășurării activității 
economice si posibilitatea mentinerii gospodăriilor personale. 

 Aspectele negative sunt reprezentate de acceptarea unor condiții dificile de muncă comparative cu 
localnicii, timpul însemnat consumat cu deplasarea si executarea unor lucrări ce necesită efort fizic mai mare, în 
opinia celor chestionați.  
             Majoritatea persoanelor participante la anchetă au considerat că pentru optimizarea fenomenului de 
navetism sunt necesare stabilizarea unei părți a forței de muncă în localitatea de domiciliu, determinarea distantelor 
convenabile pentru scurtarea timpului de deplasare si îmbunătăţirea mijloacelor de transport. 
             49% din cei chestionati practică navetismul zilnic de 3 până la 5 ani, majoritatea parcurgând zilnic între 10 si 
20 de km. Mijlocul de transport cel mai utilizat este microbuzul.  
             In ceea ce priveste implicatiile in viata de zi cu zi a navetistului, pierderea de timp alocat deplasării 
reprezintă nemultumirea cea mai mare, iar aparitia de atitudini negative din partea colegilor si aparitia  de tensiuni 
provocate de aspecte psihosociologice sunt comportamentele specifice cel mai des întâlnite.  

Iar 76,4% din cei chestionati afirmă că nu au avut probleme de integrare culturală si comunitară, provocate 
de practicarea navetismului. 
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 2.7.Locuirea 
 Locuirea este un concept care, având ca unitate de baza locuinta, cuprinde o arie mult mai larga de 
necesitati si activitati umane legate direct sau indirect de locuinta, cum ar fi: infrastructura (drumuri, retele), 
echipamente urbane (invatamant, sanatate, cultura, sport, comert, spatii verzi, transport), serviciile, calitatea 
locuintei (grad de dotare, diversificare) ca si consecintele asupra mediului, in dubla determinare cu factorul social – 
comunitar. 

Locuirea este caracterizată de două nivele de receptare: 
- nivelul de stare, in care locuinta ca o componenta de baza a sectorului locuirii este perceputa ca bun 

economic: mobilizator de resurse si sectoare productive si bun urban, adica element fizic esential in conformarea 
si configurarea orasului; 

- nivelul socio – comunitar de receptare in ale carui componente se disting : locuirea ca dreptul fiecarui 
cetăţean la o locuinţă demnă si adecvată, precum si expresie a modului de viaţă reflectând nivelul de trai si stilul de 
viaţă al oamenilor ; 

Suportul urban material al locuirii este tesutul urban. Acesta este caracterizat prin aspectul formal: trama 
stradala, parcelarul, organizarea volumului construit, organizarea spatiului liber, dar si de alte elemente, cum ar fi : 
calitatea locuintelor, prezenta infrastructurii tehnice, prezenta serviciilor si comertului de frecventă utilizare. 

Măsura calităţii locuirii este dată de nivelul de receptare comunitară, modalităţile de întrebuintare ale 
acesteia de către utilizatorii ce le dau sens si viaţă prin: 

- stilul de viaţă – modul de comportare al oamenilor în societate, felul în care îşi imaginează si doresc să li se 
desfăşoare viaţa; 

- nivelul de trai al oamenilor – dimensiunea cantitativă (calitatea conditiilor de locuit, cuantumul de bunuri si 
servicii puse la dispozitie de societate) si dimensiunea calitativă (modul în care oamenii selectează si consumă 
această arie de bunuri si servicii); 

Locuirea, cu toate componentele ei este un fenomen urban complex într-o dinamică permanentă, o 
constantă schimbare si evolutie legată de modul de existenţă a individului si a comunităţii. Ea se subordoneaza atat 
cadrului formal arhitectural cat si determinarilor comunitare. 

 

2.7.1 Analiza globală a locuirii în municipiul Moreni 
2.7.1.1. Evoluţia organismului urban şi a părţilor istorice ale acestuia 
Aşezările, ca organisme social-economice au apărut în timp şi s-au dezvoltat sub influenţa factorilor 

demografici şi a tot mai complexelor cerinţe ale vieţii materiale şi spirituale. 
La originea aşezărilor au stat grupuri mai restrânse de gospodării, numite cătune, denumire de origine 

dacică, păstrată până în zilele noastre şi aşezări rurale mai mari care au primit denumirea latină de sat. Aspectul 
acestor aşezări este greu de reconstituit deoarece materialele de bază pentru construcţiile rurale au fost lemnul, lutul 
şi paiele, puţin durabile. 

Evul mediu se caracterizează prin sate cu gospodării risipite şi parcele foarte mari, după regulamentul 
Organic vetrele satelor încep să se adune şi începe un lung proces de divizare a parcelarului, între moştenitori. 

În catagrafia din 1810, Morenii sunt trecuţi cu 55 case şi 185 locuitori. 
Satele cu gospodării risipite în cuprinsul hotarului, au apărut pe raza localităţii Moreni mai ales după 1864.  
Apariţia lor se leagă de necesitatea apropierii de terenurile agricole, pentru o mai bună îngrijire şi valorificare 

a acestora, în condiţiile în care situaţia lor de clăcaş se modifică în proprietar de pământ, prin legea agrară a lui 
Cuza. 

Satul cu gospodăriile lui şi terenul de cultură din cuprinsul satului, zis şi extravilan, era până la începutul 
secolului al XX-lea producător de materie primă necesară atât lui, cât şi mai apoi, numeroşilor muncitori.  

Transformarea materiei prime se făcea în sat, fiind nevoie de meserii ce se referă la uneltele şi maşinile 
simple pe care le întrebuinţează pentru producţie sau pentru puţinele transformări ale materiei prime, cum ar fi 
fierarii, potcovarii, dogarii, morarii, cărămidarii, etc. 

Prima zonă de roire apare la Piscuri, restrânsă prin dezafectare după 1900. 
Alte zone de extindere, mai târzii apar la Tisa (minicartier) sau zona într-o zonă locuibilă supranumită „la 

Grădini". 
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Etapa coloniilor muncitoreşti, în general ridicate în ochiuri de pădure sau prin defrişarea pădurii lasă urme 
durabile la Pâscov, Steaua, Schela Mare, Creditul Minier, sau colonia Astra Română, la Stavropoleos. Se creează 
nuclee cu plan prestabilit, unde domină locuinţele colective şi cele înşiruite. 

Gospodăria locuitorilor din satele morenare are în felul acesta multe diferenţieri, rezultat al căutărilor în 
vederea găsirii celor mai potrivite planuri, care să ofere condiţii cât mai bune desfăşurării activităţii gospodăreşti şi 
casnice.  

Au existat aspecte specifice modului de organizare a satului rezultate şi din dezvoltarea industrială a 
comunei până în 1947. Astfel, până prin 1970 se mai găseau în vatra oraşului proprietăţi multe cu fâşii lungi de 
terenuri, cu faţada îngustă la stradă, rezultate prin succesiuni şi dorite ca loc de casă.  

Până la sistematizarea impusă după 1970, în Moreni mai erau unităţi comerciale cu ieşiri oblice faţă de 
stradă şi construcţii de un farmec aparte, dar lipsite de orice gust estetic, având la etaj sau în spate, locuinţa. 

După 1970 noile construcţii şi ansamblurile de blocuri au schimbat aspectul rural al aşezării începând cu 
partea centrală.  

Planul de sistematizare aprobat după 1985 şi care urmărea transformarea Moreniului   într-o aşezare urbană 
de tip socialist prevedea modificări în zonele „Bd. Republicii”, strada „Victoria” până la vechea primărie, colonia 
„Astra Română”, actualul „Bd 22 Decembrie”.  Schimbarea politică din 1989 a înlocuit planul de sistematizare cu 
o nouă politică a construcţiilor spre locuinţe tip „case individuale”.  

În ultimul timp se încearcă o reorganizare a activităţii urbanistice rezultate din schimbarea proprietăţii 
fondului funciar şi a necesităţii găsirii construcţiilor adecvate „oraşului din mileniul III”. 

Statutul administrativ de atunci se menţine şi în zilele noastre, eforturile disperate din perioada modificării 
statutului administrativ al ţării, prin care se urmărea includerea Moreniului în judeţul Prahova, fiind uitat de actuala 
generaţie.  

Evoluţia aşezărilor din zona Moreniului fiind legată în special de factorul economic şi demografic a rezultat în 
permanenţă un element de curiozitate şi analiză. Studiul atent al documentelor ar putea surprinde şi alte aspecte 
interesante ale aşezărilor ce îl alcătuiesc astăzi. 

2.7.1.2.  Evoluţia tramei stradale şi a parcelarului 
Trama stradală majoră - drumuri comerciale vechi şi care s-au menţinut până astăzi, leagă Morenii de 

Ploieşti (spre SE), Câmpina (spre NE) şi Târgovişte (spre SV), Morenii fiind situat aproximativ în mijlocul triunghiului 
format de cele trei oraşe importante ale zonei.  

Aceste drumuri au devenit active şi generatoare de aşezări abia în perioada modernă.  
În perioada medievală, legăturile importante al Morenilor şi aşezărilor din jur erau cu mânăstirile şi curţile 

boiereşti unde se aflau stăpânitorii moşiei: Mărgineni, Filipeşti (curtea Cantacuzinilor) sau cu centrele mai 
îndepărtate ale puterii: Târgoviştea şi Bucureştii, unde se ajungea pe drumuri ce urmăreau relieful: drumul subcolinar 
spre apus, care ducea la Târgovişte şi drumul ce cobora pe Valea Cricovului, spre sud până la vărsarea în Ialomiţa 
şi apoi la Bucureşti. 

Perioada comunistă are câteva intervenţii masate în partea centrală şi de sud a oraşului, unde apar noile 
cartiere de blocuri. În acelaşi timp zona de nord rămâne pe trama stradală şi parcelarul format de la începutul sec. al 
XIX-lea, ca şi partea de oraş de pe malul vestic al Cricovului. 

 2.7.1.3. Evoluţia fondului construit, tipologie şi caracteristici 
Cele mai vechi construcţii de locuit şi clădiri de instituţii păstrate nu depăşesc sfârşitul sec. al XIX-lea. Ele se 

află cu precădere în vechile vetre ale aşezărilor care, prin unificare au alcătuit actualul oraş. 
În repertoriul de modele arhitectonice, cea mai mare parte o ocupă locuinţele de tip urban: 
• Unele datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul sec. XX, locuinţe  

individuale tipice târgurilor muntene, cu parter înalt, cu sau fără pivniţă dedesubt, cu o arhitectură eclectică, cu 
influenţe italiene, neo-româneşti sau romantice, situate în grădini relativ mari (cazul zonei delimitate de străzile 
Horia, Cloşca şi Crişan, Eroilor, în partea de nord a oraşului, pe malul estic al râului Cricov, la ieşirea spre Iedera). 
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• O mare parte o reprezintă locuinţele colective cu 2-3 nivele şi cele înşiruite, pe parter, construite în 
general în perioada interbelică, de către marile companii petroliere pentru cazarea specialiştilor şi lucrătorilor. 
Coloniile muncitoreşti alcătuiesc dominanta arhitecturală în jumătatea sudică a oraşului şi în cartierul Schela Mare. 
 Din punct de vedere urbanistic sunt zone de relativ mică întindere, dar bine sistematizate, utilizând 
terenul, de cele mai multe ori în pantă şi asigurând clădirilor accese facile, o bună însorire şi alcătuind un 
microclimat propice unei vieţi de calitate, chiar în condiţiile unor suprafeţe locuibile mici.  
            Coloniile dispuneau şi de dotările minimale: grădiniţă, şcoală, dispensar. 

Stilistic, ele poartă amprenta arhitecţilor şi antreprenorilor străini, aduşi de companiile petroliere din nordul 
Europei (germani, olandezi), dar şi ale arhitecturii coloniale americane. 

Cea mai mare parte însă, sunt construite în stil neo-românesc, în special cele de tip vilă pentru 2 - 3 familii, 
cu 2 nivele. 

În ansamblu, aceste colonii dau personalitate vechiului oraş muncitoresc, aduc până la noi farmecul şi 
realitatea unei epoci istorice de cea mai mare importanţă pentru oraş şi, cu puţine eforturi de reabilitare, pot continua 
să fie spaţii foarte agreabile de trai. 

O altă categorie de clădiri sunt cele vernaculare, parte masate în mici nuclee mai depărtate geografic de 
zona centrală: vezi cartierul Pleaşa, dar şi unele integrate între clădirile de tip urban de pe străduţele liniştite ale 
cartierelor nordice ale Morenilor. 

Acestea sunt clădiri specifice satelor din zona sub-colinară a Munteniei, o arhitectură la linia de interferenţă 
dintre Prahova şi Dâmboviţa, cu case cu trei odăi, cu foişor în axul central şi cerdac pe toată faţada sud, cu decor de 
lemn traforat la cerdac şi frontonul foişorului. 
   2.7.1.4. Tipuri de locuire: locuinţe colective si locuinţe pe lot; densităţi 

• Populatia stabilă a municipiului Moreni la nivelul anului 2002 (ultimul recensământ cu cifre oficiale) era de 
21.488 locuitori, la nivelul anului 2012 evaluările situându-se la cifra de 19.949 locuitori. 

• Analizând, pe baza unor anchete sociale, modul de locuire, s-a constatat că 80% dintre subiecţi locuiesc la 
bloc, 20% locuiesc la casă. 

                                                   
• Fondul de locuit al municipiului Moreni se compunea la 31.12. 2011 din 7.875 unităţi de locuit din care 7.283 

realizate din fonduri private.Suprafata locuibila totală era la aceeasi dată de 295.595 mp din care 279.349 realizate 
din fonduri private, structura lor pe număr de camere pe apartament prezentându-se astfel :                                                
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• Din analizele efectuate rezulta urmatoarele aspecte caracteristice : 
a. Construirea masivă de apartamente în blocuri în anii ’70 si ’80  în clădiri cu regim  

de înăltime P+ 4 si chiar peste P+ 4 a condus la separarea netă a fondului de locuit în două categorii distincte, cu 
caracteristici si problematici diferite: locuinte colective si individuale pe lot. 
 Organizarea structurală a zonei de locuit este rezultatul construirii de ansambluri cu locuinte colective în 
conditii diverse : 

- pe terenuri libere amplasate perimetral zonelor construite cu locuinte pe lot existente  ; 
- în zone urbane constituite pe terenurile libere în vecinătatea zonelor cu locuinte pe lot ; 
- prin demolarea fondului construit adiacent arterelor de penetratie si a străzilor de legătură ; 

Complexele mixte (locuinte colective si individuale pe lot) constituite mai ales pe criterii formale, prezintă 
cele mai mari probleme în functionare, incompatibilităţile fiind si de ordin urbanistic (siluetă, compozitie, echipare) si 
social (responsabilitate, interes faţă de vecinătăţi).  

Zonele de contact dintre cele două tipuri de locuire conduce la un tip de locuire distorsionat datorită 
suprapunerilor brutale a două tipuri de locuire diametral opuse. 

b. Zona aferenta locuintelor înalte cu peste P+ 4-5 niveluri sunt realizate preponderent în anii ’80 si sunt 
grupate într-un bloc din zona centrală a municipiului prin destructurarea centrului istoric, pe DJ 720 (artera de 
penetratie dinspre Târgovişte), la intersecţia cu DJ 710A (arteră care face parte din trama majoră a orasului),  prin 
agresarea zonei vechi a oraşului. 

c. Zona aferenta locuintelor plurifamiliale medii cu P+3–4 niveluri reprezintă dominanta de înăltime a 
blocurilor si sunt grupate fie în asnsambluri bine delimitate, fie compuse cu locuinte individuale pe lot. 

d. Zona aferenta locuintelor plurifamiliale mici cu P+2 niveluri nu se gasesc decât în fostele colonii – 
dormitor realizate în perioada interbelică de marile companii petrolifere care activau în zonă.  

e. Zona aferenta locuintelor pe lot ocupa suprafata cea mai mare de teren aferenta functiei de locuire a 
municipiului Moreni. 

• Densitatea de locuire 
 a.1. Densităţile brute ale locuinţelor pe lot (conform zonelor analizate) sunt cuprinse între 5,03 unităţi de 

locuit / ha (cartier Schela Mare) si 11,38 unităţi de locuit / ha (zona Stavropoleos, Bana, Tisa), caracteristice pentru 
locuirea de tip rural. 

a.2. Densitatea brută în zonele cu locuinte pe loturi de tip urban (zona c) este de 18,72 unităţi de locuit / 
ha. 

a.3. Densităţile brute în zonele mixte (locuire colectivă si locuire pe lot) prezintă discrepanţe deosebite : 
locuirea colectivă are densităţi de cca 5 ori mai mari decât locuirea pe lot, iar în zona blocului turn, densitatea în 
zona de locuit este de cca 14 ori mai mare decât în zonele cu locuinte pe lot. 

2.7.1.5. Cămine de elevi 
La nivelul judetului Dâmboviţa sunt 3205 locuri în internate scolare, cămine studenţeşti şi cămine şcoală, 

ponderea detinând-o municipiul Târgoviste (care are si cămine studenţeşti). 
Singurul bloc care mai îndeplineşte această functie este blocul căminului de elevi ai Liceului nr. 2 Petrol 

Moreni.  
 2.7.1.6. Locuinţe de serviciu  

Numărul locuintelor de serviciu s-a diminuat în cursul anilor ’90 prin trecerea în proprietate privată a 
blocurilor care aveau această functiune.  

În municipiul Moreni nu mai există astfel de dotări. 
2.7.1.7. Clădiri expertizate tehnic 

 In plansele studiilor premergătoare PUG au fost prezentate amplasamentele clădirilor expertizate tehnic 
până în 2007 si cele cu risc seismic potential ce constituie priorităţi pentru expertizare, precum si lista clădirilor 
expertizate tehnic până în anul 2006 si locatiile acestora pentru locuinţele cu anii construirii ’60 si ’70 si lista cu 
propuneri pentru expertizare în etapa II la clădirile cu risc seismic potential (anii construirii ’80).  
 La Moreni singurul bloc afectat, expertizat şi la care lucrările de consolidare au fost deja executate este 
blocul 18 de pe str. M. Eminescu.  
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2.7.1.8. Aprecieri ale valorii de locuire la nivelul locuintei si al ansamblului 
La nivelul locuintei: 
- numărul mediu de locuinţe / locuitor este mare, respectiv 0,394 la Moreni, mai mare decât media pe total 

judeţ Dâmboviţa care este de 0,388 ; 
Evoluţia numărului de locuinţe existente la sfârşitul anului în Moreni se ilustrează astfel : 

Numărul de  
locuinţe existente  
la sfârşitul anului  

Localitatea 
Ani 

1992 
(număr) 

1997 
(număr) 

 2002 
(număr) 

2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2017 
(număr) 

Total Municipiul MORENI 7021 7261 7718 7797 7979 8059 
Proprietate publică Municipiul MORENI : 911 561 592 247 247 
Proprietate privată Municipiul MORENI : 6339 7157 7205 7732 7812 

  Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
- numărul mediu de camere / locuinţă este mic 2,47, mai mic decât media pe total urban Dâmboviţa care 

este de 2,60; 
- suprafaţa locuibilă/locuitor: 14,81 mp, mai mic decât media pe total Dâmboviţa care este de 15,27 mp; 

 Evoluţia acestui indicator (suprafaţa locuibilă pe total municipiu) în timp a fost următoarea : 
Suprafaţa locuibilă 

în municipiul 
Moreni 

 

Ani 
 1992 

(metri pătrati 
arie desfăşurată) 

 1997 
(metri pătrati 

arie desfăşurată) 

 2002 
(metri pătrati 

arie desfăşurată) 

2007 
(metri pătrati 

arie desfăşurată) 

 2012 
(metri pătrati 

arie desfăşurată) 

 2017 
(metri pătrati 

arie desfăşurată) 
Total 229400 242459 280691 288126 350397 357529 
Proprietate publică : 20196 14805 16210 7399 7399 
Proprietate privata : 221743 265886 271916 342998 350130 

  Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
- peste 95 % din locuintele colective realizate înainte de 1989 au structura rigidă si se uzează moral   într-o 

perioadă relativ scurtă ; 
- finisajele si instalatiile comune la blocuri se degradează continuu (rămâne nerezolvată problema gestiunii ); 

este necesară refaţadizarea clădirilor, inclusiv în zona centrală ; 
- fondul de locuit pe loturi se află pe ansamblu într-o stare fizică mediocră ; 
La nivelul ansamblului: 
- legăturile zonelor de locuit din nordul orasului si din vest sunt dificile si ocolitoare; 
- nu există zone verzi, de agrement si sport la nivelul ansamblurilor; 
- parcajele sunt total insuficiente si neamenajate în ansamblurile cu locuinte colective; 
- există o mare presiune pentru ocuparea terenurilor libere în ansamblurile cu blocuri în  

detrimentul spatiilor verzi amenajate si a parcărilor; 
- transportul în comun care asigură legăturile dintre zonele de locuit si celelalte zone  

functionale este deficitar; 
 -zonele de contact dintre cele două tipuri de locuinte conduc la anumite incompatibilităţi din punct de vedere 
functional, dar si estetic – compozitional din cauza contrastelor volumetrice. 
 Fondul de locuinţe şi-a păstrat şi în anul 2011 trendul ascendent din ultimii ani. 

Astfel, au fost date în folosinţă 26 locuinţe, în creştere cu o locuinţă faţă de anul precedent. 
 Într-o evoluţie statistică, locuinţele terminate în cursul anilor, pe surse de finantare, a fost : 

Locuințe terminate  
pe surse de finanțare Localitatea 

Locuinţe terminate în cursul anilor 
1992 

(număr) 
1997 

(număr) 
 2002 
(număr) 

 2007 
(număr) 

 2012 
(număr) 

 2017 
(număr) 

Total MORENI 14 45 15 27 28 17 
Din fonduri publice  MORENI : 22 : 16 : : 
Din fonduri private  MORENI : 23 15 11 28 17 
Din fondurile populatiei  MORENI 14 23 15 11 28 17 

   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
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Numărul locuinţelor pentru care s-a emis autorizaţii de construire la sfârşitul fiecărui an pentru care există 
raportări statistice este în permanentă creştere, conform graficului : 

 
Autorizaţii 2002 Autorizaţii 2007 Autorizaţii 2010 Autorizaţii 2014 Autorizaţii 2017 

(număr) (metri pătraţi 
arie utilă) (număr) (metri pătraţi 

arie utilă) (număr) (metri pătraţi 
arie utilă) (număr) (metri pătraţi 

arie utilă) (număr) (metri pătraţi 
arie utilă) 

Locuinţe individuale 16 2358 26 3470 33 4537 14 1770 15 2230 
   Locuinţe colective 1 96 : : : : : : : : 
                                                                            Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Astfel, perioada 2002-2008 se caracterizează prin creşterea numărului de autorizaţii eliberate, atât la nivelul 
judeţului cât şi al municipiului (2734 de autorizaţii la nivelul judeţului, respectiv 72 la nivelul municipiului). După anul 
2008, numărul autorizaţiilor începe să scadă, valoarea atinsă în anul 2017 pentru municipiul Moreni fiind mai mică 
decât în anul 2002. Această situaţie are la bază cauze economice, criza mondială fiind cea care îşi pune amprenta 
în mod special pe intervalul 2008-2017, atât la nivelul judeţean, cât şi local. 

 În privinţa tipurilor de construcţii, pentru care s-au eliberat autorizaţii, clădirile rezidenţiale individuale sunt 
cele care deţin procentul cel mai mare, valoarea maximă fiind atinsă în anul 2008 de 91%. După acest an, numărul 
autorizaţiilor a scăzut permanent, atingând în anul 2014 valoarea de 70%, din numărul total de autorizaţii eliberate, 
valoare care, însă, se menţine mai mare decât cele înregistrate în intervalul 2002-2008. 
 În privinţa tipurilor de clădiri, cele rezidenţiale pentru colectivităţi sunt cele care înregistrează cele mai mari 
ponderi ca suprafaţă (valoarea maximă este atinsă în 2010 de aproximativ 80%), dar sunt şi 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). 

În privinţa măsurilor ce ar trebui întreprinse pentru îmbunătăţirea din punctul de vedere al calităţii 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 finanţare europeană, în anii următori. 

Această acţiune ar avea impactul cel mai mare la nivelul locuitorilor, prin avantajele atât de ordin economic 
(reducerea cheltuielilor la nivel de apartament) cât şi social (creşterea standardului de viaţă). Ca dificultate, în 
realizarea şi implementarea eventualelor proiecte în această direcţie, menţionăm că se estimează că unele 
amenajări, realizate în cadrul acestor ansambluri de locuinţe, nu deţin autorizaţii de construcţie, ceea ce face dificilă 
proiectarea şi execuţia lucrărilor (peste 90% din şarpantele realizate nu deţin autorizaţii). 

 

2.7.2. Analiza morfologică si indici de ocupare teren în zonele de locuit pe loturi  
2.7.2.1. Analiza morfologică globală a zonelor de locuinţe pe loturi 
Pe baza unei analize morfologice globale a zonelor de locuit pe lot s-au identificat tipurile de tesut 

caracteristic prin analiza multicriterială (suprapunerea primelor 3 criterii : perioada de formare a tesutului urban, 
ocupatia primilor locuitori, folosinta parcelelor în momentul de faţă). 

Tipurile de tesut urban sunt diferentiate în functie de 7 criterii principale, la rândul lui, fiecare criteriu fiind 
împărţit în câte 3 indicatori scalati. Criteriile sunt istorice, sociale, urbanistice si arhitecturale fiind alese în functie de 
particularităţile municipiului (metodologia a fost utilizată la PUG municipiul Târgovişte – etapa I-a). 
 Criteriile principale sunt urmatoarele : 

I –  Perioada de formare a tesutului urban 
II – Ocupatia primilor locuitori 
III – Folosinta parcelei în momentul de faţă 
IV – Caracteristicile tramei stradale 
V  – Suprafata parcelei 
VI –Tipul de constructie de pe parcelă 
VII – Intensitatea ocupării parcelei cu constructii (POT)  

S-au analizat 10 esantioane (mostre de tesut), 9 dintre ele fiind aceleasi ca si in PUG anterior in ideea 
compararii evolutiei spatiului urban intr-o perioada de 10 ani. S - a mai studiat un esantion (nr. 10) din zonele noi in 
care s-a construit “exploziv” in ultimii 6 – 7 ani. 
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Comparativ cu analizele morfologice anterioare, se constată o crestere a modulelor volumetrice si a 
regimului de înălţime în zona cu locuire mai veche a orasului, în fronturile adiacente străzilor demult populate. 

In zonele de locuit mai nou constituite modulele volumetrice sunt mai mari (suprafaţa construită medie este 
în jurul a 200 mp), regimul mediu de înăltime este P+1+ M, iar mărimea medie a lotului este de peste 800 mp. 

Se constată de asemenea aparitia de functiuni complementare locuirii (comert alimentar, nealimentar, 
alimentatie publică de mică întindere), dar si activităţi compatibile cu locuirea (spatii pentru birouri, servicii 
profesionale, cabinete de profesiuni liberale, spatii pentru alimentatie publică şi divertisment, etc.). 
  

2.8.Circulatia 
2.8.1.Circulaţia rutieră 

 Căile rutiere principale la nivelul teritoriului administrativ al oraşului Moreni se pot categorisi pe criteriul clasei 
de importanţă astfel: 

� Drumuri judeţene: 
              D.J. 710A - Miculeşti (DJ 710) - Ulmetu - Şuviţa - Izvoru - Tisa - Valea Lungă Gorgota - Iedera de 

Jos - Moreni - Ghirdoveni - I.L. Caragiale (DN 72) 
              D.J. 720 - Răzvad (DN 72) - Moreni - Limita jud. Prahova             

� Drumuri comunale: 
        DC 9A - Moreni (DJ 720) - Cricovu Dulce – Colibaşi 

O schemă grafică a principalelor căi de acces în şi dinspre municipiul Moreni către localităţile învecinate se 
prezintă astfel: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Umărind cunoaşterea opiniei şi stării cetăţenilor în legătură cu dimensiunile sociale ale municipiului, în decurs de 
două luni de zile s-a efectuat o anchetă în teren pe bază de chestionar, unele întrebări vizând circulaţia rutieră şi 
spaţiul public al străzii după cum urmează. 
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2.8.2. Concluziile recensamântului de circulatie pentru sistemul urban Moreni  
2.8.2.1. Analiza circulatiei actuale, planul de organizare a circulatiei 
In prima etapă a acestei lucrări  s-a realizat înregistrarea circulatiei rutiere în conformitate cu recomandările 

CEE-ONU TRANS/W. P.6/AC.2/14/Add/1999 pe baza “Instrucţiunii pentru efectuarea înregistrării circulatiei rutiere 
pe drumurile publice“ aprobate prin Ordinul Administraţiei Naţionale a Drumurilor nr. 77 / 9.06.1999, sub indicativul 
AND 557-1999. 

Studiul s-a realizat în posturi fixe alese pe baza unor criterii tehnice, care să poată furniza o imagine cât mai 
completă a fluxurilor principale de trafic, pozitiile si rezultatele fiind relevate în documentele prezentate în anexele 
memoriului general. 
  A fost determinată intensitatea si structura traficului rutier, având în vedere că datele respective pot servi la: 
planificarea si proiectarea tuturor lucrărilor de investiţii rutiere, întretinerea si repararea drumurilor si a podurilor si de 
organizare a circulatiei rutiere, precum si pentru  statistici nationale si internationale. 

Comparativ cu alte oraşe aparţinătoare judeţului Dâmboviţa, municipiul Moreni nu este străbătut de o reţea 
de drumuri de interes naţional. 

Trama majoră este constituită din traseele cele mai importante, care, prin poziţia în teritoriul urban, cât si 
prin valorile de trafic pe care le suportă, precum si prin mărimea secţiunilor (la partea carosabilă si trotuare) asigură 
relaţiile cu principalele direcţii din afara oraşului, dar şi o legătură cu principalele zone funcţionale ale oraşului. 
 Principalele artere de circulaţie rutierădin municipiu, drumurile judeţene DJ 720 (Târgoviste - Floresti) şi DJ 
710 A (Valea Lunga - I.L.Caragiale) constituie drumuri de mare interes economic si turistic, dar şi pentru pentru 
traficul de mărfuri si călători.  
Aceste drumuri preiau o bună parte din circulaţia majoră de pe teritoriul oraşului Moreni. 

DJ 720 tranziteaza teritoriul administrativ al oraşului Moreni pe direcţia V – E, tronson ce însumează cca. 6,3 
km. si reprezintă legătura rutieră cu municipiul Târgovişte. Totodată druml judeţean reprezintă o bretea rutieră ce 
face legătura între DN 72 (Razvad) si DN 1A, având rol de arteră de tranzit.  

DJ 720 se confundă cu strada A. I. Cuza, continuată cu B-dul Republicii, având lăţimea părţii carosabile de 7 
- 9 ml., cu îmbrăcăminte din mixturi asfaltice si viabilitate corespunzătoare. 

In zona centrală artera amintită se intersectează cu strada Cpt. Pantea Ion (DJ 710A), intersectie amenajată, 
dar fără semaforizare. Această intersectie este foarte solicitată, uneori înregistrându-se valori ridicate de trafic rutier 
de categorie uşoară, cât si de categorie grea. 

Bulevardul Republicii având lăţimea de 14 ml asigură relaţiile de dreapta în condiţii tehnice relativ bune. 
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Pe str. A.I.Cuza circulaţia rutiera se desfăşoară mai anevoios în orele de vârf datorită traseului sinuos, a 
lăţimii de secţiune redusă (7,0 ml) precum si a pantei accentuate (numai pe un tronson) si a intersecţiilor cu 
vizibilitate redusă. 

Strada Târgoviştei (parte componenta a DJ 720) prezintă deasemenea un traseu sinuos, cu pante 
longitudinale ce ating valori de până la 7%, fapt ce conduce în anotimpul rece la greutăţi reale în desfăşurarea 
circulaţiei. Partea carosabilă are lăţimea de 7,0 ml, iar îmbrăcămintea este realizată din mixturi asfaltice în stare 
bună. 

DJ 710 A penetrează oraşul Moreni pe direcţia N-S pe un tronson în lungime de cca 5 km., arteră de 
circulaţie ce se constituie într-o bretea de legătură între DN 71 (Pucioasa) si DN 72 (I.L.Caragiale), arteră cu rol de 
tranzit si de distribuţie, modernizată de curând. 

DJ 710A străbate teritoriul administrativ al oraşului si este alcătuit din următoarele artere de circulaţie : str. 
Eroilor, str. Spireşti, str. Panduri, intersectia cu str. cpt. Pantea Ion si continuat cu B-dul 22 Decembrie 1989. 

Exceptând str. cpt. Pantea Ion si B-dul 22 Decembrie, celelalte străzi aferente circulaţiei urbane sunt străzi 
de categoria a lll-a, având lăţimea de 7,0 ml., trotuare adiacente de cca. 1,5 ml. cu îmbrăcăminţi asfaltice în stare 
mediocră. 

Str. cpt. Pantea Ion având un profil transversal compus din parte carosabila de 5,50 ml. pe sens, cu zona 
verde de 2,0 ml. se constituie în arteră de circulaţie categoria a II-a, având îmbrăcăminte din mixturi asfaltice în stare 
bună. 

Trotuarele adiacente au lăţime variabilă cuprinsă între 1,5 ml. si 3,0 ml. fiind în măsură să preia fluxul de 
pietoni chiar si în orele de vârf. 

Bulevardul 22 Decembrie se confundă cu ultimul tronson al DJ 710A si este o arteră de circulaţie de 
categoria a ll-a, cu o lăţime de 14,0 ml. cu câte două benzi de circulaţie pe sens, trotuare adiacente cu lăţimi 
cuprinse între 1,5 ml si 2,0 ml., având realizată îmbrăcămintea din mixturi asfaltice. 

Reţeaua stradală, în special cea majoră, s-a dezvoltat permanent, datorită creşterii spectaculoase a gradului 
de motorizare, în mod deosebit după anul 2000, dar creează permanent probleme în ceeace priveşte starea precară 
a îmbrăcăminţilor unor tronsoane şi a gabaritelor care nu asigură desfăşurarea fluentă a circulaţiei rutiere, sursă 
sigură de evenimente nedorite. 

Cantitativ, situaţia se prezintă bine, conform dinamicii din tabelul statistic de mai jos :  

Lungimea străzilor orășenești 
din municipiul Moreni 

Ani 

 1992 
(kilometri) 

 1997 
(kilometri) 

 2002 
(kilometri) 

 2007 
(kilometri) 

 2012 
(kilometri) 

 2017 
(kilometri) 

 Lungime    
 străzi 

 Total, din care 61 65 65 65 65 65 
 Străzi modernizate 50 54 55 56 58 58 

                                                                            Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Trama majoră a oraşului este completată de str. Panduri, artera de categoria a ll-a între str. Victoriei si 

vecinătatea pârâului Cricovul Dulce, de B-dul Petrolului, str. Ion Negoescu, str. M. Eminescu, str. Spireşti, artere de 
categoria a III-a, având lăţimea de 7,0 ml., cu îmbrăcăminţi asfaltice, dar si de ciment, în stare corespunzătoare. 

Trama majoră este funcţional completată şi de trama secundară, în componenţa căreia intră străzile Victoriei 
si Independenţei (din beton), Horia, Cloşca si Crisan, Unirii, Plaiului, Flacăra (cu îmbrăcăminţi din asfalt). 

In ceea ce priveşte volumul de traffic, valorile cele mai mari se înregistrează pe DJ 720, atât cele legate de 
traficul uşor, cât si de cel greu. 

In general, pe străzile secundare se desfăşoară un trafic de deservire a zonelor de locuit, dar si a altor 
unităţi economice si instituţii publice. 

Trama stadala este completată cu strada Centurii (având îmbrăcămintea din beton de ciment) care 
deserveste partea de sud a oraşului si preia un important volum din traficul greu. 

Se poate spune că în general circulaţia rutieră la nivelul oraşului se desfăşoară în condiţii satisfăcătoare, 
înregistrându-se însă dificultăţi la intersectia din zona centrală a oraşului, unde traficul greu (de tranzit) creează 
perturbări în buna desfăşurare a traficului rutier. 
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Din datele obtinute de la serviciul Circulaţie Rutieră, de la organele administraţiei locale, precum si din 
studiile efectuate anterior, rezultă că valorile de trafic cele mai ridicate se înregistrează pe străzile A. I. Cuza, 
Târgoviştei, cpt. Pantea Ion, B-dul Republicii, B-dul 22 Decembrie, str. Eroilor, str. Victoriei si B-dul Petrolului. 

Din analiza situatiei existente rezultă că dezvoltarea industrială a oraşului Moreni este strâns corelată cu 
gradul de motorizare, fapt ce conduce la încărcări mari de trafic pe arterele din interiorul oraşului, peste care se 
suprapune fluxul general din traficul de tranzit. 

Dirijarea circulaţiei se realizează prin indicatoare rutiere de reglementare a drumurilor cu prioritate si marcaje 
la sol si prin pastile amenajate. 

2.8.2.2. Obtinerea datelor de trafic prin realizarea unor anchete de circulatie O/D  
             Acest tip de date se supun cerintelor “Instructiunilor tehnice privind organizarea si efectuarea anchetelor de 
circulatie origine – destinatie, pregătirea datelor din anchetă în vederea prelucrarii” norme aprobate prin Ordinul 
Ministrului Transporturilor nr. 20 / 26 ian.2001, sub indicativul  DD 506 – 2001. 
          Anchetele origine-destinatie sunt masurători de trafic unde se culeg date despre: 

- originea si destinatia curselor ; 
- ruta  pe care se desfăşoară ; 
- scopul călătoriei sau felul încărcăturii ; 
- numărul pasagerilor din vehicul ; 

 Probleme identificate: 
• Prin prelucrarea datelor din anchete de circulatie origine–destinatie se obtin curentii de circulatie din 

teritoriul studiat. Asa cum rezultă din normativul mentionat, anchetele de circulatie origine-destinatie completează 
“Recensămintele generale de circulatie”.  
 Acestea sunt organizate o dată la 5 ani sub coordonarea tehnică a organelor de specialitate ale Ministerului 
Transporturilor” iar popularizarea rezultatelor anchetelor de circulatie cade în sarcina CNAIR, administratiilor 
drumurilor  judetene si locale, după caz.  

“Recensămintele generale de circulatie” sunt organizate conform legii pe reteaua de drumuri clasificate prin 
Hotărâri ale Guvernului României.  

• Cu privire la amplasarea posturilor de anchetă de circulatie O-D, acestea ar trebui să îndeplinească  
criteriile cumulative mentionate, dintre care ne atrag atentia punctele :  

o amplasarea posturilor de anchetă în puncte ale retelei rutiere care întrunesc conditiile tehnice necesare 
(vizibilitate 300m, aliniamente sau  raze mai mari de 500m) ; 

o acostamente amenajate sau platforme de parcare longitudinale – pe ambele sensuri conform schitelor 
anexe la normativ (declivităţi sub 3%).  

Trama stradală din administrarea primariei Moreni NU îndeplineste criteriile anterioare, cu exceptia unor 
locatii de pe arterele de penetrare actuale si pe arterele de iesire din municipiu cu rang de drum judeţean. 

• Cu privire la desfăşurarea efectivă a anchetei de circulatie, detaliind modul de chestionare a 
conducătorilor autovehiculului  ce urma a fi chestionat, respectiv :  

o Formula de salut 
o Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări: 

            1.Localitatea de unde aţi început această cursă? 
      2.Localitatea unde încheiaţi această cursă? 

răspunsul la astfel de întrebări îsi pierde relevanta la nivelul tramei stradale municipal, unde predomină în proportie 
de 80-90% traficul urban riveran, si este cu atât mai edificator cu cât sunt culese date pe drumurile clasificate de 
categorie superioară, cele judetene, în puncte ale retelei rutiere unde se pot controla cât mai multi curenti de trafic la 
limita zonelor (mai ales a judeului), astfel încât să nu se ancheteze traficul interior zonei (conform prevederilor 
normativului).  

Având în vedere complexitatea problematicii si corelarea cu elemente privind strategia de dezvoltare a 
fluxurilor traficului de călători, este evident că întocmirea unui studiu distinct pe această temă se poate face numai 
după fundamentarea împreună cu beneficiarul a strategiei de abordare si după construirea punctelor de anchetă, ca 
investitii ale consiliului local.  
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Trecerea la organizarea unor astfel de anchete se va face numai după ce se va analiza împreună cu 
specialisti în domeniu dacă cheltuielile pe care le presupune un astfel de studiu la nivelul municipiului se justifică si 
măsura în care rezultatele obtinute merită efortul, în conditiile în care administratorii de retele rutiere mai mari si mai 
importante nu au efectuat în ultimii ani astfel de studii.  

 

2.8.3.Tratarea problematicii privind parcările. 
In urma observatiilor efectuate s-a constatat că între dinamica traficului în municipiu si gradul de ocupare a 

parcărilor existente nu există o corelare. Parcările din zonele centrale, de interes economic pentru operatorii privaţi, 
precum si zone din jurul institutiilor de interes public, ca si aparitia unor zone de interes mixt (de exemplu prezenţa 
unei bănci si a unei institutii publice care lucrează cu un număr mare de cetăţeni) generează ocuparea în proportie 
de 100% a parcărilor din zonă şi, implicit, parcarea autovehiculelor pe zone interzise.  

Intervalele orare în care fluxul traficului este maxim pe trama stradală sunt dimineata între orele 7.30 si 8.45, 
după care, începând cu ora 10.00 cresc treptat spre ora 12.00, cu atingerea intensităţii din orele dimineţii în intervalul 
orar 15.00 la 17.00  

Această stare de lucruri favorizează aparitia (în locatii particulare, cum au fost cele descrise mai sus), a unei 
cereri suplimentare faţă de locurile de parcare disponibile.  

Sunt două tipuri de zone critice identificate: 
• Zone critice care depind de programul zilelor lucrătoare (îsi ating capacitatea maximă în orele de vârf ale 

zilelor  de lucru) 
• Zone critice care depind de elemente particulare calendaristice (îşi ating capacitatea maximă în preajma 

weekendurilor, în ajunul sărbătorilor religioase s.a.). Propuneri privind rezolvarea acestor aspecte ar viza construirea 
în vecinătatea acestor locaţii a unor parkinguri, utilizând spatii ale domeniului public slab sau neutilizate în prezent, 
precum si dobândirea de terenuri noi în urma dezafectării unor facilităţi industriale din centrul municipiului. 

Desi deficitul actual de parcaje nu a devenit o problemă pentru desfăşurarea traficului rutier si pietonal, 
aceasta regăsindu-se în dificultăţi de altă natură, cum sunt : degradarea spatiilor verzi, diminuarea locurilor de joacă, 
poluarea fonică, etc, majorarea acestor deficiente în perspectiva anilor ce vin, în situatia în care nu se va acţiona 
pentru soluţionare, va induce pe lângă problemele sociale din zonele de rezidenţă si la degradarea calitativă a 
desfăşurării traficului prin ocuparea trotuarelor si firelor curente de circulaţie de către autovehicule staţionate. 

Limitarea proliferării disfunctionalităţilor generate de lipsa locurilor de stationare si parcare poate fi asigurată 
prin adoptarea unui program cu măsuri etapizate care să conţină organizarea parcării în vederea asigurării de locuri 
de stationare şi pentru interesele de scurtă durată. 

  
2.8.4. Analiza critică privind blocajele din trafic 

            Analiza rezultatelor recensamântului local de trafic la nivelul intensităţii traficului (MZA, adică media zilnica 
anuală – vehicule fizice / 24 h) asa cum apar în măsurătorile efectuate, plecând de la premisa că intensitatea 
traficului este constantă pe întreaga perioadă a unei zile, conduce la idea că rețeaua corespunde din punct de 
vedere al capacităţii de circulatie.  

Această premisă este falsă. Repartizarea valorilor MZA nu se face uniform existând timpi de relaxare a 
traficului în perioadele de seară si nocturne si de intensificare a traficului în intervalele orare arătate la capitolul 
anterior.  

In punctele critice apar în intervalele orare de vârf blocaje temporare (în termeni tehnici micsorarea vitezei 
de circulatie până la 0 km/h, cu producerea acumulării de autovehicule).  

Au fost identificate trei tipuri principale de cauze:  
o depăşirea capacităţii de circulatie a arterelor ;  
o depaşirea capacităţii de circulatie si nereglementarea circulatiei pietonale ;  
o depăşirea capacităţii de circulatie si neamenajarea corespunzătoare a intersectiilor.  

Prima cauză va fi dezvoltată în capitolele ulterioare propunându-se solutii care să conducă  
la diminuarea traficului în orele de vârf pe trama municipală.  

In ceea ce priveste reglementarea circulatiei pietonale atât in preajma sensurilor giratorii, a intersectiilor 
aglomerate si a zonelor cu trafic pietonal intens, considerăm că a sosit timpul să luăm serios în considerare 
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posibilitatea realizării unor lucrări edilitare complexe cum ar fi realizarea unor pasaje pietonale sub sau supraterane 
dotate cu facilităţi (spatii comerciale, toalete publice conform standardelor europene s.a.) a căror valoare de 
investitie s-ar putea amortiza prin veniturile ulterioare care se pot constitui ca surse de alimentare a bugetului local 
municipal.  

  

 2.8.5. Evolutia traficului 
 2.8.5.1. Prognoza de evolutie a traficului 

 Pentru determinarea evolutiei în perspectivă a traficului pentru o perioadă de 10 ani, se pot utiliza coeficienti 
derivaţi din coeficienţii medii pe ţară de evolutie a traficului rutier, calculate la perioada  2000-2020, în cele trei 
ipoteze de evolutie a traficului rutier: maximală (optimistă), medie (probabilă) si minimală (pesimistă). Astfel din 
tabelele 4, 5, si 12 ale Normativului AND 580-2002 au rezultat tabelele din anexa 5. 

 2.8.5.2. Echivalarea traficului 
        Pentru echivalarea traficului de vehicule fizice în vehicule etalon de calcul necesare pentru  proiectarea si 
verificarea drumurilor din punct de vedere al capacităţii de circulatie si al capacităţii portante au fost folosiţi următorii 
coeficienţi de echivalare: 

1. pentru echivalarea traficului în vehicule etalon de calcul necesare pentru proiectarea şi verificarea drumurilor 
din punct de vedere al capacităţii de circulaţie si al capacităţii portante au fost folositi următorii coeficienţi de 
echivalare, diferenţiati pe grupe de vehicule, tip de drum  si conditii de relief, stabiliti prin Normativul pentru 
determinarea capacităţii de circulatie a drumurilor publice, indicativ PD 189 – 2000.  

2. pentru echivalarea traficului în vehicule de calcul “osii de 115KN” utilizate pentru dimensionarea si verificarea 
structurilor rutiere, au fost folositi coeficientii din tabelul 13 determinati de CESTRIN pe baza analizei cântăririlor de 
vehicule grele efectuată în regim static si dinamic de cântărire pe reteaua de drumuri nationale si la punctele de 
trecere a frontierei, fiind făcută o interpolare pentru drumurile judeţene din teritoriul Morenilor.  
 2.8.5.3. Concluzii privind dinamica traficului în unele puncte recenzate  

In intervalul orar  7.30 – 8.45,  în unele puncte de recenzare  s-a constatat o intensitate de trafic mult mai 
mare decat MZA – media zilnica anuală – vehicule fizice / 24 h, pe acest scurt interval care tinde spre atingerea 
capacităţii maxime de circulatie, cu consecinte cum ar fi reducerea vitezei de circulatie spre intervalul critic 0-10 km/h 
(tendinte de blocaj).  

Principalele cauze sunt atât cele cu caracter obiectiv (numărul participantilor la trafic în acel interval orar) cât 
si cele care tin de disfunctionalităţi cum ar fi ocuparea benzilor de lângă trotuar de autovehicule stationate sau oprite.  

Dacă acestea nu deranjează pe ansamblu prea mult de-a lungul unei zile, în momentele de vârf  acest 
fenomen  favorizează  blocajele.  

Un rol important în aceste intervale îl au si pietonii din intersectiile aflate în vecinătatea punctelor studiate.  
O intensificare a traficului se mai produce în punctele recenzate din zona centrală a municipiului în 

intervalele orare 12 – 14 şi 15.30-16.30. 
 

 2.8.6.Circulaţia feroviară 
Circulaţia pe calea ferată în municipiul Moreni este compus din calea de rulare curentă şi gară, care 

reprezintă de fapt si statia terminus a acesteia, având ca nod de legătură cu reţeaua feroviară majoră statia de C.F. 
din comuna I. L.Caragiale. 

Volumul de mărfuri ce se înregistra pe acest tip de transport era important datorită unităţilor economice din 
zonă, dar valorile pentru transportul de călători erau scăzute, în special pentru faptul că un număr însemnat de 
călători a fost preluat de transportul rutier (auto), mult mai rapid şi cu o ritmicitate crescută. 

Reglementările specifice si regulile de construire în zona aferentă acestei funcţiuni sunt detaliate în 
Regulamentul Local de Urbanism. 

 

2.8.7.Transportul în comun urban 
Situaţia sistemului de transport în municipiul Moreni la ora actuală are următoarele caracteristici : 

• administraţia publică a deţinut un parc auto destinat transportului în comun până în anul 2002, după 
care acestea au dispărut din preocupările administrației publice : 
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Tipuri de vehicule 
pentru transport public 

local de pasageri 
Localitatea 

 Ani 
1992 

(număr) 
 1997 

(număr) 
2002 

(număr) 
2007 

(număr) 
 2012 

(număr) 
2017 

(număr) 
Autobuze si microbuze MORENI 7 4 9 0 0 0 

   Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
• legătura oraşului cu teritoriul se realizează prin intermediul transportului în comun interurban deservit 

de o societate privată, cîştigătoare a concesinii serviciului, predominând cursele spre I.L.Caragiale şi Târgoviste.  
• o altă societate asigură transportul de persoane în interiorul oraşului, cât si pe relaţia cu comuna 

Iedera, rută mult solicitată. 
• parcul auto – autobuze era și este învechit. Mijloacele de transport în comun sunt autobuze vechi, 

poluante atât fonic cât şi cu noxe, motorizări depăşite tip RABA - mari consumatoare de combustibili si piese de 
schimb (nerentabile), caroserii corodate, insalubre, tributare stilistic designului promovat de regimul dinainte de 
1989, lipsite de functionalitate, greu accesibile pentru călători (scări înalte), fără facilităţi pentru handicapati (asa cum 
cer normele europene).  

• microbuzele – desi mai moderne decât tipologia prezentată anterior, păcătuiesc prin lipsa de spaţiu, la 
ore de vârf circulă la capacitate maximă, cu consecinţe asupra ventilaţiei optime, prezenţa unei personae corpolente 
pe interval fiind de natură să îngreuneze sau să blocheze circulatia călătorilor în vehicul, lipsa spatiului le fac 
aproape inutilizabile pentru persoanele cu handicap si incomodează persoanele cu înălţime peste medie. Acest 
mijloc de transport comportă riscuri majore în caz de accident, când este supraaglomerat. 

• sistemele de taximetrie au luat o amploare deosebită în municipiu – a se vedea numărul de operatori 
si mărimea parcului fiecăruia. Din păcate, acest sistem generează aspecte care conduc la îngreunarea circulatiei 
celorlalte vehicule participante la trafic. Statiile de taximetre generează în locaţiile respective fenomene cum ar fi : 
ocuparea benzii destinate taximetrelor pe o lungime considerabilă, discutăm de coloane de peste 5 taximetre, uneori 
spre 10, unele stationând intervale mai mari de 30 minute, din lipsa clientilor. Locatiile alese pentru stationarea  
acestora, pe lângă faptul că sunt în vecinătatea unor vaduri comerciale, ele însele generatoare de trafic, nu numai că 
ocupă o bandă de circulatie, dar apare fenomenul de foială taximetrelor.  
 Acestea ies în banda a doua, virează, dau cu spatele, fac manevre în axul drumului, deschid usa ocupând si 
banda a doua cu taximetristul care împinge taxiul pe linie înainte, pentru a economisi combustibil. 

Se impune limitarea numărului de taximetre care pot fi parcate în statii având o consecinţă directă limitarea 
timpului de stationare în asteptarea clientilor, mărirea timpilor în care taximetrele circulă si astfel mărirea eficientei 
economice cu repercursiuni asupra profitabilităţii operatorilor. 

Nu numărul taximetrelor generează profituri, ci  utilizarea lor intensivă.  
           Situatiile mentionate anterior sunt tributare în primul rând unui buget local scăzut, ca o consecinţă obiectivă 
a rămânerii în urmă din punct de vedere economic a municipiului si economiei în ansamblu pentru aceasta zonă, în 
comparatie cu zone similare din judete limitrofe. Este necesară introducerea unui nou concept privind transportul în 
comun, capabil să ardă etapele si să  impulsioneze dezvoltarea municipală. 
  Acest concept poate fi un motor economic fie si numai din punctul de vedere al dezvoltării Morenilor ca 
important centru economic.   

 

2.9. Echiparea tehnico-edilitară 
O sumară analiză a echipării tehnico-edilitare a teritoriului municipiului relevă următoarele aspecte pozitive şi 

negative : 
• alimentare cu energie electrică, gaze naturale şi termică relativ bine dezvoltată; 
• reţea de telecomunicaţii extinsă şi modernizată recent; 
• bună asigurare a serviciilor de telefonie fixe comunelor periurbane; 
• acoperirea integrală cu reţea de telefonie mobilă. 
• infrastructură tehnică de alimentare cu apă, canal defectuoasă; 
• stadiu avansat de uzură la peste 30% din reţeaua de distribuţie a apei potabile; 
• costul relativ ridicat al aparatelor şi al serviciilor de telefonie mobilă. 
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În ceeace priveşte partea cea mai mare a intravilanului, ocupată cu locuirea, echiparea tehnico-edilitară a 
acestora se situează la următoarele niveluri (statistică realizată pe baza anchetelor sociale) : 
              MORENI                                                     % din nr.total de locuinţe 

- instalatie de apă proprie                                                        87,5 
- canalizare                                                                              85,6 
- energie electrică                                                                    98,7                                 
- instalatii de gaze (din care)                                                    95,2 
- folosită la încălzire centrală                                                    57,0 
- încălzire cu sobe                                                                    41,7 

  
 2.9.1.Reţele de energie electrică 

2.9.1.1. Sistemul de transport al energiei electrice 
• 2.9.1.1.1. Instalatii  de transport al energiei electrice 
Sistemul de transport al energiei electrice pe arealul intravilanului extins al municipiului Moreni se compune 

din următoarele elemente: 
a)   reţele electricede înaltă tensiune (LEA 110 KV–Târgovişte şi LEA 110 KV–Câmpina) ; 
b) statie de transformare inclusă 110 / 20 KV în sistemul energetic national (S.E.N.) pe vectorul 

MUNTENIA NORD (Doicesti – Târgovişte – Bucureşti) ; 
Statia de transformare are arondat un anumit număr de posturi de transformare, în asa fel încât lungimea 

cablurilor si retelelor de racord, pe partea de medie tensiune, să fie executate pe distantele cele mai scurte. 
c) posturi de transformare în cabină de zid si aeriene amplasate pe toată suprafata intravilană a municipiului 

Moreni ; 
Posturile de transformare existente sunt amplasate pe arealul intravilanului municipiului Moreni în functie de 

densitatea si puterea instalată a consumatorilor din teritoriu, astfel încât bransamentele electrice între posturile de 
transformare si consumatori să fie executate pe distantele cele mai scurte.  

d) linii electrice aeriene si cabluri subterane de 20KV si 4KV, care realizează conexiunile între statiile de 
transformare si posturile de transformare aflate în functiune ; 

Dacă în privinta amplasării statiilor de transformare se poate spune că sistemul electro-energetic aferent 
municipiului Moreni constituie unul din « punctele tari », în ceea ce priveste amplasarea posturilor de transformare în 
intravilanul municipiului, mai ales în zona colinară, aceasta este dezechilibrată si constituie un “punct slab” al 
sistemului electro-energetic, deoarece există zone periferice în care retelele sunt foarte lungi, iar pierderea de 
tensiune la cap de linie depăşeste limitele admise. 

Această stare de lucruri, care se referă la amplasarea dezechilibrată a posturilor de transformare a fost 
consecinţă apariţiei eterogene a investitiilor pe arealul municipiului Moreni în ultimii 40 ani. 

In momentul de faţă, în municipiul Moreni coexistă posturi de transformare foarte vechi executate si 
implementate în sistemul energetic în anii 1965÷1990, cu posturi de transformare executate în perioada 1990÷2006. 

Dupa anul 1989, prin actiunea de retrocedare a terenurilor din intravilanul municipiului Moreni au apărut noi 
zone de interes pentru investitori autohtoni si străini, mărturie stând numărul relativ mare de P.U.D.-uri si P.U.Z.-uri 
întocmite si aprobate.  

Alimentarea cu energie electrică a investitiilor de toate genurile, promovate prin documentaţiile în fază 
P.U.D. si P.U.Z. în ultimii 16 ani s-a rezolvat punctual, pe baza de documentatii tehnice întocmite de S.C. Electrica 
S.A. Târgoviste cu fonduri puse la dispozitie de investitorii privaţă direct interesaţi. 

• 2.9.1.1.2. Zonele de protectie ale componentelor sistemului 
Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV, zona de protecție și zona de siguranță coincid cu 

culoarul de trecere al liniei și sunt simetrice față de axul liniei. Distanța de protecție/de siguranță reprezintă lățimea 
culoarului de trecere al liniei. 

Din punct de vedere al coridoarelor de protectie ale retelelor de transport a energiei electrice, apar restrictii 
de amplasare a unor obiective de investitii în vecinătatea acestor retele, reglementate de Standardele în vigoare 
după cum urmează: 
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a) dimensiunea (lățimea) zonei de protecție și de siguranță a unei linii simplu sau dublu circuit are valorile: 
• 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kV (18,5 stânga-dreapta); 
• 55 m pentru LEA cu tensiune de 220 kV; 

b) dimensiunea (lățimea) zonei de protecție și de siguranță a unei linii simplu sau dublu circuit are valorile: 
• 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 și 110 kV; 

c) distanta de amplasare a unor obiective de investitii faţă de cablurile electrice subterane de medie tensiune 
(20KV si 6KV) va fi de 1m stânga respectiv dreapta, faţă de axul retelei electrice. 

d) nu se vor monta în aceeasi tranșee de cabluri electrice de medie tensiune (20KV si 6KV) sau cabluri electrice 
de joasă tensiune (0,4KV) alte tipuri de utilităţi constând din cabluri pentru curenti slabi, cabluri T.V., cabluri de 
telefonie, conducte magistrale de gaze, conducte de distributie gaze. 

In municipiul Moreni există mai multe zone în care distantele de protectie impuse de normative între liniile de 
transport aerian de înaltă tensiune, precum si distanta dintre liniile subterane si aeriene de medie tensiune, faţă de 
obiectivele existente, generează pierderi mari de teren intravilan. 

In mod obiectiv, statiile de transformare existente nu pot fi dezafectate si translatate pe alte zone de traseu, 
spre granita intravilanului extins a municipiului Moreni, deoarece efortul de investitie este onsiderabil și nici nu este 
rentabil. 

Ceea ce se poate realiza in schimb, ar fi devierea retelelor de transport a energiei electrice, prin devierea 
stâlpilor electrici de înaltă tensiune către granita intravilanului extins (dacă nu chiar si în afara acestuia). 

Daca se va executa un ”Studiu de fezabilitate” care să cuprindă costul translatării reţelelor de transport a 
energiei electrice de înaltă tensiune în afara intravilanului municipiului Moreni, comparat cu câştigurile rezultate din 
eliberarea unor coridoare aflate sub aceste retele aeriene, este posibil ca balanta să fie înclinată de câştigul de 
terenuri intravilane, propice pentru investiţii. 

In ceea ce priveste retelele de medie tensiune (20 KV) – subterane si aeriene de pe raza municipiului Moreni 
nu sunt probleme semnificative privind restrictiile de amplasare a unor obiective noi reglementate prin documentatii 
de tip P.U.D. si P.U.Z. 

Societăţile care fac parte din reteaua de mare industrie sunt dotate cu posturi de transformare proprii, care 
sunt alimentate cu cabluri de medie tensiune (20 KV si 6 KV), aflate în proprietate privată a acestor societăţi 
industriale si nu afectează sistemul de alimentare al celorlalte obiective din municipiu. 

• 2.9.1.1.3. Sistemul de iluminat public  
 Iluminatul stradal în municipiul Moreni este deficitar, prezentând o serie de neajunsuri printre care : 
 - gradul de acoperire al străzilor principale este de c.c.a. 80% ; 
 - gradul de acoperire al străzilor secundare este de c.c.a.  50% ; 
  - gradul de acoperire al arterelor de legătură si a fundăturilor este de c.c.a 20% ; 
 - nivelul de iluminare al suprafetei rulante (la cota străzii si a trotuarului) este în proportie de 40% sub nivelul 
minim admis de legislatia în vigoare, aceasta datorându-se faptului că nu toate corpurile de iluminat montate pe 
stâlpi sunt în functiune (corpuri de iluminat defecte, corpuri de iluminat cu lămpi arse), corpuri de iluminat cu lămpi de 
125w în loc de 250w, corpuri de iluminat opace din cauza gradului mare de prăfuire si murdărie). 

2.9.1.2. Sistemul de alimentare cu energie electrică 
 Sistemul de alimentare cu energie electrica a consumatorilor electrici de pe raza municipiului Moreni se 
realizează prin următoarele elemente : 

- retele electrice joasă tensiune subterane si aeriene racordate la posturi de transformare 
- retele electrice joasă tensiune aferente iluminatului public. 

• 2.9.1.2.1. Retelele electrice de joasa tensiune (0.4 KV) 
In municipiul Moreni coexistă retele electrice de joasă tensiune, în cabluri subterane (LES 0.4 KV) si retele 

electrice aeriene (LEA 0.4 KV). 
Majoritatea obiectivelor existente în municipiul Moreni sunt alimentate prin sistemele de cabluri subterane, 

care sunt racordate la posturile de transformare existente alimentând firidele de bransament ale obiectivelor (clădiri 
de locuit, spatii comerciale, spatii pentru alimentatie publică, prestări servicii, unităţi scolare, unităţi din reţeaua 
sanitară, clădiri pentru utilităţi, mică industrie, etc.). 



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 95 
 

Sistemul de alimentare cu energie electrica, alimentat din retelele electrice aeriene (LEA 0.4 KV) este întalnit 
în mod frecvent în zonele în care se află locuintele individuale. 
 In toate aceste zone ponderea retelelor electrice stradale de joasă tensiune. 0.4 KV o detine sistemul aerian 
pe stâlpi de beton, iar racordurile (branşamentele electrice), sunt realizate aerian (90 %) si subteran (10 %). 

2.9.1.3. Prognoza numărului de consumatori si a puterii necesare  
 In perioada 1990÷2011 municipiul Moreni s-a confruntat cu două situatii diametral opuse în ceeace priveşte 
consumul de energie electrica la consumatorii potentiali (marea industrie, mica industrie, locuinţe, unităţi comerciale, 
pentru alimentatie publică, prestări servicii, unităţi scolare, unităţi de sănătate, sport, obiective pentru gospodărie 
comunală si utilităţi, etc) si anume : 
 - în perioada 1990÷1996 a scăzut consumul de energie electrică la nivel de municipiu cu c.c.a. 30%, acest 
fapt datorându-se întreruperii totale sau partiale a activităţii la obiectivele din marea industrie şi la c.c.a. 15% la 
celelalte tipuri de obiective existente. 
 - în perioada 1996 ÷2007 a început să creasca gradul consumului de energie electrică ca urmare a faptului 
că o parte din marii consumatori au fost privatizati si s-au reluat vechile activităţi, sau au schimbat profilul de 
activitate. 
 - începând cu anul 2008, criza economică mondială, reflectată şi în cea naţională a determinat o scădere 
dramatică atât a consumurilor, cât şi a investiţiilor prevăzute în master – planul de amenajare a teritoriului judeţului – 
S.C. Electrica S.A. reflectând acest lucru în statisticile privind producţia de energie, consumurile, dar şi alocaţiile 
pentru investiţii şi cheltuieli pentru întreţinerea sistemului.  
 Prognoza privind evolutia numărului de consumatori si a puterii necesare va fi explicitată într-o fişă de 
evaluare ataşată memoriului. 

2.9.1.4. Schema sistemului de alimentare cu energie electrică 
- Consumatorii industriali care beneficiază de posturi de transformare proprii, retele de medie tensiune 

de 20KV si 6KV aflate în proprietate si exploatare proprie, retele subterane si aeriene de joasă tensiune 0,4KV între 
posturile de transfornare si sectiile de productie, sau între posturile de transfornare si clădirile anexe din incinte. 
 - Consumatorii industriali care nu detin posturi de transformare proprii sunt racordati la sistemul S.C. 
Electrica Furnizare S.A. – SFEE Muntenia Nord Ploiesti în regim de abonaţi. 
 Ponderera consumului de energie electrica aferenta consumatorilor industriali reprezinta 50% din 
capacitatea de putere a statiei de transformare 
 -  Consumatorii casnici  

Schema de alimentare constă din racordarea la posturile de transformare existente pe raza municipiului 
Moreni (posturi de transformare în cabină de zid P.T.Z. si posturi de transformare aeriene P.T.A.) 

Racordurile electrice ale acestor tipuri de consumatori sunt realizate cu cabluri electrice subterane (LES – 
0,4KV) si retele electrice aeriene (LEA – 0,4KV) – montate de regulă pe zona trotuarelor sau sub ecartamentul 
străzilor (acolo unde nu a fost posibil montajul în zona trotuarului din cauza existentei altor tipuri de utilităţi). 

Bransamentele electrice la consumatori funcţioneaza la U=380V (consumatori trifazati) si la U=220V 
(consumatori monofazati) – aceste bransamente realizaându-se cu cabluri subterane legate la firide de bransament 
de abonat sau cu conductori aerieni care fac legătura între stâlpii stradali si consolele de acoperis sau de perete. 

Ponderea consumului de energie electrică la acest tip de consumatori este de c.c.a. 8÷10%. Incălzirea 
locuintelor colective individuale se realizează, de regulă, cu centrale termice individuale functionând pe gaze, cu 
sobe functionând pe gaze, iar încălzirea electrică este de asemenea nesemnificativă din punct de vedere al 
consumului de energie electrică. 
 - Consumatorii electrici de altă natură 
 Aceasta categorie referindu-se la obiective din domeniul comertului, alimentatiei publice, prestări servicii, 
mică industrie de toate genurile, obiective pentru utilităţi si gospodărie comunală, unităţi scolare, unităţi din domeniul 
sănătăţii, sport, etc. 
 Schema de alimentare a acestor consumatori este similară cu schema aplicată la consumatorii casnici, în 
sensul că aceşti consumatori functionează pe bază de racorduri electrice trifazate (380V), sau monofazate (220V) 
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legate la posturi de transformare (P.T.Z si P.T.A.) existente si au regim de abonat la S.C. Electrica Furnizare S.A. – 
SFEE Muntenia Nord Ploiesti. 
 Ponderea consumului de energie electrica aferent acestor tipuri de consumatori este de c.c.a. 8% din 
consumul total de energie al municipiului Moreni. 
 - Sistemul de iluminat public  
  Schema de alimentare a acestui sistem constă din racorduri electrice directe aferente unor străzi, la cele mai 
apropriate posturi de transformare din zonă. 
 In posturile  de transformare se regăsesc si  contoarele de înregistrare  a consumului de energie pe 
tronsonul de iluminat public arondat la postul de transformare respectiv. 
 Sistemul de iluminat public este întretinut si exploatat de Primăria Municipiului Moreni.  
 Ponderea consumului de energie electrica pentru sistemul de iluminat public este apreciat ca fiind sub 0,8% 
din total de energie la nivel de municipiu. 

2.9.1.5. Investitiile energetice, retele aeriene si subterane 
 Deoarece documentaţia de faţă, precum şi documentatiile în fază P.U.D. si P.U.Z promovează obiective ale 
caror amplasamente se regasesc pe tot arealul municipiului Moreni, investitiile energetice constând în posturi de 
transformare si retele de medie tensiune si joasă tensiune aferente, vor fi deasemenea amplasate în preajma 
acestor obiective. 
 In conformitate cu propunerile de dezvoltare si realizare a unor obiective din diverse domenii, prevăzute în 
documentatiile în fază P.U.D si P.U.Z., considerăm că S.C. Electrica S.A. va trebui sa mobileze arealul intravilanului 
extins de Consiliul Local al municipiului Moreni (asigurând furnizarea de energie electrică) cu posturi de transformare 
si retele electrice de medie tensiune si joasă tensiune pentru toate zonele amintite. 
 Prin propunerile mentionate se urmareste ca investitiile aflate în curs de realizare, precum si cele de 
perspectivă să fie acoperite de capacităţi energetice corespunzătoare cu puterile instalate finale ale acestor 
obiective. 
 Politica de investitie a S.C. Electrica S.A. în materie de posturi de transformare si retelele aferente trebuie să 
fie graduală (functie de stadiul realizării obiectivelor de investitie), functională (alimentare cu energie electrică pe 
variante definitive si nu pe variante de provizorat), pe costuri suportate din bugetul propriu si mai putin pe bugetele 
investitorilor, atunci când e vorba de realizarea cartierelor de locuit, a obiectivelor sociale, de învăţământ si de 
sănătate. 
 Deasemenea, S.C. Electrica S.A. va trebui să înceapă într-o perioadă destul de scurtă, un program de 
deviere a unor retele de transport a energiei electrice pe partea de înaltă tensiune (linii de 110KV aferente statiilor de 
transformare existente) scopul fiind acela de a reda municipiului Moreni c.c.a. 50ha de teren intravilan,  care sunt 
neutilizabile din cauza restrictiilor de protectie pentru coridoarele ocupate de acest tip de linii de transport al energiei 
electrice, pe costuri acoperite din bugetul propriu. 
 Consideram ca politica de urbanism si amenajare la nivelul municipiului Moreni este si va fi influentată 
negativ, atâta timp cât unele retele electrice de înaltă tensiune ocupă terenuri în intravilanul municipiului, iar o serie 
de micro si macrocartiere de locuit, vor fi dezvoltate dincolo de granitele intravilanului actual (vezi conceptul de 
˝intravilan extins˝) atragând  dupa ele investitii colaterale pentru asigurarea de alte tiipuri de utilităţi indispensabile 
(extindere de retele de apă, drumuri, retele de canalizare, gaze, telefonie, cablu T.V.). 
 

 2.9.2.Rețele de apă potabilă 
Calitatea şi încadrarea strictă în normele de potabilitate a apei distribuite prin reţelele de distribuţie 

orăşeneşti este asigurată de unitatea care prestează serviciul de producere, transport şi distribuţie a apei 
potabile. 

In prezent în municipiul Moreni apa si canalizare este asigurat de COMPANIA DE APA DÂMBOVITA (creată 
pe fosta REGIE DE GOSPODARIE COMUNALA TARGOVISTE - R.A.G.C.), care administrează si exploatează 
sistemul de alimentare cu apă si sistemul de canalizare. 
 Principalele obiecte de activitate ale RAGC Târgoviste sunt captare, transport, stocare si distribuţie apă 
potabilă, precum si colectarea si epurarea apelor uzate orăşeneşti. 
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 Municipiul Moreni are o populaţie de cca. 20.000 de locuitori, în prezent fiind alimentati cu apă în sistem 
centralizat cca. 18.200 abonati. 
 Sistemul de alimentare cu apă functionează cu disfunctionalităţi, reteaua de conducte fiind foarte veche si 
deteriorată aproape în totalitate, în acestă situatie pierderile de apă din retea fiind foarte mari, iar reparatiile total 
insuficiente. 
 2.9.2.1. Sistemul de alimentare cu apă potabilă 
 Pentru alimentarea cu apă a municipiului Moreni există mai multe surse, principala fiind racordul la conducta 
de alimentare cu apă a municipiului Ploiesti, din sursa de suprafaţă Paltinu. Alte două surse sunt fronturile de 
captare ledera si Podei, surse ce nu sunt însă exploatate la parametrii maximi. 
 Zona cartierelor Schela Mare si Pleaşa este alimentată cu apă prin reţelele de distributie ce 
aparținea PETROMSERVICE, acestea neacoperind întreaga tramă stradală, ci numai străzile principale. 
 Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile în  localitate a evoluat astfel :  

Capacitatea  
instalatiilor de producere 

apă potabilă 

Ani 
 2000 

(metri cubi/zi) 
 2007 

(metri cubi/zi) 
 2012 

(metri cubi/zi) 
 2015 

(metri cubi/zi) 
 2016 

(metri cubi/zi) 
 2017 

(metri cubi/zi) 
Municipiul Moreni 5.449 4.949 4.849 5.049 5.049 5.049 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Compensarea debitelor de apă se face în două rezervoare din beton de 2.500 mc fiecare, unde apa ajunge 
de la surse prin pompare.   
 Din rezervoare, apa este distribuită gravitațional la consumatori prin reteaua de distributie, având diametre 
cuprinse între 50 si 400 mm, realizată din materiale diverse, OL, azbociment si polietilenă de înaltă densitate. 
 Lungimea totală a retelei simple de distributie a apei potabile în localitatea Moreni a evoluat în dinamica 
următoare : 

Localitati 
Ani 

 1992 
(kilometri) 

1997 
(kilometri) 

2002 
(kilometri) 

2007 
(kilometri) 

2012 
(kilometri) 

2017 
(kilometri) 

Municipiul Moreni 21,8 21,8 53,8 48,8 48,8 59,1 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Actualmente, reţeaua de distribuţie are o lungime de cca. 60 km, acoperind cca 90% din trama stradală. 
 Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în localitate, cu evidenţierea consumului casnic a 
evoluat în timp : 

Destinatia apei 
distribuite 

Ani 
 2000 

(mii metri cubi) 
 2002 

(mii metri cubi) 
 2007 

(mii metri cubi) 
 2012 

(mii metri cubi) 
 2016 

(mii metri cubi) 
 2017 

(mii metri cubi) 
Total, din care 1.794 2.409 1.803 671 1.082 1.028 
-pentru uz casnic 1.300 1.592 1.626 476 488 503 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Apa livrată în municipiul Moreni acum este şi din resurse subterane, dar şi din surse de suprafaţă, fiind totuşi 
de calitate superioară si în cantitate ce acoperă cerinţele minime de confort urban. 
 Regimul de functionare al apei potabile este permanent. 
 

 2.9.2.2. Calitatea apei destinată consumului uman 
 Calitatea şi încadrarea strictă în normele de potabilitate a apei destinată consumului uman, distribuită prin 
reţele de distribuţie orăşeneşti este asigurată de unitatea care prestează serviciul de producere, transport şi 
distribuţie a apei potabile.  
 Toate sursele de apă folosite de aceste unitaţi sunt autorizate să funcţioneze din punct de vedere sanitar. 
 Calitatea apei distribuită consumatorilor este supravegheată de Directia de Sănătate Publică Dâmbovita, 
care, conform datelor de supraveghere curentă, apreciază că apa distribuită populatiei se încadrează din punct de 
vedere calitativ si cantitativ în normele sanitare în vigoare. 
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 2.9.2.3. Contorizarea apei 
 Pentru măsurarea debitelor de apă captate s-au montat debitmetre electromagnetice la ieşirea din staţiile de 
pompare şi pe conductele magistrale la intrarea în Moreni, debitmetru cu turbină inversată la ieşirea din staţia 
Iedera, debitmetru diferenţial la ieşirea din staţia de tratare –  clorinare – potabilizare. 
 2.9.2.4. Probleme conflictuale şi disfuncţionalităţi  
 Principalele disfuncţionalităţi ale sistemului de alimentare cu apă a municipiului sunt: 

- nefunctionarea la parametrii initiali la sursele ledera si Podei; 
- îmbătrânirea conductelor existente–marea majoritate a conductelor care alcătuiesc reteaua de 

alimentare cu apă au perioada de viaţă depăşită; 
- uzura fizică si morală a utilajelor folosite în exploatare; 
- neetanseităţi la instalatiile de pompare. 

Consecintele acestor probleme sunt: 
     - pierderi mari în reteaua de distributie a apei (peste 25%); 
       - livrarea apei cu program; 

- consum mare de energie electrică la utilajele de pompare (pompe vechi cu randament mic) - sursele 
ledera si Podei; 

       - lipsa de presiune a apei în cartierele Schela Mare, Ţuicani şi Pleaşa. 
Aceste disfunctionalităţi constatate conduc la o exploatare greoaie si fără  randament a sistemului de 

alimentare cu apă actual.                                                                                                                                    
 In cadrul programului: “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi  canalizare”, în 
prezent este în curs de realizare înlocuirea conductelor de distributie a apei în tot oraşul Moreni (inclusiv Țuicani și 
Schela Mare).  
 

 2.9.3. Retele de canalizare 
 Reteaua de canalizare existentă a fost concepută si executată în sistem divizor, existând retele de 
canalizare a apelor menajere si retele de canalizare pluviala. 
 Oraşul Moreni este situat pe malurile râului Cricovul Dulce, care permite preluarea apelor meteorice. 

 2.9.3.1. Infrastructura de  canalizare: 
- Tipul sistemului: divizor 
- Staţie de epurare a apelor uzate 
- Număr şi denumire: 1 buc. Moreni – în aval de podul Ghirdoveni 
- Qinst. = pentru un debit de 120l/s 
- Tipul de proces tehnologic: treaptă mecanică + traptă biologică + dezinfecţie 
- Randamentul: 34% (la nivelul anilor cu raportări statistice) 

Debitul staţiilor în functiune pentru epurarea apei reziduale în localitatea Moreni a evoluat în dinamica 
următoare (numai pentru anii în care există raportări statistice :  

Debitul staţiilor  
de epurare  

a apei reziduale 

Ani în care există raportări statistice 

Anul 1993 
(metri cubi/zi) 

Anul 1997 
(metri cubi/zi) 

Anul 2000 
(metri cubi/zi) 

Anul 2003 
(metri cubi/zi) 

Anul 2004 
(metri cubi/zi) 

Municipiul Moreni 13.824 13.824 13.824 13.824 13.824 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 

2.9.3.2. Reţeaua de  canalizare pluvială: 
 Reţeaua de canalizare pluvială este realizată din colectoare cu sectiune circulară ce descarcă în râul 
Cricovul Dulce pe drumul cel mai scurt. 
 2.9.3.3. Reţeaua de  canalizare menajeră: 

Orasul este deservit de un colector principal amplasat pe str. 22 Decembrie 1989, la care sunt racordate 
conductele amplasate pe străzile adiacente. 
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Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare a localităţii Moreni a evoluat astfel : 

Lungimea totală simplă a 
conductelor de canalizare 

Ani 
 1992 

(kilometri) 
 1997 

(kilometri) 
 2002 

(kilometri) 
 2007 

(kilometri) 
 2012 

(kilometri) 
 2017 

(kilometri) 
Municipiul Moreni 13,8 16 16 16 19,5 40,8 

                                              Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Statia de epurare este amplasată în aval de oras si zona industrialaă pe malul stâng al râului Cricovul Dulce, 

aval de podul Ghirdoveni.  
Statia este dimensionată pentru un debit de 120l/s având treaptă de epurare mecano – biologică cu filtru de 

mare încărcare si epurare biologică prin bazine de aerare, fiind compusă din: 
--grătar, 
--desnisipator, 
--decantoare primare etajate, 
--biofiltru de mare încărcare, 
--decantoare secundare etajate, 
--bazin de aerare, 
--decantoare secundare, 
--bazin de stabilizare longitudinal, 
--bazin de stabilizare a nămolului, 
--platforme de nămol, 
--statie de pompare nămol. 

2.9.3.4. Probleme conflictuale şi disfuncţionalităţi : 
In zona centrală sunt necesare intervenţii de reabilitare (sunt porţiuni colmatate, colectoare pluviale care 

deversează în cele menajere) 
 
2.9.4.Reţele de energie termică 
2.9.4.1. Sisteme de producţie si furnizare a energiei termice – situatia existenta 

 In municipiul Moreni coexistă mai multe tipuri de consumatori de energie termică şi deopotrivă mai multe 
sisteme de productie si furnizare a energiei termice. 

� Tipuri de consumatori de energie termică 
   Gama de consumatori de energie termica existenti din municipiul Moreni este eterogena si consta din : 

• consumatori medii de tipul locuintelor colective (blocuri de locuit) care consuma energie  
termica pentru încălzire si pentru preparare apă caldă menajeră – racordati la sistemul centralizat de productie si 
furnizare a energiei termice, dar care nu mai primesc acest tip de energie începând din anul 2002 (a se vedea 
evoluţia statistică), trecându-se la alte sisteme de încălzire individuală, bazate pe racorduri individuale de gaze sau 
energie electrică şi centrale murale sau sobe cu diverşi combustibili. 
 Dinamica până în acel moment a cantităţii de energie termică distribuită în localitate a fost: 

Localitatea 

Ani 

 1993 
(gigacalorii) 

 1997 
(gigacalorii) 

1998 
(gigacalorii) 

1999 
(gigacalorii) 

2000 
(gigacalorii) 

2001 
(gigacalorii) 

MUNICIPIUL MORENI 26289 17246 14358 10571 5163 1530 
                                              Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 

• consumatori medii de tipul obiectivelor de învăţământ si social – culturale (scoli, licee, grădinite, cămine 
de elevi si studenti, case de cultură, etc.) care consumă energie termică pentru încălzire si preparare apă caldă 
menajeră – racordati iniţial la sistemul centralizat de productie si furnizare a energiei termice şi reprofilaţi după 2002 
în consumatori şi producători de energie termică racordati individual la retele de gaze, sau care consumă 
combustibili lichizi sau solizi. 
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• consumatori mici de tipul locuintelor individuale care consumă energie termică pentru încălzire si 
preparare apă caldă menajeră – racordati individual la retele de gaze, sau care consumă combustibili lichizi sau 
solizi în instalatii proprii de producere a energiei termice (centrale termice individuale, boilere pentru preparare a.c.m. 
si sobe) si nu au fost niciodată abonati ai sistemului centralizat de productie si furnizare a energiei termice. 

• consumatori mici de tipul obiectivelor colective si individuale a căror destinatie este alta decât cea de 
locuit (obiective de comert si alimentatie publică, hoteluri, sedii de firme, birouri, unităţi de prestări servicii, de mică 
productie, etc.) care consumă energie termică pentru încălzire si preparare a.c.m. – racordati individual la retele de 
gaze, sau care consumă combustibili lichizi sau solizi si nu au fost abonati ai sistemului centralizat de productie si 
furnizare a energiei termice. 

• consumatori mari industriali (unităţi medii si mari din domeniul industriei) care consumă energie termică 
pentru încalzirea spatiilor si a grupurilor sociale si pentru preparare a.c.m. în cantine, grupuri sociale, vestiare, sedii 
administrative, racordati individual la retele de gaze, sau care consumă combustibili lichizi, solizi în instalatii proprii 
de producere si furnizare a energiei termice si  nu au fost abonati ai sistemului centralizat de productie si furnizare a 
energiei termice. 

� Tipuri de sisteme de producere si furnizare a energiei termice 
  In municipiul Moreni sunt utilizate mai multe sisteme de productie si furnizare a energiei termice către 

consumatori si anume : 
o Sistemul centralizat de productie si furnizare a energiei termice care era specific tipurilor de consumatori 

mentionati la primele doua puncte de mai sus 
o Sistemul individual de productie si furnizare a energiei termice care este specific acum tipurilor de 

consumatori mentionati la toate punctele enumerate 
 Sistemul centralizat de productie si furnizare a energiei termice nu mai detine nici o pondere în rândul 
producătorilor de energie termică din municipiul Moreni, fiind abandonată întreaga reţea de furnizare a energiei 
termice (inclusiv reţele de distribuţie, puncte si centrale termice de cartier). 
 Sistemele individuale de productie si furnizare a energiei termice pentru consumatorii care nu au fost abonati 
ai sistemului centralizat sau cei reprofilaţi detin o pondere considerabilă, (aproape 100%) dinamica dezvoltării 
acestor tipuri de sisteme fiind ascendentă în detrimentul sistemului centralizat, a cărui dinamică a fost descendentă, 
până la dispariţia din 2002. 

� Modul de producere si furnizare a energiei termice  
 Fiecare din tipurile de sisteme mentionate îşi avea sau îşi are modul său specific de a produce si furniza 
energie termică spre consumatorii din aval si anume : 

• Centrale termice de cartier   
 Erau centrale de productie si furnizare a energiei termice spre abonatii din cartierele de  locuit utilizând ca 
sursă de energie termică gazul metan sau gazul de sondă, iar prepararea agentului încălzitor si a apei calde 
menajere se făcea în utilaje termice locale (cazane pentru încălzire de mare putere si boilere si schimbătoare de 
caldură pentru preparare a.c.m.) de capacităţi sporite. 
  S-a constatat că centralele termice erau mari consumatoare de gaz, randamentul de productie era scăzut, 
iar costurile de productie ridicate, aceste costuri regăsindu-se în factura emisă către abonat şi care determinau 
apariţia de restanţieri. 
 Din aceste motive, numărul centralelor termice de cartier şi alabonaţilor a fost în continuă descreştere, 
strategia operatorului fiind aceea de a transforma toate centralele termice în puncte termice, când se va găsi un 
furnizor viabil, strategie până în prezent falimentară. 

• Centrale termice individuale aferente societatilor industriale (consumatori mari) 
 Societatile industriale medii si mari detin propriile centrale termice, amplasate in interiorul incintelor propii, 
utilizeaza cu preponderenta drept combustibil gazul metan sau de sondă (90%), combustibili lichizi (6%) si 
combustibili solizi (4%). 
 Aceste centrale termice asigură încălzirea spatiilor de productie si preparare de apă caldă menajeră la 
grupuri sociale, vestiare, cantine, cu ajutorul cazanelor, boilerelor si schimbătoarelor de căldură de mare capacitate.  
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 Pentru clădiri de mică dimensiune situate la distante mari faţă de centrala termică principală a unităţii se mai 
practică si sistemul de încălzire si prepare a.c.m. cu microcentrale termice murale, functionând cu gaz metan sau de 
sondă amplasate în interiorul acestor clădiri dispersate. 

• Centrale termice la obiectivele din categoria mici consumatori (locuinte individuale P, P+1,  
P+2,  anexe, case de vacanţă) 
 Acest tip de consumatori detin o pondere însemnată din totalul consumatorilor de energie termică din arealul 
municipiului Moreni si numărul lor este în continuă creştere. 
 Locuintele individuale sunt dotate cu centrale termice murale functionând pe gaz metan sau de sondă în 
proportie de 90%, centrale termice pe combustibil lichid 6% si centrale termice pe combustibil solid 4%. 
 Energia termică produsă de aceste centrale este utilizată pentru încălzirea spatiilor de locuit, precum si 
pentru prepararea apei calde menajere. 
 Numărul acestui tip de centrale termice este în continuă crestere şi prin cuprinderea apartamentelor din 
locuintele colective care s-au debranşat masiv de la sistemele centralizate de producere si furnizare a energiei 
termice. 
 Ponderea scazută a numărului de centrale termice mici care functionează pe combustibil lichid sau solid se 
datorează următorilor factori : 

- locuinta este construită pe o stradă care nu este mobilată deocamdată cu retea de gaz metan, iar solutia 
cu combustibil lichid sau solid reprezintă un provizorat ; 

- locuinta este situată într-o zonă retrasă faţă de orice trup de locuit si extinderea retelei de gaz metan sau 
de sondă presupune costuri mari ; 

- locuinţa sau anexa respectivă este detinută de un propietar care dispune de deşeuri de lemn si rumeguş 
provenit de la o activitate de productie proprie din domeniul prelucrării lemnului. 

• Centrale termice aferente obiectivelor din categoria mici consumatori – clădiri colective si  
Individuale, de stat sau private, a căror destinatie este alta decât cea de locuit (obiective de comert/alimentatie 
publică, hoteluri, sedii firme, birouri, unităţi prestări servicii, de mică producţie). 
 Acest tip de consumatori utilizează centrale termice de putere mică si medie, murale, dar si cu montaj pe 
pardoseală si utilizează drept combustibil gazul metan sau de sondă obtinut prin intemediul unui bransament 
individual la retelele de gaze existente. 
 Centralele termice utilizate produc energie termică utilizată cu precădere la încălzirea spatiilor si mai putin 
pentru prepararea apei calde menajere. 
 In cadrul obiectivelor cu volum mare (supermarket, hoteluri, magazine universale, cladirilor pentru sedii de 
birouri, cladiri administrative si obiective din domeniul micii industrii) sunt montate centrale termice pe pardoseală,  
cu capacităţi cuprinse între 100.000 ÷ 600.000 Kcal/h. 
 Obiectivele cu volume mici sunt dotate cu centrale termice murale a căror capacitate cumulată este cuprinsă 
între 20.000 ÷ 100.000Kcal/h, functionând pe gaz metan sau de sondă. 
 Pentru toate obiectivele (indiferent de forma de proprietate şi care fac parte din categoria ˝mici consumatori˝, 
furnizarea energiei termice către punctele de consum se face prin intermediul instalatiilor interioare de încălzire si 
apă caldă menajeră, precum si prin intermediul retelelor termice de incintă, atunci când un obiectiv contine mai multe 
corpuri de clădire în interiorul aceleiasi incinte. 

 

 2.9.5.Retele de gaze 
 In municipiul Moreni gazele naturale sunt folosite pentru preparat hrană, apă caldă menajeră şi consum 
tehnologic (industrial). 
 Orasul Moreni dispune de o reţea de distributie a gazelor naturale  care asigură consumul unităţilor 
industriale, al blocurilor de locuinţe si gospodăriilor populaţiei, precum şi al tuturor clădirilor ce adăpostesc funcţiuni 
complementare. 
 Numărul de abonaţi total în municipiul Moreni sunt : 
  - 9.146 – abonaţi total din care : 
  - 8.796 – consumatori casnici 

- 350 – consumatori necasnici ( industrie, tehnologie) 
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Localitatea este deservită de o statie de reglare măsurare, amplasată în zona gării CF, în estul orasului, 
staţie racordată printr-o conductă Dn. = 300 mm la conducta de transport Nedelea. 

Această staţie de reglare reduce presiunea gazelor de medie presiune în presiune redusă. 
 Capacitatea acestei staţii a fost dimensionată pentru a asigura necesarul de gaze pentru consumurile 
casnice, tehnologice şi industriale. 
 De la SRM, porneste o conductă de redusă presiune Dn = 400 mm la care sunt racordate descrescător 
conducte amplasate pe toată trama stradală a orasului. Reteaua de distributie fiind recent reabilitată, nu prezintă 
probleme de functionare pentru consumatorii actuali. 

Unii din marii consumatori (industrie) şi-au schimbat consumul de gaze datorită schimbării fluxului 
tehnologic, reducerea procesului tehnologic sau a faptului că întreprinderile respective au intrat în conservare, în 
insolvenţă sau chiar în faliment. 

La consumul casnic au intervenit modificări datorat montărilor de centrale termice proprii (de apartament) 
fapt ce a dus la reducerea consumului de gaze la centralele termice. 

Randamentul acestor centrale mai mici (de apartament) amplasate mural sau pe pardoseală este mai bun 
neexistând pierderi de căldură pe reţelele termice care duc la mărirea consumului de gaze la centralele termice. 
 O ilustrare a acestei afirmaţii o reprezintă evoluţia cantităţilor de gaze naturale distribuite, dupa destinaţie, 
pe total localitate : 

Destinatia gazelor 
naturale distribuite  Localitate 

Ani 
 2000  2007  2012  2015  2016  2017 

(mii metri cubi) (mii metri cubi) (mii metri cubi) (mii metri cubi) (mii metri cubi) (mii metri cubi) 

Total, din care: Moreni 15330 8675 7387 6700 6826 7538 
-pentru uz casnic Moreni 10464 5763 5599 5196 5281 5804 

                                                     Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Municipiul Moreni este deservit de reţele gaze naturale ca acoperă practic aproape toată trama stradală pe 

care sunt amplasate locuinţe, agenţi economici şi instituţii publice. 
În general aproximativ 25% din reţeaua de distribuţie şi branşamente au o vechime ce depăşeşte 25 de ani, 

fapt care duce la remedieri şi revizii, iar dimensionarea iniţială a reţelelor de distribuţie a fost făcută fără să se ţină 
seamă de ritmul de dezvoltare a municipiului. 
 Evoluţia în timp a reţelelor, respectiv a lungimii totale a conductelor de distributie a gazelor, pe localitatea 
Moreni, demonstrează aceasta : 

Localitate 
Ani 

 1992 
(kilometri) 

 1997 
(kilometri) 

 2002 
(kilometri) 

 2007 
(kilometri) 

 2012 
(kilometri) 

 2017 
(kilometri) 

MUNICIPIUL MORENI 56 56,2 57 59,4 67,4 68,2 
                                      Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Reţelele de distribuţie cele uzate fizic şi moral (25%) sunt dezechilibrate din punct de vedere hidraulic, ceea 

ce produce multe dificultăţi în asigurarea presiunii şi debitului necesar la consumatori, chiar şi în condiţii normale de 
livrare a gazelor naturale din sistemul naţional. 

În cartierele de locuinţe existente, alimentate cândva cu energie termică din centrale termice sau punctele 
termice de zonă, reţelele de distribuţie gaze sunt în prezent dezechilibrate. O parte din apartamente nu mai sunt 
racordate la sursele centralizate de energie termică (CT) ele având centrale termice proprii. 

Efectele acestor dezechilibrări devin acute în perioada de iarnă când apar şi probleme de livrare gaze 
naturale în sistemul naţional, neţinând  cont de necesităţile localităţilor respective. 

Acţiunea de înlocuire şi de remediere a reţelelor existente se face independent de necesităţile consiliului 
municipal. 

Această interdependenţă între posibilităţile de investiţii ale SC DISTRIGAZ SUD SA şi necesităţile consiliului 
municipal face practic imposibilă executarea în această perioadă a lucrărilor de montaj ale reţelelor edilitare (apă, 
canal, gaze). 
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Reţelele edilitare sunt montate de regulă sub suprafaţa carosabilă a străzilor sau sub trotuare şi dacă 
montarea acestora nu se face concomitent pe aceleaşi tronsoane de stradă, aceasta duce la cheltuieli suplimentare 
şi neeficiente pentru refacerea suprafeţei carosabile şi de multe ori la paralizarea circulaţiei în mai multe perioade de 
timp. 

Datorită faptului că folosirea gazelor naturale şi vehicularea lor prin instalaţii uzate fizic, neadecvate şi fără 
supraveghere poate produce explozii sau accidente cu victime umane, activitatea de întreţinere şi exploatare se 
impune a fi practicată de către personal calificat şi autorizat pentru acest tip de lucrări şi se propune continuarea 
înlocuirii lor. 

Ar trebui reconsiderată toată reţeaua de distribuţie gaze, conform situaţiei existente şi a tendinţelor viitoare 
de dezvoltare şi pe baza unei strategii clare privitore la sistemul de încălzire. 

Pe teritoriul municipiului Moreni trebuie menţionat existenţa conductelor de transport ţiţei, gazolină, şi fibră 
optică aflate in administrarea SC COMPET SA, şi care fac parte din Sistemul Naţional de transport ţiţei, gazolină, 
condensat, etan care aparţin domeniului public al statului şi sunt de interes strategic. 
 2.9.6.Retele de telecomunicaţii 
 2.9.6.1. Telefonie 
 In zona exista urmatoarele retele telefonice :  
 - centrală telefonică urbană ; 
 - reţea telefonica urbană în canalizatie subterană – în zona centrală a localităţii; 
 - reţea telefonică urbană aeriană pe stâlpi de beton armat – în zonele periferice; 
 În total, în municipiul Moreni, judeţul Dambovita sunt 2436 abonaţi telefonici Romtelecom, RDS, UPC, 
mobile, etc.  
 2.9.6.2.  CATV             
 - statie de emisie – receptie amplasată în zona centrală ; 
 - retele de transmisie cu cable în montaj aerian si aparent. 
 Sistemul poate oferi servicii de internet cu viteze de până la 100 Mbps (Clicknet Power), în functie de 
tehnologia disponibilă, televiziune prin tehnologie IPTV (iDolce) care include până la 120 canale TV sau televiziune 
prin satelit (Dolce), care are până la 98 de canale TV, precum si abonamente de voce de bază. 
 

2.9.7.Sistemul de gestionare a deseurilor menajere si curateniei orasului 
2.9.7.1. Managementul deseurilor menajere si asimilabile 
Una dintre cele mai acute probleme legate de protectia mediului este legată de generarea deseurilor în 

cantităţi mari si gestiunea necorespunzătoare a acestora. Dezvoltarea economica din ultimii ani, cresterea productiei 
si a consumului, dar si existenta tehnologiilor si instalatiilor deja învechite din industrie, care consumă energie si 
materiale în exces, au condus anual la generarea de cantităţi mari de deşeuri. 

 Deşeurile produse de populaţie, dar şi ca urmare a activităţilor economice, reprezintă astăzi, prin cantitatea 
generată, un factor important din punctul de vedere al degradării condiţiilor de mediu. De aceea, gestionarea acestei 
probleme devine un element vital, de care municipalitatea ar trebui să ţină seama în perioada următoare. 

 Importanţa managementului deşeurilor este recunoscută şi prin faptul că la nivelul judeţului Dâmboviţa, a 
fost finanţat în perioada 2008-2010, prin programul ISPA, proiectul „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi 
depozitării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”19,20, proiect ce a urmărit dezvoltarea infrastructurii de mediu, în 
vederea îmbunătăţirii, protejării şi menţinerii calităţii mediului în judeţul Dâmboviţa.  

 În cadrul acestui proiect, a fost implicat, prin intermediul autorităţilor publice locale, şi municipiul Moreni, iar 
printre obiectivele proiectului s-au regăsit înfiinţarea unui serviciu de colectare a deşeurilor menajere pentru 
gospodăriile populaţiei, dar şi dotarea cu echipamente de curăţenie a oraşelor şi organizarea colectării selective a 
materialelor reciclabile. 

 O consecinţă a acestui proiect a fost şi închiderea rampei de depozitare a deşeurilor, existentă la nivelul 
municipiului, în anul 2008. Până în acel an, deşeurile municipale generate, la nivelul localităţii, erau depozitate pe 
malul stâng al Cricovului Dulce, pe un teren în suprafaţă de aproximativ 8,6 ha. Amplasamentul nu era amenajat 
corespunzător standardelor de protecţie a mediului, fiind un real pericol privind poluarea aerului, solului şi a apei. 
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 Pe raza municipiului Moreni existau, conform Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, în 
anul 2016, mai multe depozite de deşeuri periculoase, provenite de la agenţii economici ce-şi desfăşoară activitatea 
în Moreni : 

Firmă Profil de activitate Localitate Deşeuri Cantitate (t) 
anuală stocată 

CN Romarm - 
Automecanica Moreni 

Fabricare de 
armament şi muniţie Moreni Slamul contine compuși ai cromului, 

cuprului,zincului, cadmiului, cianură 0 320 

S.N.P. PETROM S.A.* 
- Sucursala Targoviste Extracţia ţiţeiului Moreni Țiţei 1.318 12.400 

*cantitate ce provine de la opt locaţii : trei locaţii Moreni, Teiş, Ochiuri, Bucşani, Cobia, Saru. 
                        Sursa: Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa 

 Aceste depozite necesită o atenţie deosebită, atât din parte autorităţilor locale, cât şi a celor cu atribuţii 
specifice, în sensul monitorizării şi prevenirii riscurilor generate în special de depozitarea acestora. 
 În prezent, colectarea deşeurilor se realizează la nivelul întregului municipiu (o situaţie mai precară fiind în 
zonele periferice), neexistând însă o colectare selectivă, în vederea reutilizării materialelor reciclabile.  
 În vederea unei mai bune gestionări a deşeurilor, generate la nivelul localităţii, propunem realizarea şi 
implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul municipiului, în concordanţă cu obiectivele 
propuse prin proiectul „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide în judeţul 
Dâmboviţa” (conform PUG Moreni 2012, aproximativ 15% din deşeurile reciclabile sunt valorificate prin dotările și 
programul ISPA); 
 2.9.7.2. Indicatori de generare a deşeurilor 
 Indicatorii de generare a deşeurilor reprezintă raportul dintre cantitatea de deşeuri generată şi numărul total 
de locuitori din judeţ. 
 Impactul asupra mediului al acestor cantităţi era considerabil şi se manifesta prin deteriorarea calităţii apelor 
şi solului, generate în special de managementul defectuos al deşeurilor, deteriorarea florei şi faunei şi a 
ecosistemelor în ansamblu mai ales când se ignorau restricţiile legate de speciile de floră şi faună ocrotită. 
 Cantităţile de deşeuri generate în  judeţ, în anul 2011 (tone), pe tipuri, sunt : 
 Tipuri principale de deşeuri Dâmboviţa 
1 Deşeuri municipale şi asimilabile  din comert, industrie şi instituţii, din care: 112.148 
1.1 Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie  31.480 
1.2 Deşeuri asimilabile colectate în amestec din comerţ, industrie, instituţii 27.570 
1.3 Deşeuri municipale colectate separat (fără deşeuri din construcţii şi demolări) din care: 11.877 

- hârtie şi carton 1.914 
- sticlă 0 
- plastic 2.196 
- metale 7.767 

1.4 Deşeuri voluminoase 1.220 
1.5 Deşeuri din gradini şi parcuri 1.020 
1.6 Deşeuri din pieţe 1.440 
1.7 Deşeuri stradale 14.010 
1.8 Deşeuri generate şi necolectate 23.531 
2 Nămoluri de la staţiile de epurare orăşeneşti, din care: 628 
2.1 Cantitate valorificată (s.u.) 0 
2.2 Cantitate depozitată (s.u.) 628 
3 Deşeuri din construcţii şi demolări, din care: 13.780 
3.1 Deşeuri inerte 0 
3.2 Deşeuri în amestec 13.780 
 TOTAL deşeuri generate: 126.556 

                                                Sursa: Consiliul Județean Dâmbovița – U.I.P. Proiect ISPA Deșeuri menajere 
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2.9.7.3.Curățenia străzilor si a spatiilor publice 
� Măturatul mecanic al străzilor din municipiu 

 Se execută o dată la 2 zile. 
� Măturat după periat mecanic 
  Se execută o dată la 2 zile. 
� Spălat si stropit străzi 

 Ritmicitatea stropitului si spălatului = 25 / lună  
� Intretinerea curăţeniei  
2.9.7.4. Zone poluate istoric din cauza depozitării necontrolate a deseurilor municipale 
Suprafaţa afectată prin depozitarea deşeurilor urbane era de 6,37 ha. 
Ca urmare a lipsei de amenajări şi a exploatării deficitare, depozitele de deşeuri se numărau printre 

obiectivele recunoscute ca generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea populaţiei. 
Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitele de deşeuri orăşeneşti, în ordinea în care sunt 

percepute de populaţie, erau : 
• modificări de peisaj şi disconfort vizual; 
• poluarea aerului; 
• poluarea apelor de suprafată şi subterane; 
• modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate 
• participare la generarea efectului de sera şi a modificărilor climatice; 
• scoaterea din circuitul natural sau economic a unor terenuri. 

Poluarea aerului cu mirosuri neplăcute şi cu suspensii antrenate de vânt era deosebit de  
evidentă în zona depozitelor orăşeneşti actuale, care sunt în conservare şi care au fost închise având actualmente 
aspectul unei coline înierbate, doar puţurile de monitorizare a nivelului apei şi ferestrele de gaz amintind de ceeace a 
fost acolo odată. Scurgerile de pe versanţii depozitelor aflate în apropierea apelor de suprafaţă nu mai contribuie la 
poluarea acestora cu substanţe organice şi suspensii. 

Depozitele neimpermeabilizate de deşeuri urbane de dinainte erau deseori sursa infestării apelor subterane 
cu nitraţi şi nitriţi, dar şi cu alte elemente poluante, atât exfiltraţiile din depozite, cât şi apele scurse de pe versanţi 
influenţând calitatea solurilor înconjurătoare, fapt ce se repercutează asupra folosinţei acestora. Toate acestea sunt 
acum doar amintire. 

2.9.7.5. Activităţi de educaţie civică pe tema depozitării necontrolate a deşeurilor 
• Identificarea ONG–urilor care au ca obiect de  activitate protectia factorilor de mediu şi mobilizarea lor 

în parteneriat cu administraţia locală în activităţi de educaţie civică; 
• Organizarea actiunilor „Luna Curăţeniei”, Ziua Pământului”, „ Ora Pământului” ;  
• Curăţarea albiei si malurilor râului Cricov, a străzilor principale, a şanturilor si rigolelor, văruirea si 

curăţarea pomilor, a spatiilor verzi, a platformelor de gunoi din asociatiile de locatari, plantarea de arbusti si plante 
decorative. 

• A fost organizată, coordonat si raportată conform prevederilor legale, activitatea Centrului de colectare 
a deseurilor de  echipamente electrice, electronice, organiz campanii de colectare a deseurilor de echipamente, în  
cadrul campaniilor nationale si s-au colectat 1,3 tone de deseuri electrice care au fost predate către o firmă 
specializată.  

•  S-a realizat o inventariere a siturilor poluate istoric în vederea monitorizării, situatie raportată Agentiei 
de Protectie a Mediului Dambovita în vederea refacerii cadrului natural. 

 

2.10.Protectia mediului 
2.10.1. Patrimoniu și resurse naturale 
La nivel teritorial, aşezarea umană este entitatea ce domină prin modalitatea de structurare a spaţiului. 
La nivel structural, se poate vorbi de existența a trei componente : populaţia, intravilanul şi extravilanul. 

Dintre aceste componente, populaţia este cea care le influenţează pe celelalte două. 
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Intravilanul este sinonim cu perimetrul construit, fiind spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea şi locuieşte 
populaţia. Limitele acestui spaţiu conferă forma aşezării, iar specificul activităţilor desfăşurate în acest spaţiu 
determină în final funcţiile specifice. 

Extravilanul reprezintă, de cele mai multe ori, locul din care aşezarea îşi procură produsele necesare 
susţinerii activităţilor (produse agricole, materii prime), fiind în acelaşi timp spaţiul în care oraşul se poate extinde, ca 
urmare a creşterii presiunii demografice sau dezvoltării economice. Acest spaţiu este vital în cazul aşezărilor cu o 
dinamică accentuată. 

În municipiului Moreni, suprafaţa totală a teritoriului administrativ, conform PUG în aprobare, era în anul 
2012 de 3773,79 ha, din care intravilanul existent reprezenta 22,21% (688,88 ha). 

Teritoriul 
administrativ Moreni Agricol Păduri Spaţii 

verzi Ape Căi de 
comunicaţii 

Curţi - 
construcţii Neproductiv Total 

Intravilan 187,70 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 municipiul Moreni – ediția 2012 
Cea mai mare suprafaţă este deţinută de păduri, 2077,97 ha, urmată fiind de suprafaţa agricolă cu 942,88 

ha, împreună totalizând aproximativ 80% din suprafaţa totală a municipiului. Curţile şi construcţiile ocupă o suprafaţă 
de 536,05 ha, adică 14,2% din suprafaţa totală, dar cu pondere de aproape 60% în intravilanul localităţii, întinzându-
se de-a lungul căilor de comunicaţii. 

Evoluţia spaţiilor verzi arată, în schimb, 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 şi transformării spaţiilor verzi în spaţii construite. 

În privinţa evoluţiei suprafeţei intravilane, la nivelul municipiului Moreni, aceasta a fost pozitivă, crescând de 
la 510 ha în 1993, la aproape 690 ha în 2012. Această creştere urmează trendul înregistrat la nivelul judeţului 
Dâmboviţa, unde suprafaţa intravilanului a crescut, ca pondere, cu 42% din 1993 şi până în anul 2012 (sporul a fost 
de aproximativ 25% în cazul municipiului Moreni). 

Acest fapt face ca suprafaţa spaţiilor verzi, raportată la numărul de locuitori, să fie sub nivelul optim, 
valoarea fiind de 10,9 mp/loc. în anul 2011. Nu întâmplător, autorităţile locale au acordat o atenţie deosebită acestui 
aspect, astfel că, prin proiectul „Reabilitarea/ modernizarea şi extinderea spaţiilor publice urbane, străzi şi spaţii verzi 
în municipiul Moreni” (demarat în 2013), o suprafaţă de 3300 mp spaţiu verde a fost reabilitată şi s-a extins Parcul 
Central. În urma acestui program, suprafaţa spaţiilor verzi raportată la numărul de locuitori a ajuns în anul 2013 la 
23,08 mp/loc., suprafaţa existentă la finalul anului 2015 atingând ținta de 26 mp/loc., de altfel şi standard minim la 
nivelul UE. 

Amplasarea resurselor de subsol este foarte mult legată de litologie, structură şi tectonică, iar natura 
acestora depinde de condiţiile existente în perioada formării lor.  

Rezervele de sare, petrol şi gaze naturale sunt asociate sub forma structurilor petrolifere dispuse pe mai 
multe linii, diferenţierea făcându-se pe baza depărtării de zona Paleogenă, cât şi în funcţie de adâncimea la care se 
găseşte formaţiunea miocenă de sare.  

În anticlinalul Gura Ocniţei – Moreni – Bana – Piscuri, masivul de sare apare la suprafaţă pe o lungime de 6 
km. La Moreni, într-o sondă, sarea s-a întâlnit de la 16 m până la 449 m, dar cu multe intercalaţii marnoase – 
argiloase sau de nisipuri.  

O altă sondă a mers în aceste depozite de sare, cu intercalaţii de marne, de la 32 m până la 885 m, ceea ce 
dovedeşte rezervele de sare destul de mari, dar nu de bună calitate.  

Zăcămintele petrolifere ale formaţiunii productive sunt în dacian, meoţian, helveţian, şi, specific pentru 
Moreni în levantin, făcând din Moreni un centru de importanţă naţională şi mondială în exploatările permanente, cu 
producţii ridicate în ultimii câţiva zeci de ani.  

Importante rezerve de cărbuni au fost descoperite în partea nordică, iar spre est exploatarea minieră Filipeşti 
a înaintat adânc pe traseul localităţii prin exploatările subterane ce le-a realizat.  
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Pe dealul Sângeriş, mărturii verbale preluate din bătrâni vorbesc de „izvoare tămăduitoare”, folosite de 
oameni în mod empiric cu zeci de ani în urmă.  

Demne de remarcat sunt şi apele de zăcământ care pot ajunge la suprafaţă prin exploatare cu ajutorul 
sondelor, azi fiind folosite numai cele dinspre vestul localităţii pentru staţiunea balneară Gura Ocniţei.  

 În subsolul localităţii, exploatările geologice au descoperit alte resurse de minerale ce vor fi date în 
exploatare în funcţie de necesităţile economiei naţionale. În cadrul resurselor subsolului mai întâlnim argile 
marnoase, pietrişuri şi nisipuri într-o zonă puternic aluvionară, pietrişuri, nisipuri şi argile în suprafaţă. 

Presiunea antropică, exercitată pentru valorificarea resurselor naturale, a afectat întotdeauna calitatea 
factorilor de mediu. 

Problemele de protecţie a mediului sunt complexe şi vizează toate componentele majore ale sistemului 
territorial (economic, social, şi politic), fără de care nu se poate asigura dezvoltarea sustenabilă: 

• dezvoltarea, conservarea şi valorificarea sub limita de suportabilitate a capitalului natural, în primul rând 
a resurselor naturale regenerabile (ape, sol, aer, zone protejate); 

• restructurarea continuă şi extinderea capitalului fizic (industrie, căi de comunicaţie, construcţii, 
amenajări de mari proporţii, aşezări umane, monumente istorice) 

• dezvoltarea capitalului uman, cea mai importantă componentă a întregului capital, care condiţionează 
progresul, prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a culturii şi a educaţiei.; 

 

2.10.2. Factorul de mediu apă 
Reteaua hidrografică de pe teritoriul municipiului Moreni aparţine sistemului hidrografic Ialomita cod 

cadastral XI-1, prin afluentul său Cricovul Dulce si este alcătuită din:  
• cursuri permanente de apă 
• cursuri temporare  de apă  
• lacuri 

Cursul principal, ce străbate teritoriul administrativ de la nord la sud, este râul Cricovul Dulce, care drenează  
zona traversând teritoriul administrativ al municipiului, în zona centrală, cu directia de curgere de la nord spre sud si 
colectând apele din zonă. 

Cricovul Dulce are un bazin hidrografic de 544 km² si un debit multianual de 2,60 m3/s. Datorită unui 
coeficient de sinuozitate foarte mare si a pantei foarte scăzute (diferenta de nivel de la intrarea pe teritoriul 
administrativ al comunei si iesirea din aceasta este de numai 20 m), eroziunea laterală a favorizat un grad de 
meandrare ridicat (cca 1,35). Albia majoră a râului Cricov are o extindere de 30-100m, lăţimea maximă producându-
se în aval.  

Albia majoră înregistrează faţă de zona terasei medii diferenţe de nivel de 0,5 - 4 m, marcând maximul pe 
malul drept, acolo unde versantul se dezvoltă până în zona albiei majore. 

Albia minoră a râului are lăţimi  cuprinse între 6-15 m. 
Râul Cricovul Dulce are lungimea de 69 km, din care 7,2 km. pe teritoriul Moreni.  
Ca volum pluviometric se caracterizează prin ape mari primăvara, datorate topirii zăpezilor si din ploi cu 

viituri de vară, provocate de ploile cu caracter torential, nivelul record fiind atins în anul 1991, respectiv  550 cm.  
Afluenţii râului Cricovul Dulce sunt : 
- pârâul Pâscov, care adună apele din dealurile Pleaşa si Ţuicani ;  
- pârâul Sângeriş, care colectează apele de pe dealurile Sângeriş şi Bana  
- pârâul Tisa, tributar zonei colinare Tisa-Ocniţa. 
Cricovul are o altitudine medie a bazinului hidrografic de 391 m, aproximativ egală altitudinii medii a 

localitatii.Ca o rezultantă a raportului dintre cantitatea de precipitaţii si ansamblul conditiiior geografice, scurgerea 
medie specifică este de 4 l/s la km2 în nord, crescând nesemnificativ spre sud, datorită faptului că aportul afluentilor 
este în genera! redus. 

 Panta medie a râului este de 0,5% în zonă, iar scurgerea solidă a aluviunilor în albia Cricovului Dulce 
depinde de o serie de factori naturali şi antropici (structura geologică şi tipurile de sol din cadrul bazinului hidrografic, 
gradul de acoperire cu vegetaţie, tipul de agricultură, scurgerea medie lichidă, etc), aceasta fiind maximă în 
perioadele cu debite lichide mari ale anului şi minimă în intervalul cu debite lichide mici.  
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Valorile medii ale debitului solid sunt de cca. 10,2 kg/s, iar ale turbidităţii apei de aproximativ 300 - 450 g/m. 
Scurgerea medie de aluviuni în suspensie este de 0.7 -1.0 t/ha/an.                       

Pe suprafata totală a municipiului Moreni (intravilan si extravilan) se înregistrează o densitate hidrografică de 
0,42 km/kmp. 

In conditiile unor manifestări climatice specifice si a unor dereglări naturale precum excesul de precipitatii în 
aria locală si în părţile din amonte de localitate, zăpezile abundente neciclate din timpul iernii, dezgheţurile timpurii 
de aici, superficialitatea vegetaţiei la sol, dezechilibre în exploatarea pădurilor, păşunatul iraţional, saturarea 
atmosferei cu noxe, invazia fronturilor foehnale de advectie, sunt cauze majore care pot produce  inundaţii. 

Pe versanţii văilor se întâlnesc adeseori torenţi, cu profile transversale diverse şi care nu depăşesc lungimea 
de 1,5 km. 

Principalele cauze ce determină poluarea apelor de suprafaţă sunt: 
• deversarea apelor uzate, insuficient epurate; 
• sistemul de canalizare învechit şi uzat; 
• deversarea de ape uzate necorespunzătoare, din punct de vedere al calităţii, în reţeaua de canalizare; 
• poluarea apei de suprafaţă cu ţiţei şi 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%.  
Tendinţa de evoluţie a indicatorilor specifici de poluare pe râul Cricov, râu afectat de activităţile petroliere, 

este una de netă diminuare a concentraţiilor de poluanţi, ca urmare a diminuării surselor de poluare, a diminuării 
poluărilor accidentale prin modernizarea parcurilor şi înlocuirea traseelor de conducte corodate, ce transporta apă 
sărată. 

Calitatea şi încadrarea strictă în normele de potabilitate a apei destinată consumului uman sunt asigurată de 
unitatea care prestează serviciul de producere, transport şi distribuţie a apei potabile. Toate sursele de apă, folosite 
de aceste unităţi, sunt autorizate, din punct de vedere sanitar, să funcţioneze. 

Analizele au evidenţiat în ZAA Moreni depăşiri la parametrii Escheria Coli (1,61%), Enterococi (0,53%) şi 
clor rezidual liber la capăt de reţea (5,1%). 

 

2.10.3. Factorul de mediu aer  
Marile oraşe sunt consumatoare de resurse şi producătoare de emisii poluante, rezultate ale traficului, 

industriei, fiind caracterizate de o densitate mare a populaţiei, dar şi 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 calităţii aerului, reţeaua de supraveghere a calităţii aerului din judeţul Dâmboviţa, gestionată de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa, care asigură prin intermediul a 5 staţii fixe (la nivelul anului 2006) 
supravegherea nivelului de poluare cu pulberi în suspensie (pulberi totale respirabile-fracţia PM 10), noxe (NO2, 
SO2, NH3, CH2O) şi crom din pulberi (CrO3), în localităţile Târgovişte, Moreni şi Doiceşti. Monitorizarea 
concentraţiilor acestor poluanţi se realizează începând cu anul 1995, iniţial cu un număr mai redus de staţii. 

Poluarea cu noxe este monitorizată prin trei staţii fixe, amplasate câte una în municipii (Târgovişte şi Moreni) 
şi una în Doiceşti.  

Nu s-au înregistrat, în timp, situaţii de depăşire a concentraţiilor maxime admise la poluanţii gazoşi precizaţi 
anterior, doar depăşiri sporadice ale pragurilor de alertă (care, pentru sistemul de monitorizare aplicat în prezent, 
reprezintă 75% din valoarea concentraţiei limită admise pentru sănătatea populaţiei), la indicatorii de calitate 
aldehidă formică (zona Moreni) şi hidrogen sulfurat (zona Doiceşti). 

Pentru zonele monitorizate este însă caracteristică poluarea cu pulberi în suspensie, cu preponderenţă în 
municipiile Târgovişte şi Moreni. 

Pulberile în suspensie sunt principalii poluanţi, pentru care depăşirile CMA sunt semnificative, pentru diferite 
intervale de mediere. În general, pulberile în suspensie au diametrul mai mic de 20 pm, iar fracţiunea PM10 este 
reprezentată de pulberile în suspensie, cu diametre aerodinamice mai mici de 10 pm. 

În municipiul Moreni, în staţia de monitorizare (de trafic şi industrială), concentraţiile medii la pulberile totale 
în suspensie (TSP) în timp de 24 ore au depăşit în cursul anului 2010 concentraţia maximă admisă pentru sănătatea 
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populaţiei pe 24 ore (0,15 mg/mc), precum şi pe cea anuală (0,075 mg/mc), conform STAS 12574/87, prezenţa 
poluanţilor sub forma de pulberi fiind semnificativă în zona de impact a platformei industriale a municipiului (în zona 
de Sud-Vest). 

În municipiul Moreni, sursele majore de poluare atmosferică cu pulberi sunt cele amplasate în zona 
platformei industriale având, în principal, activităţi în domeniile metalurgiei, confecţiilor metalice, transportului auto, 
producerii materialelor de construcţie (staţii de betoane) şi traficul rutier. 

Pulberile respirabile - fracţia PM10 sunt supravegheate prin intermediul staţiei amplasate în zona de Sud-
Vest a municipiului Moreni, în zona de impact a platformei industriale, începând cu anul 2005. 

Concentraţiile zilnice ale pulberilor respirabile - fracţia PM10 au depăşit 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 şi managementul calităţii aerului înconjurător).  

Valorile maxime şi minime ale concentraţiilor medii pe 24 ore şi frecvenţele depăşirii CMA pe 24 ore sunt 
următoarele: 

• Media anuală a concentraţiei/ 24 h: 75,5 g/mc 
• Maxima concentraţiei/ 24 h: 162,4 g/mc 
• Minima concentraţiei/ 24 h: 15,7 g/mc 
• Frecvenţa de depăşire VL/ 24 h: 69,11%. 
Sub aspectul concentraţiilor 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 compuşi organici volatili- depozitare şi distribuţie carburanţi, utilizare 

solvenţi; 
 

2.10.4 Factorul de mediu sol 
Solurile întâlnite aici s-au format în condiţii diferite de relief, rocă, climă, vegetaţii, etc. Din cauza 

precipitaţiilor abundente, datorită reliefului şi unui orizont argilos la diferite adâncimi, puţin permeabil, unele din 
solurile identificate prezintă fenomene de pseudoghizare la nivelul acestui orizont. De asemenea, în prezenţa rocilor 
parentale la unele soluri, orizontul apare cu o culoare roşcat-argintie, datorită faptului că solurile sunt formate pe 
marne sau argile. 

Solurile brune apar pe terenuri slab înclinate (pe culmi, fire de vale) pe materiale formate în general din 
argile, argile nisipoase şi nisipuri argiloase. 

Solurile brune podzolite se află pe versanţii puternic înclinaţi, pe materiale formate din argile nisipoase. 
Solurile brune acide se află pe culmile cele mai înalte. Datorită acidităţii mari şi a altitudinii care determină un 

climat mai rece, se recomandă fâneţe.  
Pseudorendzine se întâlnesc în zona fâneţelor şi islazelor. Sunt evoluate pe marne şi marne argiloase. 
Regosolurile sunt soluri erodate puternic. Formele cele mai avansate ale eroziunii de suprafaţă se întâlnesc, 

în special, pe versanţii însoriţi cu expoziţie sudică şi estică, puternic înclinaţi, unde învelişul de sol a fost puternic 
îndepărtat. Au o fertilitate slabă şi cu greu pot fi folosite în agricultură. 

Solurile aluviale şi aluvo-coluviale se întâlnesc în lunca Cricovului. Lunecările de teren sunt de tipul celor în 
valuri şi brazde, mai rar de tipul alunecărilor curgătoare. Masa alunecată este foarte eterogenă, cu stratificaţia 
orizonturilor de sol deranjată a sedimentelor. Aceste alunecări sunt în general recente, marea majoritate fiind active 
sau reactivate. Propagarea lor se face destructiv, adică de la partea superioară a versanţilor la cea inferioară, 
afectând şi zonele de la baza versanţilor mai slab înclinaţi (Pleaşa).  

Ravenele s-au format pe firele de vale unde friabilitatea rocilor a permis evoluţia fenomenului de eroziune în 
adâncime, astfel că versanţii laterali ai ravenelor uneori sunt foarte abrupţi (Piscuri). Râpele se găsesc în general 
localizate pe versanţii foarte puternic înclinaţi a căror litologie a permis alunecări active de mare adâncime (Ţuicani). 

Municipiul Moreni  are un teritoriu administrativ în suprafaţă de 3.514 ha, din care teren în intravilan  610 ha 
şi teren extravilan 2.904 ha, structurată astfel: 
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• Suprafaţa agricolă 976 ha, din care: 
 - arabil 147 ha: 
 - păşuni 396 ha; 
 - fâneţe 416 ha; 
 - vii şi livezi – 17 ha. 

• Vegetaţie forestieră – 1.701 ha. 
• Ape şi bălţi – 48 ha. 
• Alte terenuri – 179 ha. 
Suprafetele arabile sunt in cea mai mare parte ocupate de culturi de legume.  
Pădurile  din   zona cartierelor municipiului  sunt de gorun si stejar. 
In luncile principalului curs de apă (Cricovul Dulce) cresc păduri de esenţe moi (zăvoaie din anin alb, anin 

negru, plop si salcie). 
Solurile din zona orasului Moreni  sunt de tipul argilo - iluviale brun roscate cu orizont de humus de      20 – 

40 cm, cu o fertilitate bună pentru plantele de cultură . 
Pentru mezozonă, deci pentru teritoriul studiat ca având influenţă şi importanţă în legătură cu sistemul de 

zone verzi al Municipiului Moreni, nu s-a făcut o investigare de detaliu, ca în cazul microzonei, adică a zonei 
preorăşeneşti apropiate. 

 În zona preorăşenească îndepărtată în care nu se fac propuneri importante de remodelare a modurilor de 
folosinţă a terenurilor, s-au făcut numai observaţii sumare.  

  Numeroasele tipuri  de soluri care se întâlnesc în această zonă, relativ întinsă (cca 30 km diametru) s-au 
format ca urmare a diversităţii condiţiilor de relief de la câmpie la zona piemontană, la zona colinară de rocă mamă, 
de regimul precipitaţiilor şi ape subterane, regimul termic şi eolian şi de învelişul vegetal. 

 În zona sudică de câmpie se întâlnesc cernoziomuri,  cernoziomuri levigate, soluri cenuşii şi brun – 
roşcate, pentru ca în nord să se facă trecerea spre soluri brune podzolice, sau chiar soluri podzolice, pe măsura 
creşterii regimului precipitaţiilor şi scăderii temperaturilor, cernoziomurile levigate trec în soluri cenuşii de pădure 

 În luncile râului Cricovul Dulce, cum şi a pâraielor mai importante cu albie marcantă, apar soluri aluviale şi  
aluvio-colunare, cu diferite stadii de evoluţie. 

  Conform elementelor cadrului natural si al fenomenelor de risc natural si antropic identificate pe teritoriul 
municipiului Moreni, s-au conturat următoarele zone :  

 - Zone improprii amplasării constructiilor reprezentate prin:  
  - zonele de curs ale retelei hidrografice cu  banda de protectie delimitată conform Legii Apelor 

completată cu Legea 112/2006; 
  - zonele cu locaţii de sondă active sau abandonate, pe o rază de 50 m în jurul lor ; 
  - zonele cu potenţial de instabilitate mare (fruntea teraselor inferioare) ; 
  - zonele afectate de trasee de utilităţi (linii electrice, conducte de aductiune a apei)   

- Zone bune de construit cu amenajari speciale, reprezentate prin zonele inundabile, zonele 
reprezentate de fruntea teraselor cu potential mediu de instabilitate, zonele în care apar la adâncimi mai mari de 
1.50 m,. argile active - foarte active cu umflări si contractii mari (PUCM) si zonele cu umpluturi  mai mari de 2.00 m 
sau alte categorii de terenuri ce pot fi declarate ca fiind improprii de fundare 

 Pentru zonele inundabile, amenajările ce urmează a fi executate constau din lucrări de drenare a apei 
pluviale sau redimensionare a retelei de canalizare pluvială si ridicarea cotei amplasamentului constructiilor. 

Pentru zonele cu pământuri active – foarte active se vor respecta măsurile impuse de prevederile 
normativului NE 001/ 96 – Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pământuri cu umflări si 
contractii mari. 

In zonele afectate de umpluturi neomogene, se va coborâ cota adâncimii de fundare până la terenul natural, 
sau se va proceda la îmbunătăţirea terenului de fundare prin confectionarea  unei perne din material omogen 
compactat. 

- Zonele bune de construit ocupă o suprafaţă mare în cadrul teritoriului municipiului Moreni, în zonele unde 
stratul de pietriş cu bolovăniş si nisip apare la adâncimi mai mici de 2,00m. 
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2.10.5. Spații verzi 
Evoluţia spaţiilor verzi 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 şi transformării spaţiilor verzi în spaţii construite. 

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

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

Municipiul Târgoviște 62 62 62 62 62 62 62 62 23 23 23 48,83 

                                   Sursa : Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni 2016 
Acest fapt face ca suprafaţa spaţiilor verzi, raportată la numărul de locuitori, să fie sub nivelul optim, 

valoarea fiind de 10,9 mp/loc. în anul 2011. Nu întâmplător, autorităţile locale au acordat o atenţie deosebită acestui 
aspect, astfel că, prin proiectul „Reabilitarea/ modernizarea şi extinderea spaţiilor publice urbane, străzi şi spaţii verzi 
în municipiul Moreni” (demarat în 2013), o suprafaţă de 3300 mp spaţiu verde a fost reabilitată şi  s-a extins Parcul 
Central. 

De altfel, Primăria a realizat, conform OUG nr. 114/2007, un program de extindere a suprafeţelor spaţiului 
verde, scopul fiind atingerea valorii optime, prevăzută prin lege, având următoarea etapizare : 

Etape/ Perioada/ Specificaţie 
Suprafaţă 

spaţiu 
verde 

Estimare 
suprafață 

spaţiu 
verde/loc 

Mod de realizare Dată 
finalizare 

I 2008-2010 

Amenajare parc Şcoala nr. 1 1500 mp 15 mp/loc. În regie proprie Iulie 2008 
Preluare în domeniul public a 
stadionului Petrol 7 ha  Protocol cu OMV Petrom Decembrie 2008 

Extindere intravilan prin refacere PUG 25 ha 18 mp/loc. Aprobare Consiliul Local, S.F., 
P.T. Iulie 2009 

Amenajare spaţiu verde şi zonă de 
agrement Nisipoasa 5 ha  Accesare fonduri A.F.M. sau 

fonduri structurale Octombrie 2009 

Amenajare spaţiu verde zona Islaz 15 ha 25 mp/loc. S.F., P.T., Accesare fonduri 
structurale Octombrie 2010 

II 2011-2013 

Amenajare spaţiu verde zona Sângeriș  4 ha 27,11 mp/loc. S.F., P.T., Accesare fonduri 
structurale Decembrie 2012 

Amenajare spaţiu verde zona Pâscov 1 ha 28 mp/loc. Studiu fezabilitate, Proiect Tehnic Decembrie 2013 

                                                                     Sursa : Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni 2016 
În urma acestui program, suprafaţa spaţiilor verzi raportată la numărul de locuitori a ajuns în anul 2013 la 

23,08 mp/loc., o valoare încă redusă. Raportată la valoarea minimă legală (conform OUG 114/2007), suprafaţa 
minimă ar fi trebuit să ajungă la finalul anului 2013 la 26 mp/loc, de altfel şi standard minim la nivel UE 

An 
Suprafaţa 
totală spaţii 

(ha) 

Suprafaţa 
spaţiu verde 
mp/locuitor 

Scuaruri, 
aliniamente 
plantate (ha) 

Zone de 
agrement 

(ha) 

Terenuri de 
sport 

Cimitire, spaţii 
din incinte 
bisericeşti 

Spaţii verzi în 
complexe de locuit, 
unităţi de învăţământ 

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

Obs.     Stadion 
Flacăra  Şcoli, licee, 

Spitalul Municipal 
    Sursa : Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Moreni 2016 
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 2.10.5.1.Dezvoltarea spatiilor cu regim de zona verde 
Spaţiile verzi se definesc ca zone amenajate ce cuprind varietăţi vegetale şi care se încadrează în 

compoziţia urbană existentă. 
Spaţiul verde este constituit din totalitatea vegetaţiei aferentă căilor de circulaţie, a diferitelor tipuri de 

amenajare a apei şi a dotărilor decorative şi utilitare existente la un moment dat într-un spaţiu urban (intravilan).  
Spaţiile verzi reprezintă o categorie funcţională în cadrul localităţilor sau aferentă acestora, al cărei specific 

este determinat, în primul rând, de vegetaţie şi, abia  în al doilea rând de cadrul construit cuprinzând dotări şi 
echipări destinate activităţilor cultural educative, sportive sau recreative ale populaţiei. 

În timp, evoluţia spaţiilor verzi din județul Dâmbovița și municipiul Moreni a evoluat astfel : 

Judeţe Municipii si oraşe 
Ani 

1993 
(hectare) 

1997 
(hectare) 

2002 
(hectare) 

2007 
(hectare) 

2012 
(hectare) 

2017 
(hectare) 

Dâmboviţa 
 Total județ 231 126 198 205 234 276 
 Municipiul Moreni 62 62 62 62 23 49 
 Spațiu verde/locuitor       

    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Principalele măsuri şi obiective comunicate de primărie, care vor fi avute în vedere relativ la spaţiile verzi 
sunt creşterea suprafeţei zonelor verzi şi modernizarea şi reabilitarea celor existente, obiective ce dovedesc o 
preocupare clară a administraţiei publice locale de îmbunătăţire calitativă şi cantitativă a spaţiilor verzi.1 
 g.1Calculul suprafeţelor de spaţii verzi în interiorul  perimetrului construibil 

În conformitate cu normele în vigoare, la nivelul  populaţiei existente, necesarul de spaţii verzi urbane, pe 
categorii se prezintă astfel: 

Terenuri normabile 
Grădini în complexele de locuit (2 – 2,2 mp/loc) 
19.949 loc. x (2 – 2,2 mp/loc) = 3,99 – 4,39 ha 
Municipiul Moreni nu are (ca existente) la ora actuală nici o grădină de complex de locuit prevăzută prin 

proiecte, care să urmeze a se realiza într-un viitor apropiat sau care să fie cuprinsă într-un program de perspectivă. 
 Grădini în cartiere (3 mp/loc.) 
 19.949 loc x 3 mp/loc = 5,98 ha 
 Nici la acest capitol municipiul nu are o situaţie mai fericită, practic nu există nici o grădină de cartier şi nici 
proiectele de investiţii elaborate până în prezent nu conţin documentaţie tehnico – economică pentru o asemenea 
dotare. 
 Parcuri sau grădini orăşeneşti (5 – 7 mp/loc) 
 19.949 loc x (5 – 7 mp/loc) = 9,97 – 13,96 ha 
 Din această categorie de spaţii verzi, municipiul Moreni deţine în prezent doar „Parcul Central” în suprafaţă 
de 1,05 ha. 
 Terenuri nenormabile – Scuaruri, fâşii plantate, spaţii verzi din loturile dotărilor, dintre clădiri, sere, pepiniere 
şi altele asemenea (9 – 13 mp/loc) 
 19.949 loc x (9 – 13 mp/loc) = 17,95 – 25,93 ha 
 Suprafeţele existente: 
 a) scuaruri                             0,41 ha 
 b) fâşii plantate                            7,54 ha 
 c) spaţii verzi în complexele de locuit                        0,77 ha 
 d) spaţiile verzi cu acces limitat 
  - Terenuri de sport      6,92 ha 
  - Cimitire (8 unităţi)      5,26 ha 
  - Spaţiile din incintele bisericeşti (8 unităţi)   1,58 ha 
   Total spaţii verzi cu acces limitat             13,76 ha 
   Total terenuri nenormabile existente                      22,48 ha 
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 La acest capitol municipiul are o situaţie mai fericită, practic nu există nici una din categoriile terenuri 
nenormabile existente menţionate neacoperită, iar suma suprafeţelor existente se înscrie în intervalul determinat prin 
indici. 
 Pe total municipiu situaţia se prezintă astfel: 
       - Terenuri spaţii verzi necesare conform normelor : 37,89 – 50,26 ha 
       - Terenuri spaţii verzi existente :                               23,55 ha 
 Concluzia este că şi într-o situaţie la minimum mai erau necesare spaţii verzi în suprafaţă de 14,36 ha (7,20 
mp/locuitor), atingerea pragului superior necesitând încă suprafeţe de spaţii verzi de 26,71 ha (13,39 mp/locuitor). 

2.10.5.2. Refacerea peisagistica si reabilitarea spatiilor verzi 
Prin multiplele funcţiuni pe care spaţiile verzi le îndeplinesc ca zonă de recreere şi odihnă a locuitorilor, ca 

elemente de completare şi punere în valoare a unor ansambluri arhitecturale şi urbanistice, la toate treptele cadrului 
de viaţă orăşenească, precum şi ca factori de îmbunătăţire a microclimatului  de subliniere  a calităţilor sau de 
corectare a deficienţelor  cadrului natural şi de combatere a unor factori de poluare a mediului înconjurător, spaţiile 
verzi au în cadrul localităţilor, pe lângă rolul social – cultural educativ şi recreativ şi un important rol igenico – sanitar, 
constituind o componenţă esenţială şi majoră a habitatului uman, cu importanţe efecte asupra echilibrului ecologic. 
 Cu privire la funcţiunile spaţiilor verzi, acestea sunt determinate de cele două componente caracteristice 
astfel: vegetaţia determină categoria funcţiilor de protecţie şi ameliorare a calităţilor mediului înconjurător, iar dotările 
determină categoria funcţiilor cultural – educative, de odihnă şi de agrement. Se cuvine o subliniere cu privire la 
prima categorie de funcţii (protecţie şi ameliorare a calităţilor mediului ambiant): ca urmare a alarmei fireşti ce a 
cuprins întreaga omenire cu privire la degradarea mediului înconjurător, a apărut ca o cerinţă vitală în activitatea de 
apărare în faţa acestor agresiuni, o nouă latură a conştiinţei umane aşa numita „Conştiinţa ecologică” potrivit căreia 
spaţiul verde  a încetat de mult a mai fi numai o realizare de ordin estetic sau un loc de odihnă şi recreere, ci şi o 
importanţă sursă de oxigen, o armă împotriva poluării şi degradării naturii. 
 Această nouă latură a activităţii legată de spaţiile verzi, ne obligă a reevalua peisagistic şi a o ridica de la 
starea ei de artă a grădinilor la statutul de ştiinţă şi artă a mediului înconjurător. 
 Din această sumară privire asupra funcţiunilor spaţiilor verzi, se înţelege marea eficienţă socială a acestora 
care le defineşte ca dotări elementare şi obligatorii în cadrul localităţilor. 
 Prin zonă verde se înţelege o categorie mai complexă de teren, din localitate şi din afara sa, care este 
acoperit cu vegetaţie preponderent arboricolă, având unul, două sau toate trei următoarele roluri: producţie, 
protecţie, recreere.  
 Este o noţiune mult mai largă decât cea simplă de spaţiu verde, incluzând şi acele categorii de spaţii verzi 
plantate, care, pe lângă rolul economico-productiv, mai îndeplinesc şi funcţii de protecţie sau protecţie + recreere. 
 Sunt incluse aici pădurile din zonă care pot influenţa aşezarea prin acţiunea de protecţie sau protecţie + 
agrement, cum şi plantaţiile de pomi fructiferi şi vii, care pe lângă  valoarea lor economică, prin poziţia lor faţă de 
oraş pot contribui ca factori modelatori favorabili ai mediului. 
 Faţă de situaţia delicată pe care municipiul o are atât în aria sa interioară, cu multiplele servituţi prezentate, 
cât şi în cadrul microzonei în care e situat, din punct de vedere al zonelor verzi, se apreciază că singura cale 
durabilă pe care trebuie abordate propunerile, este cea complexă, care abordează de la general la special, respectiv 
de la exterior către interior. 

 În oraşul propriu-zis, în interiorul perimetrului construibil propus se va analiza echiparea cu spaţii verzi de 
interes public, cu scop de recreere, educaţie şi de protecţie, pe baza concluziilor trase la situaţia existentă, facându-
se propuneri de completare şi extindere a acestor spaţii, la nivelul populaţiei ce va fi adăpostită de oraş, pe etape. 
 Pentru ca toate cele trei nivele de vegetaţie şi dotări să-şi poată îndeplini în cele mai bune condiţiuni toate 
funcţiunile, ele se studiază şi se apreciază împreună, într-un ansamblu unitar, cu legături între diferitele trepte şi 
elemente, constituind un tot, denumit „sistemul de zone verzi”. 
 Cercetând cadrul natural al municipiului în ansamblul său, se apreciază că au influenţă directă asupra 
oraşului suprafeţele acoperite cu vegetaţie lemnoasă (pădurile în primul rând, apoi plantaţiile pomi-viticole), cele 
acoperite cu ape şi în măsura mai mică cele acoperite cu vegetaţie erbacee. S-a stabilit că, pentru a avea efectele 
maximale asupra mediului ambiant şi asupra populaţiei cărora le sunt destinate, zonele verzi trebuie distribuite şi 
organizate astfel, încât să alcătuiască sisteme armonioase, echilibrate repartizate pe întreg teritoriul localităţii. 
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 Schematic acest sistem se compune dintr-o centură verde exterioară compusă din păduri, livezi şi vii care se 
întinde până în limitele zonei preorăşeneşti studiate şi chiar mai departe, o a doua centură formată din aceleaşi 
elemente vegetale, în zona preorăşenească apropiată şi o reţea de spaţii verzi în teritoriul orăşenesc propriu-zis. 
 Zonele plantate aduc importante modificări asupra temperaturii şi umidităţii din interiorul oraşului, prin 
difuziune şi asupra zonelor învecinate cu acestea, prezentând un destul de mare interes în regularizarea umidităţii 
aerului, tocmai prin procesul de transpiraţie al frunzelor. 
 Senzaţia de satisfacţie pe care omul o are atunci când părăseşte oraşul fierbinte şi uscat şi devine oaspetele 
unei zone plantate, este dată atât de răcoarea, cât şi de umezeală atmosferei acestor zone, care este sensibil 
superioară celei din oraşe. 
 Urbaniştii şi orăşenii vorbesc adesea despre seceta atmosferei urbane pe timp de vară produsă de lipsa de 
respiraţie şi evaporaţie a terenurilor betonate şi asfaltate. 
 

 2.10.6. Factori poluanti ai mediului natural si antropic 
Activitatea omului, orientată spre valorificarea resurselor naturale, a afectat întotdeauna starea factorilor de 

mediu. Datorită dezvoltării explozive a tuturor activităţilor umane, în special a activităţilor din sectoarele industriei, 
agriculturii, comerţului, turismului si urbanizării, intervenţia omului în modificarea condiţiilor de mediu a depăşit 
pragurile limită de regenerare a naturii.                         

Asistăm la o poluare, chiar o degradare, în unele cazuri ireversibilă, a factorilor de mediu. 
În intervalul de timp de după 1989 şi mai ales în ultimii ani au fost luate măsuri pe toate planurile, legislativ, 
organizatoric, instituţional, material. 

Problemele de protecţie a mediului sunt complexe şi vizează toate sectoarele de activitate: economic, social, 
şi politic si fără ele nu se poate asigura dezvoltarea durabilă, respectiv: 

• dezvoltarea, conservarea şi valorificarea sub limita de suportabilitate a capitalului natural, în primul rând a 
resurselor naturale regenerabile (ape, sol, aer, zone protejate); 

• restructurarea continuă şi extinderea capitalului fizic (industrie, căi de comunicaţie, constructii, amenajări de 
mari proporţii, aşezări umane, monumente istorice) în acord cu etapa economică parcursă şi cu condiţiile de 
sănătate a populaţiei, capital pentru care generaţia actuală şi mai ales generaţiile anterioare au investit un  efort greu 
de cuantificat; 

• dezvoltarea capitalului uman, cea mai importantă componentă a întregului capital, care condiţionnează 
progresul, prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a culturii şi a educaţiei; 

o Starea calităţii atmosferei 
  Prin Strategia naţională privind protecţia atmosferei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2004 
se urmăreşte crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare 
a calităţii aerului, eficient din punct de vedere economic. Obiectivul general al strategiei este protejarea calităţii 
aerului, protejarea sănătăţii oamenilor şi a mediului, obiectivele cheie fiind: 

• menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele şi aglomerările în care aceasta se încadrează în 
limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate; 

• îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta nu se încadrează în limitele prevăzute de 
normele în vigoare; 

În municipiul Moreni, starea calităţii atmosferei se datorează în principal poluării industriale (aparţinând 
domeniului metalurgiei, industriei chimice şi industriei constructoare de maşini), aflate sub incidenţa controlului 
integrat al poluării industriale  conform prevederilor legale în vigoare, pentru toate sursele punctiforme este 
necesară supravegherea emisiilor prin automonitoring.  

Calitatea mai puţin corespunzătoare a aerului ambiental în municipiul Moreni se datorează în mare parte şi 
poluării generate de trafic, atât datorită numărului mare de autovehicule existente, cât şi datorită intensităţii tranzitului 
interurban. 

• Efectul natural de seră reglează temperatura Pământului, menţinând condiţiile de viaţă pe planetă. Cinci 
gaze care apar în mod natural provoacă în principal efectul de seră natural: vaporii de apă, dioxidul de carbon, 
metanul, protoxidul de azot şi ozonul. Totuşi, când cantităţile de gaze cu efect de seră se modifică, capacitatea 
atmosferei de a înmagazina căldura este şi ea afectată. 
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• Distrugerea stratului de ozon se produce din cauză că ozonul este o formă alotropică a oxigenului, ceea ce 
înseamnă că este aceeaşi substanţă sub forme moleculare diferite şi cu diverse proprietăţi, cea mai importantă 
pentru lumea vie fiind capacitatea de a absorbi eficient radiaţiile ultraviolete.  

• Convenţia de la Viena defineşte stratul de ozon stratosferic ca fiind „stratul de ozon atmosferic de deasupra 
stratului limită planetar” 

• Acidifierea este procesul de modificare a caracterului chimic natural al unui component al mediului, ca 
urmare a prezenţei unor compuşi halogeni care determină o serie de reacţii chimice în atmosferă, conducând la 
modificarea pH-ului aerului, precipitaţiilor şi chiar a solului. Sub termenul de "ploi acide" sau "precipitatii acide" se 
includ toate tipurile de precipitatii ploaie, zapada, lapovita, ceata, ale caror pH e mai mic decat pH-ul apei naturale, 
care este situat în intervalul 5,6 – 5,7. 

 Precursorii ploilor acide, în special oxizii de sulf şi oxizii de azot prezenţi în concentraţie mare în atmosferă, 
sunt deseori transportaţi la distanţe mari de la locul emisiei, determinând, în contact cu apa de ploaie, apariţia ploilor 
acide. 

 Agenţia pentru protecţia Mediului Dâmboviţa monitorizează calitatea precipitaţiilor înregistrate pe teritoriul 
localităţilor Moreni şi Fieni, înregistrându-se, în intervalul 2003 – 2006, valori ale pHului precipitaţiilor în domeniul  
6,2 – 7,84 în cazul municipiului Moreni. 

o Poluarea cu noxe 
 Datele privind calitatea atmosferei în municipiul Moreni  sunt furnizate de sistemele de monitorizare a calităţii 

aerului, reţeaua de supraveghere a calităţii aerului din judeţul Dâmboviţa gestionată de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Dâmboviţa, care asigură prin intermediul a 5 staţii fixe (la nivelul anului 2006) supravegherea nivelului de 
poluare cu pulberi în suspensie (pulberi totale şi respirabile- fracţia PM 10), noxe (NO2, SO2, NH3, CH2O) si crom din 
pulberi (CrO3), în localităţile Târgovişte, Moreni şi Doiceşti. Monitorizarea concentraţiilor acestor poluanţi se 
realizează începând cu anul 1995, iniţial cu un număr mai redus de staţii. 

 Poluarea cu noxe este monitorizată prin trei staţii fixe, amplasate câte una în municipii (Târgovişte şi Moreni) 
şi una în Doiceşti.  

 Nu s-au înregistrat, în timp, situaţii de depăşire a concentraţiilor maxime admise la poluanţii gazoşi precizaţi 
anterior, doar depăşiri sporadice ale pragurilor de alertă (care reprezintă, pentru sistemul de monitorizare aplicat în 
prezent, 75% din valoarea concentraţiei limită admise pentru sănătatea populaţiei), la indicatorii de calitate aldehidă 
formică (zona Moreni) şi hidrogen sulfurat (zona Doiceşti).  

 Pentru zonele monitorizate este însă caracteristică poluarea cu pulberi în suspensie, cu preponderenţă în 
municipiile Târgovişte şi Moreni.  

o Poluarea cu particule în suspensie 
 Pulberile în suspensie sunt principalii poluanţi, pentru care depăşirile CMA sunt semnificative, pentru diferite 

intervale de mediere. În general, pulberile în suspensie au diametrul mai mic de 20 µm, iar fracţiunea PM10 este 
reprezentată de pulberile în suspensie cu diametre aerodinamice mai mici de 10 µm. 

 În municipiul Moreni, în staţia de monitorizare (de trafic şi industrială) concentraţiile medii la pulberile totale 
în suspensie (TSP) în timp de 24 ore au depăşit în cursul anului 2015 concentraţia maximă admisă pentru sănătatea 
populaţiei pe 24 ore (0,15 mg/mc), precum şi pe cea anuală (0,075 mg/mc) conform STAS 12574/87, prezenţa 
poluanţilor sub formă de pulberi fiind semnificativă în zona de impact a platformei industriale a oraşului (zona S-V). 

 În municipiul Moreni, sursele majore de poluare atmosferică cu pulberi sunt cele amplasate în zona 
platformei industriale având, în principal, activităţi în domeniile metalurgiei, confecţiilor metalice, transportului auto, 
producerii materialelor de construcţie (staţii de betoane) şi traficul rutier. 

 Pulberile respirabile – fracţia PM10 sunt supravegheate prin intermediul staţiei amplasate în zona de Sud-
Vest a municipiului Moreni, în zona de impact a platformei industriale, începând cu anul 2005. 

Concentraţiile zilnice ale pulberilor respirabile– fracţia PM10 au depăşit 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 
şi managementul calităţii aerului înconjurător) Valorile maxime şi minime ale concentraţiilor medii pe 24 ore şi 
frecvenţele depăşirii CMA pe 24 ore sunt următoarele: 

Media anuală a concentraţiei /24 h: 75,5 _g/mc 
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Maxima concentraţiei/24 h: 162,4 _g/mc 
Minima concentraţiei /24 h: 15,7 _g/mc 
Frecvenţa de depăşire VL/ 24 h: 69,11%. 
Sub aspectul concentraţiilor 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 datorată emisiilor de compuşi organici volatili-depozitare şi distribuţie 

carburanţi, utilizare solvenţi; 
� Traficul rutier. 
o Starea calităţii si cantitatea apei potabile 

• Situatia existentă 
Apa reprezintă o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element indispensabil pentru viaţă 

şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, susra de energie şi cale de transport, factor 
determinant în menţinerea echilibrului ecologic. 

Dreptul de folosinţă, cât şi obligaţiile corespunzătoare rezultate din protecţia şi conservarea resurselor 
de apă sunt exercitate în conformitate cu legea apelor nr. 107/1997. Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea 
mediului acvatic, în condiţiile utilizării durabile a resurselor de apă, au la bază principiile precauţiei, prevenirii, 
evitării daunelor la sursă şi poluatorul plăteşte şi trebuie să ţină seama de vulnerabilitatea ecosistemelor 
acvatice. 

Obiectivele protecţiei apelor sunt: 
• Protejarea sănătăţii populaţiei de efectele oricarui tip de contaminare a apei destinate consumului uman; 
• Asigurarea calităţii apei destinate consumului uman ; 
• Conservarea, dezvoltarea şi protecţia resurselor de apă, precum şi asigurarea unei curgeri libere a 

apelor; 
• Protecţia impotriva oricărei forme de poluare şi de modificare a caracteristicilor resurselor de apă. 
• Refacerea calităţii apelor de suprafaţă şi subterane; 
• Asigurarea alimentării cu apă potabilă a populaţiei şi a salubrităţii publice; 
• Gospodărirea durabilă a apei şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestei resurse, cu menţinerea şi 

ameliorarea calităţii şi regenerării naturale; 
o Calitatea apei potabile si acelei uzate 

Calitatea şi încadrarea strictă în normele de potabilitate a apei distribuite prin reţelele  
de distribuţie orăşeneşti este asigurată de unitatea care prestează serviciul de producere, transport şi 
distribuţie a apei potabile.Toate sursele de apă folosite de aceste unităţi sunt autorizate să funcţioneze din 
punct de vedere sanitar. 
 RAGC Moreni, producător şi distribuitor de apă potabilă pentru municipiul Moreni a monitorizat 
următoarele niveluri de concentraţii (valori medii) la următorii indicatori: 

• fier total: 0,02mg/l în sursa Paltinu şi 0,01mg/l în sursa Iedera (valoare limită=0,1mg/l) 
• azotit: 0mg/l în ambele surse (valoare limită=0 mg/l) 
• azotaţi : 30mg/l în sursa Paltinu şi 7 mg/l în sursa Iedera (valoare limită= 45mg/l mg/) 
În municipiul Moreni alimentarea cu apă potabilă este realizată în proporţie de 99% din totalul 

locuinţelor. 
Prima disfuncţionalitate în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea apei potabile este uzura infrastructurii 

sistemului de alimentare cu apă în special în domeniul de folosinţă privat, ce se poate rezolva prin: 
• Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Moreni; 
• Reabilitarea sursei de apă Iedera şi Podei ; 
• Igienizarea subsolurilor inundate ale clădirilor (proiect de ecologizare a cartierelor municipiului Moreni). 
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Staţia de epurare poate fi considerată cu risc major de poluare (receptor râul Cricuvul Dulce) – este 
afectată calitatea râului în aval la indicatorii fosfor şi amoniu. 

Racordarea la reţeaua de canalizare şi epurare a apelor uzate şi menajere este realizată în municipiul 
Moreni în proporţie de 90%. din totalul locuinţelor. 

Concluzii privind calitatea şi cantitatea apei potabile: pornind de la recomandările UE,  
s-a stabilit că orice aglomerare umană cu mai mult de 2000 locuitori (un echivalent locuitor reprezintă 
încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 zile – CBO5 – de 60g O2/zi) 
trebuie să dispună de sisteme centralizate de canalizare pentru colectarea şi epurarea apelor uzate. 

Un aspect care nu trebuie neglijat este acela al utilizării eficiente a resurselor de apă atât la utilizatorii 
casnici, cât şi la cei industriali, aspect care poate fi rezolvat prin realizarea unui bun management la 
alimentarea şi consumul de apă. 

o Calitatea apelor de suprafata si subterane 
 Râul Cricovul Dulce străbate teritoriul administrativ în partea centrală de la nord la sud.  Lunca Cricovului 
Dulce are o dezvoltare inegală şi variază de la 30m, în partea nordică (la intrarea în teritoriu) până la o lăţie de 100 
m la iesirea 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 şi supusă preponderent riscului de eroziune si riscului la inundatii în zona cu slabă 
încastrare.  
 În aspectul actual al Văii Cricovului Dulce, se resimt influenţele petrografiei, structurii şi a mişcărilor 
neotectonice.  
 Valea are aspectul unei văi transversale, subsecvente, ce impune asimetria versanţilor, flancul vestic fiind 
abrupt, iar cel estic cu terase mai bine evidenţiate. 
 Pe versantii văilor se întâlnesc adeseori torenti, cu profile transversale diverse si care nu depăşesc lungimea 
de 1,5 km.  
 Principalele cauze ce determină poluarea apelor de suprafaţă sunt : 

• cauze datorate deversării apelor uzate insuficient epurate ;  
• cauze datorate unui sistem de canalizare învechit şi uzat ; 
• deversarea de ape uzate necorespunzătoare din punct de vedere al calităţii, în reţeaua de canalizare ; 
• poluarea apei de suprafaţă cu ţiţei şi apă  sarată, în arealul de activitate  al Schelei  Petroliere Moreni ; 
• poluarea râului Ialomiţa datorită depozitării necontrolate de deşeuri în albie. 

Principalele acţiuni care vor trebui întreprinse în scopul diminuării poluării apelor de suprafaţă şi subterane sunt: 
• extinderea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Moreni ; 
• reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Moreni ; 
• reducerea cantităţilor de poluanţi descărcaţi în apele de suprafaţă, prin reconstrucţia staţiei de epurare 

Moreni – la capacitatea rezultată din calcule ; 
• reabilitarea decantorului existent, a canalizării spre emisar (Cricovul Dulce) ; 
• Concluzii 

 Principalele aspecte avute în vedere în aceasta categorie de probleme sunt legate de: 
  Pentru apele subterane: 

• asigurarea necesarului de apă potabilă în unele zone cu distribuţie centralizată; 
• acoperirea integrală a teritoriului municipiului cu reţele de canalizare; 
• înlocuirea reţelelor uzate (acolo unde este necesar), in scopul îmbunătăţirii gradului de  potabilitate al 

apei de la receptor la consumator. 
  Pentru apele de suprafaţă: 

• evitarea evacuării necontrolate (în general pe sol) sau colectarea apelor uzate în  
puţuri  absorbante sau fose septice  (în cazul gospodăriilor particulare). 

• evitarea evacuării resurselor de apă de suprafaţă datorită descărcărilor de ape uzate  
insuficient epurate din sectoarele menajer şi industrial  

• evitarea depozitării necontrolate de deşeuri pe malul râului Cricovul Dulce. 
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o Poluarea solului 
Principiile de bază ale politicii de mediu pentru protejarea solului au la bază prevederile  

europene asigurând protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii bilogice, şi utilizarea durabila a 
componentelor acesteia : 

• Principiul  protecţiei  resurselor  primare  este  formulat  în  contextul  mai  larg  al  
conceptului de „dezvoltare durabilă” şi stabileşte necesitatea de a minimiza şi eficientiza utilizare resurselor 
primare, în special a celor neregenerabile, punând accentul pe utilizarea materiilor prime secundare. 

• Principiul măsurilor preliminare, corelat cu cu principiul utilizării „cele mai bune tehnici 
disponibile care nu presupun costuri excesive” stabileşte ca, pentru orice activitate (inclusiv pentru protecţia 
solului), trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte principale: stadiul curent al dezvoltării tenhologiilor, 
alegerea şi aplicarea acelor măsuri fezabile din punct de vedere economic. 

• Principiul prevenirii stabileşte ierarhizarea activităţilor de gestionare a deşeurilor în ordinea 
descrescătoare a importanţei : evitarea apariţiei, minimizarea cantităţilor, tratarea în scopul recuperării, tratarea 
şi eliminarea în condiţii de siguranţă pentru mediu.  

• Principiul „poluatorul plăteşte”, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi  
cel al responsabilităţii utilizatorului, stabileşte necesitatea creării unui cadru legislativ şi economic 
corespunzător, astfel încât costurile pentru gestionarea deşeurilor să fie suportate de generatorul acestora. 

• Principiul substituţiei stabileşte necesitatea înlocuirii materiilor prime periculoase cu materii prime 
nepericuloase, evtându-se astfel apariţia deşeurilor periculoase. 

  Deşeurile municipale nu sunt colectate în mod selectiv în vederea valorificării materialelor reciclabile 
(hârtie, carton, sticlă, metale, materiale plastice) decât intr-o foarte mică masură. Se poate afirma că 
aproximativ 40% din componentele deşeurilor municipale reprezintă materiale reciclabile, din care 20% au mari 
şanse de recuperare, nefiind contaminate.    

 În urma colectării selective, prin proiectul ISPA, doar 15% din materialele reciclabile total generate sunt 
valorificate. Restul se elimină prin strategia municipiului Moreni de îmbunătăţire a calităţii solului trebuie să se 
focalizeze în special pe : 

• reducerea poluării datorate punctelor de precolectare a deşeurilor urbane amenajate necorespunzător 
• reducerea poluării datorate depozitelor de deşeuri industriale ; 

o Poluarea fonică 
Specifică interiorului oraşului este expunerea continuă la nivele ridicate de zgomot de fond pe tot parcursul 

zilei. Sursele şi activităţile generatoare de zgomot reprezentative înregistrate sunt agenţii economici situaţi pe 
platforma industială, traficul rutier şi alte surse urbane. 

      Pe ansamblu, în totalitatea măsurătorilor efectuate în zona Moreni, frecvenţa depăşirilor pentru 
perioada monitorizată, iulie-decembrie 2009, a fost de 69,7% (43 de măsurători efectuate), în creştere faţă de 
24,4% (45 de măsurători) în semestrul II/2008. 

• Poluarea datorată traficului rutier 
O sursă importantă de poluare a aerului o constituie mijloacele de transport. În această categorie intră 

autovehiculele rutiere şi altele asemenea. Cea mai mare pondere de gaze ce poluează aerul provine însă de la 
autovehicule, datorită în primul rând numărului foarte mare al acestora.   
       Cum majoritatea autovehiculelor sunt concentrate în zona urbană se poate întelege rolul lor important 
în poluarea oraşului. Indiferent de tipul motorului autovehiculele poluează aerul cu oxizi de carbon si de azot, 
hidrocarburi nearse, oxizi de sulf, aldehide, plumb, azbest, funingine etc. 
      Poluarea aerului relizata de autovehicule prezinta doua mari particularitati: în primul rand eliminarea se 
face foarte aproape de sol, fapt care duce la realizarea unor concentratii ridicate la inaltimi foarte mici, chiar 
pentru gazele cu densitate mica si mare capacitate de difuziune in atmosfera.  
      In al doilea rând emisiile se fac pe intreaga suprafata a localităţii, diferentele de concentratii depinzând 
de intensitatea traficului si posibilităţile de ventilatie a străzii. Ca substante care realizează poluarea aerului, 
formate dintr-un număr foarte mare (sute) de substante, pe primul loc se situează gazele de esapament. 
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 Volumul, natura, si concentratia poluantilor emisi depind de tipul de autovehicul, de natura 
combustibilului si de conditiile tehnice de functionare.  
      Dintre aceste substante poluante sunt demne de amintit particulele in suspensie, dioxidul de sulf, 
plumbul, hidrocarburile poliaromatice, compusii organici volatili (benzenul), azbestul, metanul si altele. 
       Cea mai importantă sursă de CO din poluarea generală a atmosferei (60%) este produsă de gazele de 
esapament. S-a estimat că 80% din cantitatea de CO este produsă în primele 2 minute de functionare a 
motorului si reprezintă 11% din totalul gazelor de eșapament. 
       Poluarea cu dioxid de carbon produsă de aceste mijloace de transport este îngrijorătoare, iar poluarea 
fonică afectează zonele de locuinte din jur. 

 

2.11.Zone cu potential de risc 
 Pe teritoriul municipiului Moreni, conform elementelor cadrului natural s-au semnalat urmatoarele  fenomene 
de risc natural si antropic : 

2.11.1.Riscuri naturale 
2.11.1.1.Risc seismic 
Tectonic, zona municipiului Moreni aparţine zonei cutelor diapire exagerate, localitatea însăşi fiind situată în 

zona sâmburelui de sare din axul anticlinatului diapiric Gorgota – Moreni – Filipeşti. Situarea oraşului într-o zonă cu 
un subsol bogat în zăcăminte de hidrocarburi, cantonate în formaţiuni geologice de diverse vârste, cu contrare 
maximă în jurul diapirului de sare ce are direcţie est – vest, a determinat exploatarea maximă a acestor zăcăminte. 
 Municipiul Moreni se situează conform zonărilor macroseismice din SR 11 100/1-93  în zona  de intensitate 
macroseismică I = 81 (opt) pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 de ani.   

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, 
indicativ P 100 / 1 – 2006, amplasamentul  prezintă o valoare de vârf a acceleratiei terenului ag = 0.24g în partea de 
vest a municipiului si 0.28 g în partea de est, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenţă IMR = 100 ani, cu 
perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 sec în partea de nord a orasului si Tc = 1,0 sec pentru 
partea de sud a municipiului. 

Prin lucrările de foraj ale schelei petroliere din zona pe teritoriul municipiului Moreni  au fost identificate la 
nivelul romanianului unele falii, ordinea lor fiind de la Nord la Sud. 
   In urma  producerii seismului din 1977 nu au fost semnalate avarii la constructiile importante de pe traseul 
niciuneia dintre falii, avariile blocului 18 (actualmente reparate) nefiind de natură a pune în pericol stabilitatea 
acestuia.  

2.11.1.2. Risc  de  inundabilitate 
Regimul hidrografic a fost influenţat în această zonă de fragmentarea reliefului, de climă, de geologie.  
Municipiul Moreni este străbătut de la Nord la Sud de râul Cricovul Dulce, ce face parte din bazinul 

hidrografic al Ialomiţei, fiind în localitate principalul colector care, ca volum pluviometric, se caracterizează printr-o 
alimentare pluvio-nivală, cu ape mari primăvara (datorate topirii zăpezilor) si ploi cu viituri de vară provocate de ploile 
cu caracter torential, nivelul record fiind atins în anul 1991 cu 550 cm. Debitul multianual este de 2,60 m.c./s. 
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Pe teritoriul municipiului Moreni, râul Cricovul Dulce prezintă un curs amenajat prin prag de fund pentru 
protejarea podului rutier din centru.  

Datorita cursului meandrat s-au produs eroziuni excesive în zona amonte de pod, de aceea fiind executate  
apărări de mal si lucrări de consolidare la pilele podului, dar şi pentru versanţii din zona Parcului Central.  

La precipitatiile excesive din 7 mai 2005, nu s-au produs fenomene de inundabilitate pe teritoriul orasului, 
deoarece râul prezintă maluri înalte de 5.00 – 7,00 m. 

Eroziunea efectuată de Cricov se realizează atât pe verticală cât şi pe orizontală. În special după ploi, se 
observă cum râul transportă materialul erodat şi, acolo unde panta este mai domoală (din centrul localităţii spre sud) 
o parte din acest material este depus sub formă de aluviuni.  

Pe tot parcursul Cricovului de pe raza localităţii Moreni se poate observa prezenţa eroziunii laterale. 
De asemenea, în zona terasei medii din zona localităţii au loc stagnări ale apelor ce vin din zona versantului, 

datorită stratului deluvial argilos, impermeabil din suprafaţa acesteia şi pantei mici sau inexistente (zona Stadionului, 
zona B-dul Republicii, zona Gării, la sud de strada Unirii). 

În ceea ce priveşte fenomenele de iarnă, se constată că ele durează 40-60 zile anual, rareori realizându-se 
îngheţarea întregului curs al râului (în special când iarna urmează unei toamne sărace în precipitaţii).  

2.11.1.3. Risc  de  instabilitate 
Conform evaluării zonelor cu potential de instabilitate din “Ghidul pentru identificarea si monitorizarea 

alunecărilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea 
efectelor acestora in vederea satisfacerii cerintelor de siguranţă în exploatarea constructiilor, refacere si protectie a 
mediului”, indicativ GT006 – 97, există  zone de risc pentru alunecări de teren. 

Consecinţă a petrografiei si structurii, a tectonicii, riscul declanşării acestui tip de procese geomorfologice 
este amplificat si de asocierea hazardului producerii seismelor de amplitudini mari, sau mai ales ca urmare a unor 
precipitatii cu caracter torential si activităţilor antropice, precum si datorită sondelor de extractie.  

Vulnerabilitatea versantilor la alunecări de teren înscriu localitatea Moreni ca zonă de risc. 
Efectele acestora influentează pe termen lung asezarea de pe deal, capacitatea de locuire si utilizarea 

optimă a spatiului. Unele din alunecările actuale reprezintă o recrudescenţă a unor alunecări mai vechi, dar si 
alunecări produse recent. 

Alunecările, ca procese dezastruoase în timp, ce au avut ca rezultat pagube materiale considerabile, se 
diferentiază după grosimea depozitelor deplasate si volumul de material antrenat în miscare .Tipurile de alunecări 
din localitate sunt alunecări superficiale şi marea majoritate se încadrează în categoria de alunecări cu profunzime 
medie si mare. 

Alunecările  identificate pe teritoriul administrativ al municipiului Moreni sunt : 
         1. Zona str.Pietris (Pietrisul Vechi) 
         2. Zona str.Luceafărului 
         3. Zona Pâscov 
         4. Zona Ţuicani 
         5. Zona Republicii – DJ 720 
         6. Zona cartier Bana 
         7. Zona Sângeriş Dos 
         8. Zona Baroneşti  
         9. Zona Valea Dobreştilor 
        10. Zona Sângeriş 

  2.11.2. Riscuri antropice 
Pe teritoriul municipiului  sunt amplasate  : 

  -  linii de curent  de 15, 20 si 110 kv; 
  -  conducte de petrol, gaze  si apa sarata, aferente industriei extractive; 

-  locatii  ale sondelor  de exploatare a gazelor naturale ; 
  - conducta de aductiune catre Statia de tratare a apei  
  - conducte principale de transport a apei potabile. 
 - reţea de canalizare şi staţie de epurare 
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 Teritoriul administrativ al  municipiului Moreni este  traversat de o serie de retele de utilităţi explicit 
prezentate în planşa de specialitate : 

- cablu telefonic interurban; 
- cabluri telefonice urbane; 
- conducte distributie gaze; 
- conducte gaz metan; 
- conducte Petrotrans si Conpet, dar şi conducte transport titei si gaze de sondă; 
- linii de curent electric de joasă, medie si înaltă tensiune. 

              Aceste retele prezintă un risc în situatia avarierii lor si de aceea se va avea în vedere, la amplasarea 
constructiilor, distanta impusă de reglementările în vigoare faţă de aceste reţele.  
              Se va păstra zona de protectie si siguranţă pentru calea ferată (municipiul Moreni fiind statie terminală) ce 
traversează teritoriul administrativ de la sud-est la nord-vest (în prezent fiind destinată doar circulatiei de mărfuri. 
 La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilităţi si zonele de protectie  ale diferitelor 
obiective din zonă, mai ales acolo unde aceste trasee au o densitate mare, iar la autorizarea proiectelor de 
constructie, se va solicita avizul de la institutiile competente (Apele Române, Electrica S.A, Transgaz, Conpet, 
Petrotrans, etc.) 
            Dezvoltarea industriei petroliere a fost favorizată de existenta resurselor de petrol din zona subcarpatică a 
cutelor diapire. Exploatarea petrolului se face în stratele noi, mai întâi la suprafaţă si din ce în ce mai spre 
profunzime, începând cu dacianul, pontianul, meotianul, iar în profunzime miocenul, sarmatianul, helvetianul si 
sporadic oligocenul, zăcămintele fiind cantonate de la 2.000 la 3.000 m. 
     Se vor păstra zonele de protectie în jurul sondelor de extractie atât a celor în functiune, precum si a celor 
abandonate, până la refacerea terenului si redarea acestuia în circuit. 
 Sistemul de canalizare din municipiul Moreni este compus din cca 15 km de conducte şi o statie de epurare 
în aval de zona de locuit a municipiului, ce descarcă apele în râul Cricov.  

Serviciul de colectare ape uzate este asigurat pentru 95% din locuintele din municipiu. 
Statia de epurare a fost realizată în perioada 1972 - 1992 si este dotată cu echipamente la nivelul anilor 70-

80, cu uzură morală si fizică, având o eficienţă scăzută, sub 50 %, efluentul final neîndeplinind conditiile de calitate 
din norme (NTPA 001/2002 si Directivele 91/27/EEC). 

Nămolul nu este tratat si evacuat din sistem în conditii sigure de mediu, iar epurarea necorespunzătoare a 
apelor uzate are drept consecinte impactul negativ asupra calităţii apei râului Cricovul Dulce si implicit asupra florei 
si faunei acvatice.  

O parte din  apele uzate generate din activităţi productive si menajere nu sunt deversate în canalizare, multe 
dintre ele ajungând direct în emisarul natural. 
 Platforma de deseuri urbane a municipiului Moreni era amplasată pe teritoriul administrativ al localitatii     
(DJ 710), pe malul stâng al râului Cricovul Dulce.  
 Această platformă era neamenajată, nu era prevazută cu sisteme de protectie a mediului, reprezentând un 
pericol de contaminare a solului, a apelor de suprafaţă si a celor freatice, prin levigarea substantelor toxice continute: 
compusi cu azot, compusi clorurati, compusi organici, metale grele, degradând estetica urbană, provocând 
disconfort pentru populatie, datorită agentilor patogeni continuţi în ele. 
  Platforma ocupa o suprafaţă de cca 8,60 ha şi pentru remedierea acestei situatii s-a elaborat proiectul 
"Reabilitarea colectării, transportului, tratării si Depozitării Controlate a Deseurilor Solide în judetul Dâmbovita", 
proiect ce a fost finantat prin Programul ISPA .  
 Prin acest proiect s-a realizat modernizarea sistemului de colectare, transport, tratare si depozitare 
ecologica a deseurilor urbane în depozite ecologice, iar depozitul de la Moreni a fost închis cu geomembrană cu 
puţuri de monitorizare a apei şi ferestre de aerare a gazelor de fermentaţie. 
 

 2.13. Intravilanul existent 
 Intravilanul existent este cel stabilit prin PUG-ul actualizat în 1998 de S.C.”Proiect Dâmboviţa” S.A. 

Târgovişte, completat în anul 2000 cu regulamentul aferent şi aprobat de Consiliul Local al oraşului (la acea vreme 
nu era municipiu), prezentat pe planşa ”Situatia existentă - Disfuncţionalităţi“.  
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 2.13.1. Modificări aduse prin documentaţii  aprobate ulterior PUG’ 98 
 În timp, au fost realizate un număr de 10 lucrări de urbanism cu caracter derogatoriu (Plan urbanistic de 
zonă = PUZ), detaliile despre acestea fiind cele de mai jos: 
NR 
PU
Z 

DENUMIRE PUZ BENEFICIAR SUPRAFAȚA 
(mp) 

ANUL 
APROBARII 

1 PUZ STRADA CRANGULUI - MORENI PRIMĂRIA MORENI 30.300 2001 

2 EXTINDERE INTRAVILAN - STR. 
INDEPENDENTEI 

SEBASTIAN 
SCARLAT 

1.139 2005 

3 EXTINDERE INTRAVILAN - STATIE ALIMENTARE 
GAZE PETROLIFERE LICHEFIATE – G.P.L.  

IONIŢĂ GHEORGHE 
(FOR COM srl) 350 2005 

4 INTRODUCERE INTRAVILAN - PARC 
INDUSTRIAL 

S.C. MORENI PARC 
INDUSTRIAL 100.000 2007 

5 PUZ COMPLEX COMERCIAL - MORENI S.C. COMO S.A. 5.663,19 2009 

6 INTRODUCERE INTRAVILAN - LOCUINTA 
BALOIU VIOREL 
OVIDIU 1.555 2009 

7 
INTRODUCERE IN INTRAVILAN PT. 
CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU SI 
SEDIU FIRMA 

S.C. MATMETAL 
TRADING s.r.l. 2.100 2009 

8 SPATIU COMERCIAL - ALIMENTATIE PUBLICA GUTU MIHAI 484 2009 

9 INTRODUCERE INTRAVILAN - LOCUINTA 
VACANTA 

TUDOR 
CONSTANTIN 1.379 2010 

10 INTRODUCERE INTRAVILAN - PARC 
FOTOVOLTAIC 

S.C. CENTRALA 
FOTOVOLTAICA srl 

50.000 2012 

     Sursa: Primăria municipiului Moreni 
 
 2.13.2. Zone funcţionale 
 Bilanţul teritorial existent, total şi pe zone funcţionale se prezintă corectat cu documentaţiile de urbanism 
avizate şi aprobate potrivit Legii, este prezentat şi în ANEXA  2A : 

BILANT FUNCTIONAL                                                            
MUNICIPIUL MORENI - EXISTENT 

Suprafaţa   
(ha) 

Procent din 
total intravilan 

(%) 
Zona locuinte si functiuni complementare regim de înălţime P, P+1, P+2  326,37 47,38% 
Zona locuinte si functiuni complementare regim de înălţime P+3 - P+10 14,71 2,14% 
Zona institutii publice si servicii de interes general 31,20 4,53% 
Zona unităţi industriale, de depozitare si transport 117,30 17,03% 
Zona unităţi agricole 1,41 0,20% 
Zona constructii aferente lucrărilor tehnico - edilitare 5,55 0,81% 
Zona gospodărie comunală 1,76 0,26% 
Zona gospodărie comunală : cimitire 3,70 0,54% 
Zona depozitare reziduuri 3,84 0,56% 
Zone verzi, agrement, plantatii de protectie, terenuri de sport 15,64 2,27% 
Zona căi de comunicatii si transport  rutier si amenajări aferente 74,69 10,84% 
Zona căi de comunicatii si transport feroviar si amenajări aferente 5,72 0,83% 
Zone institutii publice şi servicii+ zona locuinte P–P+2 si funcţiuni complementare 0,83 0,12% 
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Zone mixte: institutii publice si servicii / zona locuinte P+3 – P+10 si functiuni 
complementare 

4,51 0,65% 

Terenuri agricole rezervate pentru unităţi industriale, de depozitare si transport 8,75 1,27% 
Terenuri agricole rezervate pentru locuinte si functiuni complementare 53,13 7,71% 
Terenuri agricole rezervate pentru alte functiuni: locuinte de vacanţă, turism, 
agrement, sport 10,84 1,57% 

Păduri în intravilan 0,59 0,09% 
Zona cursuri de apă 8,34 1,21% 
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 688,88 100,00% 
 Evoluţia suprafeţei de intravilan în timp a fost următoarea : 

Localitatea 

Ani 

 1993 
(hectare) 

1997 
(hectare) 

 2002 
(hectare) 

 2007 
(hectare) 

2012 
(hectare) 

 2017 
(hectare) 

Municipiul MORENI 510 510 510 510 610 689 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online  
 Suprafata totală în intravilanul existent este 688,88 ha, reprezentând 22,12% din totalul teritoriului 
administrativ al orasului (3773,79 ha) si cuprinde trupurile de bază ale oraşului si trupurile izolate din teritoriu, incluse 
la cartierul cel mai apropiat (în cazul extensiilor de intravilan) sau în cifra globală a trupurilor izolate. 
 Se remarcă dominarea netă a suprafetei teritoriului administrativ de către cel cu funcţiune rezidenţială, din 
care majoritatea sunt cele cu regim mic de înălţime. 
 Zona destinată constructiilor de locuinte este răspândită în întreg intravilanul, de-a lungul principalelor căi de 
circulatie si este caracterizată de constructii individuale, tip parter, P+ 1, P+2, iar in zona centrală blocuri P+4 şi un 
singur bloc P+10.          
       Indicii de locuibilitate si calitate a Iocuirii, în general, se situează sub indicii medii, conform unor statistici din 
anul 2014 : 

LOCUINŢE OCUPATE 
LOCUINŢE CU 

TOTAL 
1 cameră 
de locuit 

2 camere 
de locuit 

3 camere 
de locuit 

4 camere 
de locuit 

5 camere  
si peste 

Numărul locuinţelor 1.251 3.118 1.902 474 134 6.879 

Numărul camerelor de locuit 1.251 6.236 5.706 1.896 770 15.859 

Suprafaţa camerelor de locuit 19.405 90.402 79.169 25.294 10.134 224.404 

Numărul gospodăriilor 1.252 3.128 1.918 478 139 6.915 

Numărul  celor din gospodării 3.013 9.633 6.955 1.954 580 22.145 
          Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
 Asigurarea alimentării cu apă este de 74%, iar canalizarea de 24%, mare parte a acestor procente find 
asigurate de utilarea blocurilor amplasate în zona centrală. 
       Institutiile si serviciile publice sunt bine reprezentate în general si amplasate în zona centrală, iar unităţile 
economice sunt răspândite în teritoriu, fiind mai greu de realizat o concentrare a acestora în anumite zone, fără o 
planificare a folosinţei urbane a teritoriu!ui. 
      Spatiile verzi amenajate sunt slab reprezentate. 

Principalele caracteristici ale structurii functionale si spatiale existente sunt: 
• Activităţile industriale, serviciile de tip industrial, depozitare, etc.:  
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o sunt adesea amplasate în cadrul zonei de locuit (unităţi mici: activităţi petroliere, mori, ateliere de 
productie, servicii ), la marginea oraşului sau în afara acestuia ;  

o unităţile mici nu afectează decât zonele cu locuinte din imediata vecinătate;  
• Activităţile agro-zootehnice: 

o se mai desfăşoară numai în gospodăriile populatiei si în microferme amplasate în zona de locuit (de 
exemplu la Ţuicani şi Bana);  

o cresterea animalelor în număr mic nu afectează functiunea de locuire;  
o suprafete mari de teren din incintele fostelor ferme de animale nu pot fi utilizate pentru alte functiuni din 

cauza ruinelor de la constructiile părăginite, slab folosite sau distruse; 
• Locuinţele : 

o sunt zona functională cu cea mai mare pondere din total intravilan (cca. 49 %);  
o zona loturilor s-a dezvoltat alungit pe directiile principale de circulatie, într-o structură amorfă, cu loturi 

înguste si adânci, completată cu zone lotizate în sistem rectangular în fostele colonii petroliere, devenite cartiere. 
o tendinta de dezvoltare (sugerată si prin solicitările administratiei locale de introducere în intravilan) este 

tentaculară, de alungire pe drumurile naţionale şi judeţene şi pe alte drumuri principale din teritoriu, desi în intravilan 
există multe loturi libere, cu acces direct la drum public. 

o fondul construit este predominant în stare mediocră, iar ritmul anual de construire este mic (cca 30–40 de 
autorizatii, din care cca. 20 pentru construcţii complet noi).  
 Spre exemplificare, situaţia ultimilor 3 ani, luând ca bază de comparație anul 1990: 

Locuințe terminate în municipiul Moreni 1990 2015 2016 2017 
Locuinţe terminate - total 48 25 21 17 
Locuinţe terminate din fondurile publice - număr 41 : : : 
Locuinţe terminate din fonduri private - număr : 25 21 17 
Locuinţe terminate din fondurile populației  - număr 7 25 21 17 

     Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
o densitatea medie a gospodăriilor în zona de locuit poate fi considerată bună pentru mediul urban si 

tipologia satelor de dealuri – câmpie înaltă (7,16 gospodării/ha), cu diferente notabile între cartiere (de la 9,06 
gospodării/ha în zonele ce gravitează în jurul zonei centrale, la 5,58 gospodării/ha la Ţuicani), dar nereprezentativă 
pentru un oraş cu o tentă industrială pronunţată. 

o suprafata medie a unei gospodării este de 1.103 mp. (de la 890 mp în zonele ce gravitează în jurul zonei 
centrale la 1.409 mp la Ţuicani). 

• Căile de comunicaţie şi transporturi : 
o reteaua de străzi din localitate este dezvoltată tentacular, având ca bază drumurile principale din teritoriu, 

într-o structura amorfă, mulată pe accidentele de relief, cu exceptia unor lotizări cu structura rectangulară realizate în 
anii de boom petrolifer ; 

o în afara unor porţiuni scurte de străzi în zonele marginale din cartiere, străzile din localitate sunt 
modemizate; majoritatea au lăţimea necesară pentru profilele transversale stabilite; 

o în ceea ce priveste infrastructura localităţii, din totalul de 58,0 km străzi, 66,3% dintre străzi sunt asfaltate, 
iar  restul sunt străzi nemodernizate, respectiv împietruite ; 

o intersectille principale din intravilan sunt neamenajate ; 
o traversările CF la limita teritoriului administrativ sunt la nivel, deşi nu mai există şine. 
o căile de comunicatie feroviară si amenajările aferente cuprind zone şi din teritoriul oraşului, chiar dacă pe 

aceste spaţii nu mai există nici o activitate. 
• Spaţiile verzi amenajate şi pentru sport : 

o sunt slab reprezentate, atât ca prezenţă a scuarurilor şi parcurilor publice, cât şi la nivelul bazelor sportive, 
dotate mai ales cu terenuri de fotbal.  

o spatiile verzi de pe parcelele cu institutii publice sunt îngrijite necorespunzător;  
o un aport însemnat la aspectul general al localităţilor îl au spatiile verzi de aliniament de la principalele 

drumuri clasificate si de pe parcelele cu locuinte. 
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• Zona dotărilor de gospodărie comunală : 
o cimitirele sunt amplasate la marginea zonei de locuit, în general lângă biserici; în zonele de extindere a 

intravilanului în zona de sud sunt necesare o biserică nouă si un cimitir, amplasate în altă zonă, extinderea celui 
existent cel mai aproape nefiind posibilă. 

o colectarea si depozitarea deşeurilor menajere se face individual, cartierele dispun de locuri stabilite de 
primărie pentru depozitare, dar depozitarea se face încă neselectiv; 

• Echiparea edilitară:  
o este asigurată alimentarea cu energie electrică la nivelul întregului oraş;  
o alimentarea cu apă a cartierelor se face şi din surse locale; numai în zonele dens construite există  

gospodărie de apă care alimentează cu apă zona rezidenţiale;  
o reteaua de telefonie este cuplată la o centrală automată si la o centrală digitală;  
o s-a finalizat alimentarea cu gaze naturale a întregului oraş, din conductele magistrale exitente în zonă şi 

care străbat teritoriul administrativ al oraşului ; 
• Instituţii şi servicii publice:  

o institutiile si serviciile publice sunt amplasate relativ concentrat în zonele centrale ale oraşului, precum şi 
în zonele centrale ale fostelor sate (dotările principale la nivel de cartier) si dispersat în zonele de locuit (dotări de 
comerţ si alimentaţie publică);  

o starea fizică a clădirilor este, în general, mediocră şi bună (mai bună la învăţământ, sănătate şi 
administraţie)  

o categoria de mărime a cartierelor si distanţa mică până la dotările din cartierele  vecine, corelat cu noile 
reglementări din sistemul educational, nu justifică investiţii pentru institutii de învăţământ si sănătate;  

o serviciile PSI sunt asigurate de Grupul de Pompieri local. 
• Alte terenuri în intravilan:  

o terenuri mari agricole în intravilan, terenuri introduse pentru functiuni propuse care nu   s-au realizat si 
terenuri improprii construirii şi fără funcţiune, precum şi unităţi industriale şi ferme zootehnice cu constructii 
degradate, terenuri improprii pentru alte activităţi. 
  

 2.13.3. Zone protejate 
Cele mai vechi construcţii de locuit şi clădiri de instituţii păstrate nu depăşesc sfârşitul secolului al XIX-lea, 

aflându-se în vechile vetre care, prin unificare, au alcătuit actualul oraş. 
În repertoriul de modele arhitectonice, cea mai mare parte o ocupă locuinţele de tip urban: 
• Unele datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul sec. XX, locuinţe individuale tipice 

târgurilor muntene, cu parter înalt, cu sau fără pivniţă dedesubt, cu o arhitectură eclectică, cu influenţe italiene, neo-
româneşti sau romantice, situate în grădini relativ mari - este cazul zonei delimitate de străzile Horia, Cloşca şi 
Crişan, Eroilor, în partea de nord a oraşului, pe malul estic al râului Cricov, la ieşirea spre Iedera. 

• O altă parte o reprezintă locuinţele colective cu 2-3 nivele şi cele înşiruite, pe parter, construite în 
general în perioada interbelică, de către marile companii petroliere pentru cazarea specialiştilor şi lucrătorilor. 
Coloniile muncitoreşti alcătuiesc dominanta arhitecturală în jumătatea sudică a oraşului şi în cartierul Schela Mare. 

Din punct de vedere urbanistic sunt zone de relativ mică întindere, dar bine sistematizate, utilizând terenul, 
de cele mai multe ori în pantă şi asigurând clădirilor accese facile, o bună însorire şi alcătuind un microclimat 
propice unei vieţi de calitate, chiar în condiţiile unor suprafeţe locuibile mici. Coloniile dispuneau şi de dotările 
minimale: grădiniţă, şcoală, dispensar. 

Stilistic, ele poartă amprenta arhitecţilor şi antreprenorilor străini, aduşi de companiile petroliere din nordul 
Europei (germani, olandezi), dar şi ale arhitecturii coloniale americane.Cea mai mare parte însă, sunt construite în 
stil neo-românesc, în special cele de tip vilă pentru 2 - 3 familii, cu 2 nivele. 
 În ansamblu, aceste colonii dau personalitate vechiului oraş muncitoresc, aduc până la noi farmecul şi 
realitatea unei epoci istorice de cea mai mare importanţă pentru oraş şi, cu puţine eforturi de reabilitare, pot continua 
să fie spaţii foarte agreabile de trai. 
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 Lista Monumentelor Istorice din 2015 cuprinde pentru municipiul Moreni un număr de 10 obiective, toate de 
categorie B, prezentate şi în anexa 5 . 

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE  
- MUNICIPIUL MORENI - 

Nr. crt. Cod LMI Denumire Adresa Datare Specificaţii 

929 DB-II-m-B-
17579 

Casa Adolf Dancu Str. 22 Decembrie 1989, nr. 
51 

înc. sec. XX demolată 

930 DB-II-m-B-
17580 Casa Tudor Dancu Str. 22 Decembrie 1989, nr. 57 înc. sec. XX  demolată 

931 DB-II-m-B-
17581  Casa Ion Tănăsescu Str. I.L. Caragiale  nr. 2 1925 - 

932 DB-II-m-B-
17582  

Casa Dumitru 
Focşeneanu 

Str. I.L. Caragiale nr. 4 înc. sec. XX neidentificată 
în teren 

933 DB-II-m-B-
17583  

Biserica "Adormirea 
Maicii Domnului", "Sf. 
Dimitrie" - Stavropoleos 

Str. Cimitirului 1891 - 1895 - 

934 DB-II-m-B-
17584  

Biserica "Schimbarea la 
Faţă" Str. Mihai Viteazul nr. 3 1868 - 

935 DB-II-m-B-
17585  Casa Mihai Gălăţeanu Str. Teilor nr.8, în colonia 

muncitorească Astra Română înc. sec. XX - 

936 DB-II-m-B-
17586  Casa Gheorghe Stan Str. Teilor nr.12, în colonia 

muncitorească Astra Română înc. sec. XX - 

937 DB-II-m-B-
17587  

Casa Dumitru Şovăială Str. Teilor nr. 22,  în colonia 
muncitorească Astra Română 

înc. sec. XX - 

938 DB-II-m-B-
17588  Casa Ion Neagu Str. Unirii nr.20 înc. sec. XX - 

 

 2.13.4. Bilant teritorial 
 Suprafata totală în intravilanul existent este 688,88 ha, reprezentând 22,12% din totalul teritoriului 
administrativ al orasului (3773,79 ha) si cuprinde trupurile de bază ale oraşului si trupurile izolate din teritoriu, incluse 
la cartierul cel mai apropiat (în cazul extensiilor de intravilan) sau în cifra globală a trupurilor izolate. 
TERITORIUL 

ADMINISTRATIV 
AL UNITĂȚII DE 

BAZĂ 

CATEGORII DE FOLOSINTA 

AGRICOL
NEAGRICOL FOLOSINTE 

SPECIALE TOTAL PĂDURI / 
TUFĂRIȘ 

SPATII 
VERZI APE DRUMURI CAI 

FERATE 
CURTI 

CONSTRUCTII 
NE – 

PRODUCTIV 
 (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) 

INTRAVILAN  187.70 4.54 3.28 8.85 73.72 1.55 408.40 0.84 0.00 688.88 
EXTRAVILAN 755.18 2073.43 0.47 41.75 70.39 0.05 127.65 15.99 0.00 3084.91 
TOTAL 942.88 2077.97 3.75 50.60 144.11 1.60 536.05 16.83 0.00 3773.79 
% DIN TOTAL 24.98 55.06 0.10 1.34 3.82 0.04 14.20 0.45 0.00 100.00 
     Sursa: Planul General de Urbanism 2012 
 

 2.14.Disfuncţionalităţi 
 2.14.1. Disfunctionalităţi în domeniul protectiei mediului natural si construit : 

o Prezenţa masivului de sare în subsolul localităţii ;  
o Râul  Cricovul Dulce neregularizat pe aproape tot traseul din intravilan ;  
o Unităţi, instalaţii şi obiective ale industriei mari, dar şi ale celor de mică industrie amplasate pe tot teritoriul 

intravilan, în zona de locuit ; 
o Instalaţii, sectoare, parcuri, reţele şi fundaţii de obiective şi activităţi abandonate existente pe tot teritoriul ; 
o Infiltraţii de apă şi produse petroliere în lacurile formate în zonele depresionare ; 
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o Necesitatea reconvertirii, reabilitării, restructurării, modernizării şi retehnologizării unităţilor economice – 
industriale şi agricole; 

o Amplasarea necorespunzătoare a punctelor de precolectare a deşeurilor menajere; 
o Aruncarea gunoaielor şi molozului de către populaţie în numeroase locuri; 
o Lipsa parcurilor, a spatiilor verzi, scuarurilor şi a zonelor de recreere şi sport necesare unei populaţii de 

peste 20.000 de locuitori; 
o Scăderea severă a locurilor de muncă; 
o Navetism încrucişat ridicat – pleacă cca. 2500, vin cca. 500 din afară; 
o Traversarea întregii localităţi de drumurile judeţene DJ 720 şi DJ 710A, având un traseu sinuos, cu unele 

declivităţi mari şi numai două benzi de circulaţie; 
o Traversarea zonelor rezidenţiale de traficul greu (atât cel de transport cât şi cel propriu); 
o Lipsa unei zone centrale bine organizate; 
o Lipsa apei potabile; 
o Reţea insuficientă de canalizare;  
o Lipsa  plantatiilor de protectie pe limita interioară a incintelor cimitirelor existente;  
o Poluarea provenită de la activităţi economice;  
o Poluarea provenită de la circulatia pe drumuri, mai ales în cazul celor nemodernizate; 
o Lipsa măsurilor de protectie si punere în valoare a monumentelor istorice clasate si a siturilor arheologice 

din teritoriu, precum si a bisericilor neînscrise pe lista  monumentelor. 
  

 2.14.2. Analizând din punct de vedere critic stadiul de dezvoltare urbanistică a oraşului şi trupurilor 
sale componente, se conturează următoarele disfuncţionalităţi principale: 
 -existenţa unor zone poluate cu produse petroliere, care cuprind perimetrele adiacente sondelor, incinta si 
vecinatăţile parcurilor de rezervoare pentru petrol,etc. ; 

-există zone în care s-au produs prăbusiri şi au apărut lacuri, urmare a proceselor de dizolvare a sării pe 
suprafata unora dintre ele plutesc pelicule de produse petroliere. 

La data cercetării terenului, în aceste zone fenomenele de dizolvare sunt inactive, însă ele pot fi reactivate Ia 
producerea unor evenimente care modifică echilibrul hidrogeologic creat în timp (seisme, precipitatii foarte 
abundente şi de lungă durată, captări izolate de ape subterane sau canalizări cu pierderi de apă, etc.). 

-existenta unor lucrări vechi, abandonate, de exploatare a titeiului (sonde, puturi, bataluri, conducte, ancore 
şi blocuri de beton pentru instalatiile petroliere, etc.) în multe zone din teritoriu (peste tot unde a fost exploatat titeiul). 
Aici se găsesc, local, strate de umplutură cu grosimi variabile, care trebuie identificate în eventualitatea amplasării 
unor constructii noi. 

-existenţa sondelor petroliere si a batalurilor în functiune, care pot produce poluări accidentale cu ţiţei si care 
necesită perimetre de protectie (a se vedea planul de situatie cu dispunerea sondelor), atât în zonele de terasă, cât 
si, mai cu seamă, în zonele de versant. 

-existenţa unor zone inundabile sau cu exces de umiditate, care sunt situate atât în apropierea lacurilor din 
zonele cu activitate petrolieră intensă. 

-lunca Cricovului Dulce poate fi inundată Ia precipitatii abundente, datorită si aportului suplimentar de apă 
adus de torenţii de pe dealurile din jur, începând imediat aval de confluenta acestor văi şi până Ia ieşirea de pe 
teritoriul oraşului. 

-existenţa unor alunecări de teren şi eroziuni active, care afectează o mare parte a versantilor, dar care se 
manifestă mai ales în extravilanul oraşului. 

 -structura necorespunzătoare a populaţiei pe grupe de vârstă (populaţie relativ îmbătrânită), în special în 
zonele mai izolate, deşi speranţa de viaţă a crescut ;  

 -forţa de muncă ocupată se regăseşte în special în industrie şi servicii ; 
 -nu există în oraş activităţi de prelucrare a produselor agricole (vegetale şi animale), cu preluarea materiei 

prime de la populaţie ; 
 -practicarea agriculturii în sistem individual pe terenurile arabile în zonă – impediment pentru o agricultură 

modernă şi eficientă ; 
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 -numărul mic al utilajelor specializate adecvate agriculturii intensive ; 
 -echiparea edilitară cu unele deficienţe (lipsa canalizării şi – pe alocuri – a alimentării cu apă în sistem 

centralizat, lipsa alimentării cu gaze şi a unor sisteme de încălzire eficiente) ; 
-starea necorespunzătoare a reţelei de circulaţie rutieră, majoritatea străzilor fiind modernizate, dar cu profile 

şi amenajări necorespunzătoare ale zonelor stradale, iar intersecţiile necesită urgent amenajări specifice ; 
-lipsa măsurilor de conservare şi protecţie a monumentelor istorice clasate ; 
-utilizarea la scară redusă a stabilimentelor balneare şi, în general nevalorificarea potenţialului extrem de 

valoros de care dispune localitatea, care ar necesita amenajări specifice şi, în primul rând, cunoaşterea şi cercetarea 
ştiinţifică a modalităţilor de exploatare; 
  

 2.15. Opţiuni ale populatiei 
Punctul de vedere al reprezentanţilor administraţiei publice locale, aleşi locali şi cetăţeni asupra politicii 

proprii de dezvoltare a oraşului şi localităţilor sale componente se bazează în principal pe următoarele idei : 
o Realizarea cu prioritate a investiţiilor privind managementul integrat al apei în toate componentele sale 

(sistem centralizat de alimentare cu apă – sursă, aducţiune, distribuţie – în toate cartierele şi zonele izolate, 
canalizare şi staţie de epurare pentru toate gospodăriile, rezerve de apă intangibile sau hidranţi de incendiu în toate 
zonele) ; 

o Îmbunătăţirea situaţiei sediilor instituţiilor publice prin construirea de obiective noi, reparaţii capitale şi 
curente, schimbări de funcţiune, reconversie imobiliară, etc.) ; 

o Atragerea de investitori pentru activităţi economice pe terenurile aparţinând domeniului public şi privat 
al oraşului, în condiţii de legalitate ; 

o Dezvoltarea activităţilor economice bazate pe resursele locale, atât cele materiale, cât mai ales cele 
legate de forţa de muncă activă ;  

o Dezvoltarea activităţilor de prestări de servicii către populaţie la nivelul unei localităţi urbane ; 
o Organizarea activitătilor de gospodărie comunală şi locativă, mai ales pe activitatea de colectare, 

transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere solide ; 
o Extinderea intravilanului în conformitate cu necesităţile (investiţii şi locuinţe) şi valorificarea terenurilor 

libere din intravilan ; 
o Modernizarea cu prioritate a drumurilor de acces la localităţi învecinate, concomitent cu amenajarea 

corespunzătoare a intersecţiilor şi modernizarea podurilor pe aceste trasee ; 
o Realizarea unei artere de rocadă care să permită scoaterea circulaţiei grele din centrul oraşului şi din 

zonele dens locuite ; 
 

 2.16. Corelarea cu documentatiile de amenajare a teritoriului 
 Documentatiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director, iar documentatiile de 
urbanism de tipul PUG cuprind reglementari operationale.  
 Propunerile cu caracter director stabilesc strategiile si directiile principale de evolutie a unui teritoriu la 
diverse niveluri de complexitate. Ele sunt detaliate prin reglementari specifice în limitele teritoriilor 
administrative ale oraselor si comunelor.  
 Prevederile cu caracter director cuprinse în documentatiile de amenajare a teritoriului aprobate sunt 
obligatorii pentru toate autoritatile administratiei publice, iar cele cu caracter de reglementare, pentru toate 
persoanele fizice si juridice. 
 La nivelul judeţului Dâmboviţa sunt aprobate o serie de documentaţii cu caracter director şi de tipul 
strategiilor şi programelor de dezvoltare de care s-a ţinut seama la realizarea PUG şi ale căror prevederi au 
fost transpuse adaptat condiţiilor locale. 
 Printre aceste planuri şi programe sau documentaţii de amenajarea teritoriului se numără următoarele: 

• Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al regiunii Sud Muntenia (principalul instrument de 
planificare strategică multianuală al unei regiunii de dezvoltare); 

• Rapoartele Comitetului Regional pentru monitirizarea realizării Planului de Dezvoltare Regională 
2014-2020 ; 
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• Strategia dezvoltării regionale (profil economic si social al regiunii Sud Muntenia) ; 
• Strategia de Inovare Regională (RIS InnSoM – “Innovating South Muntenia”) 
• Programul priorităţilor si măsurilor de dezvoltare regională ; 
• Programele grupurilor regionale pe priorităţi :  

o dezvoltarea afacerilor ;  
o dezvoltarea resurselor umane ;  
o dezvoltare rurală ; 
o dezvoltarea infrastructurii ; 

• Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 2012 – 2020 ; 
• Master planul judeţului Dâmboviţa (cu focusare pe utilităţi tehnico – edilitare) ; 
• Strategia dezvoltării culturale a judeţului Dâmboviţa ; 
• Strategia judeţeană de asistenţă socială – persoane vârstnice. 
• Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Moreni (document strategic care abordează în 

mod integrat dezvoltarea urbană a municipiului) – ediția 2016. 
• Planul de Mobilitate Urbană a municipiului Moreni (document strategic care abordează în mod 

integrat dezvoltarea mobilitățiiurbană a municipiului). 
 

3. DIAGNOSTIC GENERAL ȘI PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 
 3.1. Diagnostic prospectiv pe baza informațiilor din studiile de fundamentare 

Au fost întocmite studii de fundamentare pentru PUG (istoric, geotehnic, de peisaj), dar au fost utilizate şi o 
serie de proiecte elaborate anterior (PATJ, anchete de circulaţie, studii de fezabilitate, PUG 1997, Studiu 
hidrogeotehnic 1996, monografia oraşului, etc.). 

Municipiul Moreni se dezvoltă, în cea mai mare parte, pe terasele din partea stângă a râului Cricovul Dulce 
şi într-o mai mică măsură pe versantii care le limitează. 

Teritoriul orasului poate fi împărtit, din punct de vedere al construibilităţii, în două categorii: 
a) TERENURI FĂRĂ RESTRICŢII PENTRU CONSTRUIT, în care se încadrează cea mai mare parte a 

orasului (zonele de terasă, stabile). 
b) TERENURI CU RESTRICŢII PENTRU CONSTRUIT - cuprinzând zonele de versant si fruntile de terasă 

(pe care se produc sau se pot produce eroziuni şi alunecări de teren), zonele inundabile sau cu exces de umiditate si 
cele în care s-au produs prăbuşiri si s-au format zone mlăştinoase şi întreaga zonă în care, în subteran, este prezent 
masivul de sare, zonele adiacente sondelor în exploatare si a conductelor de gaze sub presiune (perimetrele de 
protectie ale acestora), precum si a batalurilor în exploatare. 

Fragmentarea reliefului, alcătuirea sa din roci putin rezistente la eroziune si extinderea versantilor neprotejati 
de vegetatie înlesnesc o dinamică sporită a proceselor geomorfologice de modelare (pluvio-denudarea si eroziunea 
în suprafaţă). Ravenarea este deosebit de accentuată pe versanti, unde de asemenea există alunecări de teren, 
datorate substratului argilo-nisipos toate acestea reflectându-se într-o mobilitate accentuata a reliefului. 

Amplasarea constructiilor in zonele cu restrictii se va face numai în urma unui aviz geotehnic favorabil, 
obtinut în urma unui studiu realizat de o firmă  cu experienţă în domeniu. 
 In zonele în care, în subteran, este prezent masivul de sare, constructiile ce se vor proiecta vor avea regim 
de înăltime P+1 şi se va avea în vedere o densitate mai scăzută a acestora faţă de restul teritoriului. 
 

 3.2. Tendinţe de dezvoltare urbană în context teritorial 
Dezvoltarea economică este motorul dezvoltării urbanistice. 
Pentru dezvoltarea unor activităţi de tip industrial, productie, depozitare, servicii, au fost rezervate terenuri 

libere atât în incintele fostelor ferme, unităţi industriale sau petroliere, cât şi în teritoriul administrativ, în proximitatea 
actualului intravilan. 

Este necesară retehnologizarea si eficientizarea activităţilor de productie agricolă (vegetală si animală), în 
primul rând prin asociere pentru crearea de exploatatii mari si dezvoltarea activităţilor conexe. 
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Sunt profitabile pentru comunitate initiative si actiuni în formule de parteneriat mixt (administratia publică 
locale+parteneri privati) indiferent de domeniu: economic, echipare, servicii, turism, balneo, loisir ş.a.. 

De altfel, rezolvarea cu prioritate a echipării edilitare este de natură a spori atractivitatea zonei, atât pentru 
activităţi economice, cât si pentru functiunea de locuire. 

Odată cu explozia economică a oraşului, volumul investitiilor în infrastructură va creste si va atrage după 
sine si alte tipuri de investitii. 

Cu privire la zonificarea funcţională, în general, actualele folosinte ale terenurilor din cadrul teritoriului 
administrativ ale orasului se menţin. 

Cele mai multe modificări se vor înregistra la nivelul folosintelor teritoriului prin extinderea intravilanului 
localităţii în dauna terenului agricol şi vor creşte suprafeţele zonelor verzi arnenajate prin regularizarea si stabilizarea 
terenului prin plantaţii masive, pe actuale terenuri degradate. 

Suprafata ocupata cu păduri nu va fi afectată si se va supune regimului Codului Silvic, indiferent de regimul 
de proprietate. 

Teritoriul intravilan, datorita răspândirii în teritoriu este organizat in mai multe trupuri, din care trupul principal 
este reprezentat de cartierele din localitatea propriu-zisă. 

Trupul principal, ca si celelalte trupuri izolate, prezintă o rezervă suficientă pentru constructii, extinderile 
intravilanului fiind de preferat să se facă în zone cu soluri de categorii inferioare si fără plantaţii de vii sau livezi. 

S-a propus concentrarea folosirii urbane a teritoriului intravilan (zone destinate Iocuirii, zone pentru activităţi 
industriale şi de prestări de serviciu, pentru sedii ale unităţilor agricole sau cele destinate gospodăriei comunale sau 
obiectivelor tehnico-edilitare, etc.). 

Solicitările pentru constructii de locuinte vor fi limitate de reglementările impuse de legislaţie (zone de 
protecţie, zone cu terenuri improprii construirii, interdictii temporare, etc.). 

Zona destinată institutiilor si serviciilor publice va fi extinsă pentru a primi eventuale obiective din domeniu 
unde patrimoniul este deficitar (cultură, agrement, institutii complexe). 

Modul de construire în toate zonele este reglementat conform principiilor urbanistice si de ecologie urbană, 
cu respectarea Codului Civil, a normelor sanitare, legislatiei privind stabilitatea, siguranţa în exploatare si de 
protectie a mediului natural si construit. 

Pe zona masivului de sare este limitat regimul de înălţime la maximum P+1, cu restrângerea pe cât posibil a 
suprafeţelor construite. 

Bilantul teritoriului intravilan prezintă indici de folosinţă îmbunătăţiţi faţă de cei existenţi. 
În scopul realizării unei evoluţii coordonate la nivel macroteritorial, în special în zona unei infrastructuri 

tehnico-edilitare durabile şi la standarde europene, comunitatea este membru activ la o serie de colaborări şi 
asociaţii de dezvoltare intercomunitară, etc : 

o Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă si 
canalizare “Apa Dâmboviţa” ; 

o Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de             “Reabilitarea 
sistemului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor menajere solide din judeţul Dâmboviţa” 

o Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  “Cricovul Dulce – Moreni“ 
o Asociaţia municipiilor din România. 

 

 3.3. Direcții de evoluție posibilă 
Strategia dezvoltării durabile trebuie să aibă în vedere: 

a) Organizarea comunităţii şi constituirea Parteneriatului Public Privat; 
Principalele trei mari grupuri implicate în procesul de dezvoltare şi care pot aduce beneficii pentru întreaga 

comunitate, sunt sectorul public, sectorul privat şi societatea civilă, respectiv : reprezentanţi aleşi din administraţa 
locală, oameni de afaceri, personalităţi reprezentative locale. 

Cele trei mari grupuri enumerate mai sus îşi pot aduce fiecare contribuţia specifică. Iată câteva exemple de 
resurse specifice pe care cele trei grupuri le pot pune la dispoziţia parteneriatului: 

• Sectorul public: planuri şi programe, servicii, lucrări publice, gospodărirea terenurilor şi clădirilor, 
resurse financiare, sprijin logistic ; 
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• Sectorul privat: capital, fonduri şi resurse care pun la lucru resursele publice insuficient utilizate, 
experienţa în planificarea profesională a afacerilor, inovare şi creativitate, spiritul întreprinzător, atitudine 
concurenţială; 

• Societatea civilă: echilibrarea intereselor contradictorii, credibilitate faţă de autorităţi, reprezentativitate 
faţă de cetăţeni, acces la finanţare internaţională. 

Viziunea planului de dezvoltare economică pentru oraş este promovarea şi diversificarea oportunităţilor 
de ocupare a locurilor de muncă pentru a asigura o bază de impozitare sănătoasă şi o excelentă calitate a vieţii 
pentru toţi cetăţenii. 

Având în vedere că oraşul concurează cu altele pentru a obţine dezvoltarea economică într-o economie 
globală în continuă schimbare, trebuie să se menţină un plan de dezvoltare economică prin care să se ajungă mai 
cunoscători, mai prompţi, mai creativi şi mai flexibili decât concurenţa. 

b) Sprijinirea îmbunătăţirii şi extinderii afacerilor . 
Îmbunătăţirea eficienţei firmelor locale le poate face mai competitive, dându-le o şansă mai mare de a-şi 

continua activitatea şi de a duce mai multe venituri la economia locală.  
Eficienţa poate fi îmbunătăţită prin diferite tehnici: 
• realizarea unor programe de instruire managerială; 
• încurajarea oficialilor locali în vederea vizitării şi a unei mai bune cunoaşteri a activităţii firmelor în 

vederea sprijinirii lor de către administraţia publică locală; 
• identificarea de resurse de capital pentru satisfacerea necesităţilor afacerilor locale şi promovarea 

unei mari disponibilităţi de capital pentru afacerile mici; 
• informarea continuă; 
• îmbunătăţirea aptitudinilor generale ale salariatilor locali prin instruire profesională şi servicii de 

asistenţă; 
• îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice. 
• Liderii unei comunităţi trebuie să gândească şi să întreprindă acţiuni care ar putea îmbunătăţi climatul 

economic în vederea apariţiei unor noi afaceri:   
• crearea de fonduri cu capital privat local pentru investiţii în afacerile noi care nu reuşesc să obţină 

capital de la instituţiile financiare (măsură care poate fi dublată de măsuri active de combatere a şomajului, cum ar fi 
condiţionarea finanţării de crearea de noi locuri de muncă); 

• organizarea de cursuri şi schimburi de experienţă în domeniul marketingului, managementului, 
planificării afacerilor; 

• folosirea datelor existente în vederea descoperirii breşelor de pe piaţă. 
c) Îmbunătăţirea abilităţii de a reţine veniturile în economia locală  

Captarea de venituri locale înseamnă încurajarea achiziţiei de bunuri şi servicii locale în cadrul comunităţii, 
utilizarea creativă a resurselor: 

• identificarea potenţialului pieţelor locale prin sondaje şi analize; 
• coordonarea sectorului de afaceri; 
• sprijin în vederea îmbunătăţirii calitaţii produselor şi serviciilor; 
• crearea unei strategii de marketing comunitar; 
• revitalizarea zonelor centrale, de trecere, ca zone comerciale şi de loisir. 

d) Atragerea unor angajatori din alte localităţi 
În vederea realizării dezideratului de mai sus pot fi folosite următoarele obiective: 

• crearea de parcuri industriale, identificarea şi inventarierea spaţiilor disponibile aflate la dispoziţia 
comunităţii, analiza alternativelor de folosintaţă adaptivă; 

• crearea unor pachete de facilităţi pentru investitorii care creează locuri de muncă. 
e) Atragerea de finanţări de la structuri regionale, naţionale şi internaţionale 

• identificarea programelor şi proiectelor locale care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale instituţiilor 
finanţatoare; 
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• identificarea surselor de finanţare existente; 
• crearea de parteneriate în vederea promovării unor proiecte; 
• obţinerea de finanţari guvernamentale în vederea extinderii infrastructurii. 

 

3.4. Obiective si priorităţi în evoluţia urbanistică 
3.4.1. Obiective generale si specifice 

� Obiectivul general : Sprijinirea şi promovarea unei dezvoltări economice şi sociale echilibrate a 
tuturor domeniilor majore de intervenţii prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri care 
determină creşterea economică, cu prioritate a sectoarelor mai slab dezvoltate. Acest obiectiv se va realiza prin: 

• alocarea diferenţiată a fondurilor pe domeniile majore de intervenţie în special pentru măsurile şi 
proiectele cu influenţă directă şi puternică asupra dezvoltării locale şi regionale; 

• promovarea proiectelor cu finanţare comunitară, în strânsă coordonare cu acţiunile din Programele 
Operaţionale judeţene şi regionale. 

 Ideea de bază este stimularea activităţilor cu rol cheie în cadrul dezvoltării economiei locale, fără a prejudicia 
calitatea vieţii. 

 S-au identificat astfel patru aspecte importante pentru proiectarea strategiei globale cu substrategii în cadrul 
aceluiaşi scenariu general: 

• Moreni ca loc de viaţă – îmbunătăţind accesul la locuinţe şi calitatea locuirii urbane; 
• Moreni ca centru economic polarizator–implicând nevoia dezvoltării integrate a sectorului secundar şi 

terţiar, ca principal pol strategic al judeţului, cu dezvoltarea oraşului ca deţinător al serviciilor de bază; 
• Moreni ca centru turistic – valorificând potenţialul turistic şi acordând atenţie calităţii factorilor de mediu; 
• Moreni ca centru cultural de elită – în sprijinirea cercetării, dezvoltării şi inovării. 

� Obiective specifice pentru o dezvoltare durabilă a municipiului Moreni : 
• Îmbunătăţirea gradului general de atractivitate şi accesibilitate prin regenerare urbană şi edilitară cu 

conservarea calităţii factorilor de mediu; 
• Creşterea competitivităţii municipiului ca locaţie şi creşterea şi mediu  pentru afaceri şi creşterea rolului 

economic şi social al municipiului; 
• Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea economică şi socială; 
• Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protecţia socială a locuitorilor municipiului; 
 

3.4.2. Principii generale de management urban 
 Planificarea strategică urbană, precum şi realizarea programelor şi proiectelor s-a făcut cu respectarea 

următoarelor principii:  
• dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură şi atitudine în 

ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie şi operatori economici; 
• întărirea capacităţilor instituţionale prin management eficient, definirea şi restructurarea serviciilor 

publice în raport cu resursele financiare și obiectivele dezvoltării durabile, dar şi cu doleanţele şi cerinţele comunităţii 
• realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat; 
• schimbul de informaţii între municipalităţi cu privire la utilizarea celor mai bune practici (în 

managementul urban sau managementul de proiect); 
• realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 
• integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între sectoare, cât şi 

pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a oraşului cu politicile de dezvoltare ale 
judeţului şi ale regiunii din care face parte; 

• utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta sustenabilităţii, respectiv emiterea de reglementări 
pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistemul de piaţă; 

• realizarea unui program sau proiect fără a efectua cultura unei comunităţi, ori pentru a recupera 
moştenirea culturală şi/sau tradiţiile întregii comunităţi locale 

• interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale; 
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• fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza planului 
de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială; 

• evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane; 
• identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia; corespondenţa între lansarea unui 

program sau proiect şi nevoile comunităţii 
• evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţilor municipalităţii de a asigura accesul acestora la 

locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de bază  
• protecţia calităţii factorilor de mediu. 

  

3.5.Optimizarea relatiilor în localitate, în teritoriu si în zona înconjurătoare 
 3.5.1. Creşterea rolului polarizator al municipiului Moreni 
 În decursul vremii şi în prezent, oraşul Moreni a polarizat şi polarizează viaţa economico-socială a unei 
populaţii de peste 60 de mii de cetăţeni. A cunoscut o dezvoltare economică şi socială datorită resurselor naturale 
ale zonei, dar şi prin hărnicia şi priceperea cetăţenilor cu înclinaţii deosebite în domeniul extracţiei petrolului, 
construcţiei de maşini, textile – confecţii, etc. Rezervele de petrol, sare şi gaze naturale s-au asociat sub forma unor 
structuri productive, făcând ca oraşul Moreni să fie un centru de importanţă naţională şi chiar mondială în 
exploatările permanente cu producţii ridicate de ţiţei. 
 Economia oraşului este caracterizată de activitatea celor peste 1.600 de agenţi economici, majoritatea cu 
capital privat, specifice fiind activităţile de exploatare şi distribuţie a ţiţeiului şi produselor petroliere, construcţii de 
maşini, construcţii civile şi industriale, textile, prelucrare lemn. 
 Având în vedere toate acestea, potenţialul economic al oraşului Moreni şi perspectivele de dezvoltare ale lui, 
el a îndeplinit toate condiţiile pentru a fi promovat în categoria municipiilor de importanţă interjudeţeană, potrivit art. 2 
din Legea nr.351/2001. 
 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al municipiului Moreni, elaborat spre a se implementat în 
concordanţă cu cele şase priorităţi de dezvoltare la nivel naţional pentru perioada 2007-2013 ale Planului Naţional 
de Dezvoltare 2007-2013, prevede obiective ce vor fi atinse prin susţinerea unor subpriorităţi specifice: 

 2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport   
2.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene şi a reţelelor de legătură în 

interiorul ariei de polarizare 
2.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional şi îmbunătăţirea serviciilor 

aferente.   
 2.3. Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi. 

 PIDU se va baza, din punct de vedere al implementării, pe un proiect de eficientizare a actului de 
administrare publică locală, prin implementarea şi utilizarea la nivelul managementului public a principiilor şi 
mecanismelor specifice managementului de proiect.   
 

 3.5.2. Artera de rocadă la limita economică de interes a municipiului 
In ideea conceptului prezentat, beneficiarul este Consiliul local al municipiului Moreni, iar beneficiarii 

economici pot fi atât operatori situaţi în vecinătatea acestei magistrale, cât si toti cei cuprinsi în interiorul zonei.  
Indirect participantii la trafic din întregul judet si fluxurile principale de trafic din această parte a  ţării  vor găsi 

o cale rapidă de bypass către destinatiile lor finale.  
Se va realiza astfel usurarea interconectării coridoarelor I si IV de transport european. 

           Obiectivul are dispunere semicirculară în jurul municipiului si se dezvoltă pe teritoriul administrat de municipiul 
Moreni.   
         Necesitatea acestui proiect a apărut datorită configuratiei traficului în zonă, în ideea deturnării traficului de 
marfă si călători în tranzit prin zone nelocuite, pe o cale de comunicatie rapidă si confortabilă.  
 Nu ascundem faptul că investitia propusă va juca un rol de motor ecnomic pentru întreaga zonă, oarecum 
rămasă în urmă faţă de oraşele din judeţul limitrof.  
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         Funcţionalitatea viitorului obiectiv este dată de aplicarea proiectului de construire a unei magistrale în sistem 
arteră de rocadă pe o lungime de  7,74  km, cu asigurarea tranzitului spre cele două direcţii principale de mers, 
respectiv Ghirdoveni – Ploieşti şi Filipeştii de Pădure – Câmpina (Băicoi). 
        Tronsoanele de drum  care  se construiesc se vor incadra în clasa tehnica II, respectând prescripţiile 
Ordinelor 43, 44, 45 şi 46 ale Ministerului Trasporturilor din 27.01.98, care impun următorii parametri : 

PARAMETRI VALOARE 

viteza de proiectare – zona de deal  /  zona de şes 80/100  km/h 

două benzi de circulaţie – 2 x 3,5 m lăţime 

raza minimă în plan 240-450 m 

raza minimă exceptionala - 

raze minime ale racordărilor verticale convexe 3000-6000m 

raze minime ale racordărilor verticale concave 3000m 

distanţa de vizibilitate 140-100m 
 Se vor realiza  drenarea apelor pluviale şi evacuarea lor în afara zonei periculoase pentru drum prin 
construirea rigolelor din beton  în sistem rigolă betonată de gardă. 
                                 
 3.6. Dezvoltarea economică 
 Profilul economic dominant rămâne tot industria extractivă şi industria grea, în subsidiar apărând şi 
agricultura, cu cele două ramuri de bază: productia vegetală si creşterea animalelor. 
 Municipiul Moreni reprezintă un centru industrial de mărime mijlocie care poate oferi, prin unităţile 
economice pe care le deţine, un număr mare de locuri de muncă populatiei din zonă. 

In municipiu activează companii de industrie diversificată (industrie extractivă, construcţii de maşini, 
petrochimie, textile, materiale de constructii), dar există şi un număr mare de IMM-uri în toate domeniile de activitate, 
predominante fiind cele în domeniul comertului.  

In Moreni, se derulează câteva programe de sustinere a somerilor: Programul de Redistribuire a Fortei de 
Munca (PRFM), finantat de catre Banca Mondială si Bugetul asigurărilor pentru somaj si un altul sustinut de 
Departamentul Muncii din SUA, prin USAID. 

De asemenea, au loc măsuri active prin asociatiile neguvernamentale de profil, constând în servicii de 
ocupare - mutare. Există puncte de informare apartinând Agentiei locale Moreni a A.J.O.F.M. Dâmbovita, pentru o 
informare mai bună asupra activităţii institutiei. 
 Forta de muncă disponibilizată va trece treptat la activităţi conexe, de prelucrare a productiei agricole în 
zonă, ceea ce va duce si la mărirea considerabila a valorii produsului. 

Zootehnia va fi practicată tot în sistem individual, în gospodăriile populatiei (cu o singură exceptie), dar se 
propune refacerea bazei materiale la fermele existente din teritoriu. Pentru realizarea de unităţi zootehnice sau 
agricole pe alte amplasamente noi se va intocmi un PUZ, însotit de Studiu de Impact. 

Analizând structura activităţilor economice la nivelul municipiului Moreni, se constată o cifră anuală de 
afaceri obţinută de unităţile active situată în jurul cifrei de 300.000.000 lei.  

Cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri o dețin activitățile:  
 - Comert (44,6%)  
 - Industrie prelucratoare (24,7%)  
 - Constructii (10,3%)  
 - Tranzactii, inchirieri, servicii către întreprinderi (6,7%)  
In cadrul industriei prelucrătoare, ponderea o detine industria construcțiilor metalice si a produselor din metal 

(37,6%) si fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (20,7%). 
Problemele economice principale ale Municipiului Moreni sunt: 
- gradul redus de modernizare al industriei existente; 
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- lipsa infrastructurii de afaceri; 
- rata globală de activitate si rata de ocupare în scădere; 
- rata de dependenţă economică în crestere; 
- participarea scazută a diversilor angajatori la serviciile publice de interes comunitar, existenta unui număr 

foarte mic de locuri de muncă astfel create; 
- faptul că în cazul angajatilor marilor întreprinderi aflate în pragul falimentului, reconversia profesională este 

greu de realizat. 
 Ar trebui aduse îmbunătăţiri in:  

• infrastructura tehnica,  
• refacerea ramurilor industriale competitive – utilizând tehnologii avansate, nepoluante,  
• dezvoltarea comertului si turismului,  
• punerea unui accent pe atragerea de programe de finantare interne si externe pentru planuri de afaceri 

în sfera IMM-urilor,  
• sprijinirea creării de noi întreprinderi mici si mijlocii în domeniul industrial, 
• dezvoltarea industriilor existente,  
• încurajarea procesului de privatizare în comert,  
• promovarea unor programe locale de încurajare a dezvoltării investitiilor străine în domeniul comertului,  
• acordarea unor facilitati pentru restructurarea si reajustarea comertului, prin elaborarea de reglementari 

locale cu privire la investitiile pentru modernizarea si retehnologizarea în comert,  
• reamenajarea si ecologizarea pietelor de toate tipurile;  
• restaurarea si reorganizarea halelor agroalimentare existente, cu respectarea normelor sanitare 

europene 
Trebuie să se pună accentul pe:  

• cresterea calităţii serviciilor de sănătate publică si asistenţă socială pentru persoanele si grupurile 
defavorizate (someri, persoanele cu handicap, copii institutionalizati etc.),  

• crearea unui cadru educational care să furnizeze resurse umane bine pregătite din punct de vedere 
profesional, care să corespundă cerintelor de pe piata muncii,  

• asigurarea participării locuitorilor la o viaţă culturală activă,   
• îmbunătăţirea habitatului din zonă, în conditii ecologice, la standarde europene,  
• asigurarea conditiilor optime de locuire prin furnizarea unor servicii edilitare de calitate. 

In ceea ce priveste dezvoltarea domeniului de afaceri, ar trebui să se pună accentul pe:  
• acordarea unor facilităţi fiscale locale  
• concesionare prioritară de terenuri aflate în proprietate comunitară,  
• taxe de concesionare preferentiale,  
• sustinerea financiara a realizării dotărilor tehnico-edilitare din bugetul local, 

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Moreni este un document strategic care abordează în 
mod integrat dezvoltarea urbană a acestuia care are şi o componentă economică importantă, care materializeaza 
viziunea de dezvoltare a municipiului Moreni mentionată în Strategia de Dezvoltare Locală. 

Obiectivul general al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului (PIDU) constă în îmbunătăţirea 
conditiilor de viaţă pentru cetăţeni în ceea ce priveşte mobilitatea si  petrecea timpului liber, în contextul dezvoltarii 
durabile a industriei, cu deosebire a celei petroliere în municipiul Moreni.  

Obiectivul general al PIDU a municipiului Moreni se materializează prin implementarea a trei obiective 
specifice, interdependente, care deservesc cele trei mari teme generale interconectate: 

Obiectivele specifice ale PIDU sunt:  
O1: Imbunatăţirea infrastructurii rutiere si pietonale pentru cresterea accesibilităţii si a conditiilor de 

mobilitate pentru cetăţeni si activităţile mediului de afaceri din municipiul Moreni până în 2015.  
O2: Reabilitarea si modernizarea spatiilor verzi din municipiul Moreni pentru cresterea calităţii vietii 

cetatenilor pana in 2015.  
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O3: Implementarea de interventii sociale pentru categoriile defavorizate si cresterea sigurantei cetăţeanului 
în municipiul Moreni până în 2015. 

Viziunea de dezvoltare a municipiului Moreni constă în dezvoltarea economiei locale si cresterea calităţii 
vietii, într-un mediu curat, prin valorificarea potentialului resurselor naturale, şi în special a resurselor petroliere, cu 
scopul de a deveni un oras în care este plăcut să trăieşti si să faci afaceri. 

PIDU a Municipiului Moreni a fost elaborat şi se implementează în concordanţă cu cele şase priorităţi 
naţionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 ale PND 2007-2013 şi vor fi atinse prin susţinerea subpriorităţilor 
specifice:  

1. Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere   
1.1. Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor, în special al IMM-urilor  
1.2. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere prin promovarea cercetării şi inovării şi accelerarea 

dezvoltării societăţii informaţionale   
1.3. Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de energie. 
………………………………………… 
5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol   
5.1.Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la cerinţele pieţei,   
5.2.Creşterea standardului de viaţă în zone cu activităţi şi mod de viaţă rural prin diversificare activităţi rurale 
5.3.Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere.   
5.4.Promovarea iniţiativelor de tip „LEADER”.   
5.5.Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii. 

   3.7. Dezvoltarea demografică si a forţei de muncă 
In acest studiu, variabilele si fenomenele din populatia studiată, au fost abordate atât din punct de vedere 

static (situatia lor la un moment dat), cât si din unul dinamic (evolutia lor în timp), scopul fiind de a pune în evidenţă 
modificările care au valoare pentru studiul de faţă. 

Din datele furnizate la capitolul situaţiei existente, se observă clar fenomenul de scădere a populatiei 
municipiului.  

Asfel, în perioada ultimilor ani (între recensământuri) se înregistrează scăderea populatiei cu mai mult de 
3.000 de locuitori. 

 Populaţia totală stabilă în municipiul Moreni a evoluat în perioada din urmă astfel : 
Ani 1990 1992 1997 2002 2007 2012 2016 2017 

Populatie totală  22.876 22.329 22.712 22.587 22.216 21.281 20.386 20.207 
    Sursa: © 1998- 2018 Institutul National de Statistică - Tempo online 
Dacă se păstrează acelasi ritm de scădere a populatiei, în 2019 ne putem astepta la o scădere a populatiei 

municipiului Moreni la ~19.400 locuitori, iar în 2020 la  ~19.000 de locuitori.  
Factori care exprima aceeasi tendinta de scadere a populatiei sunt sporul natural, care este în scadere (de la 

+69 în 1992, la -78 în 2017) şi sporul migratoriu, care este în permanentă creştere (de la -3 în 2009 la -30 în 2017). 
O dată cu intrarea în UE, au apărut noi drepturi ale cetăţenilor români, ce completează drepturile oferite de 

Constitutia României, unul dintre ele fiind dreptul de liberă circulaţie şi de şedere pe teritoriul statelor membre UE. In 
baza acestei noi libertăţi, se asteaptă o scădere drastică a numărului populatiei, atât în municipiul Moreni, cât si în 
toate regiunile ţării. 

Alti factori care contribuie la scaderea populatiei si la aparitia fenomenului de imbatranire a populatiei, sunt si 
cei de natura socio-culturala, si anume: schimbarea mentalităţii populatiei tinere faţă de căsătorie, scăderea 
influentei religiei, modificarea legislatiei în ceea ce priveste divortul (numărul divorturilor crescând simţitor în ultimii 
ani), schimbări ce duc la dezechilibre în cadrul familiei şi la schimbarea functiilor acesteia. 
 Priorităţile de dezvoltare ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană  se vor implementa în concordanţă cu 
cele şase priorităţi naţionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 ale Planului Naţional de Dezvoltare 2007-
2013, atinse prin susţinerea subpriorităţile specifice, printre care se numără şi : 

 4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării, incluziunii sociale şi a capacităţii administrative   
4.1. Dezvoltarea capitalului uman.   
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4.2. Promovarea ocupării depline.  
4.3. Promovarea incluziunii sociale.   

 4.4 Dezvoltarea capacităţii administrative şi a bunei guvernări. 
 

 3.8. Dezvoltarea retelei de dotări social-culturale 
 3.8.1. Obiective de utilitate publică 
           In plansa “Proprietatea asupra terenurilor” sunt prezentate situatia existentă a tipurilor de proprietate asupra 
terenurilor din intravilan si propunerile privind circulatia terenurilor în vederea realizării obiectivelor de utilitate publică 
propuse si a altor obiective sau acţiuni de interes public (artera de rocadă, dotări, activităţi economice, etc.). 
         Terenurile ce se intentionează a fi trecute în domeniul public al oraşului sunt pentru drumuri propuse, parc,  
zone verzi de protectie, statii de reglare gaze, extindere canalizare şi staţie de epurare, biserici si cimitire. 
        Pentru amplasamentele rezervate obiectivelor de utilitate publică se instituie interdictie temporară de 
construire, până la autorizarea obiectivului respectiv.Autorizarea lucrărilor de utilitate publică se face pe baza 
avizelor eliberate de autorităţile administratiei competente si a avizelor necesare. 

 Terenurile aflate in domeniul privat al municipiului pot fi concesionate, în vederea realizării functiunilor 
propuse : activităţi economice, locuinte. 

 În cazul descoperirii întâmplătoare de vestigii arheologice (piese litice, os, ceramică, metal, pietre arse, 
morminte, ziduri de piatra, valuri de pământ) în timpul lucrărilor de constructie edilitar - gospodăreşti, agricole, sau 
ale calamităţilor naturale, trebuie să se recupereze piesele, să se împiedice distrugerea contextului din teren si să se 
anunte în 48 de ore Complexul Muzeal Naţional “Curtea Domnească” din Târgovişte. 

 

 3.8.2. Invăţământ si cercetare 
În ultimul deceniu s-au înregistrat modificări însemnate în nivelul de instruire şcolară a populaţiei. Datele 

preliminare ale recensământului din 2012, comparativ cu cele din 2002 evidenţiază creşterea numărului şi proporţiei 
absolvenţilor de învăţământ superior, postliceal şi de maiştri, ca şi în cadrul învăţământului secundar, a celui liceal şi 
profesional, concomitent însă cu reducerea numărului şi proporţiei absolvenţilor de învăţământ gimnazial şi primar, 
ceea ce denotă o îmbunătăţire a nivelului de instruire. 

În ultimii 10 ani, creşterile cele mai însemnate se remarcă la numărul absolvenţilor de învăţământ superior 
(+40,5%), urmat de cel al absolvenţilor de învăţământ liceal (+27,6%) şi de învăţământ postliceal şi de maiştri 
(+9,9%). În acelaşi timp s-a redus numărul absolvenţilor învăţământului gimnazial (-20,7%). 
 Aceasta este rezultatul unor transformări active în ceea ce priveşte structura şi conţinutul planului de 
învăţământ, conţinutul şi diversitatea manualelor şcolare, pregătirea personalului didactic, măsuri ce au condus la 
creşterea nivelului intelectual al locuitorilor, numărul persoanelor cu studii superioare înregistrând o cifră 
semnificativă în totalul elevilor porniţi din Moreni. 
 

 3.8.3. Sănătate publică si asistenţă socială 
România deţine în prezent un sistem public ce acoperă nevoile tuturor cetăţenilor săi, prin Sistemul Naţional 

de Sănătate, finanţat prin intermediul impozitelor şi obligatoriu (fără posibilitatea de a alege alt sistem).  
Sistemul public le permite românilor să îşi alegă medicul de familie, prin care au acces la restul sistemului. 

Pentru a merge la specialist, pacienţii trebuie trimişi de către medicul de familie, cu excepţia urgenţelor.  
În ultimii ani, asistenţa privată a câştigat mult teren. Se estimează că o parte din populaţie deţine asigurări 

medicale private, cărora li se oferă posibilitatea de a opta între sistemul public şi cel privat. Asigurările private pot fi 
fie complementare, fie o alternativă la sistemul public. 

In judeţul Dâmbovita şi deci şi în municipiul Moreni, serviciile de sănătate sunt oferite prin reteaua de unităţi 
sanitare de stat şi private, alcătuită din spitale, policlinici, dispensare, cabinete medicale, etc. 
  Din 1999, în judetul Dâmboviţa, s-a redus numărul dispensarelor medicale de stat, dezvoltându-se în schimb 
forma nouă a cabinetelor medicale (individuale, grupate, asociate sau de specialitate), procesul de privatizare fiind 
mai activ în domeniul stomatologiei si farmaceuticii, dar vizibil şi la celelalte specialităţi.  
 Primăria şi Consiliul local municipal Moreni au promovat două proiecte în domeniul protecţiei sociale şi a 
dezvoltării serviciilor de profil, caracterizate astfel : 
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• Obiectivul general: Imbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale din municipiul Moreni şi 
ridicarea acestor servicii la standarde europene prin implementarea de interventii sociale pentru categoriile 
defavorizate în municipiul Moreni până în 2016. 
 Obiectivul specific: Implementarea de servicii sociale specifice pentru persoanele cu handicap din municipiul 
Moreni, prin reabilitarea si modernizarea „Centrului de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap”, cu 
amplasament în cartierul Țuicani 

• Obiectivul general: Implementarea de interventii sociale pentru categoriile defavorizate si cresterea 
sigurantei cetateanului in municipiul Moreni până in 2016.  

Obiectivul specific: Implementarea unui sistem pentru cresterea sigurantei publice si prevenirea criminalitatii 
în municipiul Moreni. Proiectul vine în întâmpinarea nevoilor bine definite la nivel de zonă de actiune urbană si 
municipiu, prin reabilitarea/ modernizarea infrastructurii urbane si refunctionalizarea acesteia. 
  

 3.8.4. Cultură, monumente, zone protejate 
 Administratia publică locală pune un accent deosebit pe dezvoltarea actului de cultură, sport şi turism, 
sprijinirea financiară si logistic-organizatorică a actiunilor si activităţilor de profil, pe sprijinirea tinerilor creatori si 
promovarea valorilor traditionale ale patrimoniului national. 
 

 3.8.4.1. Activităţi culturale 
 Spatiile pentru activităţi culturale sunt slab reprezentate, cămine culturale neexistând în niciunul din fostele 
reşedinţe de sate ce au compus oraşul. 

Unităţi culturale Denumire şi adresă Stare clădire 

Muzee 
Muzeul orăşenesc Moreni, deschis în anul 1999, ca secţie a 
Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte 

Rea – activitate 
suspendată 

Muzeul de istorie (în localul Şcolii Generale nr. 1) Bună 

Casă de cultură 
Clubul “Flacăra” – proprietate “Petrom” (sală de 700 locuri) Mediocră 

Sala de festivităţi a şcolii nr. 3 (cu o capacitate de 300 locuri) Bună 

Cinematograf Clădire funcţională (retrocedată foştilor proprietari) Mediocră 

Bibliotecă  Biblioteca municipală Bună 

Clubul copiilor Clădire proprietate a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bună 

Grădina de vară Funcţională Mediocră 
         Sunt mai bine reprezentate lăcaşurile de cult, atât ca număr, cât şi ca stare de întreţinere : 

Denumire şi adresă Stare 

1. Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”-,,Sf. Dimitrie” Stravropoleos (anii 1891-1895) monument 

2. Biserica ,,Schimbarea la faţă” – datată din anul 1868 – str. M. Viteazu, nr. 3 monument 

3. Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, “Sf. Dimitrie” (str. Cimitirului)  

4. Biserica (cartier Schela Mare)  

5. Biserica  ,,Sf. Nicolae’’ (ctitorie 1945)  

6. Biserica Creştină după Evanghelie  

7. Casa de rugăciune Cultul Adventist de ziua a 7-a – str. Plaiului, nr. 28  

8. Asociaţia Misionară Adventistă  

9. Biserica Cultului Creştin Baptist din România  

10. Biserica Cultului “Martorii lui Iehova”  
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 3.8.4.2. Propunerea de creare a unor ansambluri protejate 
  Din analiza evoluţiei organismului urban şi a părţilor istorice ale acestuia păstrate până astăzi: tramă 

stradală, parcelar, fond construit, s-a constatat că există posibilitatea delimitării unor zone, denumite Ansambluri 
Urbane, care să capete un anume grad de protecţie 

 Astfel, în partea de sud a oraşului au fost propuse pentru protejare prin clasare ca ansambluri de categoria 
B, două zone cu caracteristici net diferite : 
 A1 – ansamblul urban ce cuprinde coloniile muncitoreşti din Schela Mare, delimitat spre nord de str. Pâscov 
cu ambele fronturi, coborând spre sud, cu ambele fronturi ale str. Târgoviştei, până la str. Uranus cu ambele fronturi, 
iar spre est şi vest se delimitează cu intravilanul existent. Ansamblul se compune din patru colonii cu plan prestabilit, 
cu locuinţe colective, înşiruite şi cuplate, cu o unitate arhitecturală şi o imagine urbanistică bine definite şi integrate 
în peisaj. 
 A2 – cartierul Pleaşa - singura parte a oraşului ce mai păstrează caracteristicile rurale, atât la nivelul 
parcelarului cât şi al fondului construit. Peisajul deosebit: vârful de deal, înconjurat de pădure şi livezi, conferă 
locului o valoare specială, cartierul putând deveni unul din cele mai căutate pentru că poate oferi o locuire de tip 
special, în măsura în care calităţile sale vor fi păstrate şi construirea va urma reguli stricte. 

În cele două zone de nord ale oraşului unde trama stradală şi parcelarul sunt păstrate de peste două sute de 
ani, iar fondul construit este compact valoros, constituit din clădiri de locuit de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul 
sec. XX, s-au delimitat alte două ansambluri urbane: 
 A3 - pe malul vestic al Cricovului, începând de la nord de cimitirul şi biserica „Adormirea Maicii Domnului", 
până la str. A.I. Cuza în sud şi de la valea Cricovului la vest, până la limita intravilanului, la est. Zona coincide cu 
vatra vechiului sat Stavropoleos, căruia îi păstrează trama stradală, parcelarul la nivel de sfârşit de secol XIX. 
Fondul construit este parţial de tip semi-rural, parţial urban, în partea dinspre sud şi est, spre Cricov, unde se află 
mai multe inserţii de arhitectură a coloniilor, cu case înşiruite şi anexe gospodăreşti specifice (bucătării de vară, 
magazii). In interiorul acestui ansamblu propus pentru clasare se află trei zone de protecţie ale unor monumente 
istorice: zp1, zp2 şi zp3.  
 A4 - partea de nord a oraşului, aflată pe malul estic al Cricovului, delimitată spre nord de limita de intravilan 
spre Iedera, cu ambele fronturi ale străzii Horea, Cloşca şi Crişan, spre vest de limita intravilanului, până la str. Ana 
Ipătescu, spre sud de str. Baroneşti, str. Ana Ipătescu şi b-dul Panduri, iar spre vest de apa Cricovului, până la str. 
Mihai Viteazul, cu ambele fronturi.  Ansamblul are toate caracteristicile zonei rezidenţiale şi ale structurii 
urbane specifice oraşului de la sfârşitul sec. al XIX-lea.  
 Ansamblul urban propus pentru clasare include şi o zonă de protecţie pentru monumente istorice, extinsă 
datorită densităţii de clădiri cu valoare arhitecturală şi ambientală. 
 

 3.8.5. Sport, turism, loisir 
 Ramura aducătoare de profituri a turismului nu prea este dezvoltată în Moreni.  

   Există câteva locuri ce pot stârni interesul turistilor precum: “Biserica "Adormirea Maicii Domnului", "Sf. 
Dimitrie" – Stavropoleos sau Biserica "Schimbarea la Faţă", aflate în Lista monumentelor istorice, precum și Muzeul 
de istorie (în localul Şcolii Generale nr. 1).  

 Cu adevărat atractiv este însă Pavilionul balnear, care ar putea efectiv transforma municipiul într-o staţiune 
balneo-climaterică, cu folosirea apelor sărate tămăduitoare şi a apelor sulfuroase şi nămolurilor sapropelice de o 
calitate bună, folosite sporadic încă din anii ’50 (se realizau în medie anual 3.000 băi calde şi 1.800 băi reci (date din 
registre) în condiţii improvizate. 

Conţinutul mare în săruri al apei îi dă un caracter de thermostat, temperature apelor  variind cu + 6 - 7ºC faţă de 
mediul ambient.    
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Efectele apelor sale clorosodice–iodurate sunt recomandate în tratarea afectiunilor reumatismale si post 
traumatice, afectiunilor sistemului nervos central si periferic, afectiunilor cardio–vasculare si ginecologice.  

Sezonul ar putea dura în mod obişnuit între 1 mai–30 octombrie, capacităţi de cazare existând la hotelul din 
localitate. 

Potenţialul turistic este superior amenajării şi folosinţei actuale, atât în cazul Pavilionului balnear, cât şi în cazul 
monumentelor istorice, la bisericile menţionate, deteriorarea fiind evidentă. 

Municipiul Moreni, fiind situat în zona subcarpatică, cu modeste resurse turistice, unele  insuficient puse în 
valoare, totuşi cu accesibilitate bună, se numără printre localităţile în care se  practică turismul de sfârsit de 
săptămână.  

Există un hotel de 2 stele, cu 58 de locuri si care în anul trecut a înregistrat un total de 12.043 înnoptări în 
hotel.  

Primaria Moreni are un proiect pentru ”Reamenajarea lacului Nisipoasa, refacerea conditiilor pentru 
dezvoltarea faunei specifice, crearea conditiilor pentru pescuit sportiv si turism de duminică”.  

Proiectul va avea un impact pozitiv având obiectivul principal protectia si conservarea biodiversităţii,  
încercându-se  obtinerea  de  fonduri  nerambursabile  pentru realizarea lui.  

Deasemenea, în obiectivele pe termen mediu ale administratiei locale este inclusă si  crearea unei baze de 
agrement care să includă multiple posibilităţi de petrecere a timpului liber, atât vara, cât si în sezonul rece. 

 
 3.9. Mutații în tipologia locuirii 
 3.9.1. Schimbări posibile în zonele existente de locuinte 

- Densificarea locuirii in zonele de prestigiu ale orasului; cresterea modulelor volumetrice si a regimului de 
inaltime; 

- Mărirea numărului de spatii destinate altor folosinte decat locuirea : comert, servicii, birouri pe arterele de 
penetratie, in zona centrala a orasului si în alte poluri comerciale; 

- Continuarea procesului de regenerare urbană început în cartierul “Ţuicani“, puţin locuit, dar cu condiţii 
optime de dezvoltare ; 

- Continuarea procesului de regenerare urbană început în cartierul “Podei” ; 
- Initierea de proiecte pentru refatadizarea blocurilor situate în fronturile adiacente ale penetratiilor, dar si ale 

strazilor care fac parte din trama majoră a orasului; 
- Reintegrarea urbană a ansamblurilor de locuinte colective : regenerare urbană la nivel de clădiri, spatii 

verzi amenajate, circulatii carosabile si pietonale, mobilier urban; 
-  Micsorarea numărului de locuitori în blocuri ; 
- Mărirea numărului de locuinte urbane în cartierele de Nord (Stavropoleos, Podei, Tisa) si în vest (Schela 

mare, Ţuicani); 
    3.9.2. Necesitati de extindere a zonelor de locuire 

- Ocuparea terenurilor libere situate pe terasa râului Cricovul Dulce pentru construirea de locuinte de lux  in 
spatii preponderent plantate; 

-  Extinderea terenurilor destinate locuirii pentru cartierul “Podei”; 
- Extinderea teritoriului intravilan în zona “Pavilion balnear” în vederea construirii de locuinte colective si 

locuinte individuale pe lot cu confort ridicat ; 
- Necesitatea pregătirii de către municipalitate a unor terenuri de construire a unor noi locuinte (cu toată 

infrastructura necesară), pentru :  
a. parcele pentru locuinte pe credit ; 
b. terenuri pentru locuinte colective (locuinte sociale, locuinte ANL); 

 

 3.10. Organizarea circulatiei 
 3.10.1. Schema generala de organizare a circulatiei, semnalizare si reglementări 
 Problematica ridicata de acest punct, în lumina reglementărilor în vigoare privind adminisrarea drumurilor (a 
se vedea Nomenclatorul activităţilor de administrare, întretinere şi  reparatii la drumurile publice - norme unitare 
elaborate pentru toti administratorii de drumuri din România) conduce la ideea realizării următorilor pasi:  
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• Realizarea proiectului de semnalizare rutieră verticală pentru trama stradală a municipiului Moreni ; 
• Realizarea proiectului de semnalizare rutieră orizontală (marcaje) pentru întreaga trama stradală a 

municipiului Moreni ; 
• Realizarea proiectului privind elementele de siguranţă a circulatiei la nivelul întregii trame stradale a 

municipiului Moreni.  
• Constituirea cărţii tablelor indicatoare si a marcajelor rutiere şi coroborarea cu datele detinute de 

unităţilor din subordinea consiliului local si operatori terti în vederea realizării băncii de date unificate privind trama 
stradală, pozitionare retele electrice, apă, canal, gaze, telefonie, etc. 

• Realizarea în cadrul structurii actuale de administrare a străzilor a unei celule sau birou de gestionare a 
băncii de date privind trama stradală, achizitionarea dotărilor si tehnicii de calcul necesare, şcolarizarea si 
specializarea personalului privind operarea băncii de date, softurile necesare stocării, prelucrării si editării datelor din 
banca de date privind trama stradală. 
 Pentru determinarea evolutiei în perspectivă a traficului pentru o perioada de 10 ani, s-au utilizat coeficienti 
derivati din coeficientii medii pe ţară de evolutie a traficului rutier, calculati pentru perioada 2000-2020, în cele trei 
ipoteze de evolutie a traficului rutier: maximală (optimistă), medie (probabilă) si minimală (pesimistă): 

      
  Coeficentii de evolutie a traficului pentru perioada 2009-2019 pentru punctele studiate: 

Varianta maximală (varianta optimistă) 

Anul Biciclete, 
motociclete 

Autoturisme 
microbuze 

autocamionete 

Autocamioane 
si derivate cu 
doua osii 

Autocamioane 
si derivate cu 
3 sau 4 osii 

Autovehicule 
articulate Autobuze 

Tractoare 
vehicule 
speciale 

Remorci 
Vehicule 
tractiune 
animala 

Total 
vehicule 

2009 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2014 1,2 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 0,9 1,4 

2019 1,6 1,8 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 0,8 1,7 
 

                                              Coeficienti medii (varianta probabilă) 

Anul Biciclete, 
motociclete 

Autoturisme 
microbuze 

autocamionete 

Autocamioane 
si derivate cu 
doua osii 

Autocamioane 
si derivate cu  
3 sau 4 osii 

Autovehicule 
articulate Autobuze 

Tractoare 
vehicule 
speciale 

Remorci 
Vehicule 
tractiune 
animala 

Total 
vehicule 

2009 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2014 1,2 1,4 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 0,9 1,4 

2019 1,4 1,7 1,5 1,6 1,6 1,4 1,4 1,6 0,8 1,6 
                                               
                                               Coeficienti minimi (varianta pesimista) 

Anul Biciclete, 
motociclete 

Autoturisme 
microbuze 

autocamionete 

Autocamioane 
si derivate cu 
doua osii 

Autocamioane 
si derivate cu 3 

sau 4 osii 

Autovehicule 
articulate Autobuze 

Tractoare 
vehicule 
speciale 

Remorci 
Vehicule 
tractiune 
animala 

Total 
vehicule 

2009 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

2014 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 0,9 1,3 

2019 1,2 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,4 0,8 1,5 
 Acest punct legat de trafic despre nu poate fi rezolvat în cadrul prezentului studiu din cauza complexităţii 
sale si recomandăm să fie abordat în cadrul mai larg privind dezvoltările ulterioare care vor sta la baza realizării 
băncii de date a tramei stradale municipale. 
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 3.10.2. Propuneri de dezvoltare a retelei stradale şi de parcări din municipiu 
 3.10.2.1. Propuneri de dezvoltare a retelei stradale 
   In acest capitol vom propune si vom prezenta lucrările din plansa de reglementări, continând strategia de 

dezvoltare a retelelor stradale în municipiul Moreni cu orizont de 10-12 ani. 
Reţeaua stradală (în special cea majoră) va crea în viitorul apropiat probleme majore în desfăşurarea fluentă 

a circulaţiei rutiere, datorita creşterii spectaculoase a gradului de motorizare, în mod deosebit după 2007, la care se 
adaugă starea precară a îmbrăcăminţilor unor tronsoane de drum, sursă sigură de evenimente nedorite. 

Pentru a preveni producerea unor astfel de evenimente se propun a se lua masuri imediate dar si de 
perspectiva constând în :  

� Obiective privind preluarea traficului în zonele urbane si preorăşeneşti : 
- descongestionarea străzilor cu regim de drum judeţean si crearea unui traseu ocolitor (arteră de rocadă) 

pentru transportul de tip greu si de tranzit, realizându-se astfel o centură a oraşului pe un traseu de cca 7,74 km, 
având şi câteva lucrări de artă (treceri denivelate supraterane, poduri) în cea mai mare parte în zone nelocuite. 

- realizarea unui studiu având ca scop modernizarea DJ 720 (str. Târgovistei), mai ales pe tronsonul cuprins 
între străzile Pietrişului si Independenţei, ce ar consta în lucrări de mărire a lăţimii părtii carosabile, amenajări de 
curbe si intersectii, sporirea vizibilităţii; 
 - se propune amenajarea str. A.I.Cuza la nivelul unei străzi de categoria a ll-a având lăţimea părţii carosabile 
de 14,0 ml., cu asigurarea tuturor relaţiilor de virare. 

- continuarea lucrărilor declanşate de Primăria oraşului constând în modernizarea străzilor prin realizarea de 
îmbrăcăminţi rutiere de tip elastic si rigid pentru mărirea capacităţii portante; 

- reamenajarea intersecţiei dintre str. A.I.Cuza cu str. cpt. Pantea Ion, B-dul 22 Decembrie si B-dul 
Republicii, lucrările de amenajare vizând în mod special str. A.I. Cuza si podul peste pârâul Cricovul Dulce;  

� Investitii în completare, de perspectivă, pe un orizont mai larg de timp cum ar fi :   
- regularizarea si canalizarea văii Cricovului în dreptul orasului si mai departe, amonte –aval, cu splaiuri de o 

parte şi de alta, situate excelent din punct de vedere al privelistii spre râu şi spre împrejurimi (formele de relief 
înconjurătoare) ;  
 - îndesirea punctelor de traversare a Cricovului Dulce prin realizarea a numeroase poduri cu valente 
arhitectonice specifice ;  

� Investitii de dezvoltare a tramei stradale cu degrevarea traficului din centru :  
 - dezvoltarea unor noi bulevarde pe zonele facilităţilor industriale în curs de dezafectare din centrul 
municipiului (fostul traseu al căii ferate, spre exemplu, cu prevederea privind crearea unui centru nodal cu rol de 
disipare a circulatiei pe traseele existente) ;  

- pentru fluidizarea circulaţiei în cadrul zonei centrale a oraşului, se impune realizarea unui studiu pentru 
stabilirea timpilor optimi privind dirijarea circulaţiei prin intermediul semafoarelor în unele intersecţii (unele fiind deja 
montate); 

- pentru rezolvarea problemelor legate de lipsa locurilor de parcare din zonele mobilate cu blocuri de locuinţe 
se recomandă amenajarea în zona Stadionului Flacara a unui parkhouse ; 

- se impune gasirea unei soluţii pentru deservirea cu transport în comun a cartierelor mărginaşe ale oraşului, 
respectiv Tisa, Pleaşa si Ţuicani ; 

- în zona obiectivelor publice si a obiectivelor industriale se vor amenaja platforme pentru parcarea 
autovehiculelor. 

Ordinea abordării propunerilor în continuare va fi ordinea de priorităţi propusă de administraţii, cu exceptia 
proiectelor pe care beneficiarul va considera necesar să le abordeze în primă urgenţă,  prin exceptie de la prezentul 
studiu si care au fost semnalate în mod expres. 
 Administraţia publică locală a anunţat deja debutul proiectului cu titlul : „REABILITAREA / MODERNIZAREA 
ŞI EXTINDEREA SPAŢIILOR PUBLICE URBANE, STRĂZI ŞI SPAŢII VERZI  ÎN MUNICIPIUL MORENI” finanţat din 
Programul Operaţional Regional, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor–poli urbani de creştere”, 
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul „Centre urbane”, categoria 
de operaţiuni: “Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”   
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 Obiectivul proiectului este reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere, pietonale şi a 
spaţiilor verzi, pentru creşterea accesibilităţii, a condiţiilor de mobilitate şi a calităţii vieţii, atât pentru cetăţeni, cât şi 
pentru mediul de afaceri din municipiul Moreni până în 2015, iar rezultatele proiectului vor consta în: 

• Reabilitarea şi modernizarea a 2 străzi cu o lungime totală de 2418,962 m, o suprafaţă de 26958,993 
mp, şi a trotuarelor aferente, cu o suprafaţă totală de 9332,22 mp, respectiv :    
 a)Str. A.I. Cuza: categoria III, lungime 1381,29ml, lăţime parte carosabilă 9m, trotuar 3m, suprafaţă trotuar 
4143,88mp, suprafaţă stradă 12431,65 mpsuprafaţă totală 16575,54 mp ; 
 b)Str. Republicii: categoria II, lungime 1037,67ml; lăţime parte carosabilă 14ml; trotuar  5m  suprafaţă trotuar 
5188,33mp, suprafaţă stradă 14527,338ml, suprafaţă totală 19715,673 mp ; 

• Reabilitarea unui pod peste râul Cricovul Dulce, cu lungimea totală de 104.03m, cu o lungime a 
suprastructurii de 83,10m, având trei travei de 26,15+30,80+26,15m, lăţimea podului de 15,50m, cu o parte 
carosabilă de 9,20m (cât străzile adiacente) şi 2 trotuare de câte 2,90 m.) ; 

• Reabilitarea a 3300 mp spaţii verzi ;    
• Amenajarea a 6 treceri de pietoni pentru persoane cu dizabilităţi ;  
• Crearea a 4800 ml piste pentru biciclişti ; 
• Extindere Parc Central de 5228,0 mp cu 9512,0 mp. 

3.10.2.2 Propuneri de dezvoltare a numărului de locuri de parcare  
Limitarea proliferării disfunctionalităţilor generate de lipsa locurilor de stationare si parcare poate fi asigurată 

prin adoptarea unui program cu măsuri etapizate care să conţină în principal : 
- organizarea parcării cu plată în zona centrală în vederea asigurării de locuri de stationare pentru 

interesele de scurtă durată; 
-  analize în vederea rezervării de suprafeţe pentru parcaje în zona centrală ; 
- interdictie de amplasare de garaje pe locuri de parcare amenajate sau pe terenuri care pot fi amenajate ca 

locuri de parcare; 
- condiţionarea eliberării autorizaţiilor de construire pentru societăţi comerciale, de asigurarea locurilor de 

parcare - garare, corespunzător cerinţelor funcţionale; 
- facilităţi pentru investitorii care asigură constructii ce înglobează parcaje publice în proporţie de minimum 

50 - 60% din suprafaţa desfăşurată; 
- realizarea unui parkhouse în zona stadionului. 
 

 3.11. Dezvoltarea echipării tehnico-edilitare 
 In vederea asigurarii cu echipament tehnico-edilitar corespunzator, autorizarea executarii constructiilor se 
face in conformitate cu art. 13 din Regulamentul General de Urbanism. 
 In conformitate cu competentele legale, autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure 
corelarea dezvoltarii localitatilor cu programele de dezvoltare a echiparii edilitare, conditionate de posibilitatile 
financiare de executare a acestora. 
 Lucrarile de extindere sau de mărire a capacităţii retelelor edilitare publice se pot finanta din bugetele locale 
si/sau de către un investitor sau finantator interesat, partial, sau în întregime, dupa caz, în conditiile contractelor 
încheiate cu Consiliul Local. Lucrările edilitare astfel realizate apartin domeniului public si se administreaza conform 
legii. 
 Cheltuielile pentru lucrările de racordare si bransare care se realizeaza pe terenurile proprietate privata ale 
persoanelor fizice sau juridice sunt suportate în intregime de investitorul sau beneficiarul interesat. 
 Indiferent de forma de finantare si de executie a retelelor edilitare, realizarea acestora se face cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, precum si a normativelor tehnice referitoare 
la categoriile de lucrări specifice. 

 Realizarea extinderilor sau a măririlor de capacitate a retelelor edilitare publice se autorizează după 
obtinerea de către investitor a avizelor serviciilor publice care gestionează lucrările în domeniul respectiv. 

 Prin extinderea intravilanului municipiului Moreni cu noi zone, se presupune că vor fi create premisele 
dezvoltării investitiilor preponderent private, dar si de stat, si în mod implicit, vor fi realizate utilităţile aferente lor (fie 
prin extinderea celor existente, fie prin crearea de utilităţi noi). 
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 Planul urbanistic general al municipiului Moreni a capatat o noua configurare, prin extinderea intravilanului 
cu noi teritorii, amplasate pe tot perimetrul sau. 
 a) Zone si functiuni propuse 
 Au fost incluse în intravilanul extins o serie de arealuri perimetrale, acestea căpătând următoarele funcţiuni 
propuse: 

- zone rezidentiale cu clădiri de tip urban cu înălţimi până la 10m 
- zona pentru investiţii si servicii publice de interes general 
- zona de unităţi industriale de depozitare si transport 
- zone de unităţi agricole si sere 
- zone verzi, parcuri, complexe sportive, recreere, perdele de protecţie 
- zone de gospodărie comunală 
- zone pentru echipare tehnico – edilitară 
- zone pentru circulaţie pietonală si pieţe civile 
- zone pentru căi de comunicatie feroviară si constructii aferente (în dezafectare, motiv de studiere a 

posibilităţilor de reconversie  
- zone cu destinaţie specială 
- zone protejate cu valoare istorică (nou propuse) 
- zone pentru locuinte cu interdictie temporară de constructie 

b) Structurarea teritorială a utilităţilor pe raza municipiului Moreni 
 Municipiul Moreni, în varianta extinderii intravilanului, va beneficia de un sistem nou de utilităţi care vor fi 
realizate pas cu pas în fiecare zona de extindere a intravilanului, iar pentru asigurarea de utilităţi noi s-a procedat 
astfel: 

- au fost delimitate zonele de extindere a intravilanului, situate între perimetrul actual al intravilanului 
existent si perimetrul extins al intravilanului propus prin prezentul P.U.G. 

- în fiecare zona de extindere a intravilanului au fost propuse utilităţi noi, stabilite în concordanţă cu noile 
functiuni prevăzute în planul de urbanism extins 

- în fiecare zonă de extindere a intravilanului au fost propuse retele de utilităţi din următoarea gamă: 
  - reţele electrice de medie tensiune, joasă tensiune, iluminat public 
  - reţele de alimentare cu apa 
  - reţele de alimentare cu gaze 
  - reţele de canalizare 
  - reţele termice 

 Utilităţile existente în intravilanul actual al municipiului Moreni, se propune a fi supuse unui program de 
modernizare, de înlocuire si de extindere, în asa fel încât acestea să deservească consumatorii existenţi la un nivel 
înalt de performanţă, în conditii de sănătate maximă a aşezărilor umane, de protectie a mediului, cu costuri minime 
de întretinere si exploatare. 
 c) Tipuri de utilităţi propuse 
 Atât în intravilanul existent cât si în cel extins este necesar a se realiza utilităţi complexe : 

- alimentare cu energie electrică (retele de medie tensiune, posturi de transformare aeriene si în cabină de 
zid, retele de joasă tensiune, iluminat public) 

- alimentare cu apa rece (retele de distributie principale, retele secundare, bransamente) 
- retele de canalizare ( colectoare principale, colectoare secundare, racorduri) 
- alimentare cu energie termica (centrale termice de apartament, centrale termice de incintă, retele termice 

de incintă) 
- retele telefonice urbane pentru telefonie fixă. 

 d) Exploatarea si întretinerea utilităţilor propuse 
 Retelele de utilităţi propuse pentru zonele din interiorul intravilanului existent, precum si din zonele 
intravilanului extins, vor fi supuse unui program de monitorizare si întretinere, care va consta din: 

- întretinere curentă a retelelor propuse, păstrând caracteristicile si amplasamentul stabilit prin 
documentatiile tehnice de proiectare 
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- înlocuirea unor tronsoane de retele existente, care sunt perimate din puct de vedere al materialelor 
înglobate, cu alte tronsoane noi, utilizând materiale noi, fiabile si de mare durabilitate. 
 e) Conditii de amplasare a lucrărilor edilitare subterane în zona drumurilor. 
 Autorizarea lucrărilor în zona drumului se face cu respectarea conditiilor de amplasare cuprinse în Ordinul 
Ministrului Transporturilor nr. 47/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor 
edilitare, a stâlpilor pentru instalatii si a pomilor în localităţile urbane si rurale  si a prevederilor stabilite de regimul 
juridic al drumurilor (Legea nr. 43/1997); 
 Amplasarea retelelor edilitare subterane se face de regulă, în afara spatiilor carosabile ale drumului. Dacă 
acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, retelele se pot amplasa si în partea carosabila, 
în următoarea ordine: canalizare ape pluviale, canalizare ape menajere, alimentare cu apă, gaze naturale, retele 
electrice, telecomunicatii, etc. 
 Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime liberă de trecere de min. 6,0m deasupra 
punctului cel mai înalt al platformei drumului. In cazul cablurilor electrice înălţimea se majorează cu spatiul de 
siguranţă împotriva electrocutării. 

Amplasarea stâlpilor se face obligatoriu dincolo de şanţuri. 
 

3.11.1. Retele de energie electrică 
 Deoarece documentaţia de faţă, precum şi documentatiile în fază P.U.D. si P.U.Z promovează obiective ale 
caror amplasamente se regasesc pe tot arealul municipiului Moreni, investitiile energetice constând în posturi de 
transformare si retele de medie tensiune si joasă tensiune aferente, vor fi realizate în preajma acestor obiective. 
 Se impune o buna corelare  între  propunerile de dezvoltare a localităţii, prevăzute în documentatiile P.U.G., 
P.U.D si P.U.Z. si dezvoltarea retelelor electrice ale S.C. Electrica S.A.  
 Prin propunerile mentionate se urmareste ca investitiile aflate în curs de realizare, precum si cele de 
perspectivă să fie acoperite de capacităţi energetice corespunzătoare cu puterile instalate finale ale acestor 
obiective. 
 Politica de investitie a S.C. Electrica S.A. în materie de posturi de transformare si retelele aferente trebuie să 
fie graduală (functie de stadiul realizării obiectivelor de investitie), functională (în sensul realizării de surse de 
alimentare cu energie electrică pe variante definitive si nu pe variante de provizorat), pe costuri suportate din bugetul 
propriu si mai putin pe bugetele investitorilor, atunci când este vorba de realizarea de micro si macrocartiere de 
locuit, de obiective cu caracter social, învăţământ si sănătate. 
 Deasemenea, S.C. Electrica S.A. va trebui să înceapă într-o perioadă destul de scurtă, un program de 
deviere a unor retele de transport a energiei electrice pe partea de înaltă tensiune (linii de 110KV aferente statiilor de 
transformare existente) scopul fiind acela de a reda municipiului Moreni cca. 50ha de teren intravilan, care sunt 
neutilizabile din cauza restrictiilor de protectie pentru coridoarele ocupate de acest tip de linii de transport al energiei 
electrice, pe costuri acoperite din bugetul propriu. 
 Considerăm că politica de urbanism si amenajare la nivelul municipiului Moreni este si va fi influentată 
negativ, atâta timp cât unele retele electrice de înaltă tensiune ocupă terenuri în intravilanul municipiului, iar o serie 
de micro si macrocartiere de locuit, vor fi dezvoltate dincolo de granitele intravilanului actual atragând dupa ele 
investitii colaterale pentru asigurarea de alte tipuri de utilităţi indispensabile (extindere de retele de apă, drumuri, 
retele de canalizare, gaze, telefonie, cablu T.V.). 
 Alimentarea cu energie electrica pentru constructiile din zona studiata se va realiza conform avizului de 
amplasament al S.D.E.E. Targoviste.   
 In urma calculului necesarului de putere pentru zona studiata si zonele noi de dezvoltare urbana,  se impun 
următoarele lucrari de dezvoltare a retelelor electrice de distributie. 
 Zona centrala  

- LES 20 KV ; 
- Amplificarea unor posturi de transformare existente în zonele  de dezvoltare urbană, prin înlocuirea 

posturilor aeriene vechi cu posturi trafo moderne, în anvelopă de beton, de putere mărită. (PT 3150-str. Unirii, PT 
3300-str. Salcâmilor, PT 3011-str. Independentei, PT 3171-str. Mihai Viteazul, PT 3057-str. Horia, Closca si Crisan, 
PT 3104-str. Plaiului, PT 3148-zona Stadion) 
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- 1 post de transformare nou în anvelopă de beton 20/0,4 KV – 400 KVA amplasat în zona Sălii de Sport 
propusă. 
 Zona Automecanica – pentru zona de blocuri A.N.L 

- LES 20 KV ; 
- 1 post de transformare nou in anvelopa de beton 20/0,4 KV – 400 KVA ; 
Cartier Tisa  
- LEA 20 KV ; 
- 1 post de transformare aerian nou 20/0,4 KV – 400 KVA amplasat în zona de dezvoltare urbană, pe str. 

Independentei; 
 Cartier Pleasa  

- LEA 20 KV ; 
- 1 post de transformare aerian nou 20/0,4 KV – 400 KVA amplasat în zona  de dezvoltare urbană, pe str. 

N. Bălcescu ; 
 Cartier Schela Mare                

- LEA 20 KV ; 
- Amplificarea posturilor de transformare aeriene 20/0,4 KV (PT 3111 si PT 3049- str.  Targovistei) ; 

 Cartier Tuicani                    
- LEA 20 KV ; 
- Amplificarea postului de transformare aeriene 20/0,4 KV - PT 3103 str.  Eruptiei; 

Alte măsuri ce se impun : 
-  Reechilibrarea retelelor de 20 KV prin redistribuirea  sarcinilor electrice între posturile de transformare. 
- Repararea părtilor constructive ale unor posturi de transformare (ex: repararea acoperisului la PTz 3005 – 

Spital) si a tuturor posturilor trafo amplasate în foste centrale termice. 
 - Modernizarea posturilor de transformare vechi prin inlocuirea echipamentelor. 
 -  Desfiintarea constructiilor ilegale care obstructioneaza accesul la posturile trafo (ex: la PT 3148 – M. 

Eminescu), si a celor ce nu respecta distantele legale conf. Normatv PE 107, fata de liniile si constructiile electrice ( 
ex: piscina in zona ACR, amplasata sub liniile electrice) 

Iluminatul  public 
Măsuri ce se impun : 

 - Extinderea iluminatului exterior, de-a lungul strazilor secundare si a strazilor  nou create in zonele propuse 
spre dezvoltare, cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur de joasa presiune. - Cresterea nivelului de iluminare 
al suprafetei rulante (la cota străzii) prin echipare cu corpuri de iluminat eficiente, cu randament sporit. 
 Se propune înlocuirea în zona centrală a orasului a iluminatului clasic cu iluminat solar (cu celule 
fotovoltaice). Acest sistem este independent de sursele electrice clasice, si nu necesită costuri de exploatare si  
intretinere. 
  

3.11.2. Retele de apă potabilă 
Configuratia retelei de distributie a municipiului Moreni, a cărei reabilitare este în curs de finalizare, este în 

cea mai mare parte de tip inelar, fapt ce-i asigură o funcţionare corespunzătoare si în situatia unor avarii la 
conductele de distributie. 

Conform PE. 527/2008 - REABILITAREA SISTEMULUI  DE ALIMENTARE CU APA A MUNICIPIULUI 
MORENI - reteaua de distributie reabilitată a fost înlocuită cu conducte din polietilenă de înaltă densitate PE-100, 
Pn6 pe  o lungime de 34.347 m.  
 Măsuri ce se impun : 

- Sursa Paltinu asigură un debit pentru municipiul Moreni de Qzimax=120L/s, iar înmagazinarea apei si 
compensarea orară se face în două rezervoare existente pe dealul Bana, având capacitatea  2 x 2 500mc. Deoarece 
cele două rezervoare amintite vor reprezenta singura sursă de alimentare cu apă, este necesar ca beneficiarul 
(Primăria Moreni) împreună cu administratorul sistemului, să realizeze expertiza tehnică a rezervoarelor, să se 
asigure de starea bună de functionare a acestora si că ele pot asigura stocarea volumelor de compensare si 
incendiu, monitorizându-se permanent calitatea apei livrate de sursa Paltinu.  
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- Rezervorul de 30mc. situat pe dealul Plaiului din care se alimentează zona înaltă a străzilor Romana 
si Plaiului fiind din metal şi având o stare avansată de uzură, coroborat si cu debitul mic al statiei de pompare ce îl 
alimentează (8mc/h), necesită alocarea unor fonduri în vederea reabilitării si extinderii debitului statiei de pompare si 
a capacităţii de acumulare a rezervorului existent, pentru a permite stocarea rezervei intangibile de incendiu. 

- Realizarea unei statii de hidrofor SH1 pentru alimentarea consumatorilor din cartierele Schela 
Mare,Ţuicani si Pleaşa, prevazută în proiectul de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă.  Statia va fi echipată 
cu trei pompe centrifugale multietajate (2+1) actionate de convertizor de frecvenţă si va lucra în regim de recuperare 
a presiunii disponibIle în reteua din care se alimentează. 

Aceasta permite alimentarea la o presiune normala (max. 6 bar.), în conditii de siguranţă a consumatorilor 
din imediata vecinătate a statiei.  

Caracteristicile grupului de pompare: 
Qtot. grup=35l/s; Hpompare=60mCA ; P=3X18,5KW., 

- În perioada imediat urmatoare vor trebui asigurate fonduri pentru trecerea la reabilitarea retelei 
actuale de distributie din cartierele Schela Mare,Ţuicani si Pleaşa, aflată în stare necorespunzătoare. Aceasta va 
trebui înlocuită cu o retea nouă realizată din conducte din PEHD PE 100, Pn=6bar, îngropate în pământ în lungul 
tramei stradale existente. Conductele vor avea diametre exterioare de minim 100mm pentru a putea asigura si 
functionarea unor hidranti de incendiu amplasati la distante de maxim 100m între ei. Va fi necesară si schimbarea 
bransamentelor existente cu unele noi din PEHD, având diametre Dn 32x2,0mm sau 63x2,5mm dupa caz. 
Bransamentele se vor termina la limita proprietăţilor private cu cămine de apometru. 
 

 3.11.3. Retele de canalizare 
Canalizarea pluvială 
În municipiul Moreni există o retea de canalizare pluvială cu descărcări în râul Cricovul Dulce pe drumul cel 

mai scurt. O dată cu realizarea colectorului amplasat pe str. Panduri si a gurii de descărcare aferente, se poate 
considera că reteaua de canalizare pluvială actuală este satisfăcătoare. Se impune necesitatea identificării zonelor 
colmatate sau eventual deteriorate pe portiuni  si luarea de măsuri pentru aducerea la starea optimă de functionare. 
 Canalizarea menajeră 

Faţă de situatia prezentată se propun următoarele măsuri:  
-identificarea zonelor colmatate, eventual deteriorate  si aducerea lor la starea iniţială; 
-reabilitarea actualei statii de epurare conform proiectului existent si monitorizarea permanenta  a noilor 

parametri obtinuţi în urma reabilitării staţiei de epurare. 
 -deoarece în urma reabilitării retelei de alimentare cu apă a cartierelor Pleaşa, Schela Mare si Ţuicani se va 
normaliza alimentarea cu apă a consumatorilor din aceste cartiere, se impune găsirea unor solutii financiare pentru 
proiectarea si construirea unor retele subterane de canalizare menajeră pe toate străzile ce au apă curentă. 
  

3.11.4. Sisteme de producţie si furnizare a energiei termice 
 Sistemul centralizat de productie si furnizare a energiei termice, cu centrale termice sau punctele termice de 
zonă a fost abandonat trecându-se la sisteme de încălzire individuală, bazate pe gaze sau energie electrică şi 
centrale murale sau sobe cu diverşi combustibili. 

Acest tip de consumatori detin o pondere însemnată din totalul consumatorilor de energie termică din arealul 
municipiului Moreni. Numărul lor este în continuă creştere prin aparitia de noi constructii pentru locuinte individuale, 
obiective de stat sau private, si cuprinderea apartamentelor din locuintele colective care s-au debranşat masiv de la 
sistemele centralizate de producere si furnizare a energiei termice. 

Fata de stadiul actual de dezvoltare al localităţii, sistemul de producere a energiei termice mentionat poate fi 
apreciat drept multumitor si pentru perioada de perspectivă de 15-20 ani. 
 

          3.11.5.Retele de gaze 
Realitatea ultimilor 10-12 ani arată tendinţa clară a consumatorilor de gaze naturale de pe raza municipiului 

de a folosi aproape în exclusivitate această variantă pentru producerea energiei termice şi a apei calde menajere. 
In municipiul Moreni gazele naturale sunt folosite pentru incalzire, preparat hrană, preparat apă caldă 

menajeră şi consum tehnologic (industrial). 
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Municipiul Moreni este deservit de reţele gaze naturale care acoperă practic aproape toată trama stradală pe 
care sunt amplasate locuinţe, agenţi economici şi instituţii publice. 

În general aproximativ 25% din reţeaua de distribuţie şi branşamente are o vechime ce depăşeşte 25 de ani, 
fapt care duce la necesitatea operării unor remedieri şi revizii. 

Reţelele de distribuţie, vorbind despre cele uzate fizic şi moral (25%), sunt dezechilibrate din punct de 
vedere hidraulic, ceea ce produce multe dificultăţi în asigurarea presiunii şi debitului necesar la consumatori, chiar şi 
în condiţii normale de livrare a gazelor din sistemul naţional. 

Dimensionarea iniţială a reţelelor de distribuţie a fost făcută fără să se ţină seamă de ritmul de dezvoltare a 
municipiului. 

În cartierele de locuinţe existente, alimentate cândva cu energie termică din centrale termice sau punctele 
termice de zonă, reţelele de distribuţie gaze sunt în prezent dezechilibrate. O parte din apartamente nu mai sunt 
racordate la sursele centralizate de energie termică (CT) ele având centrale termice proprii. 

Efectele acestor dezechilibrări devin acute în perioada de iarnă când apar şi probleme de livrare gaze 
naturale în sistemul naţional, neţinând  cont de necesităţile localităţilor respective. 

Acţiunea de înlocuire şi de remediere a reţelelor existente se face independent de necesităţile consiliului 
municipal. 

Datorită faptului că folosirea gazelor naturale şi vehicularea lor prin instalaţii uzate fizic, neadecvate şi fără 
supraveghere poate produce explozii sau accidente cu victime umane, activitatea de întreţinere şi exploatare se 
impune a fi practicată de către personal calificat şi autorizat pentru acest tip de lucrări şi se propune continuarea 
înlocuirii lor. 

Ar trebui reconsiderată toată reţeaua de distribuţie gaze, conform situaţiei existente şi a tendinţelor viitoare 
de dezvoltare şi pe baza unei strategii clare privitore la sistemul de încălzire.  

Fata de cele prezentate, Consiliul Local va trebui să ceară distribuitorului de gaze naturale “DISTRIGAZ 
SUD” reabilitarea sistemului de distributie a gazelor pe raza municipiului. Aceasta va trebui coroborată cu 
executarea lucrarilor la celelalte retele edilitare subterane (apă, canal, electricitate, etc.) si va avea de realizat cel 
putin două obiective importante: 

- înlocuirea conductelor îngropate vechi de peste 25 ani şi aflate în stare avansată de uzură cu unele noi 
realizate din PEHD. 
 - înlocuirea bransamentelor existente, la consumatorii  existenti, cu unele noi din PEHD (se recomandă 
urmărirea înlocuirii sistemului de măsurare actual - contoare volumetrice - cel putin neechitabil, cu contoare de 
energie, care să pună de acord sistemul de plată a gazelor (Lei/KW), cu parametrii energetici ai gazelor furnizate de 
sistemul de distributie - aceasta fiind reglementarea europeană în domeniul măsurării si a preturilor gazelor naturale. 

 

 3.11.6.Retele de telecomunicatii 
 Pentru noile dotări urbane prevăzute în aceste zone se propun următoarele lucrări: 

 - Mărirea capacităţii centralei telefonice existente ; 
 - Extinderea si modernizarea liniilor de telecomunicatii ; 
 - Racorduri telefonice aeriene la fiecare obiectiv nou. 

  

 3.11.7.Sistemul de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere 
 In concepţia moderna un deşeu este un subprodus al activităţilor umane care conţine in el valori materiale 
importante ce trebuie recuperate in proporţie cat mai mare cu scopul final al asigurării dezvoltării durabile. 

Ţinta unui management integrat al deşeurilor este minimizarea producerii de deşeuri. Aceasta ţinta poate fi 
atinsa prin transformarea populaţiei din « producători de deşeuri » in « operatori activi de mediu », prin educarea 
cetăţenilor si agenţilor economici in direcţia unei atitudini active în rezolvarea problemelor de mediu aferente 
propriului habitat. 
 Definirea si in special punerea in practica a unui management integrat al deşeurilor este in prezent o 
problemă dificilă si acţiunea presupune cunoaşterea în detaliu a problematicii locale a deşeurilor, a condiţiilor 
sociale, a infrastructurii existente si nu în ultimul rând a preluării critice si bine analizate a experienţei din ţările 
avansate economic. 
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Municipiul Moreni face parte din  Asociaţia “Reabilitarea colectării, transportului, tratării si prelucrării 
deseurilor solide în judetul Dâmbovita, România”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local, alături de Consiliul 
Judeţean Dâmboviţa şi toate Consiliile locale municipale, orăsenesti şi comunale din judeţul Dâmboviţa.  

Scopul proiectului a fost de a dezvolta infrastructura de mediu în vederea îmbunătăţirii, protejării şi menţinerii 
calităţii mediului în judeţul Dâmboviţa. 

Prin proiectul ISPA “Reabilitarea colectării, transportului, tratării si depozitării  deşeurilor solide în judeţul 
Dâmboviţa” s-au realizat 2 depozite ecologice, respectiv Târgovişte–Aninoasa (pentru localităţile situate în partea de 
Nord a judeţului) şi Titu (pentru localităţile situate în partea de Sud a judeţului), numărul locuitorilor arondaţi pe cele 
două zone fiind sensibil egal cu aproximativ 250.000 locuitori fiecare.  

Prin proiectul ISPA s-a propus realizarea unui sistem de gestiune a colectării deşeurilor la nivel judeţean, 
inclusiv toate elementele necesare pentru a asigura un sistem de gestiune a deşeurilor modern, în concordanţă cu 
principiile de protecţie a mediului, cu principiile de dezvoltare şi cu cerinţele europene şi internaţionale din domeniul 
gestiunii deşeurilor. 

În municipiul Moreni au fost construite prin Proiectul ISPA “Reabilitarea colectării, transportului, tratării si 
depozitării  deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, un număr de 14 puncte de precolectare, gospodăriile populaţiei 
primind gratuit pubele de 120 l.   

Firma de salubrizare S.C. „Supercom” S.A. asigură colectarea şi transportul deşeurilor menajere de la  toate 
gospodăriile din municipiu şi le transportă la Centrul de Gestionare a deşeurilor de la Aninoasa.  

De asemenea prin proiectul mai sus menţionat au fost închise toate depozitele de deşeuri neconforme sau 
întâmplătoare. 
 

 3.12. Protectia mediului si apărarea împotriva riscurilor naturale si antropice 
Măsurile şi acţiunile pentru protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului trebuie să respecte principiile 

generale ale sistemului integrat al managementului de  mediu şi anume: 
• principiul precauţiei în luarea deciziilor; 
• principiul prevenirii; 
• principiul utilizării durabile a resurselor naturale; 
• principiul poluatorul plăteşte; 
• principiul precauţiei în luarea deciziilor; 
• principiul prevenirii riscurilor ecologice; 
• principiul conservării biodiversităţii; 
• acordarea unei priorităţi sporite poluanţilor care dăunează sănătăţii populaţiei; 
• reconstrucţia ecologică a zonelor degradate. 

 

 3.12.1. Recomandări privind reducerea poluării atmosferice 
• Diminuarea emisiilor specifice de poluare atmosferică din surse punctiforme prin  

implementarea măsurilor propuse în programele de conformare ale agentilor economici; 
• Reducerea impactului emisiilor din trafic asupra calităţii atmosferei prin costruirea de trasee 

ocolitoare pentru autovehiculele de mare tonaj; 
• Aplicarea măsurilor de reducere a emisiilor poluante în sectorul industrial, mai ales cel al 

construcţiilor de maşini, la operaţiuni precum: 
 - Recuperarea acidului cromic ; 
 - Recuperarea vaporilor de acizi de la decapare ; 
 - Reducerea emisiilor de COV (compusi organici volatili) ; 

• Realizarea sistemului de cogenerare la instalaţiile ce folosesc abur viu ; 
 

3.12.2. Recomandări privind reducerea poluării apei potabile   
• Reabilitarea statiei de epurare a municipiului Moreni ; 
• Construirea unei aducţiuni da apă de munte din sursa „7 izvoare” ; 
• Reabilitarea rețelelor ce au aparținut întreprinderilor petroliere din zonă; 
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3.12.3. Recomandări privind reducerea poluării apei datorită agentilor economici 
• Implementarea măsurilor asumate în programele de conformare de  agentii economici ; 
• Optimizarea  preepurarii apelor uzate pentru agentii economici; 
• Stabilirea parametrilor relevanţi de calitate pentru apa destinată consumului uman ; 
• Asigurarea permanenta a monitorizării asupra calităţii apei destinate consumului 
• Asigurarea ca toate măsurile necesare de remediere să fie luate pentru a se restabili  

calitatea apei care nu este corespunzatoare valorilor parametrilor de calitate  
• Interzicerea folosirii apei care constituie un pericol potenţial pentru sănătate; 
• Asigurarea ca substanţele sau materialele folosite la tratarea sau distribuţia apei destinate 

consumului uman nu vor diminua protecţia sănătăţii publice; 
 

 3.12.4. Recomandări privind reducerea riscurilor de poluare a solului 
• Implementarea masurilor asumate în programele de conformare ale agentilor economici cu impact 

semnificativ asupra mediului; 
• Amenajarea de puncte de precolectare a deseurilor menajere, sortate pe categorii diferite (carton, 

plastic, sticla, metal) prin aplicarea tuturor prevederilor proiectului ISPA “Reabilitarea colectării, transportului, tratării 
si depozitării deşeurilor în judetul Dâmboviţa” ; 

• Amenajarea spatiilor de depozitare a deseurilor verzi rezultate din gradini şi parcuri ; 
• Implementarea sistemului de depozitare a deseurilor electrice si electronice prin constientizarea 

populatiei municipiului Moreni, a asociatiilor colective si a producatorilor de DEEE privind existenta unui punct de 
colectare a DEEE-urilor în municipiu ; 

 

 3.12.5. Recomandări privind reducerea poluării datorate traficului rutier 
• Diminuarea  emisiilor  de  poluanţi   provenite  din  gazele  de  esapament  prin limitarea în trafic 

a prezentei autovehiculelor cu randamente de combustie slabe ; 
• Intensificarea actiunilor de control în trafic a emisiilor la esapament ; 
• Fluidizarea traficului rutier prin constrirea drumului de centură a orasului ; 
• Intocmirea hărţii nivelului de zgomot a orasului ; 
• Crearea unei perdele de protectie de-a lungul căilor de transport si întreţinerea spatiilor verzi 

existente ; 
• Implementarea unui sistem eficient de monitoring (supraveghere); 
• Folosirea mijloacelor tehnice de combatere a poluării şi a emisiilor de poluanţi, care presupune 

utilarea întreprinderilor cu instalaţii antipoluante de reţinere şi captare a pulberilor (separatoare, precipitoare 
electrostatice, scrubere, filtre), a gazelor şi vaporilor toxici (dispozitive de neutralizare, comprimare, lichefiere); 

• Perfecţionarea motoarelor cu ardere internă, trecerea lor la combustibili mai puţin poluanţi (de 
exemplu: metan, hidrogen etc.); 

• Utilizarea ca agent termic a gazelor naturale, a energiei electrice; 
• Amenajarea a cât mai multe zone verzi; 
• Reglementarea traficului rutier în vederea evitării aglomeraţiilor de autovehicule. 

  

 3.12.6. Recomandări privind reducerea poluării datorate urbanizării mediului 
• Imbunătăţirea microclimatului urban prin cresterea suprafetei ocupată de zona verde şi amenajarea de 

noi spatii verzi, perdele de protectie stradală, în cadrul programului de ecologizare a municipiului Moreni ; 
• Asigurarea unui sistem eficient de salubritate prin colectarea selectivă a deseurilor; 
• Monitorizarea poluării atmosferice (datorata traficului rutier si poluării industriale) prin  

implementarea unui sistem electronic de control si avertizare la sursă ; 
• Adoptarea de măsuri eficiente pentru reducerea poluării sonore si vibratiilor datorate  

traficului rutier si activităţii industriale; 
În mod specific, creşterea suprafeţei de spaţiu verde se realizează şi pe baza : 
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- realizării cadastrului imobiliar si edilitar si constituirea băncii de date urbane a municipiului Moreni, 
proiect finantat de MDRT si care este realizat în proportie de 70%.  

-  reactualizării PUG–ului, care va avea în vedere expres spatiile verzi, cu prevederile legale speciale si 
reglementări privind procentul de ocupare a terenului intravilan.  

      -  executării anuale a lucrărilor curente de întretinere spatii verzi: (parcuri, scuaruri, aliniamente), precum 
şi a plantării de pomi (350 buc / an) şi de material floricol. 

      -  amenajare parc cu echipamente de fitness in spaţiu deschis. 
      -  obiective  punctuale pentru  extinderea  suprafetei  spatiilor verzi:  

o amenajare spatiu verde si zona de agrement - Nisipoasa; 
o reabilitare străzi, trotuare, spatii verzi, creare piste biciclete si culoare ocolitoare pentru circulatie 

interurbana planul  integrat  de  dezvoltare  urbana  al  municipiului;  
o amenajare spatiu verde - zona Islaz Trifoaie;  
o amenajare spatiu verde - zona Sângeriş;  
o amenajare spatiu verde -  zona Pâscov. 

  
3.12.7. Recomandări privind obiectivele educaţiei de mediu: 

• Menţinerea şi îmbunătăţirea calitataţii mediului, să prevenim problemele mediului în 
 viitor pe de o parte, educaţia de mediu înseamnă informarea şi sporirea cunoştinţelor elevilor despre mediul 
înconjurător ; 

• Pe de altă parte, educaţia de mediu sporeşte conştientizarea problemelor şi înţelegerea valorilor 
personale prin „descoperirea” atitudinii şi înţelegerii, ajutându-i pe elevi să-şi evalueze şi să-şi clarifice sentimentele 
în ceea ce priveşte mediul şi cum contribuie ei înşişi la rezolvarea problemelor acestuia.  

• Educaţia de mediu este şi practică, în sensul învăţării unor lucruri cum ar fi plantarea unui copac până 
la reducerea consumului sau cum să trăim producând un impact negativ cât mai mic asupra mediului.   

 

În mod specific, educaţia de mediu accentuează aceste cinci obiective: 
• Conştientizarea: ajută oamenii să capete o înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi 

problemele lui, le dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de a deosebi stimulii, de a procesa, rafina şi extinde aceste 
percepţii, contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte. 

• Cunoaşterea: ajută oamenii să capete o înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, 
interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar şi cum pot fi rezolvate problemele 

• Atitudinea: ajută oamenii să capete un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi 
devotamentul de a participa la menţinerea calităţii mediului. 

• Deprinderile: ajută oamenii să capete abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor 
mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor acestuia. 

• Participarea: ajută oamenii să capete experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, în 
vederea acţiunilor pozitive şi bine gândite pentru rezolvarea problemelor. 

Recomandări privind educatia ecologică a populatiei : 
• Intocmirea de  proiecte  de promovare care să cuprindă actiuni de constientizare a populatiei privind 

necesitatea protectiei mediului înconjurător, în colaborare cu institutiile de învăţământ mediu si universitar; 
• Participarea populatiei la iniţierea şi implementarea actiunilor de adoptare a programelor si proiectelor 

comunitare; 
• Informarea cât mai corectă a populatiei municipiului Moreni privind rezultatele şi cerinţele în 

implementarea proiectului ISPA-deseuri; 
 

3.13. Analiza SWOT 
 Scopul acestei lucrări este de a contribui, prin descrierea situaţiei curente în municipiul Moreni din punct de 

vedere social, economic şi de mediu, la elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Moreni pentru perioada 
2014-2024, în contextul finalizării pregătirilor naţionale şi regionale pentru noua perioadă de programare europeană. 
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 3.13.1. Dezvoltare urbanistică  
Puncte tari Oportunităţi 

- oraş atractiv (centru petrolier de tradiție, cu industrie încă 
funcțională, comerț și servicii bine articulate) 
- investiţii constante în construirea de locuinţe şi renovarea 
locuinţelor existente ; 
- tipul de locuinţă cu mare răspândire în municipiu este 
constituit de apartamentele de bloc ; 
- locuinţe construite din materiale durabile, expertizate și 
care au trecut cu brio proba de foc a cutremurelor de 
intensitate peste medie ; 
- grad mare de echipare cu instalaţii centrale de alimentare 
cu apă potabilă, racorduri la sistemul de canalizare şi 
curent, sisteme termice individuale pe gaz  
- creştere puternică a pieţei private de locuinţe (case 
pentru una sau mai multe familii) ; 
- rezultate vizibile în reabilitarea privind izolarea termică a 
clădirilor şi blocurilor şi renovarea faţadelor acestora ; 
- idei creative pentru susţinerea renovărilor din centrul civic 
prin investiții private și readucerea vieții acolo, centrul fiind 
un punct central de întâlnire şi comunicare; 
- există un început al reorganizării oraşului prin proiecte de 
planificare pe termen lung (drenare râu, ocolitoare); 
- județele Regiunii Sud Muntenia ocupă locul 2 la nivel 
național în privința fondului de locuințe, ceea ce relevă 
îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației ; 
- pondere foarte mare a locuințelor aflate în proprietate 
privată (aproape 98 %) ; 
- spaţii verzi generoase şi folosirea chiar a celor mai mici 
suprafeţe de teren pentru înierbare şi locuri de joacă) ; 
- poziţia geografică în zona subcarpatică face ca 
localitatea să deţină resurse importante de petrol, sare, 
lemn, material de construcţii; 
- situarea la jumătatea distanţei dintre Carpaţi şi Câmpia 
Română, într-un interfluviu favorabil locuirii; 
- existența a numeroase mențiuni despre deosebita 
activitate culturală, ca şi prin multe acţiuni remarcabile 
desfăşurate de aici în plan politic şi economic; 
- caracteristicile reliefului permit dezvoltarea turismului şi a 
sporturilor extreme; 
- distanţa redusă până la două centre urbane importante: 
Târgovişte şi Ploieşti; 
- distanţa redusă până la DN 1 și viitorul traseu al 
autostrăzii Ploiești – Brașov; 

-Tradiția Moreni-ului ca : 
    -loc de viaţă – locuit din vremuri străvechi; 
    -centru economic – ca principal pol strategic al 
judeţului și a întregului areal al văii Cricovului Dulce; 
    -centru polarizator – valorificând potenţialul 
economic şi acordând atenţie calităţii factorilor de 
mediu; 
- Existența a numeroase programe cu finanțare 
autohtonă și comunitară cu focusare pe dezvoltare 
urbană, precum și pe valorile culturale imateriale; 
- conturarea unor culoare de dezvoltare către centrele 
urbane Târgovişte şi Ploieşti; 
- 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 infrastructure; 
- legislatie adecvată în domeniul locuinței și a 
locuințelor sociale și a celor pentru tineri ;  
- adaptarea la realități a reglementărilor urbanistice din 
noul PUG (inclusiv în ceea ce privește zonificarea 
funcțională și restructurarea funcțională); 
- există încă rezerve de teren neutilizat sau destructurat, 
care poate fi reconvertit pentru dezvoltări (rezidenţial şi 
de afaceri) ; 
- accesibilitatea generală bună poate menţine zona 
atractivă ca punct de localizare a rezidenței, inclusiv 
fenomenele de „desprindere” din zona orașelor mari; 
- decizii strategice privind organizarea centrului oraşului 
(scoaterea circulației grele pe artera ocolitoare, 
amenajare faleză pietonală, parc, etc); 
- programe publice speciale de reabilitare şi linii de credit 
pentru municipalitate pentru străzi, drumuri adiacente, 
trotuare, iluminat, infrastructura tehnică şi mărirea 
fondului de locuinţe ; 
- posibilitatea transformării comunelor din arealul 
periurban în cartiere rezidențiale ; 
- experienţe avansate privind atragerea de fonduri 
europene (redactarea de proiecte, depunerea de cereri, 
implementare) ; 
- construirea de locuinţe sociale ; 
- utilizarea intenţiilor de reamenajare de situri 
industriale părăsite cu atractivitate arhitectonică ; 

Puncte slabe     Ameninţări 
- discrepanţe de dezvoltare între centru şi cartierele 
istorice periferice; 
- mediu construit eterogen din punct de vedere al 
densităţii, tipologiei clădirilor, înălţimii şi stilului; 

- lipsa unei documentații de urbanism, urmată de un 
master-plan care să prefigureze dezvoltarea viitoare; 
- riscurile de alunecări de teren specific zonei 
subcarpatice; 
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- accesibilitate medie spre scăzută la principalele 
obiective economice din municipiu și împrejurimi; 
- întârzierea conectării localităţii la culoarele naţionale de 
dezvoltare; 
- pieţele publice deficitar amenajate, cu un mobilier urban 
vetust și în mare parte neadecvat; 
- spațiul public urban este degradat în special în zonele 
intrarezidențiale (în jurul blocurilor de locuințe); 
- înregistrarea unui proces lent de dezurbanizare, ca 
urmare a scăderii populației urbane a municipiului ; 
- o problemă masivă o reprezintă lipsa locurilor de 
parcare, ceea ce conduce la o situaţie haotică a locurilor 
de parcare în unele cartiere și zona centrală ; 
- lipsa de ordine, curăţenie şi igienă în cartierele izolate  
- nu există limite administrative pentru cartiere ; 
- respectarea deficitară de către proprietarii de clădiri 
monument a normelor şi reglementărilor în construcţii, 
posibilităţi reduse de influenţă din partea administraţiei, 
prea puţine restricţii şi sancţiuni prevăzute ; 
- clădiri neocupate în noile cartiere de locuinţe, din cauza 
crizei economice şi financiare ; 
- cerere mare şi nesatisfăcută privind construcţia de 
locuinţe sociale (foarte multe cereri); 
- nivel ridicat al preţurilor, ratele ridicate pentru împrumuturi 
pe piaţa imobiliară, care limitează accesul (mai ales al 
tinerilor) la locuinţe, case şi terenuri ; 
- suprafaţa medie de locuit pentru o persoană se află sub 
media UE ; 
- într-o locuinţă trăiesc până la trei generaţii ; 
- lipsuri ale planurilor anterioare de urbanism în cartierele 
cu blocuri şi case datorită spaţiului strâmt ; 
- datorită diferenţelor dintre blocuri şi case – un simţ 
diferit al responsabilităţii pentru ordine şi curăţenie (legat 
de containerele pentru gunoi, locurile de joacă, spaţiile 
verzi, chiar și strada și trotuarul) ; 
-  lipsa unui sistem eficient de asigurări a locuinţelor 
împotriva dezastrelor şi calamităţilor ; 

- riscul de inundaţii în zonele joase; 
- schimbarea frecventă a legislatiei ;  
- posibila neadaptare la cerintele Uniunii Europene ; 
- sprijin redus din partea altor autorităţi publice 
centrale şi judeţene în domeniul locuirii ; 
- parteneriate public – privat în construcția de  locuințe 
ineficiente, încă în formare ; 
- creşterea numărului de autoturisme private în cartierele 
de locuit din centrul oraşului ; 
- reducerea potenţialul economic al oraşului ; 
- creşterea preţurilor pentru energie ; 
- creşterea peste medie a ratei natalităţii în rândul 
populaţiei rrome ; 
- posibilităţile reduse ale anumitor segmente de 
populaţie de a-şi rezolva problemele locuirii prin 
mijloace proprii, pot cauza o criză a locuințelor ; 

 
 3.13.2. Calitatea factorilor de mediu  

 Municipiul Moreni este situat în judeţul Dâmboviţa, în partea sa central estică, 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 înălţimile 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). 

Poziţia geografică i-a oferit o serie de avantaje: 
• în secolul XVI, era cunoscut prin morile de pe Râul Cricovul Dulce (menţionat 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 Târg-Floreşti-Băicoi-Plopeni-Blejoi-Valea Călugărească; 
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• se află pe şosea la 30 km de Târgovişte şi la 38 km faţă de Ploieşti, iar pe calea ferată la aproximativ 40 km 
faţă de cele două localităţi; 

• este o localitate tipică de contact între dealurile subcarpatice externe şi câmpia înaltă a Cricovului Dulce 
• din punct de vedere al aşezării geografice, este situat între paralela de 44°59’ latitudine nordică şi meridianul 

de 25°31’ longitudine estică; 
Puncte tari Oportunităţi 

- situarea aproape de centrul de greutate al judeţului, 
beneficiind de o poziţie geografică favorabilă, cu 
posibilităţi de comunicare cu centre economice 
importante; 
- terenul pe care urmează a se amplasa construcţii este 
în cea mai mare parte plan si stabil, chiar și cel cu 
denivelări importante sau situat în zonele de eroziune 
ale reţelei hidrografice; 
- este beneficiarul unui climat plăcut, unul dintre cele 
mai favorabile din ţară: Măgura Țuicanilor opreşte gerul 
şi vântul iarna, Valea Cricovului Dulce temperează 
canicula vara; 
- solurile sunt argiloiluviale brun-roşcate, cu orizont de 
humus de 20-40 centimetri, cu o bună fertilitate; 
- există numeroase şi mari rezerve de subsol neatinse: 
pietrişuri şi nisipuri, petrol şi gaze de sondă, sare, 
cărbune (lignit) care era extras în apropiere ; 
- caracteristicile reliefului şi varietatea peisajului permit 
dezvoltarea turismului; 
- existenţa preocupării comunităţii locale şi a autorităţilor 
faţă de diminuarea degradării mediului; 
- existenţa structurilor instituţionale de bază în domeniul 
protecţia mediului; 
- supravegherea constantă a stării mediului înconjurător; 
- îmbunătăţirea situaţiei de mediu este vizibilă: poluarea 
aerului, apei şi solului a scăzut (unităţi industriale au fost 
închise, modificări ale traficului); 
- există un Masterplan pentru ape la nivel judeţean ; 
- există deja implementate programe de dezvoltare 
privind managementul resurselor de apă şi 
managementul integrat al deşeurilor; 
- dorinţa cetăţenilor pentru natură, sănătate, hrană 
curată şi practicarea sportului, încurajate de o viaţă 
socială activă; 
- existenţa depozitului ecologic autorizat, firme 
autorizate pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor si 
o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea 
investiţională şi diversificarea activităţilor de gestiune 
integrată a deşeurilor municipale nepericuloase ; 
- Primăria deţine instrumente de planificare şi acţiune, 
financiare şi tehnico-economice, pentru o gestiune 
integrata a deşeurilor istorice si nou generate ; 
- educaţie privind mediul înconjurător în şcoli şi 
grădiniţe; 

- existenţa unei bogate reţele hidrografice, care permite 
realizarea de amenajări lacustre, faleză, promenade, 
pescuit, etc;. 
- existenţa în intravilan, dar și în extravilan de rezerve 
de teren disponibil, care ar putea reprezenta baza 
atragerii de investitori în vederea creării de spații de 
sport, agrement și loisir; 
- existenţa a numeroase programe cu finanţare 
autohtonă şi comunitară cu focusare pe reconversia 
terenurilor degradate, amenajări hidrotehnice, de spaţii 
verzi şi decontaminarea depozitelor şi haldelor 
accumulate istoric; 
- posibilitatea amenajării complexe a râului Cricovul 
Dulce, în corelare cu prezenţa Parcului central, Centrul 
Civic, etc.; 
- experienţă în aplicarea de proiecte finanţate 
international/naţional, în domeniul protecţiei mediului; 
- asocierea cu comunele din jur într-o Asociaţie de 
Dezvoltare Intercomunitară cu scop de realizare a unei 
artere de rocadă şi de regenerare a mediului; 
- extinderea colaborării şi implicarea organizaţiilor 
neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune de 
educaţie ecologică; 
- împădurirea terenurilor supuse eroziunii şi celor pe 
care nu se poate practică agricultura; 
- respectarea cadrului legal referitor la protecţia 
mediului; 
- agricultură ecologică. 
- posibilitatea dezvoltării durabile prin întrebuinţarea 
tehnologiilor şi tehnicilor avansate şi nepoluante ; 
- existenţa surselor de energie alternativă nepoluantă; 
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Puncte slabe     Ameninţări 
- dezvoltarea, conservarea şi valorificarea sub limita de 
suportabilitate a capitalului natural, în primul rând a 
resurselor naturale neregenerabile (ape, sol, aer, zone 
protejate); 
- restructurarea continuă şi extinderea fondului construit 
(industrie, căi de comunicaţie, construcţii, amenajări de 
mari proporţii, aşezări umane); 
- poluarea atmosferei cu pulberi sedimentabile emise de 
sursele din industrie; 
- poluarea atmosferei generată de traficul rutier; 
- poluarea atmosferei prin emisiile de compuşi organici 
volatili (depozitare carburanţi, utilizare solvenţi); 
- deversarea apelor uzate, insuficient epurate; 
- sistemul de canalizare învechit şi uzat; 
- deversarea de ape uzate necorespunzătoare, din 
punctul de vedere al calităţii, în reţeaua de canalizare; 
- poluarea apei de suprafaţă cu ţiţei şi apă sărată, în 
arealul de activitate al Schelei Petroliere Moreni; 
- expunerea continuă la nivele ridicate de zgomot de 
fond pe tot parcursul zilei ;  
- suprafeţe de teren importante caracterizate printr-o 
stare de degradare, neutilizate şi fără perpective reale 
de dezvoltări rezidenţiale sau economice în viitor; 
- degradarea continuă a mediului antropogen şi urban 
construit, a spaţiilor publice şi a mediului natural; 
- infrastructura de alimentare cu apă potabilă este 
învechită în unele zone; 
- inexistenţa unui program public de monitorizare a 
calităţii apei potabile pentru sursele individuale; 
- insuficienţa sistemelor de epurare şi a unor sisteme de 
canalizare adecvate în multe zone; 
- suprafaţa totală de spaţii verzi extrem de redusă; 
- pieţele publice sunt deficitar amenajate, cu un mobilier 
urban redundant. Reabilitarea lor ar crea spaţii de 
socializare şi relaxare pt. locuitori şi vizitatori; 
- existenţa unor puncte de precolectare a deşeurilor 
necorespunzătoare, fără colectare selectivă la sursă; 
- mijloacele grele de transport poluează aerul din oraş si 
distrug carosabilul; 
- lipsa de amenajări şi consolidări ale malurilor râului 
Cricovul Dulce, cu o zonă de promenade adecvată 
(inclusiv trasee de bicicletă); 
- monitorizarea insuficientă a activităţilor de vidanjare, 
transport, descărcare şi epurare a apelor uzate colectate 
în bazine vidanjabile ; 
- spaţii verzi şi perdele de protecţie insuficiente ; 
- conştientizarea aspectelor legate de mediul 
înconjurător este slab impregnată (se aruncă gunoi în 
natură, deşeuri şi reziduuri, inclusivîn în zone destinate 
turismului); 

- schimbarea frecventă a legislatiei ;  
- posibila neadaptare la cerintele Uniunii Europene ; 
- sprijin redus din partea altor autorităţi publice centrale şi 
judeţene în domeniul protejării mediului;  
- polarizarea manifestată de oraşele de rang superior 
din regiunea de dezvoltare şi din zonă (ma ales polul de 
creștere Ploieşti); 
- izolare relativă faţă de coridoarele majore de transport 
(paneuropene); 
- faţadele deteriorate şi eficienţa energetică redusă, cu 
generare de emisii de CO2 şi costuri ridicate de 
întreţinere pentru cetăţeni şi administraţia locală; 
- gradul redus de colectare a deşeurilor reciclabile şi 
slaba valorificare a acestora;  
- lipsa de pregătire pentru eventuale secete si încălzirea 
globală şi modificarea climei; 
- menţinerea conductelor din metal pentru transport gaze, 
produse petroliere şi apă sărată şi neînlocuirea cu 
conducte din materiale inerte la agenţii corozivi din sol; 
- intensificarea traficului; 
- menţinerea mentalităţii de indiferenţă faţă de protecţia 
mediului (mai ales la nivelul populaţiei adulte); 
- insuficienta implicare a tinerilor în probleme educative 
extracuriculare cu tematică de mediu ; 
- număr redus de ONG-uri active în domeniul protecţiei 
mediului; 
- inexistenţa unui sistem de monitorizare performant 
pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei în raport 
cu calitatea mediului; 
- insuficienţa fondurilor alocate pentru realizarea unor 
studii specifice relaţiei mediu-sănătate umană, cu 
utilizarea comună a ambelor tipuri de informaţii, în 
vederea cuantificării efectelor poluării factorilor de mediu 
asupra populaţiei; 
- insuficienta implicare a societăţii civile, în elaborarea 
unor programe şi proiecte fezabile pentru atragerea de 
finanţări nerambursabile oferite de Uniunea Europeană; 
- absenţa unor facilităţi bancare pentru finanţarea 
proiectelor in domeniul mediului; 
- dezvoltarea mediului economic fără a se ţine cont de 
puterea de absorbţie a mediului ambient; 
- folosirea pe scară tot mai largă a carburanţilor fosili; 
- congestionarea traficului şi poluarea excesivă a 
centrelor urbane; 
- degradarea solurilor prin procese de suprafaţă 
(alunecări de teren, ravinări, torenţi, spălarea areală prin 
precipitaţii); 
- schimbări climatice; 
- deversarea apelor uzate în apele de suprafaţă fără 
epurare prealabilă (locuinţe, agenţi economici); 
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 3.13.3. Dezvoltarea infrastructurii de transport  
 Dezvoltarea reţelei 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 desfăşurarea, 
fără probleme, a proceselor de producţie. 

Infrastructura de transport, aferentă municipiului Moreni, este determinată de condiţiile naturale (relief 
colinar), dar şi de cele antropice, acestea din urmă, manifestându-se favorabil sau restrictiv, asigurând legătura cu 
principalele zone funcţionale ale localităţii. Astfel, lungimea tramei stradale la nivelul oraşului a crescut de la 35 km 
în anul 1990, la 58 km în anul 2017, reprezentând 17,79% din lungimea străzilor orășenesti modernizate existente la 
nivelul judeţului Dâmboviţa. 

Principalele artere de circulaţie, la nivelul municipiului Moreni, sunt reprezentate de cele două drumuri 
judeţene DJ720 (Târgovişte-Floreşti) ce traversează localitatea de la V la E şi DJ710A (I. L. Caragiale-Pucioasa), ce 
se desfăşoară pe direcţia N-S.  

Cele două artere de circulaţie au rolul principal în preluarea traficului de călători şi mărfuri în mod special, 
fiind de importanţă economică majoră. De altfel, cele două artere de circulaţie preiau cea mai mare parte a traficului 
la nivelul municipiului Moreni.  

DJ 720 joacă rolul de arteră de legătură între drumurile naționale DN 72 şi DN 1A, asigurând tranzitul între 
cele două artere naţionale. 

Pentru stimularea dezvoltării economiei locale, sunt necesare măsuri de extindere şi modernizare a reţelei 
stradale existente, vizând atât creşterea capacităţii de transport, cât şi calitatea cuverturii asfaltice. 

Municipiul Moreni era deservit, până în urmă cu câţiva ani, de o linie de cale ferată, ce făcea legătura, prin 
intermediul reţelei feroviară naţională, cu municipiile Târgovişte şi Ploieşti. La momentul în care această linie era 
funcţională, erau transportaţi atât călători, cât şi volume importante de mărfuri, provenite de la unităţile economice, 
ce-şi desfăşurau activitatea pe raza municipiului. Treptat, traficul de călători a fost preluat de infrastructura rutieră, 
cel de mărfuri reducându-se progresiv, pe măsura restructurării activităţilor economice.  

Puncte tari Oportunităţi 
- existenţa unei infrastructuri în stare relativ bună, care 
asigură accesul în localitate; 
- situarea geografică în apropiere de centrul de greutate al 
judeţului, cu posibilităţi de comunicare cu centre economice 
importante; 
- proximitatea faţă de marii poli industriali (Bucureşti, Braşov, 
Ploieşti sau Târgoviște) poate contribui la integrarea agenţilor 
economici pe lanţurile de producţie regionale; 
- proximitatea faţă de marii poli industriali reprezintă un 
avantaj pentru producătorii locali prin prisma desfacerii mai 
facile a bunurilor; 
- prezenţa de-a lungul viitoarei şosele de centură (propusă 
prin PUG) a unor terenuri neocupate sau aparţinând fostelor 
platforme industriale ce pot fi folosite pentru amplasarea de 
noi unități industriale; 
- amplasare geografică avantajoasă, la confluenţa unor 
drumuri naţionale importante; 
- străzile principale din centrul municipiului, dar şi o parte din 
cele din cartiere, sunt într-o stare tehnica bună; 
- bulevardele principale ale municipiului beneficiază de 
trotuare bine dimensionate şi spaţii comerciale la parter de 
bloc, ce generează trafic de pietoni şi dezvoltare economică; 
- structura drumurilor este bună, peste 80% amenajate cu 
structură rutieră modernă (îmbrăcăminte asfaltică); 
- are elaborat şi aprobat un plan de mobilitate urbană; 

- existenţa sistemului de monitorizare video bazat pe 
instrumente inovative şi eficiente de management al traficului, 
care identifică soluţiile de decongestionare; 
- campanii de conştientizare a populaţiei locale care să 
vizeze dezvoltarea unui transport durabil; 
- creşterea mobilităţii populaţiei locale si atragerea unui 
număr mai mare de turişti pe toată perioada anului; 
- amplasarea intr-un loc central a unor: 
- hărţi explicative cu traseele si orarul vehiculelor care 
asigură transportul public de personae ; 
- hărţi explicative cu punctele de legătură cu alte mijloace de 
transport către zone de interes turistic ;  
- puncte de vanzare a materialelor promotionale ; 
- achiziţionarea de tehnologii noi privind captarea/ tratarea/ 
distribuţia apei; 
- tehnologii noi pentru modernizarea infrastructurii serviciilor 
de iluminat public, inclusiv cu implementarea de surse 
nepoluante (fotovoltaice, biogaz); 
- programe publice speciale de reabilitare şi linii de credit 
pentru municipalitate pentru străzi, drumuri adiacente, trotuare, 
iluminat, infrastructura tehnică; 
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Puncte slabe     Ameninţări 
- deficienţa majoră a reţelei rutiere din zona municipiului este 
generată de lipsa unei variante de ocolire, care să conducă la 
eliminarea din reţeaua urbană a traficului de vehicule de 
marfă aflate în tranzit, diminuând în acest fel externalităţile 
suportate de locuitori; 
- cursul râului Cricovul Dulce reprezintă o barieră naturală 
care traversează localitatea; 
-reţeaua stradală conţine numai trei structuri de traversare a 
râului Ialomiţa, amplasate de-a lungul căilor de infrastructură 
rutieră majoră (DJ 720 și DJ 710); 
- circulaţie îngreunată în centrul oraşului, datorată numărului 
mare de automobile, a arhitecturii oraşului si a insuficienţei 
locurilor de parcare; 
- la nivelul circulaţiei rutiere, există intersecţii care au 
probleme de organizare şi care cauzează ambuteiaje; 
- sunt probleme precum: treceri de pietoni slab marcate și 
semnalizate, lipsa limitatoarelor de viteză în apropierea 
trecerilor de pietoni, parcări insuficiente în zona centrală sau 
neamenjate, trotuare degradate, străzi degradate; 
- există artere caracterizate de incidenţă ridicată de 
producere a accidentelor, pe care se înregistrează valori 
ridicate ale fluxurilor de trafic, în orele de vârf de trafic adesea 
manifestându-se fenomenul de congestie;  
- înregistrarea, pe unele artere, a unor viteze medii de 
deplasare la orele de vârf de trafic sub 20 km/h; 
- la nivelul municipiului se resimte un deficit semnificativ de 
locuri de parcare. 
- nu există o infrastructură de transport public în comun; 
- lipsa unui drum expres către Târgovişte şi Ploieşti ; 
- dispariția legăturii de cale ferată care făcea legătura cu 
municipiul Ploieşti în Est şi Târgoviște în Vest; 
- reţeaua feroviară diviza teritoriul intravilan pe latura de Est, 
conducând la reducerea conectivităţii reţelei stradale urbane 
pe relaţia Est-Vest; 
- arterele majore de trafic şi intersecţiile principale generează 
nivel de zgomot peste limita admisă de lege; 
- infrastructura de transport locală neadecvată dezvoltării ca 
centru logistic zonal, fiind preferate cele urbane cu acces facil 
la drumuri cu câte 2 benzi pe sens; 
- nu este situat pe traseul unui coridor TEN-T Core, fiind 
situat pe un traseu rutier secundar, viitor drum expres; 
- la nivelul traficului rutier nu există un inel de circulaţie bine 
definit care să protejeze zona centrală; 
-infrastructura de piste de biciclete insuficient dezvoltată ; 

- polarizarea manifestată de oraşele de rang superior din 
regiunea de dezvoltare şi din zonă (Bucureşti, Braşov, 
Ploieşti, Piteşti); 
- izolare relativă faţă de coridoarele majore de transport 
(paneuropene); 
- schimbări politice care pot afecta relaţiile cu autorităţile 
judeţene şi pot îngreuna buna derulare a proiectelor şi 
strategiei de dezvoltare; 
- fragmentarea sistemului legăturilor socio- economice de o 
serie de obstacole naturale (râuri, pârâuri) sau antropice 
(şosele, cale ferată) a căror traversare presupune pasaje, 
poduri, viaducte etc. 
- degradarea continuă a mediului antropogen şi urban 
construit, a spaţiilor publice şi a mediului natural; 
- alternativele la deplasarea cu automobilele sunt reduse, iar 
transportul auto reprezintă principala sursă de poluare a 
aerului şi de poluare fonică. 
- discrepanţele mari de dezvoltare între centru şi cartierele 
periferice; 
- restructurarea unor zone funcţionale din municipiu şi mixul 
inadecvat de funcţiuni ale acestora; 
- rezervele de teren pot deveni insuficiente pentru nevoile de 
dezvoltare; 
- insuficiența resurselor bugetare - alocaţii insuficiente pentru 
întreţinerea, refacerea, modernizarea si extinderea 
infrastructurii rutiere locale si regionale ; 
- aglomerarea traficului datorită lipsei de alternative a 
traseelor ocolitoare; 
- poluarea excesivă datorată intensificării traficului urban; 
- creşterea numărului de accidente rutiere ; 
- scăderea în continuare a numărului de călători în cazul în 
care transportul public de persoane nu devine atrăgător şi nu 
oferă condiţii optime de deplasare ; 
 

 

 3.13.4. Dezvoltarea infractructurii edilitare (în principal apă și canalizare) 
 Alimentarea cu apă a municipiului Moreni se face din mai multe surse, cea mai importantă fiind sursa de 
suprafaţă Paltinu (jud. Prahova), aducţiunea având debitul maxim de 70 l/s şi lungimea de 19 km. Celelalte surse 
secundare sunt captările Iedera şi Podei, cu un debit de cca 30 l/s. Infrastructura este completată de 2 staţii de 
tratare a apei, prin clorinare (una pentru apa care vine din judeţul Prahova şi una la Podei), trei rezervoare pentru 
înmagazinarea apei (două de 2500 mc şi unul de 30 mc) şi o staţie de pompare, amplasată în Podei. Apa este 
distribuită gravitaţional, reţeaua de aducţiune având diametre cuprinse între 50-300 mm. 
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Puncte tari Oportunităţi 
- resursele de apă potabilă pe cap de locuitor în judeţul 
Dâmboviţa sunt peste media pe ţară ; 
- toate reţelele de apă realizate în ultimii 20 de ani sunt 
din material conforme; 
- s-au făcut investiţii în construirea şi renovarea de 
locuinţe şi echiparea lor corectă cu utilităţi; 
- grad mare de echipare cu instalaţii centrale de 
alimentare cu apă potabilă şi racorduri la sistemul de 
cexistenţa reţelei de alimentare cu apă; 
- reţele de alimentare cu gaze naturale și de alimentare cu 
energie electrică; 
- proiect pentru reabilitare şi extindere reţea de alimentare 
cu apă şi canalizare în derulare; 
- servicii de telecomunicaţii existente (poştă, telefonie, 
televiziune); 
- realizarea sistemului de supraveghere video, în vederea 
asigurării siguranţei cetăţenilor; 
- analizare şi curent, sisteme termice individuale; 
- există un început al reorganizării oraşului prin proiecte 
de planificare pe termen lung (alimentare cu apă şi 
canalizare, drenare râu, ocolitoare); 
- dezvoltarea prin creşterea fondului locuibil în construcţii 
realizate pe bază de iniţiativă privată, vizând creşterea 
confortului urban şi de locuire, precum şi o echipare cu 
instalaţii sanitare de calitate, reducerea regimului de 
înălţime a locuinţei şi individualizarea ei; 
- ponderea ridicată a imobilelor racordate la reţeaua de 
apă şi canalizare; 
- furnizarea apei potabile este în regim permanent; 
- nivelul de contorizare la livrările de apă potabilă se 
apropie de 100%; 

- creşterea atractivităţii oraşului pentru locuire, inclusiv prin 
calitatea apei; 
- legislaţie adecvată în domeniul parteneriatelor public-privat în 
realizarea de utilităţi (inclusiv apă- canal); 
- disponibilitatea fondurilor europene pentru realizarea de 
proiecte de investiţii (POR, finanţat din FEDR, pentru proiecte de 
infrastructură edilitare, de transport, spaţii verzi, etc.) 
- posibilitatea utilizării cât mai eficiente a surselor de finanţare 
prevăzute în programele de finanţare de la nivel naţional şi 
european (cadrul financiar 2014- 2020), în vederea creării de noi 
facilităţi funcţionale alimentării cu apă şi canalizării; 
- programe publice speciale de reabilitare şi linii de credit pentru 
municipalitate pentru străzi, trotuare, iluminat, infrastructura 
tehnică (inclusiv apă-canal) şi mărirea fondului locativ; 
- experienţe avansate privind atragerea de fonduri europene 
(redactarea de proiecte, depunerea de cereri, implementare); 
- achiziţionarea de tehnologii noi privind captarea/ tratarea/ 
distribuţia apei; 
- tehnologii noi pentru modernizarea infrastructurii serviciilor 
de iluminat public, inclusiv cu implementarea de surse 
nepoluante (fotovoltaice, biogaz); 

Puncte slabe     Ameninţări 
- spaţiul public urban (inclusiv reţelele de apă şi 
canalizare) este degradat în special în zonele 
intrarezidenţiale (în jurul blocurilor de locuinţe); 
- unele zone ale oraşului nu sunt racordate la sistemul 
de apă, canalizare şi gaze naturale; 
- infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare este 
uzată peste normal pe anumite porţiuni; 
- lipsa de ordine, curăţenie şi igienă în cartierele izolate ; 
- nu s-a adăugat nimic la capacitatea de epurare 
instalată, ţinând cont şi de cerinţele noilor norme şi 
ţintele integrării europene; 
- lipsuri ale planurilor anterioare de urbanism în 
prevederile de utilităţi în cartierele cu blocuri şi case, 
datorită spaţiului strâmt; 
- degradarea permanentă a instalaţiilor de apă-canal al 
imobilelor din zonele periferice, mai ales a celor preluate 
de la Petrom; 
- datorită diferenţelor dintre blocuri şi case - un simţ 
diferit al responsabilităţii pentru ordine şi curăţenie (legat 
de instalaţiile părţi comune, locuri de joacă, spaţii verzi, 

- schimbarea frecventă a legislaţiei; 
- posibila neadaptare la cerinţele Uniunii Europene ; 
- sprijin redus din partea altor autorităţi publice centrale şi 
judeţene în domeniul investiţiilor în instalaţii de apă şi canal; 
- înregistrarea unui proces lent de dezurbanizare, ca urmare a 
scăderii populaţiei urbane a municipiului; 
extinderea intravilanului conduce la necesitatea extinderii 
reţelelor de utilităţi, generând costuri mari pentru administraţia 
locală; 
- neracordarea tuturor locuinţelor la sisteme de colectare a 
apelor uzate poate conduce la poluarea pânzei freatice prin 
infiltrarea în sol a apelor uzate; 
- parteneriate public - privat în realizarea de reţele de utilităţi 
ineficiente, încă în formare ; 
- reducerea potenţialului economic al municipiului; 
- creşterea preţurilor pentru energie şi, pe cale de consecinţă, al 
preţului apei; 
- posibilităţile reduse ale anumitor segmente de populaţie de a-şi 
rezolva problemele utilităţilor aferente locuirii prin mijloace 
proprii, care pot cauza o criză a utilităţilor; 
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stradă şi trotuar); 
- lipsa reţelei de canalizare ape pluviale - şanţurile şi 
rigolele de scurgere a apelor pluviale existente sunt 
parţial colmatate; 
- rețeaua de iluminat public nu acoperă întreg teritoriul, 
este parţial învechită şi mare consumatoare de energie; 
- lipsa unui sistem eficient de asigurări a locuinţelor 
(inclusiv partea de alimentare cu apă şi canal) împotriva 
dezastrelor şi calamităţilor; 

- insuficienta implicare civică la nivelul comunităţii; 
- necesităţi neacoperite din buget privind crearea și/sau 
reabilitarea sau modernizarea utilităţilor publice urbane; 

 

 3.13.5. Activități economice  
Puncte tari Oportunităţi 

- situarea în apropierea centrului de greutate al judeţului, 
cu un cadru fizico-geografic favorabil dezvoltării unei 
aşezări umane, căilor de comunicaţii şi activităţilor 
economice; 
- există numeroase şi mari rezerve de subsol neatinse: 
pietrişuri şi nisipuri, petrol şi gaze de sondă, cărbune 
(lignit) care era extras în apropierea municipiului, etc.; 
- solurile sunt argiloiluviale brun-roşcate, cu orizont de 
humus de 20-40 centimetri, ceea ce le conferă o bună 
fertilitate pentru plantele de cultură; 
- potenţial agricol important, inclusiv pentru agricultura 
ecologică; 
- domenii de specializare bine conturate, stabile sau în 
creştere şi cu relevanţă la nivel naţional; 
- există o structura economică relativ echilibrată, în care 
sunt reprezentate aproape multe dintre ramurile 
economiei naţionale; 
- I.M.M.-urile deţin o pondere importantă din efectivul de 
personal şi din cifra de afaceri; 
- o largă acoperire cu servicii de internet mobil în toate 
zonele municipiului; 
- forţa de muncă bine pregătită, potenţial capabilă să se 
adapteze la diferite ramuri economice ; 
- majoritatea întreprinzătorilor sunt persoane cu studii 
superioare si există tendinţa de orientare către mici 
activităţi industriale, servicii industriale, servicii, turism; 
- cost încă relativ redus al forţei de muncă faţă de alte 
state ale Uniunii Europene ; 
- reducerea navetismului şi întoarcerea unei forţe de 
muncă calificate; 
- pondere însemnată a exporturilor (balanţa comercială 
pozitivă); 
- dezvoltarea intensă a sectorului comercial şi a 
sectorului de construcţii, aceste două domenii fiind 
reprezentate în totalitate de IMM-uri ceea ce determină o 
capacitate mare de adaptare la noi condiţii şi oportunităţi; 
- serviciile bine reprezentate numeric şi structural; 
- existența unor posibilităţi diversificate de agrement 
(crearea unei zone de agrement și organizarea 
Motocros-ului); 

- reconversia şi refunctionalizarea terenurilor degradate 
şi redarea terenurilor degradate şi abandonate 
comunităţii locale ; 
- crearea unui parc de energii regenerabile ; 
- crearea unei infrastructuri de transport locală şi 
construcţia unor trasee periferice cu acces la terenuri 
libere, în vederea creşterii atractivităţii investitorilor; 
- existenţa în extravilan de rezerve de teren disponibil 
care ar putea reprezenta baza atragerii de investitori; 
- existenţa a numeroase programe cu finanţare 
autohtonă şi comunitară cu focusare pe reconversia 
terenurilor degradate, amenajări hidrotehnice, de spaţii 
verzi şi decontaminarea depozitelor şi haldelor 
acumulate istoric; 
- valorificarea resurselor mari de energie regenerabilă 
(biomasă, micro-hidro, solar); 
- dezvoltarea unei conurbaţii facilitând dezvoltarea 
teritorială şi economică a municipiului Moreni ; 
- creşterea ponderii populaţiei ocupate în sector terţiar; 
-  rentabilizarea activităţilor din agricultură și silvicultură, 
dezvoltarea activităţilor economice conexe şi crearea de 
alternative economice în mediul cartierelor mărginașe  
- creşterea accesului populaţiei la tehnologia 
informaţiei şi serviciile de comunicaţii pentru a conecta 
societatea la progresele globale ; 
- înfiinţarea de parteneriate care să promoveze 
transferul de cunoştinţe şi inovarea ; 
-  sporirea nivelului de conştientizare cu privire la 
beneficiile practicilor prietenoase cu mediul 
înconjurător şi la gestionarea durabilă a resurselor 
naturale, pentru fermieri şi deţinătorii de terenuri. 
-  neutralizarea efectele schimbărilor climatice, prin 
folosirea de tehnologii inovative care să asigure un 
management eficient al resurselor naturale; 
-  creşterea atractivităţii pentru investitori, prin 
ameliorarea accesibilităţii (drum rapid, centură) ; 
- oportunităţi de finanţare din ciclul următor de 
programare (2014 - 2020); 
- crearea şi valorificarea brandului local Flacăra Moreni 
- rezerva pentru extinderea Parcului Industrial; 
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Puncte slabe     Ameninţări 
- Nivel PIB/locuitor redus faţă de municipiile învecinate, 
ceea ce indică un nivel antreprenorial şi un grad de 
dezvoltare economică mai scăzut; 
- existenţa unui proces pe termen mediu şi lung de 
dezindustrializare, prin diminuarea activităţii de bază a 
marilor întreprinderi (IMUT, Automecanica, Petrom, 
Fabrica de confecții), coroborat cu gradul încă redus de 
modernizare al industriei existente; 
- investiţii străine directe mai reduse comparativ cu 
municipiile din judeţele vecine şi lipsa capitalului economic 
pentru investiţii/dezvoltare în mediul privat; 
- nu sunt dezvoltate activităţi economice care generează o 
valoare adăugată ridicată şi care să cuprindă şi să 
valorifice forţă de muncă înalt calificată în domeniile IT şi 
în celelalte industrii creative; 
- pierderea unor arii de specializare bine conturate stabile 
şi cu relevanţă la nivel naţional (poduri rutiere și de cale 
ferată metalice, transportoare amfibii blindate, camioane 
multifunctional, confecții, etc.); 
- rata ridicată de migraţie externă după anul 2014 ; 
- slaba cooperare între universităţi, unităţi de cercetare- 
dezvoltare cu IMM-urile încetineşte transferul de tehnologii 
şi inovaţii în practica economică; 
- scăderea interesului pentru domeniul industrial din 
partea tinerei generaţii; 
- conectare economică cu piaţa europeană relativ 
scăzută, participare redusă a companiilor locale în 
diversele reţele de cooperare economică; 
- infrastructura de afaceri insuficient dezvoltată şi 
exploatată; 
- structuri şi sisteme slab dezvoltate pentru transferul de 
cunoştinţe şi inovare; 
- achiziţionarea de către unii transportatori de mijloace 
auto care nu corespund exigenţelor transportului modern; 
- mediu de afaceri neorientat puternic spre export, deşi 
statisticile indică dezvoltarea pe plan local a unor produse 
competitive pe pieţe externe; 
- slaba dezvoltare a activităţilor non-agricole generează 
dependenţa economică de agricultură a celor mai mulţi 
dintre locuitorii unor cartiere cu mod de viaţă rural; 
- grad scăzut de tehnologizare a agriculturii; 
- exploataţii agricole mici, neviabile economic; 
- forţa de muncă din activităţi agricole îmbătrânită ; 
- diminuarea efectivelor de animale - în special bovine şi 
porcine, corelat cu inexistenţa sistemelor publice de 
conservare a potenţialului genetic autohton; 
- lipsa unui sistem de colectare şi valorificare a 
produselor agricole la nivel local ; 

- existenţa a 4 poli de creştere (Bucureşti, Braşov, 
Ploieşti, Târgoviște) în cele 4 direcţii geografice ; 
- prezenţa fenomenului de muncă fără forme legale ; 
- accelerarea procesului de îmbătrânire a forţei de 
muncă active, care va conduce la presiuni suplimentare 
(pe termen lung) în economia locală ; 
- accentuarea fenomenului de migraţie externă, cu 
precădere a populaţiei tinere şi a celei înalt calificate; 
- concentrarea forţei de muncă în cadrul marilor 
companii locale creează o anumită vulnerabilitate pe 
piaţa muncii; 
- necorelări între oferta educaţională cu nevoile de pe 
piaţa muncii, participare scăzută a forţei de muncă la 
programe de formare continuă ; 
- nivelul redus de siguranţă rutieră; 
- creşterea disproporţiei între transportul auto şi 
transportul feroviar, cel din urmă inexistent; 
- menţinerea unui grad redus de absorbţie a fondurilor 
europene în dezvoltarea de activităţi economice; 
- izolare relativă faţă de coridoarele majore de transport 
(paneuropene); 
- ponderea crescută a populaţiei urbane aflată în risc de 
sărăcie sau de excluziune socială ; 
- costurile mari ale produselor de creditare; 
- slaba adaptare a fermelor în gestionarea riscurilor 
asociate cu condiţiile adverse de mediu. 
- menţinerea tendinţei descendente a numărului de 
cercetători şi centre de cercetare în toate domeniile ; 
- menţinerea unui nivel scăzut de calitate al 
consultanţei, ca sprijin pentru investitori (fermieri, 
meşteşugari, mici întreprinzători); 
- creşterea concurenţei produselor cu valoare adăugată 
mare provenite din pieţe externe şi a presiunii asupra 
sectorului de vânzare cu amănuntul; 
- volatilitatea preţurilor pentru produse agricole ; 
- costuri ridicate în transportul de mărfuri ce reduc 
eficienţa şi diminuează cererea de transport; 
- dependenţa unor investiţii extrem de importante pentru 
mediul de afaceri (şi nu numai) de decizii şi priorităţile 
stabilite la nivel central (spre ex. investiţii în 
infrastructura rutieră); 
- evoluţia pe pieţe externe a unor industrii importante 
pentru municipiu (ex. competiţie din partea 
producătorilor de pe pieţe asiatice în industria de 
confecţii, utilaj petrolier, bunuri de consum, etc.); 
- insuficienta informare şi educare a populaţiei pentru 
dezvoltarea durabilă a agriculturii, protecţia mediului; 
- concentrarea masivă a forţei de muncă în numai câteva 
companii majore din municipiu poate reprezenta un 
pericol; 
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 3.13.6. Locuirea  
Locuirea este un concept care, având ca unitate de bază locuinţa, cuprinde o arie mult mai largă de 

necesităţi si activităţi umane legate direct sau indirect de locuinţă, cum ar fi: infrastructura (drumuri, reţele), 
echipamente urbane (învăţământ, sănătate, cultură, sport, comerţ, spatii verzi, transport), serviciile, calitatea 
locuinţei (grad de dotare, diversificare) ca si consecinţele asupra mediului, în dubla determinare cu factorul social - 
comunitar. 

Locuirea este caracterizata de doua nivele de receptare: 
• nivelul de stare, în care locuinţa, ca o componentă de bază a sectorului locuirii, este percepută ca bun 

economic: mobilizator de resurse si eforturi productive, dar şi ca bun urban, adică element fizic esenţial în 
conformarea şi configurarea oraşului; 

• nivelul socio - comunitar de receptare, în ale cărui componente se disting : locuirea ca drept al fiecărui 
cetăţean la o locuinţă demnă si adecvată, precum si expresie a modului de viaţă reflectând nivelul de trai si stilul de 
viaţă al oamenilor şi al epocii; 

Puncte tari Oportunităţi 
- oraş atractiv (vechi centru economic, cu industrie încă 
funcţională, comerţ şi servicii bine articulate); 
- investiţii constante în construirea de locuinţe şi renovarea 
locuinţelor existente; 
- tipul de locuinţă cu cea mai mare răspândire în municipiu 
este constituit de apartamentele de bloc; 
- locuinţe construite din materii durabile, expertizate şi care au 
trecut cu brio proba de foc a cutremurelor de intensitate peste 
medie ; 
- toate clădirile identificate în urma cutremurelor de intensitate 
mai mare (1977,1986,1990) cu mici daune au fost expertizate 
și daunele remediate (blocul 18); 
- grad mare de echipare cu instalaţii centrale de alimentare cu 
apă potabilă, racorduri la sistemul de canalizare şi curent, 
sisteme termice individuale pe gaz; 
- creştere puternică a pieţei private de locuinţe (case pentru 
una sau mai multe familii); 
- rezultate vizibile în reabilitarea privind izolarea termică a 
clădirilor şi blocurilor şi renovarea faţadelor acestora ; 
- co-finanţarea reabilitării termice a unor blocuri de locuinţe 
prin fonduri UE ; 
- există un început al reorganizării oraşului prin proiecte de 
planificare pe termen lung (drenare râu, ocolitoare);  
- judeţele Regiunii Sud Muntenia ocupă locul 2 la nivel 
naţional în privinţa fondului de locuinţe, ceea ce relevă 
îmbunătăţirea condiţiilor de locuit ale populaţiei; 
- ponderea foarte mare a locuinţelor aflate în proprietate privată 
(aproape 98 %); 
- zone rezidenţiale legate între ele, cu integrarea facilităţilor 
sociale şi a celor pentru nevoi de zi cu zi (pieţe şi magazine 
mixte); 
- spaţii verzi numeroase şi folosirea chiar şi a celor mai mici 
suprafeţe de teren pentru înierbare şi locuri de joacă pentru 
copii); 
- dezvoltarea zonei de locuit prin creşterea fondului locuibil în 
construcţii realizate din iniţiativă privată, vizând creşterea 
confortului urban şi de locuire, plastica arhitecturală variată, 
finisaje şi echipare de calitate, reducerea regimului de înălţime 
a clădirilor de locuit, individualizarea locuinţei; 

- creşterea atractivităţii oraşului pentru locuire; 
- legislaţie adecvată în domeniul locuinţei şi a locuinţelor 
sociale şi a celor pentru tineri; 
- adaptarea la realităţi a reglementărilor urbanistice din 
noul PUG (inclusiv în ceea ce priveşte zonificarea 
funcţională şi restructurarea funcţională); 
- posibilitatea utilizării cât mai eficiente a surselor de 
finanţare prevăzute în programele de finanţare de la nivel 
naţional şi european (cadrul financiar 2014- 2020), în 
vederea creării de noi facilităţi funcţionale locuirii, precum 
şi modernizării celor existente; 
- accesibilitatea generală bună poate menţine zona 
atractivă ca punct de localizare a rezidenţei, inclusiv 
fenomenele de „desprindere” din zona oraşelor mari; 
- decizii strategice privind organizarea centrului oraşului 
(amenajare râu, extindere parc și spații verzi, etc); 
- programe publice speciale de reabilitare şi linii de credit 
pentru municipalitate pentru străzi, drumuri adiacente, 
trotuare, iluminat, infrastructura tehnică şi mărirea fondului 
de locuinţe; 
- considerarea localităţilor periurbane ca viitoare 
componente ale unui sistem de localităţi de cazare şi de 
odihnă pentru salariaţii din municipiu, aşa-zise localităţi 
satelit într-o conurbaţie de perspectivă; 
- experienţe avansate privind atragerea de fonduri 
europene (redactarea de proiecte, depunerea de cereri, 
implementare); 
- construirea permanentă de locuinţe sociale; 
- utilizarea intenţiilor de reamenajare de situri industriale 
părăsite pentru a creşte atractivitatea arhitectonică; 
- existenţa strategiei de îmbunătăţire a situaţiei locative a 
rromilor, elaborată la nivel naţional şi local; 
- atragerea / stimularea investiţiilor private în regenerarea / 
reabilitarea imobilelor de locuinţe colective; 
- reperele culturale şi etnic tradiţionale ale unor zone pot 
servi drept catalizator pentru coeziunea comunităţii; 
- determinarea de zone pentru parcelări de terenuri pentru 
locuinţe noi pe loturi unifamiliale sau în asociaţii restrânse şi 
blocuri în condominiu ; 
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Puncte slabe     Ameninţări 
- spațiul public urban este degradat în special în zonele 
intrarezidențiale (în jurul blocurilor de locuințe); 
- înregistrarea unui proces lent de dezurbanizare, ca 
urmare a scăderii populației urbane a municipiului ; 
- o problemă masivă o reprezintă lipsa locurilor de 
parcare, ceea ce conduce la o situaţie haotică a locurilor 
de parcare în unele cartiere şi zona centrală ; 
- lipsa de ordine, curăţenie şi igienă în cartierele izolate 
şi cartierele cu locuințe sociale; 
- nu există limite administrative pentru cartiere; 
- respectarea deficitară de către proprietarii de clădiri 
monument a normelor şi reglementărilor în construcţii, 
posibilităţi reduse de influenţă din partea administraţiei, 
prea puţine restricţii şi sancţiuni prevăzute; 
- clădiri neocupate în noile cartiere de locuinţe, din cauza 
crizei economice şi financiare; 
- municipiile din judeţ sunt unele dintre cele mai scumpe 
pieţe imobiliare din ţară; 
- cerere mare şi nesatisfăcută privind construcţia de 
locuinţe sociale (foarte multe cereri); 
- nivel ridicat al preţurilor, ratele ridicate pentru 
împrumuturi pe piaţa imobiliară, care limitează accesul 
(mai ales al tinerilor) la locuinţe, case şi terenuri; 
- suprafaţa medie de locuit pentru o persoană se află sub 
media UE; 
- într-o locuinţă trăiesc până la trei generaţii; 
- lipsuri ale planurilor anterioare de urbanism în cartierele 
cu blocuri şi case datorită spaţiului strâmt; 
- datorită diferenţelor dintre blocuri şi case - un simţ 
diferit al responsabilităţii pentru ordine şi curăţenie (legat 
de containerele pentru gunoi, locurile de joacă, spaţiile 
verzi, chiar şi strada şi trotuarul); 
- lipsa unui sistem eficient de asigurări a locuinţelor 
împotriva dezastrelor şi calamităţilor; 

- schimbarea frecventă a legislatiei ;  
- posibila neadaptare la cerintele Uniunii Europene ; 
- sprijin redus din partea altor autorităţi publice 
centrale şi judeţene în domeniul locuirii ; 
- parteneriate public – privat în construcția de  locuințe  
sunt ineficiente, încă în formare ; 
- creşterea numărului de autoturisme private în 
cartierele de locuit din centrul oraşului; 
- reducerea potenţialul economic al oraşului; 
- creşterea preţurilor pentru energie ; 
- creşterea peste medie a ratei natalităţii în rândul 
populaţiei rrome ; 
- posibilităţile reduse ale anumitor segmente de 
populaţie de a-şi rezolva problemele locuirii prin 
mijloace proprii, care pot cauza o criză a locuinţelor; 
- lipsa de interes a populaţiei pentru implicarea în 
structuri asociative în scopul rezolvării propriilor 
probleme; 
- insuficienta implicare civică la nivelul comunităţii; 
- terenuri / clădiri achiziţionate de firme private din 
patrimoniul fostelor unităţi economice de stat, 
neutilizate / abandonate / girate, care generează 
probleme în comunităţile în care sunt situate; 
- lipsa unor programe de integrare socială a populaţiei 
defavorizate, care poate duce la creşterea 
disparităţilor socio - economice; 
- necesităţi neacoperite din buget privind crearea, 
reabilitarea, modernizarea spaţiilor publice urbane; 
 

 

 3.13.7. Dotări social culturale  
 Prin intermediul cunoaşterii dobândite, poate fi înţeles 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. 

3.13.7.1. Analiza SWOT - Învăţământ si cercetare 
Învăţământul reprezintă una dintre activităţile căreia trebuie să i se acorde o importanţă mai mare, datorită 

nevoii de implicare emoţională în obţinerea de rezultate în tot ceea ce înseamnă cunoaştere şi educaţie. 
În existenţa învăţământului din Municipiul Moreni, se pot stabili trei etape importante : 
  a.  prima etapă este cuprinsă între 1993 - 1998. Se caracterizează prin existenţa a cinci categorii de unităţi 

de învăţământ: grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, licee, şcoli de arte şi meserii şi şcoli de maiştri. Este perioada 
în care complexitatea pregătirii şcolare se resimte, în special prin existenţa ultimelor două categorii; 
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  b. a doua etapă poate fi considerată 1998-2004, prin dispariţia şcolilor de arte şi meserii şi aşcolilor de 
maiştri, cu o menţinere aproape constant, din punct de vedere numeric, a celorlalte trei tipuri de instituţii de 
învăţământ rămase; 

   c. cea de-a treia etapă, ce începe în 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 în aceste 
limite scăzute. Acest fapt este îngrijorător pentru asigurarea necesarului de forţă calificată de muncă, de existenţa 
unui raport demografic optim şi de calitatea vieţii în municipiul Moreni. 

Puncte tari Oportunităţi 
- are în apropiere un centru universitar (Târgoviște), acolo 
existând şi centre de cercetare universitară în aproape toate 
domeniile, care pot furniza importante resurse umane si 
informaţionale; 
- există infrastructura instituţională de toate nivelurile pentru 
învăţământul obligatoriu; 
- există insule de excelenţă pentru performanţa şcolară de 
vârf, ce pot fi coagulate şi folosite ca modele de bună practică; 
- spaţii de învăţământ bine întreţinute, cu grupuri sanitare noi 
aflate în interiorul instituţiilor de învăţământ; 
- existenţa unor săli de sport şi terenuri de sport şcolar 
multifuncţionale noi la principalele şcoli şi licee ; 
- dotare cu calculatoare a tuturor şcolilor şi conexiune la 
Internet; 
- posibilitatea cadrelor didactice de a se perfecţiona prin 
cursuri de formare acreditate, precum şi prin grade didactice, 
cursuri postuniversitare, studii doctorale etc.; 
- creşterea activităţilor extracurriculare în care sunt implicaţi 
elevii.; 
- programe în derulare de prevenire a abandonului şcolar 
(acces la educaţie pentru grupuri defavorizate) şi de prevenire 
a analfabetismului (a doua şansă); 
- rezultate deosebite obţinute în fiecare an şcolar la 
concursuri judeţene şi naţionale în toate domeniile ; 
- existenţa întregului material curricular necesar (planuri 
cadru, ordine de ministru, programe şcolare, ghiduri 
metodologice, auxiliare didactice etc.); 
- introducerea softurilor educaţionale, a mijloacelor modeme 
de predare-învăţare în vederea eficientizării demersului 
didactic; 
- apariţia serviciilor after-school bine dotate; 

- valorificarea potenţialului universitar de cercetare şi 
transferul către economie a rezultatelor; 
- creşterea finanţării sectorului cercetare - dezvoltare - 
inovare, ca urmare a politicilor europene în domeniu ; 
- înfiinţarea de parteneriate care să promoveze transferul 
de cunoştinţe şi inovarea; 
- oportunităţi de finanţare din ciclul următor de programare 
şi finanţare (post 2014 - 2020) a unităţilor de învăţământ 
din fonduri guvernamentale şi nonguvernamentale; 
- există cereri reale care identifică necesitatea dezvoltării 
infrastructurii învăţământului vocaţional şi de formare 
profesională; 
- există necesitatea înfiinţării unor centre de formare 
profesională în domenii diverse (turism, agricultură, servicii, 
marketing, IT, întreţinere patrimoniu cultural şi istoric etc); 
- participarea la programe, proiecte, schimburi, cursuri de 
formare continuă internaţionale finanţate din surse europene 
(Comenius, Leonardo etc.); 
- derularea unui număr mare de proiecte strategice de 
către Ministerul Educaţiei Naţionale derulate de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa în calitate de 
solicitant sau partener; 
- posibilitatea dezvoltării instituţionale şi a resursei umane 
prin accesarea de programe cu finanţare externă şi prin 
existenţa programelor de mobilitate în parteneriat 
European; 
- existenţa unor standarde naţionale pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

Puncte slabe     Ameninţări 
- numărul mare persoanelor care întâmpină dificultăţi în găsirea 
unui loc de muncă (persoane de etnie romă, tineri, femei, 
persoane de peste 45 de ani, persoane cu dizabilităţi) din cauza 
nivelului educaţional scăzut, fiind necesară derularea de noi 
program de formare profesională continuă, în parteneriat cu 
furnizorii publici şi privaţi de formare. 
- rata abandonului şcolar se menţine la cote scăzute pentru 
învăţământul primar şi gimnazial, dar care atinge cote mai 
ridicate în învăţământul profesional şi postliceal; 
- nivelul activităţilor de cercetare şi dezvoltare se menţine la un 

- schimbările cu viteză accelerată la nivel mondial, de 
natură să accentueze / adâncească / agraveze decalajele 
de performanţă între învăţământul din România şi restul 
lumii; 
- lipsa manualelor redactate in baza noului plan-cadru si a 
programelor şcolare pentru toate clasele ;  
- neacoperirea necesarului de manuale şcolare pentru 
toate clasele; 
- accentuarea fenomenului de migraţie externă, cu 
precădere a populaţiei tinere şi a celei înalt calificate; 
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nivel extrem de scăzut. Se impune impulsionarea acestor 
activităţi prin crearea infrastructurii necesare (ex: centru de 
cercetare pentru agricultură durabilă şi controlul calităţii 
alimentelor). 
- există un deficit de săli de sport şi terenuri de sport şcolare, 
fiind necesară construcţia unor astfel de săli, dotate cu vestiare 
şi a unor terenuri multifuncţionale; 
- învăţământul profesional se afla în declin accentuat. 
- lipsa unor indicatori de performanţă şi criterii clare de 
evaluare a activităţii cadrelor didactice ; 
- ponderea crescută a populaţiei urbane aflată în risc de sărăcie 
sau de excluziune social, generatoare de abandon şcolar; 
- scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţătură ; 
- lipsa de interes a unor părinţi în urmărirea programului 
progresului școlar zilnic, a succesului sau insuccesului copiilor 
lor şi a pregătirii acestora în vederea absolvirii ciclurilor şcolare 
; 
- neimplicarea tuturor cadrelor didactice în activităţi 
extraşcolare eficiente; 
-incapacitatea de elaborare a programelor de curs opţional 
original si adaptat particularităţilor grupei de vârstă şi condiţiilor 
specifice comunităţii locale ; 
- neimplicarea cadrelor didactice în educaţia părinţilor prin 
activităţi adecvate nevoilor reale ale acestora; 
- materiale didactice uzate fizic şi, mai ales, moral; 
- slaba dotare a bibliotecilor şcolare cu fond de carte ; 
- lipsa atelierelor de practică şcolară; 
- lipsa cabinetelor stomatologice şi a dotărilor cu aparatură 
performantă a cabinetelor medicale existente; 
- lipsa serviciilor integrate, care includ servicii de protecţie 
socială, ocupare, educaţie, sănătate, şi alte servicii publice 
(necesare pentru a oferi suport familiilor şi copiilor în sărăcie 
extremă); 

- necorelări între oferta educaţională cu nevoile de pe piaţa 
muncii, participare scăzută a forţei de muncă la programe 
de formare continuă ; 
- menţinerea unui grad redus de absorbţie a fondurilor 
europene în dezvoltarea de activităţi specifice 
învăţământului; 
- lipsa unor politici coerente şi a unei viziuni asupra 
sistemului de învăţământ de toate nivelurile; 
- lipsa transparenţei instituţiilor monopolizatoare a 
activităţilor de formare continuă (CCD, DPPD, ISJ) şi 
accesul preferenţial al cadrelor didactice; 
-blocarea angajărilor pe posturile didactice auxiliare si 
nedidactice; 
-slaba finanţare a procesului de învăţământ, precum şi slabe 
iniţiativei private / sprijin comunitar pentru dezvoltarea şi 
susţinerea actului educaţional;  
-schimbările dese aduse legii educaţiei; 
- promovarea în mass-media a unor „modele" negative 
pentru educaţie; 
- situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte tot mai 
scăzute pentru piaţa muncii; 
- diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine 
pregătirea şcolară a copilului şi de a-i monitoriza timpul; 
- situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin 
unii copii/elevi/tineri; 
- existenţa unui număr mare de părinţi plecaţi din ţară; 
- posibilităţi reduse de petrecere a timpului liber de către 
elevi, la nivelul comunităţii locale ; 
- utilizare ineficientă a noilor dotări; 
- tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare 
didactică; 

3.13.7.2. Analiza SWOT - Sănătate publică si asistență socială 
 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 spitaliceşti. 
Analizând dinamica evoluţiei categoriilor de unităţi sanitare, se poate observa o creştere a numărului de unităţi ce 
activează în sfera privată, îndeosebi pe segmentul medicină de specialitate şi stomatologie, unde numărul acestora 
a ajuns la 11, respectiv 16 în anul 2016 (în cazul stomatologiei, au fost adăugate şi laboratoarele de tehnică dentară)  
 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 şi în mediul privat, de cele mai multe ori, la o 
calitate net superioară. Analizând dinamica numărului de unităţi sanitare, pentru perioada 1995-2016, putem 
sintetiza următoarele aspecte: 

• o serie de categorii de unităţi sanitare şi-au redus numărul şi au dispărut în perioada analizată (policlinici, 
cabinete medicale de medicină generală, cabinete medicale şcolare, cabinete medicale de familie); 

• dispensare medicale proprietate publică îşi reduc numărul de la 7 în anul 1995 la unul singur în anul 
2016, cel mai probabil, locul lor fiind luat de cabinetele medicale de familie; 

• creşterea numărului cabinetelor stomatologice proprietate privată şi reducerea celor proprietate publică ; 
• creşterea numărului cabinetelor medicale de specialitate ; 
• creşterea numărului farmaciilor şi a laboratoarelor medicale, cu schimbarea structurii proprietăţii, cele 

private devenind mai numeroase ; 
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Puncte tari Oportunităţi 
- asistenţă medicală asigurată prin: Spitalul Municipal, 
Ambulatoriile de specialitate, Serviciul de Ambulanţă, 
SMURD, Crucea Roşie, cabinete medicale particulare si 
farmacii ; 
- personal medical relativ suficient, cu variate specializări 
(inclusiv specializări în străinătate), unii şi cu activitate 
ştiinţifică vastă ; 
- existenţa mai multor cabinete medicale şi policlinici private, 
dotate cu circuite funcţionale şi personal bun ; 
- existenţa si funcţionarea Direcţiei de Asistenţă Socială, aflat 
în subordinea Consiliului Local, precum şi a unei cantine 
sociale care deserveşte populaţia asistată social din 
municipiul Moreni ; 
- facilitaţi aprobate de CLMM persoanelor marginalizate; 
- acordarea de ajutoare de urgenţă pe prevederile Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat; 
- existenţa ONG - urilor cu activitate în domeniul asistenţei şi 
protecţiei sociale ; 
- colaborarea public - privat (ONG, Biserică) în dezvoltarea 
de programe sociale ; 

- acoperirea zonală a Spitalului Municipal Moreni (nu numai 
locală, ci şi zonală); 
- creşterea finanţării sectorului cercetare - dezvoltare - 
inovare, ca urmare a politicilor europene în domeniu; 
- înfiinţarea de parteneriate care să promoveze transferul de 
cunoştinţe şi inovarea; 
- oportunităţi de finanţare din ciclul următor de programare şi 
finanţare (post 2014 - 2020) a unităţilor de sănătate publică 
din fonduri guvernamentale şi nonguvernamentale; 
- existenţa unor standarde naţionale pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în unităţile de sănătate publică; 
- dezvoltarea continuă şi îmbunătăţirea finanţării sectorului de 
sănătate cu acordul şi susţinerea din partea Ministerului 
Sănătăţii şi autorităţilor locale ; 
- existența Serviciului de Asistență Medicală în unitățile de 
învățământ cu 9 functii contractuale de executie 
- existenţa la nivelul DAS a unei strategii de dezvoltare a 
serviciilor sociale pe perioada 2014-2020 ; 
- existenţa ONG-urilor acreditate în furnizarea de servicii 
sociale în municipiul Moreni; 
- existenţa legislaţiei ce reglementează standardele de cost 
pentru principalele tipuri de servicii sociale ; 

Puncte slabe     Ameninţări 
- unele secţii (ex: secţia de recuperare neuromotorie) precum 
şi Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului Municipal 
Moreni necesită lucrări de reabilitare, modernizare, 
refunctionalizare şi/sau echipare cu aparatură medicală 
modernă ; 
- la nivelul municipiului Moreni funcţionează un singur spital. 
Se constată necesitatea înfiinţării unui nou spital (de urgenţă 
și/sau materno-infantil); 
- cabinetele medicale şcolare (mai ale cele stomatologice) 
sunt învechite, necesită reabilitare şi dotare cu aparatura 
medicală modernă; 
- se impune introducerea unui sistem informatizat în vederea 
îmbunătăţirii siguranţei şi calităţii actului medical şi a serviciilor 
medicale. 
- lipsa unui sistem informatic unitar la nivelul Spitalului 
Municipal Moreni (calculatoare vechi, insuficiente); 
- deficit de medici specialişti pe unele specialităţi (ex. 
dermatologie, nefrologie) ; 
- număr insuficient de personal, cu grade diferite de 
competenţă tehnică, pentru persoane cu acelaşi nivel de 
salarizare, foarte bun în ultima vreme; 
- existenţa unor datorii la furnizori ce grevează bugetul 
spitalelor; costuri mari pentru utilităţi şi servicii; 
- lipsa unor spitale private, care induc slaba concurenţă în 
sistemul sanitar în ansamblul său ; 
- creşterea presiunii exercitate de populaţia vârstnică asupra 
populaţiei active şi asupra sistemului de pensii; 
- întârzierea realizării proiectelor de dezvoltare socială din 
lipsa fondurilor pentru cofinanţări; 

- schimbările cu viteză accelerată la nivel mondial, de natură 
să accentueze decalajele de performanţă între sistemul de 
sănătate din România şi restul lumii; 
- accentuarea fenomenului de migraţie externă, cu precădere 
a medicilor şi personalului mediu, mai ales a celui înalt 
calificat şi performant; 
- necorelări între oferta educaţională cu nevoile de pe piaţa 
muncii, atât pentru medici, cât şi pentru personalul mediu; 
- menţinerea unui grad redus de absorbţie a fondurilor 
europene în dezvoltarea de activităţi specifice sănătăţii; 
- lipsa unor politici coerente şi a unei viziuni asupra 
sistemului de sănătate publică de toate nivelurile; 
- slaba finanţare a procesului investiţional în domeniul 
sanitar, precum şi slabe iniţiativei private / sprijin comunitar în 
dezvoltarea şi susţinerea actului medical; 
- schimbările dese aduse legii sănătăţii publice ; 
- sistarea aprovizionării din cauza scăderii credibilităţii la 
furnizori determinată de existenţa datoriilor istorice ; 
- reducerea numărului de paturi la nivel naţional; 
- promovarea în mass-media a unor „modele” negative 
pentru activitatea de medic; 
- utilizare ineficientă a unora dintre noile dotări; 
- creşterea numărului de persoane care necesită asistenţă 
socială, cu implicaţii asupra bugetului local; 
- lipsa unei strategii de atragere a voluntarilor; 
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3.13.7.3. Analiza SWOT - Cultură, sport, turism, loisir 
 Petrolul a fost simbolul localităţii pentru aproximativ 100 de ani. Istoria sa, împărţită în două etape, a marcat 
profund viaţa oamenilor şi evoluţia societăţii în Moreni. Cu toate că după 1965, ponderea petrolului în economia 
Moreniului a fost tot mai redusă, Moreniul a rămas cunoscut prin această îndeletnicire, iar manifestările existente au 
intrat în tradiţiile locale ca sărbători închinate acestei resurse, ce a făcut la localitatea Moreni să devină cunoscută. 
 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 unor astfel de spaţii amenajate. 

Puncte tari Oportunităţi 
- viaţa culturală intensă, activă, cu un număr mare de 
operatori culturali, densitate şi diversitate mare de 
evenimente culturale şi public receptiv, interesat; 
- existenţa cadrului complet şi coerent de reglementare 
juridică a domeniului (cultură, sport, turism); 
- existenţa unui patrimoniu cultural-istoric, monumente 
istorice şi de artă, tradiţii şi obiceiuri, urme şi vestigii din 
istoria petrolului; 
- ofertă diversă de manifestări şi evenimente culturale de 
nivel naţional şi internaţional (Zilele Bibliotecii, Festival 
Naţional “Cununa Petrolului”, Zilele municipiului Moreni) 
- preocuparea permanentă din partea managerilor 
instituţiilor culturale şi sportive din judeţ pentru 
asigurarea unei agende cu evenimente de ţinută ; 
- extinderea şi permanentizarea colaborărilor bilaterale, 
regionale şi internaţionale în scopul protejării şi punerii în 
valoare a patrimoniului cultural; 
- caracterul accesibil şi agreabil al activităţilor culturale, 
turistice, de agrement şi sportive ; 
- gama diversificată de activităţi culturale, turistice, de 
agrement şi sportive ce au baze adecvate de practicare; 
- îmbinarea naturală a activităţilor de tip recreativ - 
distractive cu cele informativ-educative ; 
- creşterea gradului de acces şi de participare la cultură 
şi promovarea multiculturalismului; 
- susţinerea circulaţiei operelor şi creaţiilor,promovarea 
dialogului intercultural şi a creaţiei culturale în circuitul 
naţional şi judeţean de valori; 
- capacitate de cazare în diverse structuri de primire a 
turiştilor, inclusiv pensiuni, ce poate fi utilizată pe tot 
parcursul anului, mai ales în turismul de afaceri; 
-condiţii favorabile pentru dezvoltarea diferitelor forme de 
turism: agroturism, turism de tranzit, turism de week-end, 
turism cultural, turism tematic etc; 

- existenţa obiectivului din strategia la nivel naţional de 
sporire a contribuţiei turismului la formarea PIB, de la 
2,6% în prezent la cca. 5-6 % în anul 2018 ; 
- poziţionarea favorabilă a Morenilor pentru includerea în 
circuite turistice cu mai multe direcţii: natură, patrimoniu 
imobil urban şi rural pe distanţe relativ mici, patrimoniu 
mobil şi patrimoniu imaterial bogat şi valoros existent; 
- valorificarea intensivă a resursei reprezentate de tineri, 
atât în domeniul culturii, cât şi al sportului; 
- oportunităţi de finanţare din ciclul de programare şi 
finanţare (post 2014 - 2020) pentru unităţi de cultură, 
muzeale, sportive şi turistice din fonduri uvernamentale şi 
nonguvernamentale; 
- existenta programelor educaţionale pentru calificarea şi 
perfecţionarea forţei de muncă din turism ; 
- identificarea de noi produse şi pieţe turistice, a 
oportunităţilor de investiţii şi de fundamentare a 
programelor de dezvoltare, investiţii şi amenajare 
turistică; 
- asigurarea unui parteneriat activ cu asociaţiile 
profesionale, patronale, sindicale şi organizaţiile 
neguvemamentale, în sensul participării acestora la 
acţiunile vizând domeniul turismului; 
- dezvoltarea turismului cultural, educaţional şi ştiinţific, 
ecumenic și sportiv; 
- cultura voluntariatului este în creştere, prin implicarea 
mai multor generaţii; 
- tinereţea oraşului - 50% din populaţie este sub 40 de 
ani, datorită şi numărului mare de studenţi; 
-oportunitatea (oferită şi de prezentul PUG) de a redefini 
viziunea pe termen lung a oraşului şi rolul culturii în 
creşterea calităţii vieţii şi poziţionării internaţionale a 
oraşului (Muzeul Petrolului); 
- existenţa unei Strategii dedezvoltare durabilă și a unei 
Strategii de punere în valoare a obiectivelor culturale şi 
naturale din judeţul Dâmboviţa (2012-2020) 
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Puncte slabe     Ameninţări 
- insuficienţa programelor de formare a specialiştilor şi a 
meşterilor cu meserii tradiţionale, în procesul de 
protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural; 
- lipsa unor preocupări sistematice, la nivel local, privind 
re-inserţia monumentelor istorice în spaţiul comunitar şi 
valorizarea potenţialului lor, ca factor de creştere a 
calităţii vieţii populaţiei; 
- probleme legat de infrastructură şi utilizarea acesteia - 
subdotare, starea precară a clădirilor, lipsa spaţiilor 
proprii pentru operatori independenţi, accesul restrâns la 
infrastructura publică; 
- o abordare intersectorială insuficientă privind punerea 
în valoare a patrimoniului cultural, îndeosebi legătura cu 
turismul, industria hotelieră, infrastructura, transporturi ; 
- insuficienţa personalului de specialitate în domeniul 
managementului de proiecte sau a celui cultural; 
- promovarea turistică insuficientă (indicatoare de 
semnalizare a obiectivelor turistice, broşuri, pliante) ; 
- lipsa infrastructurii de acces către obiectivele turistice, 
precum şi a facilităţilor auxiliare de tip parcare, bufet de 
incintă, magazin de suveniruri, rampe de acces; 
- unele instituţii şi multe săli de sport şcolar necesită 
lucrări de reabilitare, modernizare, refunctionalizare ; 
- sălile de festivităţi şi cele de sport şcolare sunt 
învechite, necesită reabilitare şi dotare modernă; 
- slaba dezvoltare a structurii de agrement şi loisir; 
- capacitatea scăzută de confinanţare pentru accesarea 
fondurilor europene; 
- participarea la evenimente culturale este nişată - un 
public restâns cu interes în zone artistice de nişă, 
mobilitate redusă între publicul diferitelor tipuri de forme 
artistice (public de teatru, public meloman, public de 
expoziţii); 
- sistemul de afişaj cultural - sistem complicat, număr 
redus de spaţii de afişaj, lipsa unui sistem centralizat de 
gestionare a posibilităţii de afişaj/comunicare publică ; 
-iconografie veche - dispariţia simbolurilor culturale ale 
oraşului; 

- probabilitatea perderilor unor izvoare vii, care creşte 
odată cu trecerea timpului; acelaşi lucru se va întâmpla 
şi cu obiecte şi construcţii de patrimoniu ; 
- migraţia externă pentru scăderea populaţiei tinere şi 
migraţia internă pentru creşterea numărului şomerilor ; 
- practicarea unui turism necontrolat, cu posibilitatea de 
afectarea a cadrului natural şi antropic; 
- riscul pierderii unor tradiţii şi obiceiuri populare datorita 
urbanizării accentuate, a îmbătrânirii populaţiei si/sau a 
emigrării spre țările sau zonele dezvoltate economic; 
- măsuri de protecţie a mediului în detrimentul activităţii 
de divertisment, sportive şi turistice; 
- schimbările şi progresele la nivel mondial, de natură să 
accentueze decalajele de performanţă între practicanţii 
sporturilor din România şi restul lumii; 
- accentuarea fenomenului de imigraţie externă, cu 
precădere a artiştilor de marcă şi a sportivilor de 
performanţă, mai ales cei înalt calificaţi şi performanţi; 
- lipsa unor politici coerente şi a unei viziuni asupra 
fenomenului cultural şi sportiv de toate nivelurile; 
- slaba finanţare a procesului investiţional în domeniul 
cultural şi sportiv, precum şi slabe iniţiative private / 
sprijin comunitar în dezvoltarea şi susţinerea lor; 
- slaba implicare a autorităţilor locale în sprijinirea 
activităţilor cultural-artistice şi sportive ; 
- diminuarea interesului tinerilor pentru cultură, artă, 
tradiţii, respectiv uşurinţa cu care tinerii adoptă valorile 
aşa-zis „occidentale” şi renunţă la cele autohtone ; 
- adâncirea izolării sectorului cultural faţă de cel politic şi 
economic; 
- lipsa de sustenabilitate a sectorului / precaritatea 
operatorilor culturali / resurse financiare limitate,  
- discontinuitatea sprijinului, capacitatea scăzută de 
angajare a sistemului, lipsa unui sistem de protecţie 
socială pentru artiştii independenţi; 
- lipsa unei mărci turistice, care să fie un produs 
complex, să valorifice în totalitate potenţialul de care 
dispune municipiul Moreni; 
- interes general scăzut pentru cultură ; 

 

 3.13.8. Riscuri naturale si antropice  
 Un element extrem de important în elaborarea unei strategii de dezvoltare, în special pe termen mediu şi 
lung, îl reprezintă identificarea şi prevenirea, eventual combaterea tuturor categoriilor de riscuri (naturale sau 
antropice), la care anumite teritorii pot fi expuse de-a lungul timpului. 
 Un proces eficient de management al riscurilor de mediu este abordat bidirecţional: 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 şi aplicarea de măsuri necesare controlului 
dezechilibrelor întâlnite în cadrul subsistemelor naturale, iar în cel al riscurilor antropice se presupune identificarea şi 
diminuarea dezechilibrelor determinate de activităţile economice. 
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Puncte tari Oportunităţi 
-existenţa sistemelor de monitorizare constantă a calităţii 
aerului şi semnalării oportune a depăşirilor; 
- resursele de apă potabilă pe cap de locuitor în judeţul 
Dâmboviţa sunt peste media pe ţară; 
- infrastructura de canalizare este concepută într-un sistem 
unitar, bine dimensionat, apele pluviale neprovocând 
niciodată (istoric) inundarea unor artere sau zone din 
municipiu ; 
- toate reţelele electrice, de apă şi de gaze sunt realizate în 
ultimii 20 de ani din materiale conforme ; 
- număr suficient de resurse umane specializate în 
domeniu care lucrează cu organizaţiile şi instituţiile de profil 
naţionale din municipiu și judeţ; 
- comportarea corespunzătoare a tuturor imobilelor la 
cutremurele mari (1977,1986,1990), calculul de rezistenţă 
luând tot timpul în considerare situarea în izoseisma de 
grad 8; 
- riscurile de alunecări de teren, prăbuşiri, specifice zonei 
subcarpatice şi riscul de inundaţii sunt mici; 
- asociaţiile de vegetaţie sunt dispuse pe trepte de relief, 
funcţie de climă, într-o zonalitate verticală, fauna fiind 
adaptată fiecărei zone ; 

- disponibilitatea fondurilor europene pentru realizarea de 
proiecte de investiţii în infrastructura de reţele edilitare, de 
transport, reabilitare/eliminare situri poluate „istoric”, etc.); 
- încurajarea agenţilor economici de a investi în echipamente şi 
tehnologii nepoluante, fără riscuri tehnologice şi de a apela la 
surse de energie necovenţionale (energie eoliană, energie 
solară, etc); 
- experienţă avansată privind atragerea de fonduri europene 
(redactarea de proiecte, depunerea de cereri, implementare); 
- programe publice speciale de reabilitare şi linii de credit 
pentru municipalitate pentru străzi, iluminat, infrastructura 
tehnică (inclusiv eliminarea riscurilor de accidente tehnice); 
- restaurarea zonelor naturale (de exemplu pădurile şi 
malurile râurilor) pentru a preveni inundaţiile şi alunecările 
de teren - obiectiv de strategie locală ; 
- promovarea disponibilităţii datelor şi integrarea abordărilor de 
management (evaluarea pericolului şi a riscului, metodologii de 
planificare, planuri de management, evaluări ale durabilităţii şi 
adaptării, monitorizare şi evaluare etc.); 
 

Puncte slabe     Ameninţări 
- spaţiul public urban (inclusiv reţelele de apă şi canalizare) 
este degradat în special în zonele intrarezidenţiale (în jurul 
blocurilor de locuinţe) cu risc frecvent de evenimente 
tehnice; 
- nu s-a adăugat nimic la capacitatea de epurare instalată 
şi, ţinând cont şi de cerinţele noilor norme şi ţintele 
integrării europene; 
- lipsa unui sistem eficient de asigurări a locuinţelor 
(inclusiv partea de alimentare cu apă şi canal) împotriva 
dezastrelor şi calamităţilor; 
- prezenţa de urme ale activităţilor antropice poluate 
„istoric" (halde, depozite, reţele petroliere inactive 
nedezafectate, etc.); 
- lipsa amenajărilor pentru gestionarea gunoiului de grajd 
care favorizează emisii crescute de amoniac; 
- riscul poluării solurilor din cauza numărului ridicat de fose 
şi poluarea apei cu nitraţi din cauza cotei ridicate a pânzei 
freatice; 
- întârzieri în darea în folosinţă a unor investiţii în 
infrastructură (alimentare cu apă, canalizare, staţii de 
epurare), favorizând apariţia de avarii şi evenimente ; 
- lipsa unei strategii legate de reconstrucţia ecologică a 
râului Cricovul Dulce, care traversează oraşul; 
- inexistenţa unei baze de date GIS coerentă cu privire la 
zonele cu riscuri naturale şi antropice de pe teritoriul 
administrativ al municipiului Moreni; 
arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor); 
- existența arealor poluate în perimetrele sondelor de 
extracţie și zone de prelucrare produse petroliere 

- schimbarea frecventă a legislaţiei şi instabilitatea legislaţiei şi 
normelor în vigoare; 
- posibila neadaptare la cerinţele Uniunii Europene; 
- sprijin redus din partea altor autorităţi publice centrale şi 
judeţene în domeniul investiţiilor în eliminarea riscurilor naturale 
şi antropice; 
- insuficienta implicare civică la nivelul comunităţii; 
- lucrări şi intervenţii necontrolate la monumente (cu precădere 
la lăcaşuri de cult), care nu respectă reglementările de 
conservare şi pot duce la declasificarea monumentelor, 
vandalismul şi furtul; 
- riscuri antropice majore prin abandonarea monumentelor 
patrimoniului cultural de către administratorii acestora - autorităţi 
publice, persoane juridice sau clerul; 
- apariţia de fenomene şi condiţii climaterice nefavorabile 
(secetă, inundaţii, alunecări de teren); 
- acţiuni puţine de protecţie a naturii iniţiate de autorităţi și 
instituţii publice locale sau judeţene; 
- schimbarea habitatului semi-natural (în special fâneţe şi 
păşuni) din cauza încetării sau reducerii dramatice a activităţilor 
agricole tradiţionale, ca păşunatul sau cositul; 
- schimbarea majoră a habitatului acvatic prin modificarea 
structurii malurilor şi amenajarea acestora tip canal, construirea 
barajelor şi alte lucrări; 
- poluarea apelor de suprafaţă, subterane şi a solului cu produse 
petroliere sau apă sărată şi ape menajere; 
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 3.13.9. Populatia și forța de muncă 
 Tendinţele evolutive ale populaţiei în acest spaţiu geografic al municipiului Moreni depind, în primul rând, de 
raportul dintre natalitate şi mortalitate. În ultimii ani, în România acest raport este defavorabil natalităţii. 
 Municipiul Moreni nu face excepţie în ceea ce priveşte acest raport negativ, natalitatea fiind vizibil cu valori 
sub cele ale mortalităţii. Procesul de îmbătrânire demografică este factorul care influenţează cel mai mult acest bilanţ 
natural, la care se poate adăuga, ca factor din ce în ce mai vizibil, deplasarea definitivă a populaţiei tinere spre 
zonele urbane din apropiere, spre străinătate, deci în afara graniţelor, dar şi spre mediul rural, ultimul tip fiind într-un 
procent destul de scăzut. 
 După boom-ul pe care l-a resimţit economia municipiului Moreni privind numărul de salariaţi în perioada 
1992, când erau înregistraţi nu mai puţin de 24.033 salariaţi (mai mare decât numărul locuitorilor – 22.239), numărul 
acestora s-a diminuat lent, ajungându-se ca în anul 2017, activitatea să se restrângă la 3.488 salariaţi. Situaţia 
îngrijorătoare o reprezintă tendinţa, care este de continuă scădere . Anumite măsuri, adoptate la nivel local ar putea 
conduce la o ameliorare a situaţiei şi ar putea schimba traiectoria. 

Puncte tari Oportunităţi 
- forţă de muncă cu un grad de pregătire ridicat (33,5% studii 
superioare, 33,4% liceu, 14% învăţământ profesional, 12,2% 
gimnaziu); 
- existenţa unui liceeu și a unui grup școlar industrial cu 
oferta educaţională diversificată necesare pe piaţa muncii; 
- existenţa în apropiere a unui centru universitar acreditat, cu 
tradiţie (Târgoviște), cu 10 facultăţi, 34 de specializări 
universitare de licenţă şi 32 programe de studii acreditate ; 
- existenţa unui număr semnificativ de agenţi economici 
activi, cu preponderenţă SRL-uri cu angajaţi activi ; 
- reţele de magazine bine reprezentate prin unităţile 
comerciale existente, cu mulţi angajaţi; 
- proporţie mare a angajaţilor în sectoare prioritare, ca loc de 
atracţie a angajaţilor din întregul judeţ; 
- per ansamblu, gradul de sărăcie este mai mic decât în 
restul judeţului; 
- o bază puternică pentru sectorul serviciilor - suport pentru 
activitatea economică; 
- prezenţă puternică a sectorului financiar în zonă, în general 
sucursale ale băncilor mari din Dâmboviţa, care au sediul 
central în Târgovişte; 
- sectorul turismului dezvoltat incipient în zonă (un hotel şi 
câteva restaurante reprezentative); 
- forţă de muncă cu grad ridicat de educaţie ; 
- dezvoltarea unor programe de formare profesională 
continuă în scopul păstrării resurselor umane pe piaţa muncii 
pe o perioadă cât mai lungă (bătrâneţe activă) prin retragerea 
din activitate mai târziu şi progresiv. 

- posibilitatea utilizării cât mai eficiente a surselor de 
finanţare prevăzute în programele de finanţare de la nivel 
naţional şi european (cadrul financiar 2014- 2020 și cel post 
această perioadă), în vederea creării de noi întreprinderi, noi 
locuri de muncă precum şi modernizării celor existente; 
- valorificarea potenţialului universitar de cercetare şi 
transferul către unităţile de producţie a rezultatelor; 
- existenţa posibilităţilor de recalificare profesională în 
domenii / ocupaţii solicitate pe piaţa muncii prin programele 
specifice din cadrul PO Capital Uman; 
- existenţa programului de reconversie profesională la nivelul 
A.J.O.F. Dâmboviţa; 
- continuarea şi dezvoltarea programelor de măsuri active de 
combatere a şomajului; 
- atragerea investitorilor prin facilităţi locale, cu condiţia 
angajării şi menţinerii o perioadă lungă a angajaţilor; 
- existenţa unor programe naţionale de finanţare a noilor 
afaceri (start-up-uri); 
- creşterea calităţii spaţiului urban poate atrage investiţii şi 
forţă de muncă de înaltă calificare ; 
- majoritatea angajaţilor care se deplasează aici la serviciu 
din alte zone câştigă mai bine decât în zonele din care vin; 
- există încă rezerve de teren neutilizat, care poate fi 
reconvertit pentru dezvoltări (rezidenţial şi de afaceri); 
- accesibilitatea generală bună poate menţine zona atractivă 
ca punct de localizare a afacerilor, inclusiv fenomenele de 
„desprindere” din afacerille curente ; 

Puncte slabe     Ameninţări 
- densitatea întreprinderilor la 1.000 de locuitori mai redusă 
faţă de municipiile învecinate, ceea ce indică un nivel 
antreprenorial şi un grad de dezvoltare economică mai 
scăzut; 
- dezvoltarea slabă a activităţilor economice care generează 
o valoare adăugată ridicată şi care să cuprindă şi să valorifice 
forţă de muncă înalt calificată în domeniile IT şi în celelalte 
industrii creative ; 
- existenţa unui proces pe termen mediu şi lung de 

- concentrarea forţei de muncă în cadrul marilor companii 
locale creează o anumită vulnerabilitate pe piaţa muncii; 
- investiţii străine directe mai reduse comparativ cu 
municipiile din judeţele vecine şi lipsa capitalului economic 
pentru investiţii şi dezvoltare în mediul privat; 
- prezenţa fenomenului de muncă fără forme legale ; 
- perspectiva închiderii în totalitate a activităţii de bază a unor 
mari întreprinderi ; 
- lipsa unei strategii comune la nivel microregiona! pentru 
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dezindustrializare, cauzat de diminuarea activităţii de bază a 
marilor întreprinderi (IMUT, Automecanica, Petrom, Fabrica 
de Confecții), coroborat cu gradul redus de modernizare al 
industriei existente şi prezenţa unor terenuri dezafectate în 
locul fostelor secţii / companii industriale; 
- procesul de îmbătrânire a forţei de muncă active conduce la 
presiuni suplimentare pe termen lung în economia locală ca 
urmare a limitării factorului de producţie uman; 
- tendinţa de descreştere a populaţiei începând cu anul 1997, 
mai ales datorită sporului migratoriu negativ ; 
- spor natural al populaţiei negativ, cu tendinţă de 
accentuare, ceea ce duce la îmbătrânirea populaţiei; 
- tendinţa de creştere a numărului de pensionari; 
- migrarea populaţiei tinere şi cu un înalt grad de pregătire 
profesională către oraşele mari şi în străinătate; 
-lipsa alternativei pentru forţa de muncă disponibilizată; 
- număr mare de persoane calificate în meserii fără 
perspective de angajare; 
- lipsa dialogului între actorii pieţei muncii (cererea şi oferta 
de specializări profesionale); 
- preponderenţa activităţilor economice încadrate in clasa 
CAEN G)-Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, cu puţini 
angajaţi / unitate; 
- taxarea mai ridicată pentru P.F.A.-uri, l.l. şi I.F. din 
perspectiva noii legislaţii şi a Codului Fiscal şi descurajarea 
astfel a utilizării de angajaţi; 
- accesarea mai dificilă pentru P.F.A.-uri, l.l. şi I.F. a 
resurselor financiare disponibile în sistemul bancar; 
- absenţa investiţiilor în infrastructură în anumite areale; 

dezvoltarea de sectoare de activitate alternative (ex. turismul) 
în perspectiva închiderii unor activităţi industriale / foste 
activităţi ale industriei republicane; 
- discrepanţa existentă între ocupaţiile cerute pe piaţa muncii 
şi exigenţele acestora pe de o parte şi oferta educaţională şi 
de recalificare existentă la nivel naţional si local; 
- creşterea ratei şomajului; 
- continuarea tendinţelor de declin demografic; 
- rata mică de supravieţuire afacerilor noi (start-up-uri); 
- legislaţia instabilă, aflată în permanentă schimbare, neclară 
şi interpretabilă în defavoarea întreprinzătorului; 
- puterea de cumpărare a populaţiei modestă, datorată 
veniturilor relativ modeste a salariaţilor şi numărului destul de 
mare de asistaţi social; 
- reducerea în continuare a ponderii populaţiei active şi 
îmbătrânirea acesteia; 
- concurenţă neloială datorită pieţei negre terenuri / clădiri 
achiziţionate de firme private din patrimoniul fostelor unităţi 
economice de stat, neutilizate / abandonate / girate, care 
generează probleme în comunităţile în care sunt situate ; 
- în trecut, ratele ridicate de înmatriculări de companii indicau 
o puternică economie antreprenorială, iar în prezent acest 
spirit antreprenorial nu se mai manifestă ; 
- creşterea numărului de şomeri cu studii şi calificări 
superioare; 
- populaţia în permanent proces de îmbătrânire, ceeace 
determină o dependenţă mai mare de servicii sociale ; 
- creşterea competiţiei naţionale / mondiale în domeniul 
atragerii de investiţii, ce determină uneori redirecţionarea 
investiţiilor către alte zone cu potenţial de creştere; 

  

 3.14. Extinderea intravilanului 

Nr. crt. Nr. 
U.T.R. 

CENTRALIZATOR SUPRAFETE CUPRINSE IN INTRAVILANUL 
PROPUS 

SUPRAFAŢA 
(ha) 

T1 1-16 MUNICIPIUL MORENI 768.65 
T2 10 CARTIER PLEASA 13.64 
T3 11 CARTIER TUICANI 31.15 
T4 11 CARTIER TUICANI 5.17 
T5 14 CARTIER BANA 4.44 
T6 17 I PARC PETROLIER 0.68 
T7 17 I PARC PETROLIER 0.39 
T8 17 IS ZONA SERVICII (FOSTA CAZEMATA) 0.10 
T9 17 GC CIMITIR 1.47 
T10 17 MIXT ZONA MIXTA SERVICII SI AGREMENT 0.10 
T11 17 I BALASTIERA 0.06 
T12 17 TE PUTURI FORATE TISA 1.97 
T13 17 MIXT ZONA MIXTA SERVICII SI AGREMENT 0.41 
T14 17 L LOCUINTE 0.09 
T15 17 I DEPOZIT 0.26 
T16 17 I PARC PETROLIER 0.34 
T17 17 I SECTIE SCHELA PETROM 0.67 
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T18 17 I PARC PETROLIER 2.55 
T19 17 I INDUSTRIE 0.12 
T20 17 L LOCUINTA 0.44 
T21 17 L LOCUINTE 0.55 
T22 17 I INDUSTRIE 0.50 
T23 17 I PARC PETROM SECTIA DE PRODUCTIE PASCAU 0.76 
T24 17 I PARC PETROLIER 0.73 
T25 17 I INDUSTRIE 0.19 
T26 17 I INDUSTRIE 1.38 
T27 17 A FERMA AGRICOLA 1.73 
T28 17 A FERMA AGRICOLA 0.40 

                                   TOTAL INTRAVILAN 838.94 
  

 3.15. Zonificarea functională 
 In plansa "Reglementări-Zonificare funcţională" sunt prezentate propunerile si reglementările urbanistice 
pentru fiecare cartier şi zonă studiate, precum si pentru zona de intravilan nou propusă. 
 Bilantul teritorial propus (întocmit pe zone functionale extinse de intravilan la nivel de municipiu) este 
prezentat în ANEXA 2B.  

BILANT FUNCTIONAL MUNICIPIUL MORENI  
- PROPUS - S(ha) 

PROCENT % 
DIN TOTAL 

INTRAVILAN 
ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE REGIM DE INALTIME P, P+1, P+2  424.38 50.59% 
ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE REGIM DE INALTIME P+3- P+10 14.37 1.71% 
ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL 31.09 3.71% 
ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE SI TRANSPORT 152.38 18.16% 
ZONA UNITATI AGRICOLE 1.82 0.22% 
ZONE VERZI, DE PROTECTIE SI AMBIENTALE / ZONA SPORT 52.09 6.21% 
ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO - EDILITARE 7.55 0.90% 
ZONA GOSPODARIE COMUNALA 2.40 0.29% 
ZONA GOSPODARIE COMUNALA - CIMITIRE 5.49 0.65% 
ZONE FUNCTIUNI MIXTE: INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII / ZONA LOCUINTE 
P,P+1,P+2 
SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 

8.32 0.99% 

ZONE FUNCTIUNI MIXTE: INSTITUTII PUBLICE si SERVICII / ZONA LOCUINTE P+3-P+4 
SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 5.31 0.63% 

ZONE FUNCTIUNI MIXTE: UNITATI INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE, 
ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 27.55 3.28% 

ZONE FUNCTIUNI MIXTE: INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII,  
SPATII PLANTATE PENTRU AGREMENT SI SPORT 6.05 0.72% 

ZONA CAI DE COMUNICATII FEROVIARA SI AMENAJARI AFERENTE 5.87 0.70% 
ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE 84.54 10.08% 
ZONA CURSURI DE APA 9.73 1.16% 
TOTAL INTRAVILAN 838.94 100% 
  
 3.16. Reglementări urbanistice 

In plansa “Reglementări - Zonificare” sunt prezentate toate reglementările urbanistice privind structura 
functională si configurativ - spatială a cartierelor şi oraşului propriu-zis Moreni. 
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a. Solutia generală de organizare si dezvoltare a localităţii  
            Localitatea Moreni şi cartierele sale componente sunt dezvoltate în forme relativ alungite de-a lungul 
drumurilor judeţene şi locale (mai umflate si mai compacte în zonele centrale), structura circulatiei rutiere conducând 
la o mărime medie a loturilor si o densitate a gospodăriilor la hectar nu tocmai bune pentru mediul urban.  
 Se constată si tendinta de dezvoltare tentaculară a zonei de locuit de-a lungul drumurilor clasificate. 
Celelalte cartiere ale oraşului sunt exemple tipice de evoluţie a unor foste sate către cartiere de oraş, căci au conditii 
tehnico-edilitare bune si tendinte diferite de dezvoltare, datorită distantei mari faţă de căile principale de comunicatie 
şi menţinerii încă a unui stil de locuire şi construire mai degrabă rural. 

Se mentine si se amplifică tendinta separării functiunilor principale din localitate prin: 
• concentrarea dotărilor principale în zonele centrale ale cartierelor; 
• dezvoltarea concentrată în mai multe nuclee situate în afara localităţii sau la limita intravilanului a 

activităţilor economice propuse si limitarea dezvoltării unităţilor existente în zona de locuit; 
• constituirea de zone verzi şi perdele de protectie din plantatie înaltă între zonele de locuit si multitudinea de 

functiuni poluante. 
 

b. Zone de protectie/ interdictie 
• S-au instituit urmatoarele zone de protectie si interdictie prezentate grafic pe planse: 

- zone de protectie a obiectivelor cu valoare de patrimoniu (monumente istorice) care au raza 100 m până la 
elaborarea documentatiei specifice de delimitare; 

- zone de protectie pe baza normelor sanitare la cimitire; 
- zone de protectie la constructii si culoare tehnice (retele electrice, statie de reglare gaze), inclusiv la 

infrastructura CF (până la desfiinţarea sa oficială); 
- zone protejate cu valoare ecologică - albia apelor curgătoare; 
- interdictie temporară de construire în zona unităţilor economice propuse, până la elaborarea si aprobarea 

unor PUZ-uri cu regulament aferent, unde se va solicita studiu de impact; 
• Autorizarea executării constructiilor si amenajărilor în zonele expuse Ia riscuri naturale (alunecări de 

teren, terenuri miscătoare, terenuri mlăstinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, zone cu posibile avalanse de zapadă, 
dislocări de versanţi, zone inundabile, masive de sare si altele asemenea) se vor realiza în condiţiile respectării 
prevederilor legale în vigoare. 

• Lucrările admise (constructii si amenajări) au drept scop limitarea riscurilor naturale si sunt conditionate 
de respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 si normelor referitoare Ia rezistenta si stabilitatea constructiilor, a celor 
privind siguranta în exploatare, igiena şi sănătatea oamenilor si de obtinerea acordului de mediu. 

• Autorizarea executării constructiilor cu functiuni generatoare de risc tehnologic (procese industniale sau 
agricole care prezintă penicol de incendii, radiatii, surpări de teren, poluare a aerului, apei, solului) se va face numai 
pe baza unui studiu de impact asupra mediului si a obtinerii acordului si autorizatiei de mediu (ARPM sau AJPM, 
dupa caz). 

• Autorizarea executării constructiilor în zonele expuse Ia riscuri tehnologice precum si în zonele de 
servitute pentru retelele magistrale, de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de 
gaze, apă, canalizare, căilor de comunicatie si a altor lucrări de utilitate publica, se realizeaza in conditiile respectarii 
pnevederilor puse in evidenţă în planşele de reglementări – zonificare funcțională şi în Regulamentul Local de 
Urbanism aferent PUG.  
 

           4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ 
 4.1. Context general. coordonate privind dezvoltarea comunității urbane Moreni 
 Scopul acestei lucrări este de a contribui, prin descrierea situaţiei curente în municipiul Moreni din punct de 

vedere social, economic şi de mediu, la elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Moreni pentru perioada 
2014-2020, în contextul finalizării pregătirilor naţionale şi regionale pentru noua perioadă de programare europeană.  

Dezvoltarea urbană integrată a municipiului Moreni a constituit un deziderat al administrației publice locale 
începând cu perioada de programare 2007 – 2013, rezultat din necesității abordării integrate în vederea creșterii 
competitivității economiei locale și întăririi poziției în teritoriu, valorificând statutul de municipiu. 
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4.1.1. Contextul european si national 
Perspectiva financiară a Uniunii Europene pentru perioada 2014 – 2020 prevede o nouă abordare în materie 

de programare strategică pentru politica de coeziune, conform obiectivelor Strategiei Europa 2020 de creștere 
economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, pentru următorii ani. Cele trei priorități stabilite la nivel 
european sunt: 1) creștere inteligentă - dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 2) creștere 
durabilă - promovarea unei economii mai eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai 
competitive; 3) creșterea favorabilă incluziunii - promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de 
muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și teritorială. 

Pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia Europeană a adoptat încă din anul 2010 o strategie 
întitulată generic Europa 2020, obiectivul general fiind de transformare a UE, în acest deceniu, într-o economie 
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Astfel, s-au stabilit opt ţinte concrete care să reflecte la orizontul anului 
2020, progresele realizate de fiecare stat membru, după cum urmează: 

Indicator Europa 2020 Obiective 2020 
U.E. 

Obiective 2020 
România 

Rata de ocupare a forţei de muncă 75% 70% 
Cheltuieli CDI (cercetare, dezvoltare, inovare) - % PIB 3% 2% 
Nivel emisii GES (gaze cu efect de seră) faţă de 1990 80% 79% 
Consumul final de energie din surse regenerabile 20% 24% 
Creşterea eficienţei utilizării resurselor de energie (2005 = 100%) 80% 80% 
Reducerea abandonului şcolar din total populaţie sub 24 ani 10% 11,3% 
Creşterea numărului de absolvenţi cu studii superioare din total 
populaţiei sub 35 ani 40% 26,7% 

Reducerea populaţiei cu risc de excluziune socială 20 milioane 560.000 
  Strategia include şi 11 obiective tematice pe baza cărora CE a proiectat distribuţia fondurilor europene 
nerambursabile pentru perioada de programare 2014-2020 enumerate în continuare: 

1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării ; 
2. Îmbunătăţirea accesului la şi a utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor ; 
3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii ; 
4. Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele ; 
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor ; 
6. Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor ; 
7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie ; 
8. Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă ; 
9. Investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare continuă ; 
10. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei ; 
11. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică ; 

În prima parte a anului 2013, CE a negociat cu fiecare stat membru un document de poziţie prin care   s-au 
stabilit, în contextul obiectivelor tematice europene, corespondenţa cu priorităţile naţionale de dezvoltare 2014-2020. 
Ulterior, prin Acordul de Parteneriat, Guvernul României a aprobat atât alocările financiare pentru fiecare obiectiv 
tematic, cât si la nivel de program operaţional. 

Totodată, prin adoptarea de către Parlamentul European a regulamentelor fondurilor europene 
nerambursabile pentru perioada 2014-2020, s-au stabilit și priorităţile de investiţii către care, fiecare stat membru, în 
funcţie de obiectivele naţionale specifice, poate aloca fondurile comunitare, cu respectarea principiului concentrării și 
al maximizării impactului acestora pentru atingerea ţintelor stabilite prin Europa 2020. 

Acordul de Parteneriat 2014-2020 include o cuprinzătoare trecere în revistă a situaţiei socio- economice din 
România (cadrul de referință), stabileşte orientările strategice pe cele 11 obiective tematice la nivel european 

În paralel, ADR Sud-Muntenia a desfăşurat demersurile necesare în scopul elaborării Planului de Dezvoltare 
Regională S-M, supus consultării publice începând din 31 Iulie 2013, care reprezintă cadrul formal de orientare a 
fondurilor nerambursabile alocate prin POR 2014-2020 pentru regiunea SM care include şi Moreni-ul. 
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 4.1.2. Context regional. Obiectivele dezvoltării stabilite prin Strategia regiunii Sud Muntenia  
 Strategia se concentrează pe șapte priorităţi cheie, care individual sau în combinaţie, contribuie la 

implementarea acesteia, asigurând prin structură şi conţinut corelarea între acţiuni şi obiectivele strategice. 
 Strategia va fi deci implementată pe baza următoarelor priorităţi cheie, ce sunt orientate spre nevoile 

specifice de dezvoltare ale regiunii și sunt conforme și cu Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2014 – 2020, 
elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

• Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale   
• Prioritatea 2 -  Dezvoltare urbană durabilă  
• Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 
• Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 
• Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă 
• Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și asistenței sociale  
• Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală și agricultura  

 Fiecare din priorităţile de mai sus conţine un set de măsuri corespondente care prezintă tipurile de acţiuni 
care trebuie întreprinse, enumerate succinct în rândurile următoare : 
 1. Prioritatea 1. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale, având ca obiectiv  „Creșterea 
atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, bunurilor și 
serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile”:  
     -Măsura 1.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport, având drept acțiuni indicative : 

• Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere prin investiții care vizează stimularea mobilității 
regionale și conectarea cu regiunile învecinate, durabilitatea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (cu 
precădere: drumurile de conectivitate la reţeaua trans-Europeană de transport - TEN-T, drumuri conexiune între 
judeţe, de centură, drumuri regionale noi, modernizare străzi urbane, realizare piste biciclete);  

• Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii feroviare interoperabile, modern, de înaltă calitate;  
• Dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii navale;  
• Investiții privind siguranța și eficientizarea transportului;  
• Investiții pentru modernizarea transportului public rutier, feroviar și naval de mărfuri și călători;  
• Investiții pentru promovarea sistemelor de transport durabile, eficiente şi ecologice;  
• Creare de centre multimodale de transport (Pitești, Giurgiu, Ploieşti, Moreni, Titu);  
• Investiţii pentru crearea, dezvoltarea şi modernizarea transportului pe cablu.  

   -Măsura 1.2. Extinderea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și de servicii publice, acțiuni indicative: 
• Realizarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare a utilităților publice;  
• Activități de îmbunătățire a calităţii serviciilor publice, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind performanţa;  
• Construcție, reabilitare şi modernizare de locuințe pentru tineri sau categorii socio-profesionale (medici, 

profesori, etc.), locuințe sociale;  
• Consolidarea locuințelor și clădirilor nerezidențiale în vederea reducerii riscului seismic. 

   -Măsura 1.3. Dezvoltarea infrastructurii informaționale și de telecomunicații, acțiuni indicative : 
• Investiții în rețele de internet în bandă largă;  
• Investiții pentru informatizarea completă a instituțiilor publice din domeniul administrației, educației, sănătății, 

protecției sociale, culturii, etc. (conexiuni de mare viteză);  
• Modernizarea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea și implementarea de servicii și aplicații online pentru 

cetățeni (în domeniul administrației, educației, sănătății, protecției sociale, culturii, etc.);  
• Modernizarea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea și implementarea de servicii și aplicații online pentru 

sectorul IMM-urilor (comerț și tranzacții electronice).  
   -Măsura 1.4. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice, având drept acțiuni indicative :  

• Construirea, reabilitarea și modernizarea structurilor de cazare;  
• Amenajarea, reabilitarea şi promovarea obiectivelor naturale cu potențial turistic;  
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• Activităţi de valorificare a potenţialului turistic local şi regional (cu precădere activități de promovare a 
potențialului turistic local și regional).  
   -Măsura 1.5. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale, sportive și recreative, acțiuni indicative : 

• Realizarea, reabilitarea, modernizarea şi consolidarea infrastructurii culturale;  
• Realizarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sportive;  
• Realizarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii recreative; 
• Realizare zone verzi în cartiere rezidenţiale.  

 -Măsura 1.6. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural, acțiuni indicative : 
• Restaurarea, protecția și valorificarea siturilor, monumentelor şi ansamblurilor culturale, istorice şi de artă, 

inclusiv infrastructura de acces la acestea;  
• Amenajarea, marcarea şi promovarea traseelor turistice, tematice şi itinerariilor culturale folosind potenţialul 

Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiei;  
• Reabilitarea clădirilor cu valoare ambientală;  
• Realizarea de monumente (opere) culturale pentru a valorifica identitatea şi personalitatea poporului român; 
  

 2. Prioritatea 2. Dezvoltare urbană durabilă, având ca obiectiv „Dezvoltarea policentrică și echilibrată a 
rețelei de localități urbane” : 
      -Măsura 2.1. Consolidarea capacității locale, județene, regionale de planificare spațială urbană, acțiuni indicative: 

• Sprijin pentru îmbunătățirea competențelor de planificare spațială şi urbană; 
• Sprijin pentru elaborarea și implementarea de strategii şi planuri spațiale şi urbane (de dezvoltare urbană, 

amenajare peisagistică, amenajare a teritoriului periurban, planuri zonale pentru centrele civice, planuri de mobilitate 
urbană şi strategii de transport public urban, plan de amenajare a teritoriului regiunii, acţiuni de înscriere în cadastru 
şi cartea funciară a centrelor urbane şi a UAT-urilor învecinate, etc.). 
    -Măsura 2.2. Dezvoltarea şi regenerarea urbană durabilă, având ca acțiuni indicative : 
 Infrastructura: 

• Dezvoltarea unor infrastructuri de conectare;  
• Asigurarea mobilităţii persoanelor şi mărfurilor; 
• Susţinerea unui transport eficient şi ieftin (înlocuirea parcului de maşini 

 Mediul: 
• Stimularea eficienţei energetice în clădirile existente; 
• Reducerea amprentei lăsate asupra mediului; 
• Promovarea utilizării energiilor regenerabile şi iluminatul public; 
• Reciclarea terenurilor (prin decontaminarea şi introducerea lor în circuitul economic pentru a contribui la 

reducerea consumului de teren şi la combaterea expansiunii urbane); 
• Protejarea zonelor naturale şi întărirea legăturilor dintre aceste zone şi oraşe (de exemplu, prin intermediul 

centurilor verzi şi/sau a coridoarelor conectate şi în continuitate cu reţelele de  parcuri şi spaţii publice), „reînverzirea” 
oraşului existent, etc. 
 Incluziunea socială: 

• Integrarea persoanelor ce fac parte din comunităţi defavorizate, asigurând egalităţi de şanse în educaţie 
formare profesională şi integrarea pe piaţa forţei de muncă; 

• Asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii serviciilor de sănătate şi asistenţă socială; 
 Aspecte economice: 

• Creşterea ocupării forţei de muncă; 
• Susţinerea antreprenoriatului autohton şi diversificarea economiei şi sistemelor de producţie locală, în 

paralel cu pregătirea adecvată a pieţei forţei de muncă prin programe educaţionale şi de formare pentru muncitori. 
 Cultura şi arhitectura: 

• Protejarea patrimoniului şi introducerea lui în circuitul turistic; 
• Stimularea eco-eficienţei şi a facilităţilor clădirilor; 
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• Rezolvarea problemelor de accesibilitate; 
• Creşterea calităţii diversităţii şi identităţii arhitecturale; 
• Revalorizarea spaţiilor publice deteriorate şi crearea de noi spaţii deschise. 

 Inovarea 
• Acţiuni inovatoare în mediul urban (proiecte urbane pilot, proiecte demonstrative sau studii aferente de 

interes european). 
     -Măsura 2.3. Creșterea cooperării între mediul urban și rural,  având ca acțiuni indicative : 

• Sprijinirea parteneriatelor între localitățile urbane și rurale mici și mijlocii în cadrul sistemelor urbane; 
• Sprijinirea asocierilor între municipiile de rang superior și localitățile ariei de influență (zone metropolitane); 
• Sprijin pentru dezvoltarea unor forme de cooperare și asumare a rolului de centru urban, de către localitățile 

rurale cu loc central în relație cu teritoriul înconjurător rural, în zonele profund rurale. 
 

 3.Prioritatea 3. Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung, având ca obiectiv 
„Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și  consolidarea  cercetării–
dezvoltării–inovării” : 
     -Măsura 3.1. Sprijinirea dezvoltării sectorului IMM, în special a celor bazate pe cunoaștere, acțiuni indicative: 

• Promovarea culturii antreprenoriale (campanii de conștientizare și educare a populației, în special a celei din 
mediul rural; dezvoltarea abilităților de planificare strategică pentru întreprinzătorii existenți și potențiali); 

• Diversificarea și modernizarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri (măsuri ce vizează atât crearea 
infrastructurilor și dotarea acestora, cât și diversificarea și promovarea serviciilor furnizate de acestea); 

• Sprijin pentru investiții în active tangibile și intangibile; 
• Sprijin pentru accesarea de servicii adaptate nevoilor IMM (în special instruire, consultanță, standardizare, 

certificare, obținerea drepturilor de proprietate intelectuală, acces pe noi piețe și internaționalizare); 
• Sprijin pentru crearea de rețele de furnizori de capital de risc (business-angels); 
• Sprijin pentru crearea de programe de capital de pre-inițiere și inițiere a afacerilor; 
• Dezvoltarea și implementarea de noi modele de afaceri pentru IMM-uri 

     -Măsura 3.2. Susținerea cercetării-dezvoltării-inovării ca factor important al competitivității, acțiuni indicative: 
• Dezvoltarea culturii inovării (îndeosebi campanii de conștientizare despre rolul și importanța inovării în 

creșterea competitivității, de conștientizare asupra necesității de cooperare dintre mediul de afaceri și  cercetare); 
• Investiții pentru crearea, reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de CDI; 
• Investiții pentru derularea activităților de CDI, în domeniile competitive la nivel regional (industria extractivă, 

industria prelucrătoare, industria construcțiilor de mașini, domeniul energeticii nucleare, agricultură);   
• Investiții pentru derularea de proiecte de CDI complexe; 
• Sprijin pentru obținerea și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. 

     -Măsura 3.3. Facilitarea aplicării inovării în economia regiunii, acțiuni indicative: 
• Sprijin pentru dezvoltarea de centre de transfer de cunoștințe și tehnologie; 
• Dezvoltarea de parteneriate între mediul de afaceri și cercetare (în special dezvoltarea de programe comune 

pentru transferul de cunoștiințe și tehnologie); 
• Sprijin pentru crearea și dezvoltarea firmelor inovative de tip start-up și spin-off; 
• Sprijin pentru dezvoltarea de servicii personalizate pentru aplicarea inovării (transfer de know-how, asistență 

tehnologică, consultanță pentru inovare); 
• Sprijin pentru accesarea serviciilor pentru aplicarea inovării; 
• Sprijin pentru investiții în echipamente și tehnologii inovative, de ultimă generație; 
• Programe de mobilitate între mediul de afaceri și cercetare. 

      -Măsura 3.4. Promovarea cooperării interne și internaționale, acțiuni indicative: 
• Sprijin pentru conștientizarea mediului de afaceri cu privire la beneficiile lucrului în parteneriat, dezvoltării de 

rețele, cercuri ale cunoașterii; 
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• Sprijin pentru crearea și  funcționarea clusterelor, cu precădere în domeniile economice performante ale 
regiunii (cu precădere în domenii precum industria constructoare de mașini, industria electric și electrotehnică, 
agricultura, energii regenerabile); 

• Sprijin pentru integrarea în cadrul rețelelor naționale și internaționale de producție și comercializare.  
 

 4. Prioritatea 4.  Protecția mediului și creșterea eficienței energetice, având ca obiectiv „Protejarea și 
utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural” : 
     -Măsura 4.1. Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de mediu, cu acțiuni indicative: 

• Investiții pentru amenajarea, extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare, tratare şi distribuţie a apei 
potabile, cu precădere în mediul rural; 

• Investiții pentru amenajarea, extinderea, reabilitarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate, cu 
precădere în mediul rural; 

• Amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru colectare selectivă; 
• Investiții pentru modernizarea şi eficientizarea managementului integrat al deşeurilor la nivel local, judeţean, 

și regional, (se includ aici şi deşeurile ce solicită măsuri specifice, cum ar fi cele municipale, de ambalaje, 
periculoase, de echipamente electrice şi electronice, din construcţii şi demolări); 

• Campanii de informare, educare și conștientizare a populației privind necesitatea racordării la sistemul de 
apă și canalizare, consumul rațional de apă potabilă, protecția mediului pentru evitarea poluării apelor uzate peste 
normele impuse, a solului cu produse chimice, uleiuri, alți solvenți, necesitatea selectării și reciclării deșeurilor, 
campanii privind normele legislative în domeniul mediului înconjurător și respectarea principiului „poluatorul 
plătește”. 
     -Măsura 4.2. Protejarea și conservarea mediului și a biodiversității regionale, având ca acțiuni indicative: 

• Acţiuni de informare, educare și conştientizare a populaţiei referitor la importanţa şi necesitatea protecției 
mediului înconjurător şi conservarea biodiversităţii; 

• Măsuri de îmbunătățire a calității apei, solului și a aerului; 
• Reconstrucția ecologică a zonelor forestiere și agricole degradate, afectate de activități antropice și/sau din 

cauza fenomenelor natural; 
• Refacerea zonelor/siturilor contaminate industrial; 
• Investiții în infrastructuri ecologice (zone protejate, coridoare ecologice, ecoducte sau pasaje ecologice); 
• Crearea, amenajarea și extinderea parcurilor ecologice cu destinații sociale și recreative; 
• Investiții pentru gestionarea, restaurarea și monitorizarea ecosistemelor și habitatelor (inclusiv regenerări și 

amenajări silvice, refacerea fondului faunistic); 
• Conservarea și protejarea habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de floră și faună; 
• Investiții pentru modernizarea și inovarea tehnologiilor și echipamentelor de refacere a mediului. 

     -Măsura 4.3. Reducerea vulnerabilității la riscuri și adaptarea la schimbările climatice, cu acțiuni indicative: 
• Investiții pentru creșterea capacității locale și regionale de prevenire a riscurilor (elaborarea de strategii și 

planuri de acțiuni, cartografierea riscurilor, îmbunătățirea competențelor în domeniu); 
• Investiții pentru prevenirea dezastrelor naturale (consolidarea malurilor şi regularizarea cursurilor de apă, 

crearea de zone de inundabilitate controlabile, consolidarea de versanţi, lucrări de împădurire, construirea de 
perdele forestiere în apropierea căilor de transport și a plantațiilor agricole); 

• Investiții pentru crearea, operaționalizarea, modernizarea și creșterea capacității de răspuns la nivel local, 
județean și regional în situații de urgență și dezastre naturale, în zonele vulnerabile sau acolo unde ecosistemele 
sunt expuse riscului unor asemenea efecte (inclusiv investiții pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare și 
alarmare a populației); 

• Campanii pentru informarea, pregătirea și conștientizarea populației privind comportamentul în situații de 
urgență și dezastre naturale, generate de schimbările climatice și dezastre naturale; 

• Investiții pentru prevenirea riscurilor și intervenții în caz de poluare accidentală a Dunării și râurilor interioare; 
• Investiții pentru crearea și extinderea unor centre de pregătire a personalului operativ (salvări din medii ostile 

vieții, scafandri). 
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      -Măsura 4.4. Eficientizare consum de energie și promovare utilizare resurse regenerabile, acțiuni indicative: 
• Investiții în programe de informare și conștientizare a populației privind necesitatea eficientizării consumului 

de energie și a utilizării resurselor regenerabile;  
• Investiții pentru crearea de centrale de cogenerare pentru energie electrică și termică folosind deșeuri; 
• Retehnologizarea şi modernizarea sistemului de producție, transport şi distribuţie a energiei electrice; 
• Sprijin pentru investiţii în echipamente de producere a energiei electrice cu eficienţă energetică ridicată 

(inclusiv reabilitări şi retehnologizări); 
• Realizarea infrastructurii de generare şi distribuire de energie alternativă; 
• Sprijinirea sectorului IMM pentru creșterea eficienței energetice în producție și în sfera serviciilor; 
• Investiții în reabilitarea termică a locuințelor și clădirilor non-rezidențiale; 
• Investiții în eficientizarea iluminatului public; 
• Sprijin pentru achiziționarea de echipamente cu consum redus de energie;  
• Realizarea de studii pentru eficiența energetică la nivel de județe și localități; 
• Investiții privind eficientizarea consumului energetic în instituțiile publice. 
  

 5. Prioritatea 5. Susținerea educației și ocupării forței de muncă, având ca obiectiv „Dezvoltarea 
capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la educație și instruire pe tot 
parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă” : 
     -Măsura 5.1  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale şi de cercetare, acţiuni indicative: 

• Realizarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale, precum şi dotarea cu echipamente şi 
materiale didactice de ultimă generaţie (inclusiv pentru centrele de formare profesională continuă); 

• Realizarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de cercetare fundamentală, inclusiv dotarea cu 
echipamente şi materiale didactice de ultimă generaţie; 
     -Măsura 5.2. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a sistemului educaţional, de cercetare şi formare continuă:   

• Programe de formare continuă a specialiștilor și a cercetătorilor;  
• Programe ce vizează modernizarea și creșterea calității educației și cercetării (cu accent pe stimularea 

creativității, spiritului antreprenorial și inovării); 
• Activităţi privind creşterea capacităţii instituţiilor şi organizaţiilor locale și regionale responsabile pentru 

dezvotarea şi implementarea politicilor legate de sistemul educaţional, de cercetare, formare continuă şi mobilitatea 
lucrătorilor; 

• Crearea şi dezvoltarea de parteneriate şi reţele de cooperare în educație, cercetare și ocuparea forței de 
muncă (inclusiv la nivel internațional); 

• Programe de informare, educare și conștientizare a populației privind importanța educației.  
      -Măsura 5.3. Corelarea programelor educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, având ca acţiuni indicative: 

• Activităţi de sprijin privind educaţia şi instruirea profesională; 
• Programe de informare, consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți; 
• Programe ce vizează creșterea nivelului pregătirii profesionale de bază (inclusiv stagii de ucenicie); 
• Sprijin pentru dezvoltarea, funcţionarea şi cooperarea structurilor de furnizare a educației, instruirii și 

pregătirii profesionale cu partenerii economici și sociali; 
• Elaborarea de studii, prognoze specifice privind educația și piața forței de muncă. 

       -Măsura 5.4. Sprijinirea adaptabilităţii forţei de muncă şi promovarea antreprenoriatului, cu acţiuni indicative: 
• Programe ce vizează instruirea, specializarea şi perfecţionarea angajaţilor şi angajatorilor; 
• Programe de orientare și consiliere profesională pentru populația ocupată și șomeri; 
• Programe de instruire antreprenorială, consiliere și mentorat.  

      -Măsura 5.5.  Politici active de angajare, având drept acţiuni indicative: 
• Programe de instruire adresate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;  
• Servicii de asistență și sprijin pentru persoanele supuse riscului șomajului pe termen lung; 
• Programe de integrare și reintegrare pe piața forței de muncă. 
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 6. Prioritatea 6. Susținerea sănătății și asistenței sociale, având drept obiectiv principal „Îmbunătățirea 
accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate și promovarea incluziunii sociale” : 
      -Măsura 6.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate și asistență socială, acțiuni : 

• Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate, inclusiv 
dotarea cu echipamente inovatoare, de ultimă generație; 

• Crearea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea infrastructurii serviciilor de asistență socială, 
inclusiv dotarea cu echipamente inovatoare, de ultimă generație;   

• Construcția/modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea de 
proximitate. 
       -Măsura 6.2. Dezvoltarea capacității instituționale a sistemului sanitar și asistența socială, acțiuni indicative: 

• Formarea continuă pentru specialiștii din domeniu, cu accent pe specializările deficitare; 
• Crearea de servicii de asistență socială noi (pentru noi grupuri vulnerabile: copii aflaţi în situaţii de dificultate, 

tineri care ies din sistemul sociale de protecţie, familii aflate în risc de destrămare cu foarte mulţi copii, copii rămaşi 
în ţară cu părinţi plecaţi în străinătate să muncească, persoane adulte şi vârstnice dependente socio-medical); 

• Derularea de programe (consiliere/ mediere) în vederea prevenirii existenţei unor situaţii de abuz sau 
neglijenţă în familie şi/ sau separarea de familie;  

• Programe și campanii de educare și informare a populației (cu precădere programe de educare pentru 
pacienţii incluşi în programele naţionale de sănătate); 
      -Măsura 6.3. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăcie, având drept acțiuni indicative: 

• Programe integrate de incluziune socială a persoanelor ce fac parte din categorii dezavantajate; 
• Programe de dezvoltare comunitară integrată (pentru obținerea consensului și participării comunității asupra 

căreia se realizează intervenția); 
• Susținerea economiei sociale și a întreprinderilor sociale (cu precădere campanii de informare și 

conștientizare a conceptelor de economie socială și întreprindere socială și sprijin acordat pentru înființarea și 
funcționarea întreprinderilor sociale); 

• Formarea de competențe digitale de bază a persoanelor ce fac parte din categorii dezavantajate; 
• Activități de informare și conștientizare cu privire la efectele excluziunii și discriminării sociale. 
 

 7. Prioritatea 7. Dezvoltarea rurală și agricultura, având ca obiectiv principal „Creşterea rolului aşezărilor 
rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud Muntenia” : 
       -Măsura 7.1. Revitalizarea comunităţilor rurale, având drept acțiuni indicative: 

• Programe integrate de dezvoltare ce vor combina măsuri de dezvoltare a infrastructurii, revigorare a 
activității economice, de soluționare a problemelor sociale și de mediu.  

Mecanismul de implementare recomandat este utilizarea dezvoltării locale sub responsabilitatea comunității, 
prevăzută de Regulamentul General al CE, art. 28; 

• Acțiuni de dezvoltare a capacității de dezvoltare locală (investiții pentru crearea și funcționarea Grupurilor 
de Acțiune Locală inclusiv a celor din sectorul de pescuit, crearea de competențe de planificare a dezvoltării, 
elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiilor de dezvoltare locală, investiţii pentru dezvoltarea 
componentei economice a structurilor asociative prin crearea de clustere); 

• Acţiuni pentru dezvoltare integrată rural-urban (cu precădere acțiuni pentru asocierea comunelor și a 
formării de parteneriate între acestea și zonele/ aglomerațiile urbane și orașele mici și mijlocii). 
      -Măsura 7.2. Conservarea și îmbunătățirea mediului înconjurător a comunităților rurale și protejarea moștenirii 
culturale (patrimoniul material și imaterial), cu acțiuni indicative: 

• Renovarea clădirilor, monumentelor culturale și istorice cu scopul de a promova şi păstra imaginea 
tradiţională a satelor; 

• Modernizarea zonelor rurale unde există potenţial cultural, istoric şi recreativ; 
• Activităţi artistice pentru păstrarea identităţii culturale a mediului rural. 

       -Măsura 7.3. Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii acesteia, cu acțiuni indicative: 
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• Investiții pentru producția, distribuția și promovarea produselor bazate pe valorificarea superioară a 
resurselor locale; 

• Crearea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii în sectorul non-agricol; 
• Sprijin pentru activități turistice durabile (cu precădere activități de turism ecologic în mediul rural); 
• Sprijin pentru dezvoltarea echilibrată a activităților economice din toate ramurile agriculturii. 

       -Măsura 7.4. Dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sprijin a agriculturii și silviculturii : 
• Sprijin pentru dezvoltarea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere agricole și forestiere; 
• Realizarea și reabilitarea infrastructurii de irigații și îmbunătățiri funciare;   
• Construirea de depozite ecologice pentru gestiunea eficientă a deşeurilor animaliere şi vegetale; 
• Lucrări privind adaptarea la schimbările climatice, inclusiv prevenirea și gestionarea riscurilor în fondul 

funciar agricol și forestier. 
      -Măsura 7.5. Diversificarea și dezvoltarea sectorului agricol și agro-alimentar, având ca acțiuni indicative: 

• Dezvoltarea serviciilor specifice pentru agricultură și industria alimentară (sectorul agricol şi pescuit);      
• Achiziţia de utilaje şi echipamente inovatoare, de ultimă generaţie; 
• Achiziţia de tehnologii şi material genetic inovatoare, de ultimă generaţie; 
• Programe de cercetare aplicată și transfer de know-how în domeniul agricol şi forestier; 

       -Măsura 7.6. Instruire și consultanță în agricultură, cu acțiuni indicative : 
• Cursuri de instruire, specializare și perfecționare în domeniul agricol; 
• Sprijin pentru furnizarea de servicii de consultanță în domeniul agricol (consolidarea capacităţii 

instituţionale pentru desfăşurarea de servicii de consultanţă pentru micii fermieri); 
• Sprijin pentru accesarea serviciilor de consultanţă în domeniul agricol. 
 

4.1.3. Context județean. Obiectivele dezvoltării stabilite prin Strategia la nivel județean Dâmbovița 
• Direcţia de dezvoltare nr. 1 – vizând asigurarea accesului populaţiei la servicii publice de calitate: 

Obiectivul 1.1. Infrastructura şi serviciile de transport: 
1.1.1. Îmbunătăţirea mobilitătii şi accesibilităţii judeţului Dâmboviţa în cadrul reţelei TEN-T 
1.1.2. Creşterea accesibilităţii regionale a teritoriului judeţean 
1.1.3. Creşterea accesibilităţii în contextul dezvoltării urbane; 
1.1.4. Creşterea accesibilităţii în contextul dezvoltării rurale.  
Obiectivul 1.2. Asigurarea accesului egal la servicii medicale, sociale şi culturale: 
1.2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor medico-sanitare; 
1.2.2. Îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor de asistenţă socială; 
1.2.3. Îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor de educaţie şi învăţământ; 
1.2.4. Îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor de cultură. 
Obiectivul 1.3. Creşterea accesului populaţiei judeţului Dâmboviţa la infrastructura şi serviciile de protecţie şi 

conservare a mediului : 
1.3.1. Extinderea accesului populaţiei judeţului Dâmboviţa la serviciile de alimentare cu apă, de evacuare a 

apelor uzate şi de colectare şi management integrat al deşeurilor; 
1.3.2. Creşterea eficienţei energetice şi a nivelului de utilizare a energiei verzi în judeţul Dâmboviţa; 
1.3.3. Protejarea şi conservarea biodiversităţii, decontaminarea solurilor poluate istoric, monitorizarea 

calităţii aerului şi adaptarea la schimbările climatice; 
1.3.4. Infrastructură şi servicii de intervenţii în situaţii de urgenţă. 

• Direcţia de dezvoltare nr. 2 – vizând dezvoltarea economică a judeţului Dâmboviţa va trebui să se bazeze 
în perioada următoare în mai mare măsură pe atingerea unor obiective dezvoltate in extenso în Strategia de 
dezvoltare a județului Dâmbovița 2012-2020, varianta actualizată 2014. Acestea ar fi : 

Obiectivul 2.1. Dezvoltarea agriculturii Dâmboviţene: 
2.1.1. Asigurarea unei forţe de muncă calificate şi suficiente pentru agricultură; 
2.1.2. Încurajarea şi sprijinirea unei agriculturi sustenabile şi competitive, şi a inovării în domeniu; 
2.1.3. Încurajarea structurilor colaborative şi a transferului de cunoştinţe; 



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 181 
 

2.1.4. Valorificarea şi promovarea produselor agricole locale. 
Obiectivul 2.2. Valorificarea potenţialului local de dezvoltarea turismului şi diversificarea economiei locale: 
2.2.1. Promovarea turismului cultural; 
2.2.2. Promovarea turismului balnear; 
2.2.3. Promovarea turismului montan; 
2.2.4. Promovarea agroturismului în zona Pietrari - Voineşti. 
Obiectivul 2.3. Crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea economică durabilă a judeţului Dâmboviţa: 
2.3.1. Dezvoltarea capitalului uman; 
2.3.2. Încurajarea şi susţinerea mediului antreprenorial; 
2.3.3. Atragerea Investiţiilor Străine Directe;  

• Direcţia de dezvoltare nr. 3 – vizând dezvoltarea capacităţii administrative: 
Administraţia publică locală este principalul actor al procesului de dezvoltare sustenabilă a comunităţii, la 

care îşi aduc contribuţia deopotrivă cetăţenii săi, sectorul privat şi cel civil. Însă acţiunile acestora trebuie concertate, 
administraţia publică având datoria de a crea cadrul propice manifestărilor acestora, astfel încât să se îndrepte către 
obiective prioritizate după criterii care ţin de factori precum avantaje competitive locale, resurse disponibile, tradiţii şi 
identitate - intersectate primordial cu voinţa comunităţii şi suprapuse perspectivelor setate la nivel suprateritorial.  

De asemenea, administraţia publică trebuie să iniţieze, perfecţioneze şi eficientizeze permananet relaţia 
între instituţia sa, comunitatea civilă şi mediul de afaceri, reducând povara administrativă asupra acestora, 
transparentizând actul administrativ, asigurând cointeresarea şi organizând comunicarea şi consultarea tuturor 
actorilor menţionaţi pentru validarea activităţilor proprii. Concomitent, administraţia publică trebuie să se asigure că 
serviciile publice pe care le prestează sunt de o calitate înaltă şi din ce în ce mai accesibile membrilor comunităţii.  

La baza tuturor aceste demersuri se află resursa umană, care poate pune toate aceste deziderate în 
practică, sub condiţia existenţei unui sistem de management adecvat, capabil să pregătească salariaţii, să le aloce 
competenţe în mod eficient şi complementar, să îi motiveze şi responsabilizeze. Pentru a atinge aceste deziderate, 
administraţia trebuie să investească permanent în perfecţionarea şi formarea resurselor sale umane, în 
modernizarea instrumentelor şi mijloacelor de lucru, îmbunătăţirea politicilor, procedurilor şi metodologiilor pe care le 
aplică în fiecare domeniu de activitate, validându-le prin implementarea celor mai noi sisteme de calitate: 

Obiectivul 3.1. Întărirea capacităţii comunităţilor locale de a genera şi gestiona dezvoltarea: 
3.1.1. Creşterea capacităţii de a dezvolta, implementa, monitoriza, evalua strategiile locale şi de a realiza 

evaluări ale impactului acesteia; 
3.1.2. Crearea unor proceduri şi abilităţi de a realiza politici fiscale locale îmbunătăţite; 
3.1.3. Schimbul de informaţii şi de bune practici cu instituţii aflate la alte paliere administrative; 
3.1.4. Dezvoltarea şi implementarea unor mecanisme de eficientizare a cheltuielilor publice; 
3.1.5. Repartizarea adecvată a resurselor în sectorul public; 
3.1.6. Îmbunătăţirea aptitudinilor şi competenţelor personalului în domeniu. 
Obiectivul 3.2. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane în administraţia publică : 
3.2.1. Crearea unei politici unitare şi integrate pentru asigurarea managementului resurselor umane; 
3.2.2. Orientarea managementului resurselor umane către nevoi, strategii şi proceduri transparente; 
3.2.3. Dezvoltarea mecanismelor şi îmbunătăţirea competenţelor necesare derulării etapelor ciclului 

managementului resurselor umane - evaluarea nevoilor, planificare, dezvoltare, evaluare a performanţei; 
3.2.4. Asigurarea şi utilizarea în mod adecvat a capitalului uman din sectorul public; 
3.2.5. Îmbunătăţirea aptitudinilor şi competenţelor personalului în domeniu. 
Obiectivul 3.3. Creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice oferite de către administraţia publică: 
3.3.1. Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate de administraţia publică; 
3.3.2. Diversificarea serviciilor furnizate on-line; 
3.3.3. Reducerea costurilor de livrare a serviciilor publice; 
3.3.4. Îmbunătăţirea aptitudinilor şi competenţelor personalului; 
3.3.5. Implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial (SCIM) în sectorul public. 
Obiectivul 3.4. Creşterea transparenţei, integrităţii şi responsabilităţii la nivelul administraţiei publice : 
3.4.1. Aplicarea unor sisteme, instrumente, metodologii noi şi îmbunătăţirea celor existente cu privire la 
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transparenţă, integritate şi anticorupţie; 
3.4.2. Formarea resurselor umane în domeniul eticii, integrităţii şi anticorupţiei. 
Obiectivul 3.5. Reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri şi cetăţenii judeţului Dâmboviţa: 
3.5.1. Implementarea de proceduri simplificate în medierea relaţiei dintre cetăţeni/mediu de afaceri şi CJ 
3.5.2. Achiziţionarea şi dezvoltarea unor instrumente TIC noi sau îmbunătăţite; 
3.5.3. Îmbunătăţirea calificării resurselor umane implicate în această relaţie. 
Obiectivul 3.6. Sprijinirea activităţii formelor asociative dintre unităţile administraţiei publice locale sau dintre 

acestea si mediul privat, pentru întărirea capacităţii acestora: 
 3.6.1. Sprijin pentru implementarea strategiilor de dezvoltare şi pentru animarea comunităţilor în a colabora 

în cadrul G.A.L.-urilor. 
 

 4.1.4. Context local. Obiectivele dezvoltării stabilite prin Strategia de dezvoltare durabilă Moreni 
 4.1.4.1. 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 proiecţii durabile a dezvoltării se va realiza prin analiza detaliată a socio- economice 

existente, prin analiza corelaţiei dintre nevoi şi potenţialul de dezvoltare. 
Viziunea pe termen lung conduce la concluzia că Municipiul Moreni dispune de un avantaj comparativ, ce se 

poate dezvolta prin creşterea complexităţii funcţionale şi orientarea profilului economic, astfel încât localitatea să 
poată deservi spaţiul din jur. 

Strategia de dezvoltare cuprinde direcţii prioritare, ce au ca obiectiv dezvoltarea micilor afaceri prin oferirea 
de avantaje competitive tinerilor. De asemenea, strategia vizează stabilizarea populaţiei active antrenate în migraţii 
naţionale sau internaţionale. 

4.1.4.2. Obiectivele strategice ale dezvoltării  
• Obiectivul general al strategiei este proiecţia modelului de dezvoltare durabilă a sistemului teritorial Moreni, 

model ce are ca direcţii de acţiune creşterea niveului de trai și valorificarea resurselor. 
• Obiective specifice: 

• Creşterea atractivităţii localităţii şi dezvoltarea durabilă a acestuia prin îmbunătăţirea infrastructurii şi 
valorificării resurselor de care dispune; 

• Dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii localităţii prin sprijinirea micilor investitori, dezvoltarea 
infrastructurii specifice; 

• Protecţia şi îmbunătăţirea mediului prin creşterea calităţii infrastructurii de mediu şi creşterea eficienţei 
energetice. 

• Domenii prioritare, măsuri şi acţiuni pentru dezvoltarea integrată: 
Domenii majore de acţiune în cadrul strategiei de dezvoltare: 
• Dezvoltarea urbană durabilă; 
• Sprijinirea investitorilor prin acordarea de facilitaţi si încurajarea parteneriatului public- privat; 
• Investiţii pentru protecţia mediului; 
• Modernizarea reţelei de drumuri; 
• Dezvoltarea reţelelor de utilităţi; 
• Creşterea siguranţei cetăţenilor; 
• Dezvoltarea serviciilor publice şi eficientizarea activităţii administraţiei publice locale din Municipiul Moreni 

prin dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor; 
• Creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice; 
• Dezvoltarea învăţământului tehnic 

 4.1.4.3. Obiective operaţionale în dezvoltarea durabilă a municipiului Moreni 
Analizele de detaliu asupra sistemului teritorial Moreni au evidenţiat o serie de componente variabile, asupra 

cărora trebuie să se acţioneze pentru asigurarea funcţionalităţii teritoriale proiectate. Aceste componente sunt 
reunite în planul de acţiuni, grupate în categorii mari numite obiective operaţionale. Acestea sunt:   

• Dezvoltarea economică durabilă;  



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 183 
 

• Dezvoltarea infrastructurii rutiere;  
• Dezvoltarea reţelelor de utilităţi;  
• Dezvoltarea infrastructurii educaţionale;  
• Creşterea eficienţei energetice;  
• Creşterea calităţii vieţii; 

 

4.2. Strategia de dezvoltare spațială locală și P.U.G. - necesitate si corelare 
Strategia de dezvoltare locală este atât un proces de planificare, cât şi un produs care promovează 

parteneriatul în rândul diferiţilor actori de pe plan local (administraţia publică locală, comunitatea locală, sectorul 
privat şi reprezentanţii societăţii civile) cu scopul de a analiza împreună problemele legate de dezvoltare, de 
imaginea creată pentru viitor / previziuni de viitor, de mobilizarea resurselor, de elaborarea strategiilor de dezvoltare 
a proiectelor, precum şi de implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestora. 

Orice strategie de dezvoltare locală are o etapă introductivă care constă în diagnoza şi analiza principalilor 
indicatori din comunitatea pentru care se realizează strategia de dezvoltare.  

În această etapă, când România trebuie să adopte standardele europene, municipiul Moreni are nevoie de 
un plan de dezvoltare care să vizeze toate domeniile şi în care să se regăsească interesele tuturor membrilor 
comunităţii, un plan care să canalizeze resursele către acţiuni integrate ce urmăresc progresul social, protejarea 
mediului, utilizarea eficientă a resurselor umane şi naturale în vederea atingerii unui nivel ridicat şi sigur de creştere 
economică şi ocupare a forţei de muncă. 

Strategia de dezvoltare spaţială a municipiului Moreni este construită pe concluziile analizelor socio-
economice şi SWOT, pe avantajele localităţii. Strategia, prin structură şi conţinut, urmăreşte dezvoltarea economică 
şi echilibrată, concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se adapta şi a putea răspunde schimbărilor 
economice cheie. 

Strategia se adresează unei game largi de probleme economice, sociale şi de mediu ale comunităţii, care 
sunt relevante pentru definirea obiectivelor necesare obţinerii dezvoltării durabile şi creşterii coeziunii economice si 
sociale. 

 

  4.2.1. Strategiile locale de dezvoltare durabilă  
Strategia este un cadru de planificare strategic care defineşte viziunea, căile care conduc la obţinerea ei şi 

pe baza căruia sectorul public şi privat pot acţiona eficient în ceea ce priveşte folosirea resurselor locale şi obţinerea 
de beneficii în folosul comunităţii. Aceasta ghidează astfel încât intervenţiile şi activităţile necesare creării unei 
localităţi dinamice şi prospere să se concentreze asupra domeniilor-cheie de dezvoltare. 

  Totodată, aceasta constituie baza dezvoltării planurilor de acţiune pentru administraţia publică locală şi 
organizaţiile partenere în vederea prezentării de proiecte în cadrul programelor de finanţare naţionale şi europene 
care sprijină dezvoltarea locală. 

  Strategia furnizează o abordare echilibrată şi integrată privind dezvoltarea localităţii cu accent pe: 
o facilitarea creşterii economice 
o îmbunătăţirea infrastructurii de bază 
o protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 
o îmbunătăţirea serviciilor (medicale, sociale, culturale) şi accesului la acestea 

  Strategia se concentrează pe provocările şi oportunităţile de dezvoltare caracteristice şi existente la nivel 
local, urmărind totodată eliminarea barierelor cu privire la progresul economic şi social. 

  Elementele constitutive ale strategiei urmăresc obţinerea unei dezvoltări echilibrate şi oferirea de oportunităţi 
egale pentru locuitorii acestuia. 

  Strategia de dezvoltare spaţială a municipiului Moreni, în corelare cu strategia de dezvoltare locală, vizează 
valorificarea durabilă a resurselor umane, economice, instituţionale, financiare, naturale, în scopul afirmării calităţilor 
sale distinctive, a consolidării şi dezvoltării rolurilor în teritoriu, atât la nivel regional cât şi naţional, a extinderii şi 
diversificării parteneriatelor în proiecte sustenabile potrivit potenţialului şi aspiraţiilor comunităţii. 

  Strategiile de dezvoltare durabilă evidenţiază interdependenţa între local şi global, accentuând necesitatea 
cooperării în cadrul şi între sectoarele economic, social şi de mediu. 
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  Dezvoltarea durabilă a comunităţilor are ca obiective majore protejarea mediului, eradicarea sărăciei, 
îmbunătăţirea calităţii vieţii, dezvoltarea şi menţinerea unei economii locale viabile şi eficiente. 

  Comunităţile durabile prosperă pentru că populaţia lucrează în colaborare şi parteneriat pentru îmbunătăţirea 
calităţii vieţii. Comunitatea durabilă utilizează resursele proprii pentru a asigura necesităţile generaţiilor actuale, 
asigurând, în acelaşi timp, resursele necesare pentru generaţiile viitoare. Ea îşi mobilizează capacităţile pentru a 
asigura servicii medicale calitative, un nivel de viaţă ridicat pentru toţi rezidenţii săi prin limitarea deşeurilor, 
prevenirea poluării, maximizarea conservării şi prin dezvoltarea resurselor locale şi a utilizării eficiente a lor pentru 
revitalizarea economiei locale. 

 

  4.2.2. Metodologia elaborării strategiilor de dezvoltare  
Procesul de elaborare a unui document strategic, aşa cum este documentul de faţă reprezintă un proces 

participativ, care presupune implicarea tuturor actorilor publici şi privaţi interesaţi. 
Elaborarea documentului se bazează pe metodologia folosită în UE în planificarea strategică şi urbană, fiind 

utilizate următoarele instrumente şi metode de lucru : 
1. Consultarea documentelor strategice existente la nivel european, naţional, regional, judeţean şi local, 

relevante pentru municipalitate. Acestea au fost grupate într-un capitol distinct „Context general. Coordonate privind 
dezvoltarea comunităților urbane ", prezentat în deschidere. (Cap. II). 

2. Analiza comparativă a municipiului Moreni cu oraşe cu acelaşi statut din România. Acest tip de analiză se 
înscrie pe linia orientărilor tematice realizate de municipaliţăle respective, precum si de alte agenţii publice si/sau 
private. 

3. Datele locale şi informaţiile privind situaia curentă din municipiu au fost obţinute prin consultarea actorilor 
relevanţi (reprezentanţi ai administraţiei publice locale), a datelor statistice si a documentelor elaborate.  

4. Alte date locale au fost adunate şi prin intermediul întâlnirilor de lucru cu cadrele tehnice din cadrul 
municipalităţii în cadrul interviurilor faţă în faţă şi prin intermediul chestionarelor şi cererilor de date. 

5. Analiza literaturii de specialitate. Abordarea conceptului planificării strategice în dezvoltarea locală, 
porneste de la definirea si principiile dezvoltării economice locale prezente în literatura de specialitate, în 
conformitate cu realitățile, dezideratele și țintele fixate. 

6. Metodologia de analiză si de formulare a viziunii de dezvoltare locală şi a programelor şi proiectelor de 
dezvoltare locală are la bază metodologia folosită în orașele Uniunii Europene si se orientează după ghidurile si 
manualele disponibile. 

De menţionat că în domeniul localităţilor din România se resimte o lipsă acută de informaţii si date primare. 
Statisticile INS si prognozele CNP, sursele oficiale în acest sens, se referă exclusiv la judeţe si regiuni, pentru 
municipii și orașe evantaiul de informaţii disponibile fiind limitat.  

Şi în domeniile în care teoretic ar exista informaţii la nivel de unitate administrativ teritorială - de exemplu 
numărul de firme înregistrate în municipiul Moreni, acestea diferă în funcţie de sursă, putând conduce la concluzii 
eronate. Din aceste considerente, importante sunt fenomenele studiate si tendinţele desprinse si mai puţin valorile 
absolute. 

Totodată, se face precizarea că majoritatea statisticilor oficiale există numai până la finele anului 2017 
 

  4.2.3. Propunerile de dezvoltare spațială 
Prevederile pe termen lung servesc drept bază de date comună pentru organismele implicate în politicile 

urbane, oferind informatii legate de strategiile de dezvoltare individuală precum si pentru domenii speciale, programe 
sectoriale si programarea și finantarea proiectelor. 

Se asigura asfel evitarea situatiei în care diferite strategii sau concepte sectoriale blochează conceptul 
global stabilit prin Planul Urbanistic General . 

In acelasi timp strategia poate fi un factor de atractivitate, fiind sustinuta cu proiecte adecvate pentru 
întreprinzătorii privati, cât si pentru rezidenti, generând astfel programe la scară amplă, în formula parteneriat public-
privat, (proiecte legate de obiective de utilitate publica, transport, protectia mediului sau asistenta sociala) care se 
încadreaza în conceptul de sustenabilitate. 
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Liniile directoare rezultate din strategia de dezvoltare urbană reprezintă o viziune cu perspectivă largă care 
determină imaginea si planificarea urbană pe termen lung (2030). Treptele de integrare în acest program sunt 
reprezentate de strategia pe termen mediu (2025) si cea pe termen scurt (2020). 

Asigurarea conditiilor necesare pentru potentiala păstrare a populatiei în spatiul urban Moreni trebuie să 
asigure ca acesta să rămână un teritoriu tânăr si atractiv, cu o populatie cu un nivel educational acceptabil. 

Pentru păstrarea populatiei în actualul intravilan este nevoie de crearea unei diversități de tipuri de locuire si 
de spatii atractive aferente zonelor de locuit cu suficiente facilități care să răspundă cât mai multor nevoi ale 
diferitelor grupuri tintă ale populației, fără a altera natura de excepție. 

Mentinerea populatiei în perimetrul comunei înseamnă asigurarea conditiilor optime pentru cresterea 
economica si implicit mărirea numărului de locuri de muncă, îmbunătățirea conditiilor de locuire, precum si alte 
facilități în raport cu nevoile acesteia si conceptul de dezvoltare durabilă. 

Cresterea nu se referă numai la populatia băștinașă, ci si la posibilitatea stabilirii pe teritoriul său a unor 
companii (investitori) care pot să-și desfășoare activitatea economică în aceste locații. In această situatie se pun în 
discutie rezervele de teren existente pentru dezvoltare pe termen scurt, mediu sau lung. 

Propunerea de dezvoltare spatială include inventarierea următoarelor domenii : 
I. Cresterea urbană, care rezultă din două procese paralele : 
1.Densificarea intravilanului existent ; 
-Cresterea densității în zonele cu densități reduse si reconversia si restructurarea zonelor cu functiuni 

abandonate, precum si reabilitarea altor zone destructurate sau cu calități functionale diminuate reprezinta o 
alternativă a creșterii capacității teritoriului ; 

2. Expansiunea perimetrului intravilan (extinderea) în zonele cu potential de urbanizare ; 
-Extinderea controlată în spatii neconstruite, cu încorporarea zonelor cu tendinte preexistente de construire, 

a zonelor care pot completa functionalitatea la scara întregului teritoriu comunal, a zonelor afectate de extinderea 
traficului, pentru solutionarea schemelor de circulatie la macroscara teritorială, a zonelor cu rezerve de utilități. 

Functiuni potrivite precum cele mixte, industrie nepoluantă, servicii, își pot găsi locul, ca zone controlate, cu 
densități reduse, împreună cu funcțiunea de locuire, în vecinătatea zonelor naturale, în perimetrul intravilan. 

Aceasta abordare lasă posibilitatea includerii unor culoare de spații deschise dinspre zonele urbanizate spre 
spațiile naturale din vecinătatea intravilanului. 

II. Centralitatea 
 Centralitate - functiuni specifice zonei centrale ale comunei si echipamente publice de interes comunitar 

Propunerea prezentată în PUG sugerează o dezvoltare a conceptului de centralitate prin constituirea unei 
scheme spațiale de anvergură, echilibrată. Astfel, se propune : 

 - reabilitarea prin protectie, conservare, dezvoltare, densificare parțială a actualei zone centrale a 
municipiului în relatie cu zonele rezidențiale de interes din municipiu, astfel încât aceasta să-si mentină si să-și 
amplifice rolul coordonator și ca zonă de maximă atractivitate, ce include protectia arhitecturii traditionale, 
accesibilitate îmbunătățită pentru pietoni, rezervă functională pentru programe reprezentative, o relationare directă si 
facilă cu celelalte localități și cu cadrul natural extrem de generos; 

- dezvoltarea a încă două nuclee de centralitate, reprezentate de o zonă având în centru judecătoria Moreni 
și o alta aflată la ieșirea spre Filipeștii de Pădure (județul Prahova), care să includă preponderent functiuni si 
obiective de utilitate publică și care să beneficieze de o bună accesibilitate, legată de modernizarea tramei stradale, 
echipare și dotare la scara localității, care să permită libertatea de mișcare si densitate cerută de programe 
arhitecturale specifice zonelor centrale, cu ceva dotări. 

In acelasi timp se va urmări crearea si dezvoltarea mai multor ”nuclee de centralitate” în fiecare cartier, 
fiecare dintre ele dezvoltându-si propria identitate, creând o retea de “spatii de calitate” cu forță de atracție în aria de 
interes, potrivit deja tradiției, având în vedere că fiecare cartier avea școală, biserică și cămin cultural, locuitorii 
având acces la acestea în zone mai apropiate decât traditionala zonă centrală, reducându-se astfel matricea 
deplasărilor în și dinspre zona centrală.  

Aceste zone sunt amplasate astfel încât să beneficieze de conditii optime de accesibilitate prin circulatii 
(clasice sau alternative), în vecinătatea elementelor majore ale cadrului natural, ceea ce crează premiza unor 
concepte echilibrate în privinta cadrului construit, ca și a spatiului public conectat la cadrul natural. 
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III. Locuirea 
Functiunea de locuire este asigurată prin locuinte individuale si locuinte speciale, care prezintă functiuni 

turistice sezoniere. 
Se propune : 
-conservarea, reabilitarea si dezvoltarea functiei de locuire in toate spatiile propice acestei funcțiuni; 
-reabilitarea zonelor de locuire prin reconsiderarea cadrului construit si a spatiului public, inclusiv a centrelor 

de interes din fiecare cartier ; 
-reabilitarea zonelor de locuințe individuale prin limitarea procesului de mixare de functiuni cu grad redus de 

compatibilitate cu acestea, reducerea circuitelor circulatiei de tranzit, protejarea în raport cu vecinătăți invazive si 
poluante ce s-ar putea solicita spre autorizare. 

-îmbunătățirea calității spatiului aferent zonelor de locuit constituite în conditii speciale (teren în pantă, etc) 
prin reabilitarea tramei stradale, a spatiilor publice, echipării cu utilități; 

-cresterea densității zonelor de locuit cu parcelar de tip semirural; 
-introducerea în intravilan pentru crearea de zone de locuit a unor suprafete limitate care prezintă potential 

pentru această functiune prin accesibilitate si rezerva de utilități; 
In paralel se propune dezvoltarea zonelor de locuit în mai multe spatii de extindere a intravilanului în formula 

zone predominant alocate locuirii sau în combinații cu alte functiuni compatibile (mai ales comerț, servicii și turism). 
-accentuarea identității diferitelor zone de locuit prin păstrarea tipologiei locuirii; 
-dezvoltarea de zone rezidentiale mixte prin reabilitarea sau constructii noi în scopul cresterii compatibilității 

noilor functiuni în raport cu cea traditională de locuire; 
-dezvoltarea omogenă a fondului construit în funcție de specificul cartierelor componente ale municipiului 

Moreni pentru o dezvoltare uniformă ce permite sustenabilitatea proiectelor de dezvoltare, a sistemului de obiective 
publice de importanță locală; 

-stabilirea unor reglementări specifice prin care se conturează un aspect uniform al localității prin tipologia 
fondului construit, materiale și tehnici utilizate în dezvoltarea și reabilitarea fondului construit atât în zonele protejate 
cât și în afara acestora; 

-promovarea stilurilor arhitecturale existente pe plan local – dezvoltarea localității utilizând materiale și 
tehnici disponibile pe plan local. 

IV. Spatii pentru munca 
Sunt reprezentate de zonele în care se desfășoară activități apartinând sectorului primar, secundar si tertiar, 

respectiv zonele destinate locurilor de muncă. 
Strategia propune conservarea principială a zonelor cu astfel de activități (de altfel existente mai pe tot locul) 

privindu-le ca potențiale centre de greutate, traditional destinate pentru activități secundare si tertiare nepoluante 
(reabilitare, reconversie, creare de parcuri de activități, implantarea de functiuni compatibile cu cea de productie si 
servicii, dar și cu locuirea și situarea într-un cadru natural ce merită protejat). 

-conservarea nucleelor de productie si servicii integrate în diferite zone urbane si dezvoltarea lor prin 
reabilitare, reconversie sau extindere; 

-integrarea serviciilor si a micii productii în zone cu profil dominant rezidențial sau în zonele de dezvoltare în 
conditii de compatibilitate reciprocă. 

-crearea în intravilan, în zonele cu conditii naturale dificile sau în zonele de protectie ale infrastructurii majore 
de grădini pentru agricultură ecologică. 

V. Spatii verzi și pentru petrecerea timpului liber 
Spatiile verzi, circulatiile alternative, spatiile pentru petrecerea timpului liber reprezintă o prioritate legata de 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor. 
Strategia dezvoltă un concept de multiplicare a scuarurilor de dimensiuni mici si medii în toată structura 

localității, unde există spații de rezervă neconstruite sau obtinute prin reconversie. 
Acest concept valorifică specificul țesutului urban tradițional derivat din vechea structură rurală combinată cu 

cea a fostelor colonii ale vechilor firme petroliere interbelice și a blocurilor din perioada comunistă, care oferă 
posibilitatea amenajării de mici zone verzi amenajate (square-uri) în zonele generate de modificări și/sau corecții ale 
tramei stradale (intersectii) sau la întâlnirea diferitelor tipuri de parcelar. 
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In zonele fără parcelar, această alternativă propune reamenajarea spatiului public în scopul sporirii 
procentului de zonă verde rezultată din optimizarea functiunii de circulatie si parcare. 

In paralel se sugerează crearea unei “centuri verzi” cu spatii ample care sa valorifice elementele majore ale 
cadrului natural, respectiv pădurile adiacente intravilanului.  

Acest sistem de spatii verzi cu rol ecologic va putea fi valorificat pentru legarea printr-un sistem de circulatii 
alternative a diferitelor zone ale tesutului urban.  

Amenajarea malurilor de ape precum si a anumitor trasee din “pădurea-parc” va crea spatii pentru 
petrecerea timpului liber, precum si puncte de interes pentru turismul de sfârsit de săptamână, valorificând 
potențialul natural încă nealterat de exploatărilor petrolifere. 

Este foarte importantă legarea prin trasee pietonale a diferitelor parcuri, maluri de ape si a zonelor aferente 
pădurii-parc, în scopul suprapunerii unui sistem ecologic si natural peste cel construit. 

VI. Circulatii 
Un sistem de circulatii integrat si performant este esential pentru buna functionare a unui ansamblu de 

localități, cu cartiere de mici dimensiuni, răspâdite într-un areal mare si poate fi imbunatățit pe mai multe căi: 
-îmbunatățirea sistemului de transport public ca alternativa a deplasărilor cu autoturisme proprietate; 
-legături multiple si puncte de conexiune intre sistemul de circulatii conventional si sistemul de circulatii 

alternative; 
-aplicarea principiului “multimodal” pentru angrenarea corectă a tuturor capacitatilor de deplasare. (parcaje 

la instituțiile reprezentative, parc de biciclete, etc). 
-rezolvarea unei probleme vechi a cetățenilor din Moreni reprezentată de deficienţa majoră a reţelei rutiere 

din zona municipiului, care este generată de lipsa unei variante de ocolire, care să conducă la eliminarea din reţeaua 
urbană a traficului de vehicule de marfă aflate în tranzit, diminuând în acest fel externalităţile suportate de locuitori; 

VII. Structura spatială 
Structura spatiala propusa urmăreste amplificarea legăturii între cartiere, zona centrală a municipiului 

urmând să asigure locatii pentru noi functii urbane cu potential de centralitate. 
De asemenea se are în vedere atenuarea în timp a structurii de tip orășel al petroliștilor, dezvoltat în zona 

căilor de acces, prin transformarea perimetrului intravilan într-unul ceva mai compact, fără pierderea specificului 
urban, prin restructurare a marilor unități industriale și reconversia spațiilor disponibilizate. 

Dezvoltarea spațială va avea la bază principiul care are în vedere gestionarea terenului ca resursă primară 
si epuizabilă a oricărei forme de dezvoltare, urmând câteva reguli de organizare a structurii urbane (legate si de 
ponderea intravilanului existent în raport cu teritoriul administrativ) : 

-Zonele restructurabile (tip brownfield) vor avea prioritate în raport cu cele greenfield (terenuri neocupate) 
într-un raport echilibrat la nivel teritorial ; 

-Extinderea intravilanului – ponderată – si pe baza evaluării necesarului de teren si functiuni pentru 
perioada vizată (termen mediu si lung) ; 

-Urbanizare etapizată, structurată functie de sistemul global (intravilan si zone înconjurătoare) ; 
Schema spatială mai are în vedere : 
- dezvoltarea legăturilor cu elementele majore ale cadrului natural (ape, păduri, terasele dealurilor 

înconjurătoare, statutul unor arii protejate) ; 
- echilibrarea dezvoltării de tip unidirectional prin extinderea linilor de forță în teritoriu, în ideea creerii unui 

intravilan echilibrat și funcțional ; 
 

 4.3. Priorități și direcții strategice privind dezvoltarea durabilă a municipiului  
 4.3.1. Obiectivul general al dezvoltării  

 Obiectivul general al strategiei este atingerea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, care să ducă 
pe termen lung la creşterea nivelului de trai al populaţiei şi poziţionarea municipiului Moreni pe un loc onorabil în 
ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare. 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare spațială a municipiului Moreni urmăreşte dezvoltarea 
armonioasă a localităţii, astfel încât aceasta să devină o zonă competitivă în cadrul județului și regiunii, cu o 
economie dinamică şi diversificată, cu resurse umane superior calificate. 
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Dezvoltarea teritorială este procesul de transformare a geografiei teritoriilor locuite (elemente fizice: 
infrastructură, peisaj, localități, dar și structura teritorială și distribuția geografică a populației și activităților umane). 
Dezvoltarea teritorială este un concept folosit, de asemenea, ca obiectiv al politicilor publice: nu se urmărește numai 
creșterea economică în regiunile respective, ci și durabilitatea, cu aspecte economice, sociale, de mediu si culturale.  

Europa 2020, noua strategie a UE privind creşterea economică, include cinci obiective ambiţioase care vor 
trebui îndeplinite, până în anul 2020, în următoarele domenii: 

� ocuparea forţei de muncă, 
� inovare, 
� educaţie, 
� incluziune socială 
� climă / energie. 

 

4.3.2. Priorități și direcții strategice specifice privind dezvoltarea municipiului Moreni 
4.3.2.1. Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de bază a municipiului Moreni 
Dezvoltarea infrastructurii de bază a municipiului Moreni răspunde unora dintre cele mai stringente probleme 

identificate prin studiul de evaluare a nevoilor și aspirațiilor populației, (exemplu: lipsa sistemului de canalizării în 
toate zonele).  

De asemenea, sunt vizate probleme tipice pentru localitățile urbane din România, evidențiate și în studiul de 
evaluare a nevoilor și aspirațiilor populației, cum ar fi: surse alternative de alimentare cu apă, fondul locativ 
mediocru, precum si sistemele rutiere precare, neamenajate pentru devierea traficului greu. 

4.3.2.1.1. Direcţii strategice de actiune 
Pentru realizarea priorității, strategia propusa se axează pe două direcţii strategice de actiune, si anume: 

• 1.1. Extinderea si modernizarea infrastructurii de transport 
• 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de utilități publice conexă serviciilor de gospodărie comunală 

1.1. Extinderea si modernizarea infrastructurii de transport are ca scop o mai bună conectare între cartierele 
apartinătoare municipiului, precum si între acestea și localitățile învecinate, sporind astfel mobilitatea persoanelor si 
accesul la servicii, locuri de muncă, zone comerciale și petrecerea timpului liber, precum și fluidizarea traficului în 
condiții de siguranță și calitate a sistemului rutier. 

Investitiile se vor concentra pe realizarea unui drum de ocolire în partea de Sud a municipiului, pe direcția 
Vest Est, amenajarea drumurilor din cartierele mărginașe, dar și din extravilanul localității, care pot facilita accesul 
între zonele cu potențial economic și turistic ale localității si cele locuite, precum si între cele locuite si zonele 
comerciale. De asemenea, această directie cuprinde actiuni legate de îmbunătățirea si extinderea sistemului stradal 
în intrega localitate, atât în zonele rezidentiale, cât și în cele de dezvoltare economică și turistică, etapizat. 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii de utilități publice are ca scop asigurarea de servicii de calitate egală pentru 
toată populația, prin extinderea, îmbunătățirea si modernizarea infrastructurii prin intermediul căreia se furnizează 
aceste servicii. 

Prioritare sunt investițiile în infrastructura de apă, inclusiv crearea de surse alternative de alimentare cu apă, 
precum si apa uzată, identificate de populație ca fiind cele mai mari nevoi ale comunității, urmând apoi infrastructura 
de alimentare cu gaze naturale și cea de electricitate. Investitiile în aceste tipuri de infrastructuri sunt conexate cu 
investiții legate de protecția mediului - respectiv epurarea apelor uzate și creșterea calității apei potabile, în 
conformitate cu angajamentele asumate de România la Capitolul 22 "Mediu".  

In acelasi sens sunt necesare investiții într-un termen mediu pentru introducerea sistemului de colectare 
selectivă a deșeurilor la sursă, conexate cu investitii legate de colectarea deșeurilor verzi.  

In asigurarea serviciilor de gospodărie comunală și demararea proiectelor de infrastructură se va avea în 
vedere corelarea cu inițiativele zonale sau județene, în vederea atingerii masei critice de beneficiari aflați sub 
incidența unor operatori unici zonali - regionali, care ar permite eficientizarea serviciiilor, atingerea unor rapoarte 
optime cost-beneficiu si atragerea de finanțări din fondurile structurale. 

4.3.2.1.2. Surse de finanţare  
• Bugetul local, fie prin finantare integrală a proiectelor, fie ca si cofinantare a proiectelor pentru care se 

vor atrage fonduri externe; 



REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI – Revizia 1                                                2018 
 

Proiectant de specialitate :                                                                                             S.C. “AMBIENT URBAN” s.r.l. Târgoviște 189 
 

• Fonduri externe de la bugetul de stat și fondurile structurale. In ceea ce priveste fondurile structurale, 
Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Mediu va putea fi accesat numai în cazul în care proiectele vizate 
(infrastructură de apă și ape uzate, infrastructura pentru gestionarea deșeurilor) vor fi integrate în proiecte de 
amploare zonală, care să respecte conditiile de eligibilitate (întindere geografică, număr de beneficiari, operatori). 

• Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operational Regional, va finanta proiecte 
locale/zonale mari sau proiecte de interes local. 

• Parteneriate public-public sau parteneriate public-privat, ca solutii mai ales pentru proiectele în care 
implicarea societății civile este importantă și poate fi suplinită prin implicarea altor institutii sau firme interesate. 

4.3.2.2. Prioritatea 2: Dezvoltarea infrastructurii serviciilor de educaţie, sănătate, sociale şi siguranţă publică   
 

Obiectivul vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii comunitare 
esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale. Investiţiile au ca 
scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului 
de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii. 

4.3.2.2.1. Direcţii strategice de actiune 
• 2.1. Imbunătățirea infrastructurii si a sistemului public de învățământ; 
• 2.2. Imbunătățirea infrastructurii si a sistemului public medico-social; 
• 2.3. Dezvoltarea serviciilor pentru siguranță publică; 

2.1. Imbunătățirea infrastructurii si a sistemului public de învățământ se va concentra pe reabilitarea si 
modernizarea clădirilor destinate desfășurării procesului de învățământ, pe echiparea mai bună a unităților de 
învățământ, astfel încât actul de învățământ să înzestreze absolvenții cu cunoștințe și aptitudini adecvate cerințelor 
actuale de pe piața muncii. 

Investițiile vor permite accesul la educaţie al copiilor din localităţile aparținătoare şi al celor provenind din 
medii sociale vulnerabile, care este încă dificil din cauza distanţelor mari până la şcoli și a insuficienţei unor spaţii de 
rezidenţă, în apropierea şcolilor. Prin aceasta se va aduce o contributie și la retinerea elevilor în sistem, reducându-
se, astfel, abandonul și absenteismul școlar. 

In acest sens, se propune modernizarea clădirilor grădinițelor și a scolilor, echiparea si reechiparea cu 
mobilier, dotări de laboratoare, inclusiv echipamente IT. Pentru stimularea studiului si accesului la informație, fondul 
de carte și materialul didactic al bibliotecilor școlare si a celei municipale trebuie îmbunătățite, inclusiv prin 
introducerea unui sistem de schimb de carte între biblioteci și dezvoltarea conceptului de e-bibliotecă. 

Se va urmări și eventuala construire a unor after-school, cu program prelungit. 
2.2. Imbunătățirea infrastructurii și a sistemului public medico-social vizează îmbunătăţirea calităţii 

infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală şi sociale pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la serviciile 
medico-sociale. 

2.3. Dezvoltarea serviciilor pentru siguranța publică urmăreste creșterea gradului de siguranță a 
cetățeanului, prin tratarea problemelor de insecuritate locală, prin creșterea efectivelor și dotării instituțiilor implicate 
în menținerea ordinii publice, prin acțiuni de monitorizare în școli și în locuri publice, dar și prin continuarea acțiunilor 
de asanare a mediului locuit și eliminare a factorilor animali de disconfort. 

Se urmărește supravegherea zonelor problematice din întreaga comunitate cu camere de luate vederi. 
4.3.2.2.2. Surse de finanţare 

• Bugetul local, fie prin finantare integrală a proiectelor, fie ca si cofinantare a proiectelor pentru care se 
vor atrage fonduri externe; 

• Fonduri externe de la bugetul de stat si fondurile structurale. In ceea ce priveste fondurile structurale, 
Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Regional, va finanta proiecte de reabilitare, 
dotare şi echipare a cabinetelor medicale și ambulatoriilor, modernizare/extindere si echiparea clădirilor unui 
eventual centru social, precum şi proiecte de reabilitare/modernizare/dezvoltare şi echipare infrastructură 
educaţională preuniversitară; 

• Parteneriate public-public sau parteneriate public-privat; 
4.3.2.3. Prioritatea 3 : Dezvoltarea resurselor umane, asigurarea unui grad înalt de incluziune socială și 

reducerea disparităților sociale 
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Obiectivul urmăreste facilitarea exercitării drepturilor sociale pentru toţi cetăţenii, monitorizarea furnizării 
serviciilor sociale pentru urmărirea respectării drepturilor beneficiarilor, adaptarea permanentă la nevoile în evoluţie 
ale diferitelor categorii vulnerabile de populaţie si responsabilizarea tuturor actorilor implicaţi în acordarea de servicii 
sociale în funcţionarea eficientă a întregului sistem. Pe de alta parte, obiectivul vizează echilibrarea ofertei de forță 
de muncă, astfel încât să se asigure necesarul de calificări pe plan local si să se stimuleze, astfel, diversificarea 
bazei de ocupare, în acelasi timp promovând accesul la condiții de viață decente care, pe termen lung, să reducă 
disparitățile sociale la nivelul întregului municipiu. 

Strategia in domeniul resurselor umane se bazează pe redimensionarea cantitativă si calitativă a 
învățământului la nivel local, extinzându-l la un învățământ pe toată durata vieții și accesibil tuturor grupurilor 
vulnerabile, prin intermediul unui parteneriat larg între furnizorii din sistemul public, din sectorul privat, reprezentanții 
mediului de afaceri, ai autorităților locale publice, etc. O atentie speciala se va acorda promovării oportunităților 
egale și combaterii excluziunii sociale a femeii. 

Strategia în domeniul reducerii disparităților sociale urmărește ca toate grupurile dezavantajate să aibă 
acces la servicii sociale primare sau specializate, astfel încât, pe termen mediu si lung, șansele acestora de 
reinserție socială si profesională, de acceptare la nivel de societate să crească puternic. Pentru ca serviciile sociale 
furnizate să aibă această finalitate, este necesară dezvoltarea pieței mixte de servicii sociale prin inițiative în 
parteneriat public-public, public-sectorul ONG, public-biserică, precum și prin încurajarea sectorului privat și a 
practicilor de voluntariat. Partenerii identificați vor fi invitați să inițieze în comun cu Primăria sau cu alti actori locali 
proiecte de servicii sau asistență socială. De asemenea, este necesară instruirea permanentă a resurselor umane 
implicate si, complementar, atragerea reprezentanților grupurilor dezavantajate în furnizarea acestor servicii. 

4.3.2.3.1. Direcţii strategice de actiune 
• 3.1. Promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale 
• 3.2. Combaterea marginalizării sociale 

3.1. Promovarea ocupării fortei de muncă si a incluziunii sociale urmărește promovarea și facilitarea 
accesului la învățământ a tuturor categoriilor socioprofesionale și a grupurilor considerate vulnerabile. Actiunile prin 
care se va atinge acest obiectiv vizează crearea cadrului general în care cererea si oferta de pe piața muncii să se 
ajusteze reciproc, sub coordonarea si recomandările unei structuri permanente de lucru, cuprinzând reprezentanți ai 
Primăriei municipiului Moreni, instituțiilor de învățământ preuniversitar, organizațiilor furnizoare de instruire (altele 
decât cele din sistemul național), AJOFM, CNE, marilor angajatori din sectorul industrial, etc. 

In baza concluziilor structurii permanente, se va dezvolta coerent piata serviciilor de instruire, prin stimularea 
implantării de furnizori de învățământ/formare profesională pe toată durata vieții, acreditați în acest sens; prin 
crearea unui Centru zonal de pregătire profesionala pe toată durata vietii, care să asigure logistica necesară 
programelor de calificare/recalificare, instruirii în domenii de sporire a adaptabilității fortei de muncă, etc. 

3.2. Combaterea marginalizării sociale este o direcție de acțiune care contribuie la integrarea socială și pe 
piața muncii a grupurilor dezavantajate. In functie de dimensiunea si gradul diferit de vulnerabilitate a diverselor 
grupuri dezavantajate existente în municipiul Moreni, piața de servicii sociale trebuie dezvoltată în consecință, prin 
promovarea parteneriatelor active si specializate dintre autoritatea publică locală si sectorul nonguvernamental, 
Biserică, instituțiile de stat care gestionează problemele diferitelor grupuri defavorizate, etc., astfel încât calitatea si 
acoperirea serviciilor sociale furnizate să răspundă nevoilor si așteptărilor acestor grupuri. 

Numărul redus de tipuri de servicii sociale oferite în prezent face necesară diversificarea acestora, 
insistându-se pe integrarea lor, pe reunirea serviciilor adresate chiar unor grupuri diferite, pentru a facilita 
interactiunea si convivialitatea, dar și utilizarea în comun a unor resurse și servicii importante, cum ar fi cele 
medicale, de consiliere psihologică, etc., iar calitatea acestor servicii va fi urmărită si sporită permanent. 

Familiile cu venituri modeste sau sub limita de sărăcie vor fi sprijinite, în continuare, prin măsuri care să le 
asigure venitul minim garantat, accesul gratuit la utilități de bază, precum si la alte servicii comunitare. 

4.3.2.3.2.  Surse de finanţare 
• Bugetul local, fie prin finantare integrală a proiectelor sau initiativelor locale, fie sub forma cofinanțărilor 

de proiecte pentru care se vor atrage fonduri externe sau care vor fi implementate în parteneriat local cu alte 
organizații (furnizori privați de instruire, fundații cu caracter social); 

• Fonduri externe de la bugetul de stat: ex. programe de susținere a dezvoltării asistenței sociale; 
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• Fonduri externe europene: Fondul European de Dezvoltare Regionala si Fondul Social European vor 
finanța proiecte locale/zonale mari sau proiecte de interes local. In domeniul serviciilor sociale se vor încuraja 
abordările integrate și de impact la nivel zonal/regional; 

• Fonduri din sectorul nonguvernamental, pentru proiectele dezvoltate în parteneriat cu sectorul ONG sau 
exclusiv de acest sector; 

• Fonduri private, pentru acele proiecte în care implicarea sectorului privat este o soluție. 
4.3.2.4. Prioritatea 4: Imbunătățirea calității mediului înconjurător și asigurarea unei valorificări durabile a 

resurselor naturale 
Obiectivul vizează, în primul rând, transpunerea obligațiilor de mediu care revin municipalităților, parte din 

obligații identificate ca puncte slabe si în studiul de evaluare a nevoilor și aspirațiilor populației. In acest sens, trebuie 
ameliorate problemele de poluare a solului datorate gestiunii neselective de colectare a deșeurilor. Resursele locale 
naturale sunt subvalorificate economic si social, fiind insuficient protejate față de sursele de poluare sau de 
degradarea prin neutilizare (ape de suprafață/subterane, terenuri agricole, zona protejată, zone de petrecere a 
timpului liber în natură, peisaj). 

4.3.2.4.1. Directii strategice de acțiune 
• 4.1. Reducerea riscurilor si ameliorarea / eliminarea elementelor naturale care se opun dezvoltării; 
• 4.2. Imbunătățirea și protejarea factorilor de mediu; 
• 4.3. Protejarea și promovarea peisajului, a spațiilor verzi si a biodiversității; 
• 4.4. Promovarea consumului eficient de energie si a valorificarii durabile a resurselor naturale; 

4.1. Directia de actiune de reducere a riscurilor si ameliorare a elementelor naturale care se opun dezvoltării 
urmărește diminuarea efectelor topografiei si conditiilor naturale locale prin actiuni de stabilizări de văi si maluri și 
împăduriri ale terenurilor aflate în situații de risc sau degradate. Această direcție permite sporirea siguranței 
cetățenilor care locuiesc în zone cu risc, a căror locuințe sau sedii pot fi afectate de alunecările de teren sau sunt 
amenințate de inundații. Beneficiile acestor acțiuni sunt multiple: climatice, social-economice, hidrologice, 
antierozionale, de regenerare a aerului si a solului, estetice, de sănătate, recreativ-turistice. 

4.2. Imbunătățirea și protejarea factorilor de mediu este o directie de dezvoltare care tratează factorii de 
mediu cei mai afectați în zona municipiului Moreni, anume apele si solul. In acest sens, investițiile se vor orienta 
către implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor - proiecte care să asigure reducerea volumului 
de deșeuri generate si depozitate, tranzitul rapid către depozitele finale, colectarea selectivă, spații de depozitare a 
deseurilor verzi, etc. - si măsuri concrete de diminuare a efectelor secetei asupra solului, în special asupra 
terenurilor degradate datorită abandonării activităților agricole tradiționale. Factorul apă va fi abordat în ceea ce 
priveste sursele de poluare - respectiv epurarea apelor uzate conform legislatiei de mediu în vigoare - dar si ca 
resursă naturală față de care trebuiesc găsite soluții alternative pentru diminuarea pericolului de epuizare sau 
indisponibilizare temporară. Aceste actiuni vor fi atent corelate cu acțiunile de investitii în infrastructura de apă și ape 
uzate, de gestionare a deșeurilor ca servicii de gospodărie comunală. 

4.3. Protejarea si promovarea peisajului, a spațiilor verzi si a biodiversității vizează ameliorarea climatului de 
locuire prin sporirea suprafeței destinate spațiilor verzi sau deschise. Aceste acțiuni vor trebui corelate cu acțiunile 
de reducere a riscurilor de alunecări si eroziuni tratate prin împădurire. 

4.4. Promovarea consumului eficient de energie si a valorificării durabile a resurselor naturale se va corela 
cu actiunile de promovare a atitudinii conștiente față de mediu înconjurător, stimulând abordările eficiente față de 
cetățeni și de mediu de afaceri. 

4.3.2.4.2. Surse de finanțare 
Strategia de mediu a municipiului Moreni va fi finanțată preponderent din surse externe, datorită costurilor 

mari ale proiectelor de acest tip. Aceste fonduri vor trebui atrase în perioada imediat următoare, astfel încât să se 
poată respecta termenele de conformare fixate de strategiile de profil: epurarea apelor uzate, asigurarea calității apei 
potabile, sistemele de gestionare a deșeurilor, eficientizarea consumului de energie, etc.  

Sursele de finantare identificate pentru diferitele tipuri de proiecte sunt urmatoarele: 
• Fonduri externe de la bugetul de stat: Fondul de Mediu este o sursă importantă de finanțare pentru oricare 

dintre proiectele care vizează direct îmbunătățirea calității factorilor de mediu. 
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• Fonduri externe europene: Fondul European de Dezvoltare Regională si Fondul European pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală vor finanța proiecte locale/zonale mari sau proiecte de interes local. Programele 
europene Life si Intelligent Energy Europe constituie surse de finanțare pentru proiecte experimentale, inclusiv 
investiționale, care au o dimensiune europeană pregnantă. 

• Fonduri externe internationale: în sectorul energiei, Fondul Român pentru Eficiența Energiei poate finanta 
atât proiecte publice, cât și private. 

• Bugetul local, fie prin finantare integrală a proiectelor, fie ca si cofinantare a proiectelor pentru care se vor 
atrage fonduri externe; 

• Fonduri private, pentru acele proiecte în care implicarea cetățenilor, proprietarilor, firmelor este obligatorie, 
conform legislatiei în vigoare (ex. eficientizarea consumului de energie în clădirile proprii); 

4.3.2.5. Prioritatea 5: Dezvoltarea unui mediu de afaceri local dinamic si competitiv 
Obiectivul de dezvoltare a unui mediu de afaceri dinamic și competitiv urmărește să amelioreze structura si 

interconectivitatea mediului de afaceri local, în acelasi timp contribuind la crearea de noi locuri de muncă si a unei 
baze extinse de impozitare la nivel local. 

Agenții economici stabili si care asigură locurile de muncă de calitate sunt în domeniile industrie, agricultură, 
prestări servicii. 

Activitățile de comert și anumite tipuri de servicii (sociale, în sănătate, tehnice) asigură locuri de muncă de 
calitate redusă, cu caracter temporar, salarii mici sau cu norme reduse. Această situatie determină o fluctuatie mare 
a personalului si determină populatia să le identifice ca fiind nesigure și instabile ca evolutie în timp.  

Este necesară promovarea dezvoltării serviciilor de petrecere a timpului liber, turismului, în domeniul 
instruirii, asistenței și consultantei financiare și de afaceri, corelat cu disponibilitatea spațiilor necesare.  

Agricultura, având la dispoziție terenuri importante si pretabile la culturi diverse, este practicată 
preponderent de gospodăriile individuale, în condiții precare (agricultură de subzistență).  

Produsele vegetale si animale sunt utilizate în scop intern gospodăriilor, iar surplusul prin vânzare directă, 
ceea ce face necesară promovarea unei agriculturi organizate, care să beneficieze de tehnologii moderne pentru 
cultura vegetală si creșterea animalelor, si care să valorifice potențialul local, inclusiv utilizarea redusă a 
îngrășămintelor chimice din ultimii ani. 

Serviciile societății informationale sunt foarte slab prezente pe piața locală.  
4.3.2.5.1. Direcții strategice de actiune 

• 5.1. Dezvoltarea serviciilor si infrastructurii de sprijin pentru afaceri; 
• 5.2. Diversificarea activităților economice prin valorificarea resurselor locale; 
• 5.3. Revitalizarea agriculturii; 

5.1. Dezvoltarea serviciilor si infrastructurii de sprijin pentru afaceri urmărește crearea cadrului necesar de 
promovare si sprijinire pentru dezvoltarea afacerilor. Aceasta directie va permite instituțiilor implicate să identifice 
firmele sau activitățile cu potential si să aplice diverse măsuri de sprijin integrat prin care să le fie accelerată 
dezvoltarea si consolidarea pe piață. Astfel, se prevede crearea unui centru zonal integrat de informare, consultanță 
si asistență pentru afaceri, care să reunească pe baze de voluntariat și tarife modice, instituții si organizații locale 
care pot sprijini firmele: Primării, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă, bănci, firme de consultanță, firme locale 
al căror succes le recomandă ca modele de urmat, Camera de Comert si Industrie, patronate si servicii deconcertate 
ale ministerelor cu profil relevant. Complementar serviciilor tradiționale de informare si asistență pentru firme, se 
propune ca Centrul să preia și rolul de promovare a economiei locale prin organizarea de activități specifice de 
participare la târguri si expoziții, organizarea de misiuni economice în străinănate, întâlniri de afaceri, etc. 

5.2. Diversificarea activităților economice prin valorificarea resurselor locale este o măsură care va conduce, 
în timp, pe de o parte la utilizarea potențialului local - resurse naturale, materii prime - iar pe de altă parte la lărgirea 
bazei de ocupare, prin crearea de locuri de muncă în diverse domenii, destinate unor varii pregaătiri profesionale, 
ceea ce va contribui inclusiv la utilizarea potentialului local, si anume resursele umane. Unul dintre domeniile cel mai 
putin dezvoltat în comună, dar care ar avea potențial, este turismul. Prin dezvoltarea de produse turistice locale de 
calitate se pot crea conditii pentru o serie de tipuri de turism:, turism de agrement, sporturi extreme, pescuit sportiv. 
Nici unul dintre aceste tipuri de turism încă nu este exploatată la maxim. Potențialul agricol, pe măsura reexploatării 
lui, va constitui, de asemenea, o sursă pentru demararea și dezvoltarea micii industrii și industriei. 
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5.3. Revitalizarea agriculturii este o directie de dezvoltare care va stimula reintroducerea în circuitul agricol a 
terenurilor din perimetrul administrativ al municipiului Moreni, pe baza unor evaluări riguroase ale potențialului real, 
ale celor mai adecvate culturi, inclusiv ale culturilor ecologice.  

Aplicând principii ale dezvoltării durabile, strategia prevede măsuri de stimularea a productiei locale prin 
încurajarea populației față de consumul cu precădere a produselor locale (în gospodării, unități de alimentație 
publică, comerț, etc). Se urmărește găsirea cât mai multor posibilități pentru ca producătorii agricoli să-și poată vinde 
marfa. 

4.3.2.5.2. Surse de finanţare 
• Bugetul local, fie prin finantare integrală a proiectelor, fie sub forma cofinanțărilor de proiecte; 
• Fonduri externe de la bugetul de stat: programe de sustinere a sectorului privat. 
• Fonduri externe europene: Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul European pentru 

Agricultură si Dezvoltare Rurală vor finanța proiecte locale/zonale mari sau proiecte de interes local, proiecte ale 
sectorului privat. 

4.3.2.6. Prioritatea 6: Sporirea identitatii si coeziunii locale 
Obiectivul de sporire a identității și coeziunii locale urmărește, pe termen lung, sporirea atractivității 

municipiului Moreni, astfel încât întreprinderile, forta de muncă, cetățenii în general, să fie atrași și reținuți să 
locuiască, să opereze, să muncească aici. Sentimentul de apartenență la o comunitate dinamică, în expansiune 
economică, socială și culturală, va contribui la stabilitatea și coerența în dezvoltare a întregii comune. 

4.3.2.6.1. Direcții strategice de acțiune 
• 6.1. Intărirea coeziunii comunității locale; 
• 6.2. Directia de valorificare si protejare a moștenirii istorice și culturale locale; 

6.1. Intărirea coeziunii comunității locale are în vedere valorificarea resurselor culturale intangibile și 
diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber, valorificarea resurselor naturale, a peisajului și spațiilor 
deschise existente, încurajarea activităților recreative de grup. Pentru realizarea acestei direcții de dezvoltare, sunt 
propuse actiuni care să stimuleze reunirea cetățenilor, în varii activități, de la sporturi, festivaluri și concursuri, până 
la actiuni caritabile și de voluntariat. 

6.2. Directia de valorificare si protejare a moștenirii istorice și culturale locale se bazează pe conexiunile 
tangibile si intangibile dintre comunitate și resursele sale culturale unice si neregenerabile, create în timp sau în 
prezent. Aceste resurse includ monumentele de arhitectură civila si imaterială, peisajele, obiecte de patrimoniu, dar 
și ceremonii, mâncare, produse tradiționale, dansuri populare, obiceiuri, etc. 

4.3.2.6.2. Surse de finantare 
• Bugetul local, fie prin finantare integrală a proiectelor, fie sub forma cofinanțărilor de proiecte; 
• Fonduri externe de la bugetul de stat: programe de sustinere a inițiativelor culturale, programe de susținere 

a instituțiilor de ordine publică; 
• Fonduri externe europene: Fondul European de Dezvoltare Regională va finanța proiecte locale/zonale 

mari sau proiecte de interes local; 
• Fonduri private, pentru proiectele care pot fi implementate în parteneriat public-privat; 
4.3.2.7. Prioritatea 7: Imbunătățirea capacității institutionale a autorității locale 
Obiectivul de îmbunătățire a capacității instituționale si de actiune a Consiliului Local și Primăriei urmărește 

îmbunătățirea performanțelor administrației locale și adaptarea la principiile europene din domeniu.  
Una dintre cele mai vizibile probleme în adaptarea la standardele europene este legată de coordonarea 

informațiilor și gestionarea integrată a problemelor, atât în interiorul autorității publice, cât și în relația cu exteriorul - 
comunitatea și grupurile locale de interes. 

Strategia de îmbunătățire a capacității administrației locale urmărește realizarea unei administrări mai 
eficiente și durabile, printr-o gestiune modernă a informațiilor pe care se bazează decizia, de către un colectiv 
pregătit profesional pentru a face față provocărilor reformei continue din administratie. 

Planificarea multianuală propusă de strategia de dezvoltare locală, prioritizarea problemelor și gestionarea 
bugetului local pe proiecte, precum și actualizarea instrumentelor de dezvoltare și controlul spațial urmează să 
contribuie la reconsiderarea modului de funcționare a administrației și serviciilor publice. 
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Informatiile vor fi deschise către public prin intermediul tehnologiei informațiilor, iar bazele de date locale vor 
fi integrate în bazele de date județene/regionale/naționale, pentru a asigura validarea lor. 

4.3.2.7.1. Direcţii strategice de acţiune: 
• 7.1. Imbunătățirea managementului informatiei; 
• 7.2. Imbunătățirea capacității instituționale în conformitate cu standardele de funcționare în vigoare; 
• 7.3. Parteneriate strategice; 

7.1. Imbunătățirea managementului informatiei se bazează pe crearea bazelor de date specializate, în 
format digital și integrarea lor pe o platformă interioară, deschisă către public, prin intermediul site-ului de web al 
Primăriei, iar unde este cazul, integrate în bazele de date județene/regionale/naționale. Această directie de acțiune 
este prevăzută a se dezvolta în timp, datorită specializărilor, instruirilor, instrumentelor de hard și software necesare 
si a costurilor ridicate pentru realizarea acestei platforme.  

De asemenea, pentru facilitarea gestionării informației privitoare la comună, la dezvoltarea sa, la priorități de 
dezvoltare, etc., se propune actualizarea Planului Urbanistic General și a celorlalte regulamente urbanistice și 
integrarea prevederilor strategiei de dezvoltare locală, astfel încât cele două instrumente de planificare pe care se va 
baza activitatea Primăriei să se coreleze până la detaliu. 

7.2. Imbunătățirea capacității instituționale în conformitate cu standardele de functionare în vigoare cuprinde 
acțiuni destinate îmbunătățirii performanțelor resurselor umane, în special prin participarea la instruiri a resurselor 
umane existentente și de introducere, progresivă, a sistemelor de evaluare și control a modului de funcționare a 
autorității locale și serviciilor publice. 

7.3. Directia de dezvoltare a parteneriatelor strategice promovează întărirea poziției și performanțelor 
autorității locale prin crearea de alianțe locale, regionale, naționale și chiar internaționale.  

Colaborarea cu alte autorități locale judetene sau centrale, prin inițierea de proiecte comune conduce la 
îmbunătățirea climatului și condițiilor locale.  

Promovarea relațiilor interne și internaționale va cuprinde proiecte de colaborare între autorități locale, 
proiecte de colaborare între reprezentanții comunității locale de afaceri, grupuri dezavantajate, tineri, învățământ, 
etc. Aceste relatii vor permite inclusiv îmbunătățirea viziunii generale a autorității locale prin contactul cu autorități 
europene, transfer de cunoștințe si bune practici, etc. 

4.3.2.7.2. Surse de finanţare 
Strategia de îmbunătățire a capacității instițutionale și de actiune a Consiliului Local si Primăriei municipiului 

Moreni va fi finanțata din surse mixte, cu precădere din bugetul local.  
Pentru proiecte punctuale, de stabilire și dezvoltare a relațiilor interne și internaționale, programe europene 

specializate vor putea fi accesate pentru finanțarea acțiunilor de schimburi sau plasamente de persoane, 
organizarea de misiuni economice, înfrățiri, etc..  

De asemenea, în proiectele în care va fi implicat mediul de afaceri, fondurile private pot constitui o sursă 
importantă pentru finantarea actiunilor cu valoare adaugata. 

 

4.3.3. Elemente de plan de mobilitate  pentru persoane, marfuri și servicii 
In anul 2016 s-a procedat la elaborarea unui Plan Local de Mobilitate pentru municipiul Moreni, ce poate fi 

ulterior extins racordându-se la Planul de mobilitate al Municipiului Târgoviște. Acesta este un plan strategic, 
conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate ale persoanelor și afacerilor din comună și împrejurimile sale , 
pentru o calitate mai bună a vieții.  

Planul Local de Mobilitate nu  își propune să creeze decât în parte un sistem de transport local propriu, lucru 
de altfel imposibil la nivelul municipiului, dar urmărește integrarea în Planurile de mobilitate zonale și trebuie să-și 
propună  următoarele obiective: 

• Asigurarea că tuturor cetățenilor li se oferă opțiuni de transport care permit accesul la destinații și servicii; 
• Îmbunătățirea siguranței și a securității in trafic precum și a confortului în circulație; 
• Reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie; 
• Îmbunătățirea eficienței și a caracterului cost-eficient al transportului de persoane și mărfuri; 
• Să contribuie la creșterea atractivității și calității mediului de viață precum și a aspectului urbanistic al 

sistemului de circulație și transport ; 
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Pornind de la practicile și cadrul  de reglementare existent, caracteristicile de bază ale unui Plan Local de 
Mobilitate  sunt: 

• O viziune pe termen mediu și lung și un plan de implementare clar; 
• O abordare participativă din partea tuturor factorilor implicați; 
• Dezvoltarea echilibrată și integrată a tuturor modurilor de transport; 
• Monitorizare, revizuire și raportare periodică a îndeplinirii unor indicatori de calitate; 
• Luarea în considerare a costurilor  pentru toate modurile de transport, inclusiv a cheltuielilor necesare cu 

mentenanța acestora. 
Modelele de transport urban, dezvoltate și utilizate în mod curent se fundamentează avându-se în vedere: 

• modul de generare a deplasărilor pentru fiecare scop de deplasare 
• modul de efectuare a acestora, deci modul în care utilizatorul ia o decizie în ceea ce privește efectuarea 

deplasării, perioada efectuării acesteia, modul și mijloacele de transport pe care le va folosi, ruta pe care o urmează 
și locurile de parcare considerate (în cazul deplasării cu autoturismul) 

Dezvoltarea și utilizarea modelelor de transport local și zonal conduc la: 
• identificarea și cuantificarea punctelor critice, 
• stabilirea măsurilor pentru eliminarea sau reducerea acestora, 
• testarea unor măsuri pentru optimizarea intervențiilor si prioritizarea acestora în cadrul proiectelor propuse. 
Modelul de transport reprezintă un instrument de bază atât pentru: 

• realizarea prognozelor cererii de transport, a fluxurilor de circulație pentru mărfuri și călători cu optimizarea 
acestora 

• identificarea si cuantificarea problemelor curente care apar in sistemul de transport. 
Eforturile în materie se concentrează în general pe acțiuni de conștientizare a populației asupra beneficiilor 

modurilor de transport nepoluante și eficiente energetic și de promovare a mersului cu bicicleta ori pe jos și a 
utilizarii preferențiale a transportului în comun. Acest tip de deplasare a căpătat în ultima perioada valențe nebănuite. 
Pe primul plan sunt beneficiile acestui mod de transport: 

• localități mai puțin poluate, cu aer curat și imagine nedegradată;  
• o populație mai sănătoasă, prin deplasarea pe jos combătându-se sedentarismul și obezitatea; 
În acest context administrația locală trebuie să ia măsuri de eliminarea sau limitarea circulației 

autovehiculelor pe zone cât mai mari acolo unde este posibil, creindu-se în acest fel zone de retragere și liniște. Se 
pot propune crearea de parcaje pe arterele principale , la intrările în municipiu, cuplate cu parcuri de biciclete, stații 
de transport public cu mijloace puțin poluante cum ar fi automobilele electrice sau pur și simplu prin amenajarea unor 
trasee pietonale se înlesnește accesul fiecăruia la locația dorită. Bicicletele (precum și vehicule pe doua roți cu 
capacitați cilindrice mici sau electrice) pot fi personale, sau comunitare 

 Planului Local de mobilitate,trebuie prin urmare să se asigure fiecărui interesat posibilitatea de a-și rezolva 
chestiunile legate de mobilitate cât mai facil, fără timpi morți, eficient și în condițiile respectării mediului. 

Municipiul Moreni dispune de un spațiu geografic echilibrat și de un anume potențial economic, astfel încât 
își poate propune un plan de masuri realist și fezabil îm urmatorii 10 ani în domeniul mobilității. 

1. amplasarea la intrările în municipiu a unor parcaje de autovehicule și biciclete publice sau private, 
eventual electrice, cu stații de încărcare și mijloace de supraveghere. 

2. Realizarea de drumuri colectoare în zonele unde acest lucru este posibil, prezervarea terenurilor în 
acest sens, la drumurile cu trafic intens, în vederea asigurării circulației locale 

3. Revitalizarea utilizării rețelei C.F. completată cu modernizarea Stației C.F., și a drumurilor de acces 
catre aceasta. 

4. Accesibilizarea zonele cu mare atractivitate turistică prin introducerea unor mijloace de transport de 
capacitate mică, nepoluant , care să funcționeze pe lângă un punct de informare turistică 

5. Amenajarea unei rețele de piste de biciclete pe cât posibil de tip inelar racordată și la rețeaua similară a  
comunelor învecinate Iedera, I.L. Caragiale și Gura Ocniței 

Cu toate că este  o noțiune ușor vizionară în acest moment, sistemul de transport local trebuie să tindă la a 
utiliza un sistem intermodal, întrucât localitatea beneficiază de cel puțin două sisteme majore de transport: drum 
județean DJ 720 din sistemul major la nivel național și (posibil) calea ferată Moreni-Mija, cu legături către Ploiești și 
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Târgoviște , care pe de o parte trebuie interconectate corect, iar pe de altă parte fiecare dintre ele trebuie conectate 
cu sistemul local al mobilității, de preferat în sistem ecologic. 

Chiar dacă nu pot aparține în totalitate Administrației publice locale, trebuie înscrise în Programul de 
dezvoltare locală proiectele din domeniul mobilității care urmăresc dezvoltarea infrastructurii (lucrări de artă, 
modernizări de intersecții necesare realizării fluenței și siguranței circulației, etc.) 

Scopul programului: 
• creșterea siguranței traficului pe drumurile clasificate, justificată de creşterea viitoarea a volumurilor de 

transport generate ca urmare a: 
o localizării de noi firme și agenți economici 
o creşterii numărului de deplasări generate prin turismul de afaceri, cultural şi de recreere. 
o creșterea numărului de autovehicule și a capacității de trasport 
o înființarea pistelor de biciclete 
o scurtarea distanțelor de deplasare 
o legături optime între diferitele puncte ale localități prin creerea unor bretele de legătură 
o separarea circulației interne de cea de tranzit 

 

 5. POLITICI ȘI PROGRAME DE INVESTIȚII PUBLICE NECESARE PENTRU IMPLEMENTARE 
5.1. Programarea și implementarea programelor de finanțare 
Începând cu anul 2015, au fost lansate 153 apeluri de proiecte pentru programele operaţionale (PO) 

gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (PO Infrastructură 
Mare, Capital Uman, Competitivitate, Asistenţă Tehnică, Regional, Capacitate Administrativă, Iniţiativa pentru IMM-
uri). Bugetul total lansat pentru aceste apeluri este de aprox. 19,7 miliarde euro, reprezentând 71% din alocarea 
totală de aprox. 28 miliarde euro disponibilă pentru implementarea acestor programe. 

Pentru PO mai sus menţionate, s-au primit de la CE fonduri de prefinanţare în cuantum de 1,4 miliarde euro, 
reprezentând 6,2% din alocarea UE de aproximativ 22,54 miliarde euro aferentă acestora. 

Până în prezent, valoarea aplicaţiilor de plată transmise la Comisia Europeană este de aproximativ 664 mil. 
euro, din care CE a rambursat, până în prezent, suma de 579,2 mil. euro. 

Sumele alocate României pentru cadrul financiar multianual 2014-2020, pe total, pe ani, pe obiective 
distincte şi pe programe operaţionale (exprimate în euro) sunt pentru perioada rămasă următoarele : 

Programe  
Operaționale 

Fonduri Structurale și de 
Investiții Europene (ESI) 

Total 2018 2019 2020 

PO Infrastructura 
Mare 

FEDR 2.483,53 380,35 420,24 431,96 

FC 6.935,00 1.046,79 1.093,83 1.134,60 
PO Capital Uman FSE 4.220,84 636,80 664,94 691,72 
PO Ajutorare persoane 
dezavantajate FEAD 441,01 63,24 75,37 42,37 

Iniţiativa „Locuri de 
muncă pentru tineri”  

Iniţiativa „Locuri de muncă 
pentru tineri” 105,99 0,00 0,00 0,00 

PO Capacitate 
Administrativă FSE 553,19 83,04 86,43 89,66 

PO Competitivitate FEDR 1.329,79 201,79 210,67 236,50 
PO Asistenţă tehnică FEDR 212,77 31,91 31,91 34,91 
PO Regional (POR) FEDR 6.600,00 1.005,65 1.029,44 1.057,87 
PO IMM FEDR 100,00 0,00 0,00 0,00 
Programul National de 
Dezvoltare Rurala FEADR 8.128,00 1.184,73 1.141,93 1.139,93 

PO Pescuit si Afaceri 
Maritime (POPAM) FEPAM 168,42 24,53 24,70 25,15 

TOTAL 31.278,54 4.658,83 4.779,46 4.884,67 
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Până la data de 17 noiembrie 2018, la nivel național au fost semnate 1.383 de contracte de finanţare în 
valoare totală eligibilă de peste 6,1 miliarde euro, reprezentând aprox. 22% din alocarea totală aferentă acestor PO.  

În conformitate cu prevederile regulamentelor europene aplicabile actualei perioade de programare, 
rambursarea cheltuielilor declarate se realizează după finalizarea procesului de desemnare a autorităţilor implicate 
în sistemul de management şi control al fondurilor, care a implicat evaluarea acestora de către Autoritatea de Audit 
şi emiterea unei opinii cu privire la conformitatea sistemului cu cerinţele de acreditare. 
 Toate aceste resurse financiare, la care se adaugă aportul financiar județean și local pot fi utilizate la 
materializarea unora dintre direcțiile de dezvoltare și proiectele definite prin programe și strategii județene / locale. 
 Dezvoltarea municipiului Moreni nu reprezintă doar o problemă a autorităţii publice locale, ci ţine şi de voinţa 
şi capacitatea comunităţii locale de a se implica activ şi constant în realizarea obiectivelor strategice. 

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Moreni pentru perioada 2014 – 2020, aprobată de Consiliul 
local în 2016 va folosi drept suport în dezvoltarea durabilă a localității prin realizarea priorităţilor stabilite vizând 
creşterea calităţii vieţii în comunitatea locală, un element indispensabil pentru existenţa viitoare a municipiului. 
 Municipiul Moreni se confruntă cu problemele specifice unui comunităţi medii, iar autorităţile locale trebuie să 
îşi asume cu adevărat rolul de coordonator al procesului de transformare, fructificând oportunităţile de care 
beneficiează municipiul. 
 

 5.2. Structura planului de acțiuni 
Analizele de detaliu asupra sistemului teritorial Moreni au evidenţiat o serie de componente variabile, asupra 

cărora trebuie să se acţioneze pentru asigurarea funcţionalităţii teritoriale proiectate.  
Aceste componente sunt detaliate mai apoi în planul de acţiuni, grupate în categorii mari numite obiective 

operaţionale. Acestea sunt:  
Obiectivul 1 - Dezvoltarea economică durabilă;  
Obiectivul 2 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere;  
Obiectivul 3 - Dezvoltarea reţelelor de utilităţi;  
Obiectivul 4 - Dezvoltarea infrastructurii educaţionale;  
Obiectivul 5 - Creşterea eficienţei energetice;  
Obiectivul 6 - Creşterea calităţii vieţii; 

5.3. Obiective operaționale 
 5.3.1. Obiectivul 1. Dezvoltarea economică durabilă 
 Dezvoltarea economică durabilă a unui sistem teritorial reprezintă capacitatea unei economii locale de a 
genera o creştere continuă pe o perioadă lungă de timp.  
 Aceasta presupune o serie de schimbări calitative şi cantitative ce nu pot fi generate decât prin acţiuni 
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 funcţională prin susţinerea unui incubator de afaceri. 
 5.3.2. Obiectivul 2. Dezvoltarea infrastructurii 
 Infrastructura este principala restricţie în dezvoltarea unui sistem teritorial.  
 Astfel, planul de acţiune cuprinde numeroase proiecte care să rezolve numeroasele probleme ale 
infrastructurii rutiere, ale infrastructurii pietonale sau ale parcărilor ce deservesc obiectivele de interes public. 
 5.3.3. Obiectivul 3. Dezvoltarea reţelelor de utilităţi 
 Dezvoltarea reţelelor de utilităţi reprezintă o componentă importantă a dezvoltării durabile, contribuind la 
creşterea calităţii vieţii, protecţia mediului şi creşterea atractivităţii sistemului teritorial Moreni. 
 5.3.4. Obiectivul 4. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 
 Atingerea acestui obiectiv de dezvoltare presupune modernizarea infrastructurii din şcolile din Moreni în 
direcţia adaptării la nevoile pieţei de muncă locale. 
 5.3.5. Obiectivul 5. Creşterea eficienţei 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 U. E., care îşi propune o creştere a eficienţei energetice cu 20%. 
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 5.3.6. Obiectivul 6. Creşterea calităţii vieţii 
 Calitatea vieţii este raportul dintre oportunităţile oferite de sistemele urbane şi dezavantajele generate de 
acestea, o dimensiune important a dezvoltării urbane ce necesită costuri tot mai ridicate pentru administraţie. 

Creşterea calităţii vieţii este un obiectiv major al Uniunii Europene, mediul urban fiind caracterizat astăzi de 
supraaglomerare de populaţie, în condiţiile unor servicii şi a unor resurse cu un ritm inferior de creştere. Strategia de 
dezvoltare durabilă a municipiului Moreni include un pachet consistent de proiecte menite să asigure o dezvoltare 
durabilă a calităţii vieţii. 

 
 

 6. LISTA PRINCIPALELOR PROIECTE DE DEZVOLTARE ȘI RESTRUCTURARE 
 

Obiectiv 
operaţional 

Proiect Obiective 
Perioada de 

implementare 
Sursa de finanţare 

O
b.

1.
 D
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m
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ă

 d
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ab
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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 

2014-2024 

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 

2020 

POCU 2014-2020,  
Axa prioritară 1 - Iniţiativa 
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 

2020-2022 

Fonduri guvernamentale 
(PND)  
Fonduri proprii si fonduri 
rambursabile 

Amenajarea unui 
traseu de motocros 
la standarde 
internaţionale 

-promovarea municipiului Moreni 
-dezvoltarea activităţilor economice 
complementare în sistemul teritorial 
Moreni; 

   -amplificarea efectelor de     
   multiplicare în economia locală 

2018-2021 

Fonduri guvernamentale 
(PND)  
Fonduri proprii  
Fonduri rambursabile  
Parteneriat public-privat 

O
b.

1.
 D

ez
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 e
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m
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Reconversie 
profesională 
multisectorială 

   -asigurarea forţei de muncă  
   solicitată de economia locală 
   -pregătirea profesională continuă    
   în conformitate cu nevoile 
   dinamice ale economiei locale 

2014-2024 
POCU 2014-2020 Axa 
prioritară 3 - Locuri de 
muncă pentru toţi; 

Dezvoltarea unei 
infrastructuri de 
bază pentru 
activități specifice 
economiei sociale 
 

-asigurarea de locuri de muncă 
pentru categoriile profesionale 
defavorizate; 
-creşterea calităţii vieţii pentru 
categoriile defavorizate; 
-creşterea numărului de locuri de 
muncă; 
-dezvoltarea sustenabilă a 
economiei locale 

2014-2020 

POCU 2014-2020 Axa 
prioritară 3 - Locuri de 
muncă pentru toţi; 
Axa Prioritară 4 - 
Incluziunea socială şi 
combaterea sărăciei; 
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Construirea şoselei 
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 

2020-2025 

Fonduri guvernamentale 
(PND)  
Fonduri proprii si fonduri 
rambursabile 

Asfaltarea şi 
modernizarea 
infrastructurii 
rutiere urbane 

-dezvoltarea imaginii urbane;  
-asigurarea unui trafic fluent la 
nivelul localităţii; 
-creşterea avantajelor competitive 
oferite de sistemul teritorial Moreni 

2018-2024 
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 
spaţiilor 
de parcare ce 
deservesc piaţa 
centrală-modernizare, 
sisteme de alimentare 
a autoturismelor 
electrice. 

-asigurarea unui comerţ civilizat;  
-evitarea blocajelor de trafic din 
zona pieţei centrale - asigurarea 
unor locuri de parcare bine 
delimitate;  
-încurajarea achiziţionării de maşini 
electrice; 
-reducerea poluării generate de 
trafic prin fluidizarea traficului şi 
reducerea noxelor 

2014-2024 

POR 2014-2020 - Axa 
prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie 
cu emisii scăzute de carbon 

Amenajarea 
spaţiilor de parcare 
din apropierea 
instituţiilor de 
interes public - 
modernizare, 
sisteme de 
alimentare 
a autoturismelor 
electrice. 

-evitarea blocajelor de trafic din 
zona instituţiilor 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 

2014-2024 

POR 2014-2020 - Axa 
prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie 
cu emisii scăzute de carbon 

O
b.
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Construirea unui 
sediu nou pentru 
Primărie 

-creşterea funcţionalităţii la nivelul 
administraţiei publice locale; 
-asigurarea unei infrastructuri 
optime pentru APL Moreni 

2022-2025 Fonduri proprii si fonduri 
rambursabile 

Construirea unui 
pod 
pietonal în zona 
centrală 

-atenuarea disfuncţionalităţilor 
generate de valea Cricovului 
-creşterea calităţii vieţii 

2020 

POR 2014-2020 - Axa 
prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie 
cu emisii scăzute de carbon 

Modernizare drum 
acces la islazurile 
Sângeriș și Nisipoasa 

-creşterea calităţii vieţii; -
dezvoltarea funcţionalităţii 
teritoriale 

2020-2024 

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 

2022-2025 

Fonduri guvernamentale 
(PND) 
Fonduri proprii si fonduri 
rambursabile 
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Zonă promenadă 
str. Cpt. Pantea 

-creşterea calităţii vieţii; -
dezvoltarea imaginii urbane 

2020 

POR 2014-2020 - Axa 
prioritară 3 - Sprijinirea 
tranziţiei către o economie 
cu emisii scăzute de carbon 
Axa 5.2 Realizarea de 
acţiuni de îmbunătăţire a 
mediului urban, revitalizării 
oraşelor, regenerării şi 
decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate, 
reducerii poluării aerului şi 
promovării măsurilor de 
reducere a zgomotului 

Achiziţie şi 
modernizare 
autogară 

-dezvoltarea capacităţii autogării de 
a face faţă unui număr de navetişti 
în creştere; 
-creşterea capacităţii de polarizare a 
Municipiului Moreni 

2019-2022 

Fonduri guvernamentale 
(PND),  
Fonduri proprii si fonduri 
rambursabile  
POR 2014-2020 - se 
aşteaptă definitivarea 
ghidurilor specifice 

Amenajare parc cu 
echipamente de 
fitness in spaţiu 
deschis. 

-creşterea calităţii vieţii;  
-asigurarea de echipamente de 
fitness in spaţiu deschis pentru 
categorii sociale defavorizate 

2020 

POR 2014-2020 - Axa 5.2 
Realizarea de acţiuni de 
îmbunătăţire a mediului 
urban, revitalizării 
oraşelor, regenerării şi 
decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate, 
reducerii poluării aerului şi 
promovării măsurilor de 
reducere a zgomotului 

Ob. 3. 
Dezvoltare 
reţele de 
utilităti 

Extinderea reţelelor 
de apă şi 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. Dâmboviţa 

O
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Modernizarea 
spaţiilor de 
învăţământ din 
unităţile şcolare din 
Moreni. 

-creşterea calităţii vieţii;  
-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a municipiului Moreni; -
creşterea performanţei şcolare 

2018-2022 

POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionale 

Construirea unei săli 
de sport. 

-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a municipiului Moreni; -
creşterea performanţei şcolare 

2020-2025 

POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionale 

Amenajarea unei 
săli de evenimente. 

-creşterea funcţionalităţii 
instituţionale 2020-2026 

POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionale 

Construirea unei 
biblioteci municipale 

-creşterea performanţei şcolare;  
-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a municipiului Moreni 

2020-2025 

POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionale 
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Modernizarea şi 
extinderea bazei 
sportive Flacăra 
Moreni 

-dezvoltarea unor infrastructuri 
sportive moderne; 
-creşterea calităţii vieţii;  
-atragerea unui număr cât mai mare 
de tineri în programe sportive 

2022-2026 

Fonduri guvernamentale 
(PND)  
Fonduri proprii si fonduri 
rambursabile  
Parteneriat public- privat 

Reabilitarea clădirii 
Liceului Teoretic IL 
Caragiale Moreni- 
creşterea  
performanţei 
energetice a clădirilor

-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a municipiului Moreni;  
-creşterea performanţei şcolare 

2020 

POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionale 

Reabilitarea şi 
dotarea Grupului 
Şcolar Petrol- 
finalizare investiţie 

-creşterea atractivităţii e pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a Municipiului Moreni; -
creşterea performanţei şcolare 

2014-2020 

POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionale 

Construire 
Grădiniţă 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 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionale 

Reabilitare 
Grădiniţa nr. 8 

-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a Municipiului Moreni; -
creşterea performanţei educaţionale 

2018-2020 

POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionale 

Extinderea, 
modernizarea şi 
reabilitarea 
energetică a 
Grădiniţei nr. 4 (sala 
de mese si spaţiu 
activităţi recreative) 

-creşterea atractivităţii pentru 
populaţia şcolară din aria de 
influenţă a Municipiului Moreni; -
creşterea performanţei şcolare 

2020-2025 

POR 2014-2020 Axa 
prioritara 10 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionale 
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b.

 5
. C

re
şt

er
ea

 e
fi

ci
en
ţe

i e
ne

rg
et

ic
e 

Reabilitarea termică 
a blocurilor de 
locuinţe 

-reducerea costurilor cu energia;  
-creşterea calităţii vieţii;  
-îmbunătăţirea imaginii urbane 

2014-2026 

POR 2014-2020 Axa 
prioritară 3 
Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute 
de carbon 

Modernizarea 
sistemului de 
iluminat public 

-reducerea costurilor cu energia;  
-îmbunătăţirea imaginii urbane 

2014-2024 

POR 2014-2020 Axa 
prioritară 3 
Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute 
de carbon 

Modernizarea 
sistemului de 
iluminat în 
instituţiile publice 

-reducerea costurilor cu energia;  
-creşterea calităţii vieţii 

2014-2020 

POR 2014-2020 Axa 
prioritară 3 
Sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute 
de carbon 

O
b.

6.
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Modernizarea 
spaţiilor publice de 
agrement. 

-creşterea calităţii vieţii;  
-îmbunătăţirea imaginii urbane 

2020-2025 
POR 2014-2020 5.2 
Realizarea de acţiuni 
destinate îmbunătăţirii 
mediului urban, revitalizării 
oraşelor, regenerării şi 
decontaminării 

terenurilor industriale dezafectate 
(inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii  

Amenajarea 
spaţiilor verzi din 
jurul blocurilor de 
locuinţe 

-creşterea calităţii vieţii; -
îmbunătăţirea imaginii urbane; 

2014-2025 
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Creşterea suprafeţei 
de spaţii verzi. 

-creşterea calităţii vieţii;  
-îmbunătăţirea imaginii urbane;  
-reducerea poluării urbane 

2014-2025 ării aerului şi promovării 
măsurilor de reducere a 
zgomotului 

Înfiinţarea unui 
centru de primiri 
urgenţe 

-creşterea calităţii serviciilor 
medicale; 
-creşterea calităţii vieţii 

2018-2020 

POR 2014-2020 Axa 
prioritara 8 Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi 
sociale 

Înfiinţarea 
Centrului Cultural 
Moreni 

-creşterea calităţii serviciilor 
culturale; 
-creşterea calităţii vieţii 

2020-2025 

Fonduri guvernamentale 
(PND), Fonduri proprii si 
fonduri rambursabile sau 
parteneriat public- privat 

Înfiinţarea unei 
cantine sociale 

-asigurarea unui trai decent pentru 
populaţia cu venituri reduse; 
-creşterea calităţii vieţii 

2018-2020 

POR 2014-2020 Axa 
prioritara 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi 
sociale 

Amenajarea unui 
spaţiu de agrement 
în lungul Cricovului 
Dulce 

-creşterea calităţii vieţii;  
-dezvoltarea imaginii urbane 

2018-2024 

POR 2014-2020 Axa 
prioritară 5.2 - Realizarea 
de acţiuni destinate 
îmbunătăţirii mediului 
urban, revitalizării oraşelor, 
regenerării şi 
decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate, 
reducerii poluării aerului şi 
promovării măsurilor de 
reducere a zgomotului 

Modernizare şi 
dotare Spital 
Municipal Moreni-
reabilitarea 
sistemului energetic 

-creşterea calităţii serviciilor 
medicale; 
-creşterea calităţii vieţii;  
-reducerea costurilor cu energia 

2018-2020 

POR 2014-2020 Axa 
prioritara 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi 
sociale 

O
b.
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Construirea de 
locuinţe 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 acţiuni 
destinate îmbunătăţirii 
mediului urban, revitalizării 
oraşelor, regenerării şi 
decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate, 
reducerii poluării aerului şi 
promovării măsurilor de 
reducere a zgomotului 

 
 6.1. Bugetul necesar pentru implementarea proiectelor propuse   

Priorităţile de finanţare stabilite prin Planul de acțiuni contribuie la realizarea obiectivului general al Strategiei 
de dezvoltare economico-socială prin abordarea directă a tuturor provocărilor de dezvoltare identificate la nivel 
naţional: infrastructura şi resursele necesare vieții. 

Planul de acțiuni finanţează activităţi din șase sectoare: dezvoltarea economică durabilă, dezvoltarea 
infrastructurii rutiere, dezvoltarea reţelelor de utilităţi, dezvoltarea infrastructurii educaţionale, de sănătate și cultură, 
creşterea eficienţei energetice, creşterea calităţii vieţii, contribuind la Strategia de dezvoltare economico-scială 
pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă. 
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Obiectiv 
operaţional Proiect Buget 
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 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 internaţionale 2.500.000 

Reconversie profesională multisectorială 4.000.000 
Dezvoltarea unei infrastructuri de bază pentru activităţi specifice 
economiei sociale 3.500.000 

 

O
b.

2.
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a 
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Construirea şoselei de centură 20.000.000 
Asfaltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere urbane 25.000.000 

Modernizarea infrastructurii de rutiere din parcul industrial 2.500.000 
Amenajarea spaţiilor de parcare ce deservesc piaţa centrală- 
modernizare, sisteme de alimentare a autoturismelor electrice. 7.000.000 

Amenajarea spaţiilor de parcare din apropierea instituţiilor 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 Sângeriş si Nisipoasa 2.500.000 

Modernizare DJ710 Moreni-IL Caragiale 6.000.000 
Zonă promenadă Str. Cp. Pantea 2.000.000 
Achiziţie şi modernizare autogară 4.000.000 

Amenajare parc cu echipamente de fitness in spaţiu deschis. 1.000.000 
 

Ob. 3. Dezvoltare 
reţele de utilităti Extinderea reţelelor de apă şi canal 3.000.000 

 

Ob.4. Dezvoltarea 
infrastructurii 
educaţionale 

Modernizare spaţii de învăţământ din unităţile şcolare din Moreni. 15.000.000 

Construirea unei săli de sport. 8.000.000 

Amenajarea unei săli de evenimente. 3.500.000 

O
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Construirea unei biblioteci municipale 9.000.000 

Modernizarea şi extinderea bazei sportive Flacăra Moreni 10.000.000 
Reabilitarea clădirii Liceului Teoretic I.L. Caragiale Moreni  
- creşterea performanţei energetice a clădirilor 4.000.000 

Reabilitarea şi dotarea Grupului Şcolar Petrol - finalizare investiţie 4.000.000 

Construire Grădiniţă în cartierul Schela Mare - de finalizat 4.000.000 

Reabilitare Grădiniţa nr. 8 1.500.000 
Extinderea, modernizarea şi reabilitarea energetică a Grădiniţei nr.4 
(sala de mese si spaţiu activităţi recreative) 800.000 
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Ob. 5. Creşterea 
eficienţei 
energetice 

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 20.000.000 

Modernizarea sistemului de iluminat public 2.500.000 
Modernizarea sistemului de iluminat în instituţiile publice 2.500.000 

 
O
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Modernizarea spaţiilor publice de agrement.  1.500.000 

Amenajarea spaţiilor verzi din jurul blocurilor de locuinţe 10.000.000 
Creşterea suprafeţei de spaţii verzi. 900.000 

Înfiinţarea unui centru de primiri urgenţe 1.500.000 

Înfiinţarea Centrului Cultural Moreni 2.000.000 
Înfiinţarea unei cantine sociale 1.000.000 
Amenajarea unui spaţiu de agrement în lungul Cricovului Dulce 2.500.000 
Modernizare şi dotare Spital Municipal Moreni-reabilitarea sistemului 
energetic 9.000.000 

Construirea de locuinţe sociale 10.000.000 

Amenajare zona agrement Nisipoasa 2.000.000 
 

       7. PLANUL DE ACȚIUNE DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE URBANISM GENERAL 
Etapa de implementare, monitorizare si control a Planului Urbanistic General reprezintă sistemul de realizare 

a planului, implicit a proiectelor, programelor si politicilor prevăzute în strategie si de colectare si raportare a 
informațiilor asupra desfășurării proiectelor si asupra succesului si impactului acestora relativ la dezvoltarea 
comunității. 

Scopul monitorizării si evaluării implementării planului/strategiei: 
- evaluarea atingerii obiectivelor în timp util si în bugetul alocat; 
- constatarea durabilității proiectelor implementate. 

În plan instituțional principalii actori locali ai implementării vor fi: 
- administrația locala (Consiliul Local, Primarul, Primăria); 
- agenții economici; 
- societatea civilă; 
- locuitorii comunei; 
- structuri externe (instituții județene). 

Etapa de implementare, monitorizare si control cuprinde în principal 5 etape : 
A. Adoptarea 
În cadrul acestei etape planul/strategia va fi supus dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor opera 

recomandările primite si planul va fi înaintat Consiliului Local în vederea aprobării. 
B. Implementarea 
În cadrul acestei etape se vor realiza acțiunile, activitățile, masurile si proiectele concrete de implementare. 

Fiecare proiect va conține obiective stricte, planul activităților necesare, perioada de desfășurare, persoanele 
responsabile în proiect si partenerii implicați în realizarea proiectului, sursele de finanțare. 

C. Monitorizare 
Echipa de implementare va evalua aspecte, precum: activități, rezultate, buget, patrimoniu, performanțele 

personalului angajat si implicit a autorității locale (organizația în sine), ipotezele formulate inițial. 
Monitorizarea se va efectua pe categorii: activitatea, informația necesara, colectarea informației, modul în 

care a fost folosita informația, ritmicitatea folosirii informației, persoana care a cules informația. 
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Monitorizarea implementării proiectelor se va efectua prin intermediul indicatorilor stabiliți inițial. În cazul 
înregistrării unor devieri în procesul de implementare se vor lua masuri de corectare. 

Monitorizarea implementării se va realiza de o structura de evaluare care va avea în componența 
reprezentanții tuturor factorilor implicați în dezvoltare. Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea: 

- comitet de coordonare pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea planului/strategiei; 
- comisii organizate pe direcții de dezvoltare; 
- secretariat. 

D. Evaluarea implementării planului / strategiei 
Se vor analiza indicatorii de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea anumiți indicatori de 

implementare si, funcție de complexitatea unui proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de 
implementare. 

E. Analiza impactului 
Această analiză apreciază dacă proiectul răspunde politicilor formulate, modul cum influențează criteriile de 

performanță privind rezolvarea eficientă a problemelor localității. Se vor efectua studii de impact de specialitate 
înaintea începerii unui proiect sau la o anume perioadă de timp după finalizarea proiectului. 

Etapa de implementare, monitorizare si evaluare oferă atât permanent, cât si periodic un raport asupra 
stadiului de implementare a proiectelor.  
 

 8. CONCLUZII-MASURI IN CONTINUARE 
 La comanda Consiliului local al municipiului Moreni s-a elaborat prezenta documentaţie „Plan Urbanistic 

General” pentru municipiul Moreni conţinând strategia, priorităţile, reglementările şi servituţile de urbanism, aplicate 
în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din cadrul municipiului Moreni. Au fost avute în vedere problemele principale 
rezultate din analiza situaţiei existente, disfuncţionalităţile şi priorităţile de intervenţie atât în teritoriul administrative, 
cât şi în localitate. 

Planul urbanistic general aprobat devine instrumentul tehnic în activitatea Consiliului local, pe probleme legate 
de gestiunea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii. 

Odată cu aprobarea P.U.G.-ului şi Regulamentului local aferent, acesta capătă şi valoare juridică, constituindu-
se în act de autoritate al administraţiei locale, opozabil în justiţie.  
 4.1. Măsuri în continuare 

Pentru dezvoltarea în continuare a localităţii se impun următoarele: 
• Acţiuni de restructurare, retehnologizare şi modernizare a agenţilor economici, atât din industrie, cât şi 

din agricultură ; 
• Clarificarea unor initiative si facilităţi oferite de Consiliul Local pentru dezvoltarea activităţilor legate de 

resursele de bază ale municipiului ; 
• Stimularea agenţilor economici în realizarea de obiective şi activităţi noi; 
• Încurajarea şi stimularea investirii în parcul industrial şi marile unităţi industriale, dar şi în industria 

mică şi în prestarea de servicii industriale; 
• Încurajarea diversificării şi extinderii activităţilor de prestări servicii pentru populaţie; 
• Valorificarea produselor agricole vegetale si animale prin comercializare sau prelucrare în zonă ; 
• Restructurarea şi retehnologizarea fostelor unităţi agricole ; 
• Efectuarea de lucrări de drenare şi canalizare la fostul pavilion de băi pentru înlăturarea infiltraţiilor din 

ape pluviale şi infiltraţii din petrol şi eventuala lor repunere în funcţiune ; 
• Elaborarea documentaţiei pentru varianta de rută ocolitoare a localităţii; 
• Regularizarea râului Cricovul Dulce pe zona de intravilan ; 
• Execuţia lucrărilor de alimentare cu apă în toate zonele şi cartierele; 
• Executarea lucrărilor necesare pentru extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate şi de extindere şi 

retehnologizare a staţiei de epurare; 
• Revigorarea sistemului de management integrat a deşeurilor menajere, inclusiv pe segmentul de 

colectare selectivă la sursă; 
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• Amplasarea judicioasă de obiective de interes public de interes general şi crearea unor centre 
secundare de interes; 

• Întocmirea documentaţiilor pentru reducerea efectelor poluării, mai ales a celei cu ţiţei în dederea 
recuperării terenurilor degradate; 

• Măsuri pentru reducerea poluării aerului, apei şi solului; 
• Amenajarea de spaţii verzi, scuaruri, perdele de protecţie şi zone verzi în incinte locuite sau ale unor 

instituţii publice sau private, pentru atingerea dezideratului legal pentru indicele de spaţiu verde / locuitor ;  
• Amenajarea şi reabilitarea parcului din centrul municipiului Moreni ; 
• Amenajarea zonei de agrement, distracţii şi sport din zona fostului lac; 
• Elaborarea documentaţiilor de urbanism pentru organizarea şi modernizarea zonei centrale şi a 

centrelor de cartiere; 
• Elaborarea documentaţiilor de urbanism pentru noile zone introduse în intravilan; 

 Interdicţiile propuse prin Planul Urbanistic General - .PU.G.- se pot ridica parţial sau total prin elaborarea 
planurilor urbanistice zonale sau de detaliu. 

 Proiectantul apreciază că dezvoltarea extensivă a intravilanului (dezvoltarea tentaculară a zonei de locuit), 
în conditiile unui ritm de construire relativ modest, măreşte eforturile comunităţii si presiunea asupra bugetului local, 
pentru echiparea tehnico - edilitară a zonelor noi. 

 Administratia publică locală va întocmi programe de priorităţi care să corespundă necesităţilor populatiei, dar 
care să plece de la priontatea nr. 1 - crearea de noi surse de venit pentru locuitori si implicit, pentru comunitate, 
ordinea studiilor si proiectelor necesar a fi elaborate fiind conformă cu programele de priorităţi întocmite de 
administraţia publică locală. 
 Concluzii finale  . 
            Consideratiile din studiul de faţă reprezintă o provocare. O provocare pentru administratia publica locală, 
pentru administratia publică judeteană, pentru ceea ce numim sistemul de relatii politico-economic. Provocarea nu 
este lansată de noi, ci de pariul cu noi insine privind capacitatea oamenilor trăitori în acest perimetru de a depăşi 
diferentele de viziune, orgoliile neproductive, de a se integra cu succes şi până la capăt într-un sistem 
macroeconomic în expansiune la nivel global, pe care obisnuim să-l numim Uniunea Europeană. 
 
 5.GESTIONAREA PUG-lui 
 REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI MORENI (R.L.U.M.) este un document 
tehnic întocmit în conformitate cu H.G. 525 / 1996 şi cu Ghidul privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor de 
urbanism – reglementare tehnică – aprobată cu Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.2000, indicativ  GM - 007 – 2000. 
 REGULAMENTUL  LOCAL  DE  URBANISM  AL  MUNICIPIULUI MORENI (R.L.U.M.) se aprobă prin 
hotărârea Consiliului local al municipiului Moreni, pe baza avizelor si acordurilor prevăzute de Legea 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul (modificată şi completată) şi a opiniilor rezultate din consultarea 
publicului şi devine act de autoritate al administratiei publice locale. 
 Documentatia astfel aprobată va fi utilizată de către functionarii publici ai serviciului de specialitate al 
Consiliului local al municipiului Moreni pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, a Autorizatiilor de Construire si a 
elaborării temelor de proiectare pentru PUZ si PUD.  
 Pentru a putea emite aceste acte de autoritate functionarul public de la serviciul de specialitate va trebui să 
aibă la îndemână permanent următoarele instrumente de lucru : 
 1. Regulamentului local de Urbanism al municipiului Moreni - volumul integral  si plansele aferente 
"REGLEMENTĂRI PE UTR–uri", în care se identifică zonele cu conditii de autorizare directa si  cele care au 
interdictii temporare de construire până la aprobarea PUZ si/sau PUD; de aici îşi extrage regulile stabilite pentru 
fiecare zonă / subzonă functională. 
 2. Planul Urbanistic General al municipiului Moreni - plansele "REGLEMENTARI URBANISTICE - 
ZONIFICARE", " ECHIPARE  TEHNICO - EDILITARA ", "PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR" ; 
 5. STUDII  PREGATITOARE  ale Planului Urbanistic General al municipiului Moreni, care fac parte 
integranta din acesta ; 
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 6. GHIDUL PRIVIND ELABORAREA SI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM, 
indicativ GM - 007 - 2000  cu toate anexele.   
 7. Legislatia în domeniu si complementară urbanismului, în continuă completare si îmbunătăţire. 
 Informatia este densă,  de o mare complexitate si se adresează atât din punct de vedere al continutului, cât 
si a prezentării (grafică şi materiale scrise) specialistilor din administratie care gestionează formarea si evolutia 
structurii urbane proprii şi specifice cartierelor municipiului. 
 Se impune, în consecinţă utilizarea riguroasă a documentatiei si interpretarea corectă a reglementărilor 
stabilite, în beneficiul exclusiv al dezvoltării corecte a structurii functionale si configurativ - spatiale a municipiului 
Moreni.  
          
  ÎNTOCMIT,                                                              COAUTOR, 
  Arh. urb. Dan Niţescu                                                  Arh. urb. Mircea Niţescu 
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            ANEXA 1A 
 
 
 

BILANT  TERITORIAL AL FOLOSINTEI SUPRAFETELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV 
-SITUAŢIE EXISTENTĂ- 

 
 
 
 

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL UNITATII DE 

BAZA 

CATEGORII DE FOLOSINTA 

AGRICOL 

NEAGRICOL 

TOTAL PADURI / 
TUFARIS 

SPATII 
VERZI APE DRUMURI CAI 

FERATE 
CURTI 

CONSTRUCTII NEPRODUCTIV 

  (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) 
INTRAVILAN 
EXISTENT 187.70 4.54 3.28 8.85 73.72 1.55 408.40 0.84 688.88 

EXTRAVILAN 755.18 2073.43 0.47 41.75 70.39 0.05 127.65 15.99 3084.91 

TOTAL 942.88 2077.97 3.75 50.60 144.11 1.60 536.05 16.83 3773.79 

% DIN TOTAL 24.98 55.06 0.10 1.34 3.82 0.04 14.20 0.45 100.00 
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            ANEXA 1B 
 
 
 
 
 

BILANT  TERITORIAL AL FOLOSINTEI SUPRAFETELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV 
-SITUAŢIE PROPUSĂ- 

 
 
 
 
 
 

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL UNITATII DE 

BAZA 

CATEGORII DE FOLOSINTA 

AGRICOL

NEAGRICOL 

TOTAL PADURI / 
TUFARIS 

SPATII 
VERZI APE DRUMURI CAI 

FERATE 
CURTI 

CONSTRUCTII NEPRODUCTIV 

  (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) (HA) 
INTRAVILAN 
EXISTENT 291.38 4.54 3.75 10.40 83.69 1.55 434.99 8.64 838.94 

EXTRAVILAN 651.49 2073.43 0.00 40.20 60.42 0.05 101.06 8.20 2934.85 

TOTAL 942.87 2077.97 3.75 50.60 144.11 1.60 536.05 16.84 3773.79 

% DIN TOTAL 24.98 55.06 0.10 1.34 3.82 0.04 14.20 0.45 100.00 
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            ANEXA 2A 
 
 
 
 

BILANŢUL FUNCTIONAL ÎN MUNICIPIUL MORENI  
- SITUAŢIA EXISTENTĂ - 

 
 
 
 

BILANT FUNCTIONAL                                                            
MUNICIPIUL MORENI - EXISTENT 

Suprafaţa   
(ha) 

Procent din 
total 

intravilan (%) 
Zona locuinte si functiuni complementare regim de înălţime P, P+1, P+2  326,37 47,38% 

Zona locuinte si functiuni complementare regim de înălţime P+3 - P+10 14,71 2,14% 

Zona institutii publice si servicii de interes general 31,20 4,53% 

Zona unităţi industriale, de depozitare si transport 117,30 17,03% 

Zona unităţi agricole 1,41 0,20% 

Zona constructii aferente lucrărilor tehnico - edilitare 5,55 0,81% 

Zona gospodărie comunală 1,76 0,26% 

Zona gospodărie comunală : cimitire 3,70 0,54% 

Zona depozitare reziduuri 3,84 0,56% 

Zone verzi, agrement, plantatii de protectie, terenuri de sport 15,64 2,27% 

Zona căi de comunicatii si transport  rutier si amenajări aferente 74,69 10,84% 

Zona căi de comunicatii si transport feroviar si amenajări aferente 5,72 0,83% 

Zone institutii publice şi servicii+ zona locuinte P–P+2 si funcţiuni 
complementare 0,83 0,12% 

Zone mixte: institutii publice si servicii / zona locuinte P+3 – P+10 si functiuni 
complementare 4,51 0,65% 

Terenuri agricole rezervate pentru unităţi industriale, de depozitare si transport 8,75 1,27% 

Terenuri agricole rezervate pentru locuinte si functiuni complementare 53,13 7,71% 

Terenuri agricole rezervate pentru alte functiuni: locuinte de vacanţă, turism, 
agrement, sport 10,84 1,57% 

Păduri în intravilan 0,59 0,09% 

Zona cursuri de apă 8,34 1,21% 

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 688,88 100,00% 
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            ANEXA 2B 
 
 
 
 
   BILANŢUL FUNCTIONAL ÎN MUNICIPIUL MORENI  

- SITUAŢIA PROPUSĂ - 
 
 
 

BILANT FUNCTIONAL MUNICIPIUL MORENI - PROPUS S(ha) 
PROCENT % 
DIN TOTAL 

INTRAVILAN 

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE REGIM DE INALTIME P, 
P+1, P+2  424.38 50.59% 

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE REGIM DE INALTIME P+3- 
P+10 14.37 1.71% 

ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL 31.09 3.71% 

ZONA UNITATI INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE SI TRANSPORT 152.38 18.16% 

ZONA UNITATI AGRICOLE 1.82 0.22% 

ZONE VERZI, DE PROTECTIE SI AMBIENTALE / ZONA SPORT 52.09 6.21% 

ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO - EDILITARE 7.55 0.90% 

ZONA GOSPODARIE COMUNALA 2.40 0.29% 

ZONA GOSPODARIE COMUNALA - CIMITIRE 5.49 0.65% 
ZONE FUNCTIUNI MIXTE: INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII / ZONA LOCUINTE 
P,P+1,P+2 SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 8.32 0.99% 

ZONE FUNCTIUNI MIXTE: INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII / ZONA LOCUINTE 
P+3 - P+4SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 5.31 0.63% 

ZONE FUNCTIUNI MIXTE: UNITATI INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE / ZONA 
INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII 27.55 3.28% 

ZONE FUNCTIUNI MIXTE: INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII / SPATII PLANTATE 
PENTRU AGREMENT SI SPORT 6.05 0.72% 

ZONA CAI DE COMUNICATII FEROVIARA SI AMENAJARI AFERENTE 5.87 0.70% 

ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE 84.54 10.08% 

ZONA CURSURI DE APA 9.73 1.16% 

TOTAL INTRAVILAN 838.94 100% 
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            ANEXA 3 
 
 
 

CENTRALIZATORUL SUPRAFEŢELOR PE TRUPURI  
CUPRINSE IN INTRAVILANUL PROPUS 

 
 
 
 

 
 
 
 
             
 
 
 

Nr. crt. Nr. 
U.T.R. 

CENTRALIZATOR SUPRAFETE CUPRINSE IN INTRAVILANUL 
PROPUS 

SUPRAFAŢA 
(ha) 

T1 1-16 MUNICIPIUL MORENI 768.65 
T2 10 CARTIER PLEASA 13.64 
T3 11 CARTIER TUICANI 31.15 
T4 11 CARTIER TUICANI 5.17 
T5 14 CARTIER BANA 4.44 
T6 17 I PARC PETROLIER 0.68 
T7 17 I PARC PETROLIER 0.39 
T8 17 IS ZONA SERVICII (FOSTA CAZEMATA) 0.10 
T9 17 GC CIMITIR 1.47 
T10 17 MIXT ZONA MIXTA SERVICII SI AGREMENT 0.10 
T11 17 I BALASTIERA 0.06 
T12 17  TE PUTURI FORATE TISA 1.97 
T13 17 MIXT ZONA MIXTA SERVICII SI AGREMENT 0.41 
T14 17 L LOCUINTE 0.09 
T15 17 I DEPOZIT 0.26 
T16 17 I PARC PETROLIER 0.34 
T17 17 I SECTIE SCHELA PETROM 0.67 
T18 17 I PARC PETROLIER 2.55 
T19 17 I INDUSTRIE 0.12 
T20 17 L LOCUINTA 0.44 
T21 17 L LOCUINTE 0.55 
T22 17 I INDUSTRIE 0.50 
T23 17 I PARC PETROM SECTIA DE PRODUCTIE PASCAU 0.76 
T24 17 I PARC PETROLIER 0.73 
T25 17 I INDUSTRIE 0.19 
T26 17 I INDUSTRIE 1.38 
T27 17 A FERMA AGRICOLA 1.73 
T28 17 A FERMA AGRICOLA 0.40 
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            ANEXA 4 
 

LISTA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 
DIN MUNICIPIUL MORENI 

 
1 TUBA s.r.l. Moreni  
2 TEKNAUS s.r.l. Moreni  
3 ABBAXROM s.r.l. Moreni  
4 ELIXDAN PROD COM IMPEX s.r.l. Moreni  
5 COMPANIA NATIONALA s.r.l. Moreni  
7 AURORA L.C. s.r.l. Moreni  
8 BETERA INVEST s.r.l. Moreni  
9 MECANICA SIRIUS s.r.l. Moreni      
10 SILUETE PROD s.r.l. Moreni      
11 GAZTEH CORPORATION S.A. Moreni     
12 TRADING FARM L & V s.r.l. Moreni      
13 METALICA PROD   Moreni       
14 MORENI PARC INDUSTRIAL SA  DB  Moreni      
15 MIGECO EXPERT s.r.l. Moreni  
16 MECANICA MORENI s.r.l. Moreni     
17 ELIT PARC s.r.l. Moreni      
18 OPTIMA COM s.r.l. Moreni     
19 FAM IMPEX s.r.l. Moreni     
20 PRODCOM SERVICES S.A. Moreni      
21 GRUP MODAL s.r.l. Moreni      
22 CATYANA s.r.l. Moreni     
23 ANEL CO s.r.l. Moreni     
24 EUROPA RENOVARI s.r.l. Moreni      
25 4 FAST CURIER EXPRES s.r.l. Moreni     
26 MARITEX s.r.l. Moreni      
27 FANIS s.r.l. Moreni      
28 ANECRIS COM IMPEX s.r.l. Moreni        
29 BUGSY s.r.l. Moreni      
30 VERSUS IMPEX s.r.l. Moreni      
31 CONWOOD   Moreni      
32 ALEXBI LUX s.r.l. Moreni      
33 CONICONSTRUCT COM s.r.l. Moreni      
34 MILLION DESIGN s.r.l. Moreni     
35 TRICON s.r.l. Moreni      
36 PRO GAZ CONSTRUCT s.r.l. Moreni      
37 COMIBO PROD s.r.l. Moreni      
38 ASIP s.r.l. Moreni      
39 LABORATOR CLINIC AMADIS s.r.l. Moreni     
40 STESAN s.r.l. Moreni      
41 ALUXCOM s.r.l. Moreni      
42 OLIMP s.r.l. Moreni      
43 ATLAS SA s.r.l. Moreni      
44 ANDREEA s.r.l. Moreni      
45 MARMO IMPEX s.r.l. Moreni     
46 ROGECOM s.r.l. Moreni 
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47 SILMAT COM s.r.l. Moreni      
48 SON TELECOM s.r.l. Moreni      
49 VASIBAN s.r.l. Moreni      
50 CREATIVE BUILD SOLUTIONS s.r.l. Moreni 
51        SIMOGAB s.r.l. Moreni      
52 MARTA AG s.r.l. Moreni    
53 MOREX s.r.l. Moreni     
54 REGENT SECURITY DAMBOVITA s.r.l.  Moreni     
55 RODA COMPOSITES s.r.l.  Moreni     
56 EXTRAVAGANZA FASHION s.r.l.  Moreni      
57 VALDIS PRODCOM s.r.l.  Moreni     
58 GEOVALI s.r.l.  Moreni      
59 BAGERA s.r.l.  Moreni      
60 TELECAM s.r.l.  Moreni     
61 POLIGRAPH INDUSTRY s.r.l.  Moreni     
62 RUN TRANS s.r.l. Moreni     
63 MECANICA CTI C s.r.l.  Moreni     
64 COLUMBIA s.r.l.  Moreni      
65 C.E.S.s.r.l.  Moreni     
66 LERALUX s.r.l.  Moreni      
67 SUD COM BIREA s.r.l.  Moreni      
68 ALGI CONSULT s.r.l.  Moreni     
69 AGILNIK TRANS s.r.l.  Moreni     
70 TERRANOs.r.l. s.r.l.  Moreni     
71 DABSTER MEDIA s.r.l.  Moreni     
72 CALAS COM s.r.l. Moreni      
73 GRUP MARMO s.r.l.  Moreni      
74 TONI ECO FISHING s.r.l.  Moreni     
75 VIDANMI TUR s.r.l.  Moreni      
76 CDVT TRADING s.r.l.  Moreni     
77 PLORA ADVERTISING s.r.l.  Moreni     
78 ALIGEO MIXT s.r.l.  Moreni      
79 BANAMOB s.r.l.  Moreni     
80 HELVI PHARM s.r.l.  Moreni      
81 MECANICA GENERALA DE PRECIZIE s.r.l.  Moreni     
82 VENGTON s.r.l. Moreni      
83 CASLIV IMPEX s.r.l.  Moreni      
84 FIAV TEX s.r.l.  Moreni     
85 ZODIAC MORENI s.r.l.  Moreni      
86 YIN HONG DA s.r.l.  Moreni      
87 MIHADEN s.r.l.  Moreni      
88 MAZAL s.r.l.  Moreni      
89 NELYSYMY s.r.l.  Moreni     
90 MAD COM IMPEX s.r.l.  Moreni      
91 PRISCU COM PROD IMPEX s.r.l.  Moreni     
92 MANY COM s.r.l.  Moreni 
93 RUROM COM s.r.l.  Moreni     
94 FARABO COM s.r.l.  Moreni      
95 IONITA MARKET s.r.l.  Moreni     
96 ELIZOR PREST s.r.l.  Moreni     
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97 RAVSTEDA CONF s.r.l.  Moreni      
98 MILI RUN s.r.l. Moreni      
99 MIRVA s.r.l. Moreni     
100 RELAMINI s.r.l.  Moreni 
101 JUNI PET s.r.l.  Moreni     
102 GENTIANA N.T. s.r.l.  Moreni     
103 RAPID PASTOREL s.r.l.  Moreni      
104 CRINGUL COMPROD s.r.l.  Moreni     
105 ILGHEMARY s.r.l.  Moreni      
106 INEDIT s.r.l.  Moreni      
107 OPERA COM IMPEX s.r.l. Moreni      
108 NOBILA CASA s.r.l.  Moreni     
109 G. NED s.r.l.  Moreni      
110 ONEX s.r.l.  Moreni      
111 MIG s.r.l.  Moreni      
112 CIOCEANU s.r.l.  Moreni     
113 DAMAO s.r.l.  Moreni     
114 CIGO s.r.l.  Moreni      
115 MIHION s.r.l.  Moreni     
116 ILC SPORT s.r.l.  Moreni     
117 ARTNET SERV s.r.l.  Moreni     
118 CLADIMAS SERV IMPEX s.r.l.  Moreni     
119 FARMACIA MUSETEL s.r.l.  Moreni      
120 TECHNOLOGICAL s.r.l.  Moreni     
121 GAPIMEX CONF s.r.l.  Moreni     
122 ANAVER VILA GRUP s.r.l.  Moreni      
123 IFLORM s.r.l. Moreni      
124 MAREX IT CONSTRUCT s.r.l.  Moreni     
125 MD TEO MED s.r.l.  Moreni      
126 GELRO MAG s.r.l.  Moreni     
127 PAUNESCU COM s.r.l.  Moreni      
128 SCM DE GRADUL 1 INFRATIREA MORENIs.r.l.  Moreni      
129 TRI DEN SERV s.r.l.  Moreni      
130 BRANZ GIR s.r.l.  Moreni     
131 ANTO 7 STAR s.r.l.  Moreni     
132 RUK IMPEX s.r.l.  Moreni     
133 PROD TOTAL s.r.l.  Moreni     
134 COM WELIX s.r.l.  Moreni     
135 INDFOREST IMPEX s.r.l.  Moreni      
136 BABY YOUNG s.r.l.  Moreni      
137 RUBINIA DESIGN s.r.l.  Moreni    
138 ANNE JAJA SERV s.r.l.  Moreni     
139 M.A.L.C.O. s.r.l.  Moreni      
140 START MORENI s.r.l.  Moreni     
141 ENNIDENT s.r.l.  Moreni     
142 AREA SEUR TRANS s.r.l.  Moreni      
143 TOP FINANCIAR CONSULTING s.r.l.  Moreni      
144 OPREA ADMINISTRATOR s.r.l.  Moreni     
145 ELECTROMETAL COM s.r.l. Moreni      
146 CERCEL PROD s.r.l.  Moreni     
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147 IULIA STYLLE s.r.l.  Moreni     
148 LODACO SERVICE s.r.l. Moreni      
149 FIRST MANAGEMENT s.r.l. Moreni     
150 DOT GRAPHICS s.r.l.  Moreni 
151 NIKODA COMPANY s.r.l. Moreni  
152 TERMOPANE s.r.l. Moreni  
153 ROCA IMPEX s.r.l. Moreni  
154 CODREX COM s.r.l.  Moreni  
155 IZARO COM s.r.l.  Moreni  
156 MOTOR TRADYA CONSULTING s.r.l.  Moreni  
157 ELZIBO PROD COM s.r.l. Moreni  
158 SPES DESIGN s.r.l.  Moreni  
159 TEMPUS LEGIS s.r.l.  Moreni  
160 FLORENCE ELEGANCE s.r.l.  Moreni  
161 PEGASO PREST s.r.l.  Moreni  
162 STAM GEOS COM s.r.l.  Moreni  
163 TABITA TIPO s.r.l.  Moreni  
164 SPAINRO TRADING s.r.l.  Moreni  
165 PHOENIX DREAM s.r.l.  Moreni  
166 LEON PROJECT STYLE s.r.l.  Moreni  
167 ALUMTRADE s.r.l.  Moreni  
168 EUROVIS s.r.l.  Moreni  
169 CRI EL COS s.r.l.  Moreni  
170 GAFTO COM s.r.l.  Moreni  
171 AVY LAR s.r.l.  Moreni  
172 MEDINVEST DH s.r.l.  Moreni  
173 CATERPILLAR TRANS s.r.l.  Moreni  
174 INF OIL CONSULT s.r.l.  Moreni  
175 DOGAREL NOVA MIXT s.r.l.  Moreni  
176 PLASTICPET s.r.l.  Moreni  
177 GRAFEX CONSULTING s.r.l.  Moreni  
178 BREMA CONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
179 MIREMI SERV COM s.r.l.  Moreni  
180 DAS NIK SERV s.r.l.  Moreni  
181 CUMULUS VET s.r.l.  Moreni  
182 DIVA FINANCE s.r.l.  Moreni  
183 DOMUS CONS s.r.l.  Moreni  
184 MARART SERV s.r.l.  Moreni  
185 DELICOMAT IMPEX s.r.l. Moreni  
186 FERO STAR COM s.r.l.  Moreni  
187 GEART SERV s.r.l.  Moreni  
188 PUIU MIGAB s.r.l.  Moreni  
189 BARBI STAR BITICA SNC Moreni  
190 CRELY COM s.r.l. s.r.l.  Moreni  
191 IRESOFT COM s.r.l.  Moreni  
192 NUTULESCU COM s.r.l.  Moreni  
193 DANIELA s.r.l. Moreni  
194 CRICOV s.r.l.  Moreni  
195 EGINSON PROD s.r.l.  Moreni  
196 VALEMOR COM s.r.l.  Moreni  
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197 ADSYM TRANS s.r.l.  Moreni  
198 VAFLOR COM s.r.l.  Moreni  
199 DAMINA s.r.l.  Moreni  
200 POPASUL LA COSTEL s.r.l.  Moreni 
201 ROXIPAU PAN s.r.l.  Moreni      
202 DUNIAG INSTAL s.r.l.  Moreni     
203 EUDA MEDICAL s.r.l.  Moreni     
204 FARMACIA PAEONIA s.r.l.  Moreni      
205 ATLANTA COM s.r.l.  Moreni          
206 CORNELIU SI ILEANA s.r.l.  Moreni      
207 ROBERT MADALINA s.r.l.  Moreni      
208 DENADI PROD s.r.l.  Moreni     
209 STEF LUX s.r.l.  Moreni     
210 IONESCU BUSINESS SOLUTION s.r.l.  Moreni     
211 EUROTION ELECTRONICS s.r.l.  Moreni     
212 GIGA COM s.r.l.  Moreni     
213 TENIS CLUB s.r.l.  Moreni      
214 RAVEL G.A. IMPEX s.r.l.  Moreni     
215 DIRECT COM s.r.l.  Moreni     
216 CEZARINA COM SERVICE s.r.l.  Moreni      
217 ELECTRIC PLUS TV PROD s.r.l.  Moreni     
218 SATINI s.r.l.  Moreni    
219 RINEX PROD s.r.l.  Moreni     
220 STOIA COM s.r.l.  Moreni    
221 TOMESCU MAG MIXT s.r.l.  Moreni          
222 ALEX ANIS 2008 s.r.l.  Moreni      
223 CHIHLIMBAR s.r.l.  Moreni    
224 CRINI DAY s.r.l.  Moreni     
225 GRUP PREDA SERV s.r.l.  Moreni      
226 FLAROS CONFIN s.r.l.  Moreni           
227 PAVINJECT PROD s.r.l.  Moreni      
228 COPE COM s.r.l.  Moreni      
229 EMILIA IMPEX s.r.l.  Moreni      
230 SIV DINU SERVICE s.r.l.  Moreni      
231 PROVIAL s.r.l.  Moreni      
232 CARTEMIS s.r.l.  Moreni      
233 ROMO DENT s.r.l.  Moreni     
234 VAOR s.r.l.  Moreni      
235 MIHDINCRIS CONSTRUCT s.r.l.  Moreni      
236 EMEC ELENA LAZAR s.r.l.  Moreni      
237 ANTO CONSTRUCT s.r.l.  Moreni     
238 EXPERT CONTABIL AGV s.r.l.  Moreni     
239 ESENTIAL 07 s.r.l.  Moreni     
240 OSTIAN SERV s.r.l.  Moreni     
241 PRELUCRARE ARHIVE s.r.l.  Moreni     
242 GETEX COMPANY s.r.l.  Moreni     
243 TRANS POL s.r.l.  Moreni      
244 SUPER DENT s.r.l.  Moreni      
245 ONIDEXAN s.r.l.  Moreni      
246 CANALAS IMPEX s.r.l.  Moreni     
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247 AL CIP s.r.l.  Moreni    
248 PANDY MOTO s.r.l.  Moreni     
249 SAMY FAN s.r.l.  Moreni     
250 CONROY HOMES s.r.l.  Moreni 
251 TABERAS TOUR s.r.l.  Moreni  
252 PHOENIX SQUARE GROUP s.r.l.  Moreni  
253 VIC SERVCOM s.r.l.  Moreni  
254 ANILEVE COM s.r.l.  Moreni  
255 BYA s.r.l.  Moreni  
256 MIXTRANS BOBY & ROXI s.r.l.  Moreni  
257 CROWNWELD PROD s.r.l.  Moreni  
258 ESCU s.r.l.  Moreni  
259 PRIDO s.r.l.  Moreni  
260 ITAL CONSTRUCTII TRUST s.r.l.  Moreni  
261 LEEXY s.r.l.  Moreni  
262 MONTEMORENO s.r.l.  Moreni  
263 ANDREEA STEFI CONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
264 ALERIM SHIC s.r.l.  Moreni  
265 ANDALEMAR s.r.l.  Moreni  
266 IULIDAN s.r.l.  Moreni  
267 VANESA SERV s.r.l.  Moreni  
268 HAMSA s.r.l.  Moreni  
269 MEDIAN COMs.r.l. s.r.l.  Moreni  
270 SNECOM s.r.l.  Moreni  
271 AURALCRIS PROD s.r.l.  Moreni  
272 ASHU INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU s.r.l.  Moreni  
273 LUCASMAN BEST GRUP s.r.l.  Moreni  
274 SIPMA ROM PROD s.r.l.  Moreni  
275 ALTERNATIVE BY TANIA DINU s.r.l.  Moreni  
276 SAGITTARIUS SERVICE s.r.l.  Moreni  
277 IST GLOBAL TUB s.r.l.  Moreni  
278 PETROTUBING CONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
279 MADE FOCUS CONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
280 ICMAR ENERGO CONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
281 EC AND C BRIGHT s.r.l.  Moreni  
282 ZARUC NL s.r.l.  Moreni  
283 K DOU SMART s.r.l.  Moreni  
284 IZASTYLE s.r.l.  Moreni  
285 VONOLIV s.r.l.  Moreni  
286 SIGUR SI RAPID s.r.l.  Moreni  
287 LUXORS COM s.r.l.  Moreni  
288 VALTRIGO IMPEX s.r.l.  Moreni  
289 ABISS PROD s.r.l.  Moreni  
290 SILVEXIM s.r.l.  Moreni  
291 GRIENCO ECHIM s.r.l.  Moreni  
292 FLEX SERV CONSULT s.r.l.  Moreni  
293 DOMOST SD CONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
294 ABRA COM s.r.l.  Moreni  
295 ALIZOR ELIN s.r.l.  Moreni  
296 NIFA TEAM CONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
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297 ALCHIRA COM s.r.l.  Moreni  
298 SMURF SNACK BAR s.r.l.  Moreni  
299 GOLDSTAR A.M. s.r.l.  Moreni 
301 FINE LAND s.r.l.  Moreni  
302 ETI DIA SERV s.r.l.  Moreni  
303 BIALES CONS s.r.l.  Moreni  
304 VITALITEO CONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
305 SIMA s.r.l.  Moreni  
306 FRAM PREST s.r.l.  Moreni  
307 BANCA COMERCIALA ROMANA SA  DB  Moreni  
308 MIRUDIALI SERV s.r.l.  Moreni  
309 KINTIMEX s.r.l.  Moreni  
310 DOCTOR CLEAN s.r.l.  Moreni  
311 CERTRANS IMPEX s.r.l.  Moreni  
312 TECHHOUSE s.r.l.  Moreni  
313 POLITROPOS s.r.l.  Moreni  
314 ORA TRANSLOC s.r.l.  Moreni  
315 EST ELIV s.r.l.  Moreni  
316 ESTA MARKET s.r.l.  Moreni  
317 PARTNERS CLEANING s.r.l.  Moreni  
318 RALONY s.r.l.  Moreni  
319 DECO CRIS s.r.l.  Moreni  
320 ANDRY DEN IMPEX s.r.l.  Moreni  
321 RENIO PREST s.r.l.  Moreni  
322 BLASUS INTERNATIONAL s.r.l.  Moreni  
323 SITMA s.r.l.  Moreni  
324 HOTESCU TRANS s.r.l.  Moreni  
325 GRUP IMOB VASIBAN s.r.l.  Moreni  
326 SPORT GYM FITT 2010 s.r.l.  Moreni  
327 VANESA ANA GABRIELA s.r.l.  Moreni  
328 ELISSE TAXI s.r.l.  Moreni  
329 UNICA MOBILA DESIGN s.r.l.  Moreni  
330 BEVANTE IMPORT EXPORT s.r.l.  Moreni  
331 RAC CONSTRUCT MORENI s.r.l.  Moreni  
332 YLE IGN s.r.l.  Moreni  
333 CAM DEI MANAGEMENT s.r.l.  Moreni  
334 EDIL GEOAN s.r.l.  Moreni  
335 CRIS GROUP CONSTRUCTII SI AMBIENT s.r.l.  Moreni  
336 CERAL DISTRIB s.r.l.  Moreni  
337 GOGA PROD COM s.r.l.  Moreni  
338 OVILAM PRESTs.r.l. s.r.l.  Moreni  
339 HELIANTUS COM s.r.l.  Moreni  
340 VASCONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
341 LM CONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
342 LUSU s.r.l.  Moreni  
343 SIDER EXPORT IMPORT s.r.l.  Moreni  
344 STACO INVEST s.r.l.  Moreni  
345 ELIN s.r.l. Moreni  
346 MORECARS SERV s.r.l.  Moreni  
347 NICFAB PLUS s.r.l.  Moreni  
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348 DEN INSTALATII SERV s.r.l.  Moreni  
349 CCSV STIL CONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
350 RADA CAR SERVICE s.r.l.  Moreni 
351 DIG BB s.r.l.  Moreni  
352 DELYSMAR ENERGO CONSTRUCT s.r.l.  Moreni  
353 DROGHERIA GEBKARM s.r.l.  Moreni  
354 ARIELO TRAINING & EVENTS s.r.l.  Moreni  
355 AC MANTA SERV s.r.l.  Moreni  
356 AD SWERVE s.r.l.  Moreni  
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            ANEXA NR. 5 
 
 
 
 
 
 

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 
- MUNICIPIUL MORENI - 

 
 
  
  

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE  
- MUNICIPIUL MORENI - 

Nr. 
crt. Cod LMI Denumire Adresa Datare Specificaţii 

929 DB-II-m-B-
17579 

Casa Adolf Dancu Str. 22 Decembrie 1989, nr. 
51 

înc. sec. XX demolată 

930 DB-II-m-B-
17580 Casa Tudor Dancu Str. 22 Decembrie 1989, nr. 

57 înc. sec. XX  demolată 

931 DB-II-m-B-
17581  Casa Ion Tănăsescu Str. I.L. Caragiale  nr. 2 1925 - 

932 DB-II-m-B-
17582  

Casa Dumitru Focşeneanu Str. I.L. Caragiale nr. 4 înc. sec. XX neidentificată 
în teren 

933 DB-II-m-B-
17583  

Biserica "Adormirea Maicii 
Domnului", "Sf. Dimitrie" - 
Stavropoleos 

Str. Cimitirului 1891 - 1895 - 

934 DB-II-m-B-
17584  

Biserica "Schimbarea la 
Faţă" Str. Mihai Viteazul nr. 3 1868 - 

935 DB-II-m-B-
17585  Casa Mihai Gălăţeanu 

Str. Teilor nr.8, în colonia 
muncitorească Astra 
Română 

înc. sec. XX - 

936 DB-II-m-B-
17586  Casa Gheorghe Stan 

Str. Teilor nr.12, în colonia 
muncitorească Astra 
Română 

înc. sec. XX - 

937 DB-II-m-B-
17587  Casa Dumitru Şovăială 

Str. Teilor nr. 22,  în colonia 
muncitorească Astra 
Română 

înc. sec. XX - 

938 DB-II-m-B-
17588  Casa Ion Neagu Str. Unirii nr.20 înc. sec. XX - 

 
        
              
      
    



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATE GENERALE PENTRU POSTURILE DE ÎNREGISTRARE A CIRCULAŢIEI RUTIERE ANUL 2010 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA – ZONA MUNICIPIULUI MORENI 

POST 
NR. 
AN 

2010 CA
TE

G
.P

O
ST

 

CA
TE

G
.D

RU
M

 

NU
M

ĂR
 D

RU
M

 

NR.POST 
INREG. 

MANUAL 
2005 

NR. POST 
ÎNREG. 

AUTOMATĂ 
2010 

POZIŢIE 
KM POST 

LIMITE SECTOR 
(KM) LIMITE SECTOR 

TOTAL 
VEHICUL

E 
ISAF PEEK DE LA LA 

1126 3 DJ 720 1126 
    

7+800 0+000 10+000 
DN 72 - 
municipiul 
Moreni 

39.845 

1119 3 DJ 710A 1119     33+500 28+500 38+280 municipiul 
Moreni - DN 72 

22.414 

1118 3 DJ 710A 1118     12+900 0+000 28+500 
DJ 710 – 
municipiul 
Moreni 

18.750 


