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CUVÂNT DE ÎNCEPUT 

Adresat de Primarul comunei Malu cu Flori 

 

                                                           “Satul românesc reprezintă viaţa  

                                                             în toată splendoarea sa structurală a omului liber,                     

                                                           ridicându-se din umbra pietrelor.” 

 

Stimaţi locuitori ai comunei Malu cu Flori, 

 

Am  deosebita  onoare să  vă  prezint  Strategia de Dezvoltare Locală pentru urmatoarea 

perioada a cadrului instituțional pogramatic 2021-2027; acest document strategic este  realizat  

pentru comuna Malu cu Flori și  reprezinta intenția clară  a obiectivelor pe care administrația 

locală și le-a fixat pentru următorii 7 ani. 

Viziunea strategiei de dezvoltare vă propune  îmbunătățirea  continuă  a  calității  vieții  și 

creșterea  bunăstării  atât  pentru  generațiile  prezente,  cât  și  pentru  cele  viitoare.  În acest  

scop  trebuie  promovată  o  economie  dinamică  și  competitivă,  care  să  asigure locuri de 

muncă, un înalt nivel de educație, ocrotirea sănătății, coeziunea socială și protecția mediului, 

într-o lume sigură, ce respectă diversitatea culturală.  

Din dorinţa de a oferi celor care îşi îndreaptă cu speranţă privirile spre noi, un viitor plin 

de speranţă, suntem datori să răspundem atât provocărilor trecutului, cât şi celor ale viitorului. 

Toate acestea în spiritul tradiţiei în care am crescut noi şi în care dorim să crească şi copiii noştri. 

Pentru înfăptuirea acestor deziderate şi provocări totodată, conştientizăm necesitatea 

abandonării mentalităţilor rigide şi a unei abordări pe baza de competenţe. Rolul administraţiei 

publice este acela de a găsi şi valorifica acele competenţe în beneficiul comunităţii. 

Necesitatea  şi  oportunitatea  proiectelor  arătate  în  această  strategie  a  apărut  în  

vederea dezvoltării  infrastructurii  locale,  dezvoltarea  agroturismului  la  nivel  local  şi  

implicit  ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei noastre.  

Administraţia locală doreşte să fie mai aproape de cetățenii săi, locuitorii comunei Malu 

cu Flori prin largirea accesului la informaţii şi digitalizare. Primăriile fac parte din acea categorie 

a instituțiilor publice care au o nevoie urgentă de digitalizare a activității curente, în special din 
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cauza numărului mare de operațiuni pe care le administrează zilnic, volumului mare de date cu 

care lucrează de obicei și caracterului acestora. În prezent, Primăria comunei Malu cu Flori are 

implementat un astfel de serviciu. 

Obiectivul  general  al  strategiei  comunei Malu cu Flori îl  reprezintă  dezvoltarea 

echilibrată  și  armonioasă  a  localității  prin  crearea  și  prin  susținerea  unui  mediu 

economico-social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea economică 

continuă și calitatea vieții cetățenilor comunei. 

Fie că sunteţi locuitor al comunei Malu cu Flori, turist sau investitor,  dorim să vă facem 

curios să parcurgeţi  aceste  informaţii  despre comuna noastră şi să deveniți interesat să vă 

alăturaţi eforturilor noastre de a îmbunătăţi locul în care trăim şi muncim.  

Ca primar al comunei Malu cu Flori vă mulţumesc ca m-aţi sprijnit până acum şi sunt 

convins  că  în continuare vom forma o adevarată echipă şi împreună vom sărbători finalizarea 

oricarui proiect evidenţiat în Strategia de Dezvoltare Locală. 

 

 

 

Primarul comunei Malu cu Flori, 

Ing. CONSTANTIN ION 
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CAPITOLUL I 

 

1.1.Procesul de elaborare al Strategiei de Dezvoltare Locală  

Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Malu cu Flori pentru perioada 2021-2027 

se înscrie în contextul de programare şi dezvoltare pe care Romănia şi-l propune ca ţară membră 

a U.E. 

  Strategia de Dezvoltare Locală propusă, reprezintă un instrument pentru identificarea și 

stabilirea priorităților de dezvoltare a Comunei Malu cu Flori  pentru perioada 2021-2027, în 

vederea promovării de proiecte de dezvoltare locală ce pot fi finanțate din fonduri europene și 

naționale. 

  Obiectivele generale avute în vedere, prin această strategie se aliniază obiectivelor 

stabilite la nivel judeţean prin Strategia de Dezvoltare a judeţului Dâmboviţa şi PJDL (Programul 

Judeţean de Dezvoltare Locală) la nivel național prin Acordul de Parteneriat al României și 

Programul Național Strategic pentru perioada 2021-2027, respectiv de creştere economică, 

consolidare și dezvoltare economică a sectoarelor de activitate existente în zonă, la creşterea 

ocupării forţei de muncă, reducerea săraciei și protejarea patrimoniului natural și cultural local în 

mediul rural. 

În prezent, spațiul rural are o suprafață de 207.522 km2 (87,1%), iar pe acest teritoriu 

locuieşte 45% din populația României. Populaţia rurală nu este distribuită uniform pe teritoriul 

țării. Astfel, populația rurală are o pondere ridicată în anumite regiuni (Sud Muntenia-58,6%, 

Nord-Est-56,8% şi Sud-Vest Oltenia-51,9%) cea mai mare densitate, exceptând regiunea 

București-Ilfov, înregistrându-se în regiunea Nord-Est (63,24 loc/km2), în timp ce în partea de 

vest a țării, spațiul rural este mai puțin populat (26,51 loc/km2 în regiunea Vest). Aceste 

disparități își pun amprenta asupra dezvoltării socio-economice a zonei rurale și asupra calității 

vieții populației rurale.1 

  Strategia de Dezvoltare Locală este elaborată pe baza unei analize socio-economice, care 

reflectă situația prezentă, o identificare clară și reală a nevoilor și oportunităților de dezvoltare 

                                                             
1 În conformitate cu datele statistice prezentate în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, zonele 

rurale sunt reprezentative României și au resurse substanţiale de dezvoltare. 
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locală (analiza SWOT), o descriere a obiectivelor strategice corelate cu un set de măsuri și 

acțiuni de sprijin, stabilite în baza unui proces de consultare cu toți actorii locali. 

  În condițiile desfășurării de către autoritățile publice naționale a procesului de 

programare pentru perioada 2021-2027 și pregătirii pentru lansarea implementării programelor 

cu finanațare europeană și națională, autoritățile publice locale, în condițiile unei autonomii 

administrative, beneficiază de un cadru legal, care le oferă posibilitatea de a realiza și 

implementa strategii de dezvoltare locală în baza cărora se vor planifica și realiza investiții multi-

anuale, se va demara și realiza pregătirea administrației publice pentru absorbția fondurilor 

europene disponibile pentru perioada 2021-2027. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Malu cu Flori pentru perioada 2021-2027 a 

fost elaborată ca urmare a iniţiativei Primarului Comunei Malu cu Flori ṣi a Consiliului Local 

Malu cu Flori. Strategia reprezintă un răspuns planificat, integrat la condiţiile locale socio-

economice, de infrastructură ṣi de mediu cu scopul de a evidenţia oportunităţile de dezvoltare ale 

comunei pentru perioada 2021-2027.  

Pentru elaborarea strategiei au fost utilizate și analizate statistici oficiale în profil 

teritorial publicate sau furnizate de către Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița, informații 

ṣi recomandări ale Consiliului Local, ale experţilor din Primărie, ale locuitorilor, ale agenţilor 

economici locali, informaţii obţinute, atât prin consultări publice, prin aplicarea ghidurilor de 

interviu destinate consultării reprezentanților autorităților publice locale, a chestionarelor 

destinate consultării locuitorilor și a agenților economici din comună, precum și informații 

conținute în analizele, rapoartele ṣi studiile existente, inlcusiv în strategii de dezvoltare locală 

existente la nivelul Județului Dâmbovița.  

Activităţile desfăṣurate în elaborarea strategiei au identificat 4 direcţii strategice 

prioritare de acțiune:  

 revitalizare economică ṣi sprijin pentru sectorul agro-alimentar;  

 management de mediu sustenabil;  

 modernizarea (continuarea) infrastructurii locale;  

 digitalizarea administratiei publice locale; 

Abordarea strategică ṣi metodologia utilizată identifică viziunea, misiunea, principiile ṣi 

valorile, scopurile strategice, obiectivele ṣi acţiunile necesare pentru îndeplinirea acestora. 

Direcţiile strategice prioritare identificate în strategie vor putea conduce la transformarea 
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comunei Malu cu Flori, într-o importantă comună din punct de vedere economic, social ṣi 

cultural al Judeţului Dâmbovița ṣi respectiv a Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia. Prin aceasta 

se doreṣte identificarea unui set de acțiuni concrete pentru un viitor prosper ṣi durabil pentru 

generaţia prezentă ṣi viitoare.  

 

Procesul de elaborare al Strategiei de Dezvoltare Locală a cuprins 3 etape:  

 

 Elaborarea analizei diagnostic şi studierea profilului socio-economic al comunităţii 

locale prin aplicarea de chestionare, atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice, precum și 

ghiduri de interviu aplicate reprezentaților instituțiilor publice. În această etapă s-au desfasurat 

anchete statistice si a fost aplicat un număr de 65 chestionare pentru 65 persoane din care au 

raspuns 65 persoane.  

 Elaborarea analizei SWOT – a fost organizat un focus grup în cadrul căruia s-discutat 

problemele cu care se confruntă comunitatea pe fiecare dintre cele 4 priorităţi strategice de 

acţiuni. De asemenea, au fost identificate oportunităţile şi posibilităţile de dezvoltare. 

 Elaborarea documentului “Strategia de dezvoltare locală a Comunei Malu cu Flori 

pentru perioada 2021-2027”.  

În final, documentul rezultat constituie tabloul general al problemelor şi aspiraţiilor 

comunităţii, al priorităţilor de acțiune a acesteia, un tablou neutru în raport cu promisiunile şi 

orientările politice, care va constitui sursa principală de elaborare și promovare a proiectelor de 

dezvoltare locală. Acest document va asigura implicarea generală a factorilor locali, a 

locuitorilor, în elaborarea şi implementarea planurilor de dezvoltare a comunei Malu cu Flori pe 

termen mediu şi lung şi a propunerilor de  proiecte pe termen mediu şi scurt care derivă din 

aceste planuri. 

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Malu cu Flori pentru perioada 

2021-2027 necesită o aliniere la obiectivele și prioritățile naționale, o asumare publică, precum ṣi 

o conṣtientizare a acesteia. Acest lucru va duce la utilizarea eficientă a resurselor proprii a 

autorităţii publice, rezultatul fiind o îmbunătăţire a condițiilor de viață pentru locuitorii comunei. 

Pe baza prezentei strategii de dezvoltare se va putea fundamenta ṣi justifica pregătirea viitoarelor 

cereri de finanţare pentru proiectele ce pot fi promovate, în vederea atragerii de resurse 

financiare disponibile prin diferite programe europene și naționale. 
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Realizarea documentului strategic  : 

 

- Culegere date –  procesare chestionare, monografii, documente din arhiva Primariei, 

- Culegere DB – INNS, INS, SALT 

- Procesarea datelor 

- Prezentarea unui draft consiliului local ( planul de acțiuni) 

- Elaborarea structurii generale a strategiei și finalizarea planului de acțiuni, cu ancorarea 

finanțărilor în cadrul programatic instituțional 2021-2027 

- Principiile coordonatoare în elaborarea strategiei : 

 stabilirea domeniilor de interes 

 analiza capacităţii de creditare a comunităţii 

 identificarea actorilor implicaţi în diferite grade într-un domeniu  

 analiza nevoilor 

 analiza financiară a comunităţii 

 propunerea proiectelor 

 

1.2 Analiza de detaliu a contextului socio-economic și industrial al Regiunii Sud Muntenia 

 

INTERCOMUNALITATE 

Dezvoltare si promovare rural 

Rurbanizarea se bazează pe conceptul de dezvoltare durabilă 

- dezvoltarea rurală sustenabilă 

- dezvoltarea rurală extensivă sau integrată 

- dezvoltarea rurală multisectorială 

Dinamica mediului rural 

- extinderea mijloacelor de comunicatie, comunicare şi informare 

- extinderea activităţilor din mediul rural spre sectorul non-agricol 

- promovarea agriculturii extensive 

-  

NB _dezvoltarea rurală extensivă (‘’rural extension development”) sau extensia agriculturii 

(„agricultural extension”) implică dezvoltarea infrastructurii de comunicare, informare şi 

inovare 
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Relații teritoriale - Dezvoltarea rurală multisectorială 

 

- crearea de reţele şi parteneriate în vederea abordării multisectoriale 

- deschiderea drumurilor comerciale 

- reabilitarea căilor de acces 

- mobilitate - promovarea conexiunilor pentru intermodalitate – autobuz, tren 

-  

Diminuarea efectelor migrației către oraș - Politici de dezvoltare rurală 

 

- orientarea către asigurarea bunăstării , protejării mediului, alimentației sănătoase 

- zona rurală nu trebuie sa fie privită doar ca problemă, ci şi ca oportunitate 

- politica de dezvoltare rurală trebuie să includă agricultura într- un context socio-economic şi 

ecologic mai larg 

-  

Efectele migrației către oraș au dus la cerințe urgente 

 

- restructurare a agriculturii 

- managementul mediului şi al terenurilor 

- extinderea dezvoltării rurale prin diversificare 

 

Programe şi proiecte rurale  

 

- dezvoltate de către și prin asociaţii intercomunale ( ADI asociația de dezvoltare 

intercomunitară, GAL- grup asociativ local) 

- proiecte sau programe de nivel suprateritorial - posibilitatea mai multor surse de finanţare 

- asigurarea prestării unor servicii 

 

Caracteristicile rurale contemporane 

 

- pierderi demografice 

- creşterea presiunii globale pentru restructurare şi modernizare 

- creşterea preţului energiei 

- apariţia dezechilibrelor demografice şi a tensiunilor sociale 

- politicile naţionale se confruntă cu difcultăţi crescute în a gestiona schimbările impuse de 

aceste tendinţe 

- transport public - deficitar 

- amenajarea teritoriului ( cadastrare, reglementare căi acces) şi curăţenie – deficitare 
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Nu se distinge centrul de periferie 

- teritoriu egalizat la nivel de comună, sat, cătun- diferențele nu sunt majore 

Administraţia locală nu mai este o simplă structură de implementare, ci, trebuie să 

devină entitate dinamică care promovează idei şi interese locale 

 

- din cauza schimbărilor economico-sociale, structurile administraţiei locale preiau de la cea 

centrală tot mai multe sarcini, fiind 

necesare reforme administrative succesive 

- necesitatea de a organiza o administraţie locală care să îmbine atât elementele politice 

importante ale centrului, cât şi cele comunitare prin care comunităţile locale se autodefinesc 

 

Recuperarea capitalului natural și antropic 

 

- amenajarea terenurilor agricole pentru irigaţii 

- îndiguirile şi devierile cursurilor de apă 

 

 

Prezentarea cadrului  programatic instituțional  și beneficiile finanțărilor 2014-2020 

Obiectivele strategice care au urmărit regenerarea economică și socială a regiunii Sud Muntenia : 

 

 Obiectivul 1 - Creșterea nivelului de competitivitate și atractivitate al regiunii  

 Obiectivul 2 - Creșterea capacității inovative și competitivitatii mediului de 

afaceri al regiunii  

 Obiectivul 3 - Dezvoltarea economică, socială și culturală durabilă și echilibrată 

a comunităților  urbane  

 Obiectivul 4 – Creșterea stabilității  sociale și eficientizarea potențialului forței 

de muncă 

   

- Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii locale și regionale  

- Prioritatea 2 – Dezvoltarea afacerilor  

- Prioritatea 3 – Dezvoltarea urbană și eficientizarea agriculturii  

- Prioritatea 4 – Dezvoltarea resurselor umane   
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Impactul investițiilor făcute în regiunea Sud Muntenia în perioada 2014–2019 pentru 

implementarea PDR 2014-2020; pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională au fost 

identificate 7 priorități, pentru fiecare dintre acestea definindu-se între 3 și 6 măsuri.  

 Dezvoltare Urbană Durabilă – măsuri propuse: regenerarea durabilă a centrelor urbane, 

creșterea cooperării între mediul urban și rural, localități inteligente (Smart city/village)  

 Consolidarea capacității de planificare spațială și urbană  

 Strategii de dezvoltare urbană elaborate = 140 documente  

 Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru specializare inteligentă  

o dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în programarea, 

implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare 

inteligentă și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA). 

o dezvoltarea competențelor actorilor din Cvadruplu Helix (mediul de afaceri, cel 

academic și de cercetare, sectorul public și societatea civilă) implicați în procesul 

de descoperire antreprenorială (campanii de conștientizare cu privire la 

necesitatea tranziției către economia cunoașterii, inovare și digitalizare, economia 

circulară, internaționalizare prin scalare).  

o dezvoltarea și implementarea cu regularitate a mecanismului de descoperire 

antreprenorială la nivel regional  

o dezvoltarea sistemelor de implementare, monitorizare şi evaluare a Strategiei de 

Specializare Inteligentă 

 Dezvoltarea capitalului uman pentru tranziția la economia bazată pe cunoaștere  

o dezvoltarea unui curriculum școlar din perspectiva creativității și adaptării la noile 

tendințe tehnologice  

o programe educaționale și activități extrașcolare de stimulare a aptitudinilor și 

competențelor de antreprenoriat, inovare și digitalizare în invățământ (ISCED 1-

8) 

o sprijinirea forței de muncă pentru dobândirea de competențe pentru 

antreprenoriat, inovare, tranziție industrială și transformare digitală  

o dezvoltarea și consolidarea sistemului de învățământ dual 

 dezvoltarea și maturizarea ecosistemului regional de inovare  
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 îmbunătățirea capacității ecosistemului antreprenorial de a crea și dezvolta rapid 

startup-uri și spin-off-uri în domeniile de specializare inteligentă  

 sprijin pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri prin inovare, modernizare 

tehnologică și digitalizare  

 întărirea capacității sistemului de cercetare, inovare și colaborării acestuia cu mediul de 

afaceri.  

 dezvoltarea capacității regionale de transfer tehnologic  

 instrumente financiare pentru creșterea accesului la finanțare al ecosistemului regional 

de inovare.  

 creșterea eficienței serviciilor publice prin digitalizare și interoperabilitate  

 sprijinirea dezvoltării și funcționării clusterelor, polilor de competitivitate și rețelelor de 

afaceri   

 

Domeniul prioritar 1:  

Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru Specializare Inteligentă 

Măsura 1.1 Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în programarea, 

implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea strategiilor de specializare 

inteligentă și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA).  

- sprijin dedicat pentru creșterea capacității administrative a actorilor implicați în 

gestionarea procesului de specializare inteligentă la nivel regional  

- sprijin specializat pentru creșterea capacității instituționale a ADR Sud Muntenia și a 

membrilor Consorțiului Regional de Inovare în legătură cu gestionarea RIS3 Sud 

Muntenia 

Măsura 1.2 Dezvoltarea competențelor actorilor din Cvadruplu Helix (mediul de afaceri, 

cel academic și de cercetare, sectorul public și societatea civilă) implicați în procesul de 

descoperire antreprenorială (campanii de conștientizare cu privire la necesitatea tranziției 

la economia cunoașterii, inovare și digitalizare, economia circulară, internaționalizare prin 

scalare). 
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- sprijin pentru realizare metodologie pentru analiza nevoilor de instruire al actorilor 

implicați în procesul de descoperire antreprenorială.  

- cursuri de instruire în domeniul transferului tehnologic  

- cursuri de instruire pe tema utilizării altor forme de finanțare non-bancare 

(instrumente financiare inovative) și realizarea de campanii de crowdfunfing, 

hackathon, etc. 

-  cursuri de pitching pentru prezentarea ideilor de proiecte mature către finanțatori.  

-  cursuri de design innovation pentru promotorii de idei de proiecte cu potențial mare 

de inovare pentru a le putea dezvolta in continuare. 

Măsura 1.3 Dezvoltarea și implementarea cu regularitate a mecanismului de descoperire 

antreprenorială la nivel regional 

- sprijin pentru revizuirea metodologiei de EDP în sensul realizării unei mase critice de 

proiecte capabile să aibă acces la finanțare.  

- sprijin financiar pentru implicarea de experți relevanți (romani sau din străinătate) în 

domeniile de specializare inteligentă a regiunii pentru a prezenta experiența bunelor  

practici. 

- sprijin pentru imbunătățirea procesului de facilitare în grupurilor de lucru  

 

Măsura 1.4 Dezvoltarea sistemelor de implementare, monitorizare şi evaluare a Strategiei 

de Specializare Inteligentă  

- sprijin pentru elaborarea metodologiei referitoare la rolul și sarcinile CRI și stabilirea 

criteriilor standardizate pentru emiterea punctului de vedere științific asupra 

proiectelor.  

- sprijin pentru elaborarea unei metodologii centralizate pentru colectarea, procesarea, 

validarea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de implementare a RIS.  

- sprijin pentru realizarea unui sistem instituționalizat la nivel regional și național 

pentru monitorizarea RIS 3 care să asigure posibilitatea colectării indicatorilor de 

implementare de la toate AM-urile 
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Domeniul prioritar 2  

Dezvoltarea capitalului uman pentru tranziția la economia bazată pe cunoaștere 

Măsura 2.1 Dezvoltare curriculum școlar cu perspectiva creativității și adaptării la noile 

tendințe tehnologice  

- sprijin pentru includere în curriculum școlar  (ISCED 0 – 4)  discipline ce stimulează 

creativitatea.  

- adaptare curriculum preuniversitar la noile tendințe tehnologice (ISCED 3 – 4) și 

dezvoltarea competențelor antreprenoriale, de inovare și digitale ale elevilor și 

profesorilor.  

- diversificarea curricullum universitar (ISCED 5-8) prin introducerea de programe de 

studii multidisciplinare, orientate spre adoptarea noilor tehnologii, inovare și 

managementul schimbării. 

Măsura 2.2 Programe educaționale și activități extrașcolare de stimulare a aptitudinilor și 

competențelor de antreprenoriat, inovare și digitalizare în invățământ (ISCED 1-8)  

- organizarea de concursuri, zile tematice și competiții de idei pentru stimularea 

creativității și inovării (olimpiade, Concursul Micii Inventatori, Ziua Cercetătorilor, 

etc);  

- burse și stimulente pentru participarea elevilor și studenților la competiții de idei 

inovative la nivel regional, național și internațional;  

- campanii de conștientizare cu privire la importanța și beneficiile meseriilor din 

științele exacte și inginerești;  

- participarea la programe educaționale naționale și internaționale pentru stimularea 

antreprenoriatului, inovării și digitalizării (firme de exercițiu, incubatoare virtuale, 

întreprinderi simulate);  

- stimularea procesului educațional prin jocuri și aplicații online;  

- digitalizarea procesului educațional prin dezvoltarea și adoptarea de instrumente 

digitale, inclusiv dotarea cu echipament 

Măsura 2.3 Sprijinirea forței de muncă pentru dobândirea de competențe pentru 

antreprenoriat, inovare, tranziție industrială și transformare digitală  
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- programe de mobilitate pentru profesori și cercetători în vederea dobândirii de 

competențe antreprenoriale și de inovare;  

- programe pentru dobândirea și perfecționarea competențelor de antreprenoriat, 

inovare și digitalizare (de bază și avansate) ale forței de muncă;  

- aderarea și afilierea instituțiilor educaționale și de cercetare la diferite rețele, alianțe și 

platforme de cercetare-inovare în domeniile de specializare inteligentă a regiunii;  

- creșterea participării la programe de cooperare inter-regională și intersectorială pentru 

transfer de cunoaștere, stimularea antreprenoriatului, inovării și digitalizării 

(Erasmus+, Horizon Europe, COSME). 

Măsura 2.4 Dezvoltarea și consolidarea sistemului de învățământ dual  

- facilități pentru întreprinderile inovative din sectoarele de specializare inteligentă ale 

regiunii pentru organizarea de stagii de practică pentru elevi, studenţi sau masteranzi.  

- parteneriate între întreprinderile inovative din sectoarele de specializare inteligentă 

ale regiunii și sistemul de învățămînt pentru realizarea stagiilor de practică. 

 

Domeniul prioritar 3  

Dezvoltarea și maturizarea ecosistemului regional de inovare 

Măsura 3.1 Îmbunătățirea capacității ecosistemului antreprenorial de a crea și dezvolta 

rapid start-up-uri și spin-off-uri în domeniile de specializare inteligentă  

- investiții pentru crearea și dezvoltarea structurilor de sprijin ale afacerilor 

(incubatoare, acceleratoare, centre de afaceri și parcuri industriale), precum și pentru 

dezvoltarea, diversificarea și promovarea serviciilor furnizate de acestea  

- sprijin pentru crearea de start-up-uri, spin-off-uri în domeniile de specializare 

inteligentă ale regiunii.  

- sprijin pentru furnizarea de servicii de tip “soft landing” pentru atragerea în regiune 

de firme din alte regiuni sau țări.  

- prijin pentru furnizarea de servicii de accelerare și scalare pentru start-up-uri și spin-

off-uri 
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Măsura 3.2 Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri prin inovare, modernizare 

tehnologică și digitalizare Investiții pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri și 

tranziția la o economie verde, cu emisii scăzute de carbon prin adoptarea tehnologiilor 

avansate și digitalizare (inclusiv instrumente digitale, soluții de securitate cibernetică și 

interoperabilitate).  

- sprijin financiar pentru proiecte de inovare în domeniile de specializare inteligentă ale 

regiunii.  

- sprijin financiar pentru proiectele de inovare ce au primit SEAL OF EXCELLENCE 

în programul COSME.  

- sprijinirea mediului de afaceri pentru tranziția la o economie verde prin adoptarea 

mecanismelor economiei circulare.  

- sprjinirea mediului de afaceri pentru transformare digitală prin înființarea și 

dezvoltarea de Hub-uri de Inovare Digitală și a serviciilor oferite de acestea. 

Măsura 3.3 Întărirea capacității sistemului de cercetare inovare și colaborării acestuia cu 

mediul de afaceri.  

- investiții în infrastructurile proprii ale organizațiilor CDI/companiilor, pentru crearea, 

dezvoltarea sau modernizarea capacității de cercetare-inovare;  

- sprijin pentru activități de CDI în domeniile de specializare inteligentă ale regiunii în 

beneficiul firmei  

- sprijin pentru fundamentarea, protejarea și promovarea ofertei de cercetare pe piață 

Măsura 3.4 Dezvoltarea capacității regionale de transfer tehnologic  

- sprijin pentru entitățile de transfer tehnologic acreditate prin crearea și modernizarea 

infrastructurii și dezvoltarea serviciilor de ITT  

- sprijin pentru IMM-uri în vederea realizării transferului tehnologic. 

Măsura 3.5 Instrumente financiare pentru creșterea accesului la finanțare al ecosistemului 

regional de inovare.  

- sprijin pentru crearea și dezvoltarea rețelelor de business-angels.  
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- sprijin pentru finanțarea proiectelor inovatoare cu grad scăzut de bancabilitate prin 

intermediul instrumentelor financiare (fondurilor de capital de risc, scheme de 

garantare si creditare, etc).  

Măsura 3.6 Creșterea eficienței serviciilor publice prin digitalizare și interoperabilitate  

- digitalizarea serviciilor publice (e-guvernare, e-educație, e-sănătate, e-cultură) – se va 

ține seama de aspectul asigurării securității cibernetice și al interoperaționalizării, 

elaborarea și implementarea strategiilor de securitate cibernetică.  

- inovare în serviciile publice (soluții tip smart city).  

Măsura 3.7 Sprijinirea dezvoltării și funcționării clusterelor, polilor de competitivitate și 

rețelelor de afaceri  

- sprijin pentru înființarea, dezvoltarea și funcționarea clusterelor, polilor de 

competitivitate și a celor de excelență, precum și a rețelelor de afaceri în domeniile de 

specializare inteligentă.  

- sprijin pentru dezvoltarea și implementarea parteneriatelor de inovare de tip living 

lab.  

Măsura 3.8 Creșterea cooperării inter-regionale și internaționale  

- sprijin financiar pentru aderarea și participarea la proiecte din cadrul platformelor 

tematice de specializare inteligentă, inclusiv pentru crearea alianțelor interregionale în 

domeniile de specializare inteligentă ale regiunii în vederea depunerii de proiecte;  

- sprijin pentru crearea și aderarea la consorții în vederea participării la parteneriate 

transnaționale pentru proiecte în cadrul inițiativelor Institutului European pentru 

Inovare și Tehnologie (EIT); comunitățile pentru Inovare și Cunoaștere (KICs), etc; 

- sprijin financiar pentru crearea și aderarea la consorții pentru implementarea de 

proiecte inovative finanțate prin programele de cooperare interregională și 

internațională (Interreg Europe, Danube, Orizont Europa, COSME, etc);  

- sprijin financiar pentru furnizarea de servicii de asistență pentru internaționalizarea și 

scalarea activității din domeniile cu potențial de specializare inteligentă, oferite prin 

platforma europeană Enterprise Europe Network. 
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CAPITOLUL II 

 

2.1. Elaborarea analizei diagnostic şi studierea profilului socio-economic al Comunei Malu 

cu Flori 

a) Micro-monografie – atestarea localității Malu cu Flori și toponimia 

 Valea Dâmboviţei ce întovărăşeşte cel mai vechi drum comercial din Ţara Românească, 

ce leagă cetatea de scaun a Târgoviştei cu cetatea Branului şi a Braşovului, părăseşte teritoriul 

judeţului Dâmboviţa după ce trece prin comuna Malu cu Flori. 

 Nu există un anumit document care să ateste când şi în ce împrejurări comuna s-a numit 

Malu cu Flori, dar avem  informații izvorâte din tezaurul antropologiei- cel mai mare depozitar 

de surse și date: acestea sunt  diferite variante orale, auzite de la bătrâni în legătură cu denumirea 

comunei: 

1. Înainte vreme, pe drumul de pe Valea Dâmboviţei, treceau în sus şi în jos oameni cu 

căruţe trase de cai sau de boi.  Cărăuşii, cu căruţele încărcate cu cherestea de brad, fag sau stejar, 

luată de la fabricile din Stoeneşti, Dragoslavele şi Rucăr, o duceau în gară la Târgovişte. Când se 

întâlneau, se întrebau între ei unde au dejugat, să facă popas şi-şi răspundeau că la Dealul cu 

Florile (întrucât în centrul comunei, în faţa actualei şi vechii Primării, este un deal pe malul 

Dâmboviţei, pe care erau sau creşteau foarte mulţi arbuşti, mai ales soci, lilieci şi diferite alte 

multe flori). De aici, comuna s-a numit Malul cu Florile, denumire înscrisă şi pe frontspiciul 

clădirii primăriei locale construită în anul 1925. 

 În Dealul cu Florile era în vremurile mai vechi (sec. al XIX-lea) un han- unde cărăuşii 

care duceau cherestea de la Stoeneşti-Dragoslavele-Rucăr, la Târgovişte, în gară sau depozite, 

poposeau pentru odihnă. 

2. A doua variantă se referă la faptul că,  spre sfârşitul secolului al XIX-lea, probabil în 

anii 1895 sau 1905, regele Carol I a făcut o vizită la Câmpulung Muscel şi de acolo s-a întors 

spre Bucureşţi prin Târgovişte, venind de la Câmpulung pe această şosea (acum numită DN 

72A). 

 Autorităţile locale, fiind înştiinţate de trecerea regelui şi a suitei sale prin comună, au 

anunţat locuitorii satelor să vină îmbrăcaţi frumos în straie de sărbătoare, cu buchete de flori, să 

întâmpine pe Regele Carol şi suita sa. Oamenii au venit în număr mare, dar regele a întârziat 

foarte mult pe parcurs, unde probabil a mai stat de vorbă cu oamenii. Cei de aici au început să 
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dea semne de nerăbdare şi atunci conducătorii locali, nemaiputând să îi mai ţină pe loc, le-au 

cerut acestora să depună toate buchetele de flori pe marginea şoselei de pe acest deal, pentru ca, 

astfel, regele să îşi dea seama că oamenii l-au aşteptat cu respect. Ei aşa au şi făcut. Astfel, 

comuna îşi ia numele de Malu cu Flori. 

Nu există niciun document în acest sens, dar, acum aproape 40 de ani, au fost găsite 

următoarele date consemnate în memoriile unui gospodar fruntaş din sat, Diaconescu I.Ion 

(Niţică): “Comuna s-a numit, la început, Lăicăi-Runceasa, cătunul Runceasa. Comuna se 

numeşte Malu cu Florile din anul 1910, numele fiindu-i dat de perefectul de atunci al judeţului 

Muscel, avocatul Ion Giurculescu din Câmpulung Muscel, fost decan al Baroului Avocaţilor 

Muscel”. 

Având în vedere faptul că locuitorii satelor Runceasa şi Văleni au aceeaşi origine şi au 

plecat din acelaşi loc (satul Mâzgani), se precizează faptul că o lungă perioadă de timp, din acele 

îndepărtate vremuri, până către anul 1864, satul Runceasa a constituit o singură comună 

împreună cu satul Văleni, iar, probabil, de pe la 1864, ca urmare a reformelor înfăptuite de 

Marele Domnitor Alexandru Ioan Cuza, printre care şi reforma administrativ-teritorială, de 

atunci (1864) până în anul 1910 a format comună cu satul Lăicăi, cu numele de  comuna Lăicăi-

Runceasa. 

Comuna Malu cu Flori deţine ştampila-pecete cu litere chirilice a satului Runceasa 

aplicată pe un hrisov2 din anul 1864, deci de 144 de ani. 

 

 

 

 

 

 

 

Ștampila cu textul în chirilică a satului 

Runceasa (30 iunie 1864) 

 

 

 

 

                                                             
2 Hrisov= Act emanat de la un suveran, prevăzut cu pecetea acestuia și servind ca titlu de proprietate, ca diplomă 

de boierie, ca titlu pentru un privilegiu etc. 
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a) Din anul 1910 până în 1925, satele Micloşani şi Runceasa au fost unite şi au format 

împreună comuna Malu cu Flori. 

 b) Între 1926 şi 1950 aceste două sate au fost despărţite şi formau comunele Malu cu 

Flori şi, respectiv, Micloşani. 

 c) În anul 1950, când a avut loc Reforma administrativ-teritorială, aceste două sate s-au 

unit din nou şi formează împreună comuna Malu cu Flori. 

 În anul 1925, prin contribuţia materială, bănească şi de altă natură, locuitorii acestor două 

sate au construit în centrul comunei clădirea primăriei, care are o vechime de 96 de ani. 

 

  

             Comuna Malu cu Flori se învecinează cu: 

 La nord cu comuna Cetăţeni (prin satul Lăicăi), judeţul Argeş; 

 La vest şi nord-vest cu comun Văleni-Dâmboviţa; 

 La sud cu comuna Voineşti (prin satul Gemenea), judeţul Dâmboviţa; 

 La est, pe o jumătate de latură, cu comuna Bărbuleţ; 

 La est şi nord-est, pe cealaltă jumătate, cu comuna Pucheni (prin satul numit Valea 

Largă). 

 

Ocupaţiile locuitorilor 

 Din vechime, locuitorii comunei s-au ocupat cu cultivarea pământului (legume, 

zarzavaturi), iar o altă ocupaţie tradiţională a fost şi a rămas şi astăzi cultivarea pomilor fructiferi 

(meri, peri, pruni, nuci, cireşi, piersici, coacăzi, aceştia di urmă în număr mic). Se menţioneză 

faptul că dezvoltarea pomiculturii a luat o mare amploare mai ales după anul 1960, când au fost 

făcute masive plantări de astfel de pomi, mai ales meri. 

 Locuitorii comunei s-au ocupat, din tată în fiu, şi cu creşterea animalelor (bovine, ovine, 

caprine, porcine, cabaline, păsări, cu apicultura şi piscicultura). 

 Până acum 40-50 de ani, femeile şi fetele se ocupau, relativ pe scară mare, cu creşterea 

viermilor de mătase (sericicultura) de la care scoteau borangicul, de mare fineţe şi rezistenţă, din 

care făceau ţesături, întrebuinţate la confecţionarea hainelor, cămăşilor, lenjeriei de corp sau a 

superbelor marame muscelene. 
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 De asemenea, ele mai cultivau mici suprafeţe cu in şi cânepă, din care, prin prelucrare, 

scoteau firele rezistente şi bune, făcând ţesături din care confecţionau: haine, lenjerie de corp, 

cămăşi, cearşeafuri, prosoape, feţe de masă etc. 

 

 

 Vechi urme de viaţă şi activitate umană pe meleagurile comunei Malu cu Flori 

 

 a) După anul 1950, în satele comunei Malu cu Flori au fost găsite în mod întâmplător 6 

bucăţi de topoare şi ciocane de piatră din epoca neolitică cu vârsta între 5000-6000 de ani (epoca 

nouă a pietrei, epoca pietrei şlefuite). De asemenea, au fost găsite şi 4 fragmente de unelte de 

piatră. Cele mai multe au fost găsite în satul Capu Coastei. 

 S-a gasit cel mai mare topor din cremene3, silex4, din judeţul Dâmboviţa, de 24-25 cm 

lungime, găsit în anul 1961 de locuitorul Petre Brânzea pe Dealul Câlcea- Capu Coastei. 

 b) În anii 1955-1956 a fost găsit tot întâmplător (la arat) pe uliţa numită Pârlitură, pe 

proprietatea locuitorului Spiridon Gh. Bildărescu, un mormânt cu lespezi de piatră (ciste) cu 

scheletul unul luptător (cavaler) cu coif, sabie, suliţă, pumnal, armură, ce data de prin secolul 

XVIII-XVII î.e.n., deci cu o vechime de circa 3800 de ani. 

 c) S-a gasit un mormânt, mai nou, prin 1970, pe proprietatea locuitorului Ochescu I. 

Victor, în centru, pe Luncă (mormânt izolat). 

 

 

 

 

 Componenţa satelor 

 Comuna este formată din 5 sate: 

a) Malu cu Flori (numit mai înainte Runceasa); 

b) Micloşanii Mici; 

c) Micloşanii Mari; 

d) Copăceni; 

                                                             
3 Cremene= piatră vârtoasă care, lovită cu amnarul, dă scântei; piatra ce se pune în cocoșul puștii 
4 Silex= Rocă silicioasă, foarte dură, întrebuințată la fabricarea faianței, a smalțului și ca abraziv; 
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e) Capu Coastei. 

a) Runceasa- Malu cu Flori: 

- satul este atestat din anul 1380, fiind găsite morminte din epoca bronzului, de inhumaţie în 

piatră sau cutie din lespezi de piatră (“ciste”5), aşezat pe marele drum comercial care venea de la 

Bran-Rucăr-Târgovişte, menţionat şi în “Itinerarul de la Bruges” (informaţia a fost furnizată în 

ziua de 11 iunie 1995 de domnul general Nicolae Năbârjoiu din satul Manga, ce era atunci 

comandantul Garnizoanei Târgovişte). 

b) Micloşani: 

- la 27 ianuarie 1531 jumătate din sat se afla în stăpânirea lui Vintilă, mare clucer din Cornăţeni. 

În anul 1548 sătenii de aici participau la negoţul cu Braşovul, un transport de mărfuri în valoare 

de 200 aspri6, scrie prof. univ. dr. Radu Manolescu în cartea “Comerţul Ţării Româneşti şi 

Moldovei cu Braşovul” în secolele XIV-XVI. 

c) Copăceni: 

- la 12 decembrie 1655 este amintit ca martor popa Radu ot7 Copăceni. Din anul 1704 satul a 

intrat în stăpânirea domnitorului Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu (1688-1714). 

d) Capu Coastei: 

- au fost găsite topoare de piatră din epoca bronzului. Amintit în documente la 10 mai 1780. 

 

 

             Informaţii cu caracter istoric privind satele componente ale comunei Malu cu Flori 

 

 Pe la începutul secolului al XIX-lea, când exista un singur sat Micloşani, unde se află 

acum satul Micloşanii Mari, din diverse cauze (printre care marea ciumă numită “Ciuma lui 

Caragea”), precum şi a unor atacuri, ca şi a sărăciei, pământul fiind degradat, mare parte din 

locuitorii acestui sat au migrat spre nord şi nord-est, formând satele Micloşanii Mici şi Copăceni, 

situate lângă o pădure masivă şi maiestuoasă, Cărbunaru. Locuitorii acestor sate, Micloşanii 

Mici, Micloşanii Mari şi Copăceni, în marea lor majoritate au fost multă vreme clăcaşi8 pe moşia 

                                                             
5 Cistă= mormânt preistoric din piatră în care era așezat cadavrul; 
6 Aspru= Monedă turcească de argint, cu circulație în țările române începând din sec. XV; 
7 Termen de cancelarie folosit în sec.XVI-XIX; 
8 Clăcaşi= ţărani  stabiliţi pe o moşie domnească care plateau chiria pământului. 
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unei mari boieroaice numită Eliza Filipescu-Vulpe, care avea o parte din această moşie în zona 

acestor sate şi conacul în satul Lăicăi, lângă “Cârciuma de Piatră” unde se defăşoară astăzi târgul 

săptămânal (joia) şi unde şi-a avut sediul Ferma IAS Lăicăi. 

 În cartografia socială din 1838 se menţiona că membrii celor 94 de familii erau clăcaşi. 

 Ei au fost eliberaţi din clăcăşie în anul 1864, când a fost pusă în aplicare Legea rurală 

data de către Marele Domnitor al Unirii, Alexandru Ioan Cuza, care, nu numai că îi elibera din 

clăcăşie (nu numai pe ei), dar i-a şi împroprietărit cu pământ din moşia boieroaicei mai sus 

numite. 

 Acum aproape 50 de ani, un bătrân înţelept din satul Micloşanii Mici, Constantin N. 

Pălărie, adresându-li-se consătenilor lui, le spunea apăsat: “Să nu uitaţi că noi avem aceste 

pământuri ce ne-au fost date de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza!”. 

 S-a transmis din generaţie în generaţie, pe cale orală, ştirea că vechii locuitori, strămoşii 

actualilor locuitori ai satului, locuiau în satul Mâzgani, de pe Valea Mâzgănii, un pârâu ce se 

găseşte în partea vestică a comunei şi care curge şi iese spre Vultureşti, Argeş. Acest sat, precum 

şi altele din această zonă, era aşezat pe moşia închinată Mănăstirii Cutlumus din Grecia (oamenii 

denumesc şi astăzi acele locuri: Corlomuzu, Cutlumus, situate lângă Crucile Cocoanei, Lacul 

Negru etc.). 

 Din cauza sărăciei, a năvălirilor, a atacurilor turcilor, în vremea domniei lui Vlad Ţepeş, 

locuitorii satului Mâzgani au părăsit cu toţii satul, plecând în diferite părţi, aşezându-se în 3 

locuri: 

- o parte s-au aşezat pe “botul” unui deal, localitatea numindu-se mai apoi, Boteni; 

- o altă parte dintre ei s-a aşezat pe versanţii unei văi, localitatea numindu-se Văleni; 

- o altă parte a acestora au venit spre est şi s-au aşezat pe o pantă înclinată de la vest 

spre est, cu faţa spre râul Dâmboviţa şi au format satul Runceasa, care s-a numit aşa 

pentru că aici era o mare pădure de stejar, pe care ei, în bună parte au tăiat-o şi au 

făcut locuinţe, gospodării, chiar biserică şi şcoală. (Denumirea provine de la “runc”- 

care înseamnă loc rămas cu “cioturi” de copaci după tăierea stejarilor). 

 Biserica şi şcoala nu mai există de mult, dar există locurile care poartă denumirea de ‘La 

Biserică’, ‘La Cimitir’, ‘La Școală’. 
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 Mai există şi alte date şi informaţii referitoare mai ales la satul Runceasa ce au fost 

furnizate prin anii 1975-1980 de către profesor Vlaicu Gh. Ion de la Școala Micloşanii Mici, 

informaţii pe care dumnealui le-a luat de la Arhivele Statului, filiala judeţului Argeş, Fond 

Prefectura Judeţului Muscel: 

1. Dosar 58/1867-1868, 3 II 1869. Destrunirea, dezlipirea cătunului Lăicăi de Runceasa. 

2. Dosar 46/1871, f 11. Lăicăi Runceasa, alături de alte 9 comune, mărirea comunelor rurale de 

la 800-1000 familii (973) familii. 

3. Dosar 42/1907, f 37, comuna Lăicăi-Runceasa, cu satele: Runceasa, Păişeşti-Lăicăi şi 

Minciuneşti, cu o populaţie de 1446 locuitori. 

4. Dosar 14/1910. În 1904 satului Runceasa i s-a alipit cătunul Păişeşti, ambele făcând parte din 

comuna Lăicăi, dar, prin Legea comunală de la 1 aprilie 1910, satul Runceasa (populat numai 

de  moşneni) s-a dezlipit de comuna Lăicăi, şi s-a alipit cu Micloşani, făcând comuna Malu cu 

Florile, satul (cătunul) Păişeşti rămânând la Lăicăi, 

5. 1910, Runceasa, 90 contribuabili şi 115 cap de familie şi dezlipirea satului Văleni de Lăicăi-

Runceasa, 23 ianuarie 1910 (comuna aparte).  

 

Satele Micloşani (Mari şi Mici), Copăceni 

A. Varianta din Bătrâni 

De ce Micloşanii Mari şi Micloşanii Mici? 

 

Argument 

a) Cei bătrâni s-au aşezat în stânga pârâului Valea Largă, deoarece pământul este mai fertil, 

roditor, lucrându-se mai uşor şi mai bine. 

 b) Cei tineri s-au aşezat în dreapta pârâului Valea Largă, pământul fiind mai puţin roditor. 

 

B. Despre vechimea satelor Micloşanii Mari şi Mici şi evoluţia acestora pe scara timpului, 

originea locuitorilor şi vechimea lor, ca şi multe alte aspecte cu o amplă şi o foarte bogată 

prezentare este făcută cu multe detalii, date şi informaţii de către domnul profesor Valeriu Sp. 

Blidaru în lucrarea intitulată “Personalităţi române şi faptele lor”, 1950-2000 vol. 20. 
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C. În anul 1910, toate satele din stânga Dâmboviţei- Micloşanii Mici, Mari şi Copăceni, în afară 

de Niculaeşti (Vârfureni), care a trecut la Pucheni, s-au unit cu satul Runceasa, care tocmai se 

desprinsese din Lăicăi, cu care făceau o comună- Lăicăi- Runceasa şi s-a format comuna Malu cu 

Florile, cu centru la Malu cu Flori. Între anii 1910 până la 28 aprilie 1926, Micloşanii au format 

comună cu Runceasa- Malu cu Flori, iar după acea data Micloşanii, Mici, Mari şi Copăceni au 

format comună separată- Micloşani. 

 Iulie-august 1942, Malu cu Flori a fost dată de Micloşani, datorită lui Ion If. Diţescu.  

 În anii 1926-1927 sediul primăriei Micloşani a fost în casa lui Constantin N. Pălărie după 

care s-a făcut localul primăriei- 1928- unde exista magazinul sătesc. 

 Runceasa a rămas comună separată şi avea 260 de familii. Acestea au stat separate din 

1926 până în 1950, când s-au unit din nou. 

 Înainte, satul Micloşanii Mari era aşezat pe Valea Mare, dar când a bântuit holera pe la 

1810-1812 au murit mulţi oameni şi satul s-a mutat mai jos. În Micloşanii Mari a fost şi Biserică, 

dovadă că satul este mai vechi decât Micloşanii Mici. Satul Copăceni s-a format din locuitorii 

care au scăpat de holeră (ciumă), retrăgând-se în pădure şi, astfel, salvându-se. 

 

 

 Oameni de seamă, personalităţi care au trecut prin comuna Malu cu Flori sau au stat 

temporar aici 

      1. În septembrie 1595, după marea bătălie şi biruinţă de la Călugăreni, marele voievod al 

Ţării Româneşti Mihai Viteazul şi-a retras trupele pe Valea Dâmboviţei, trecând pe acest drum 

al comunei Malu cu Flori, organizându-şi tabăra la Stoeneşti, Muscel şi, după ce a primit ajutoare 

de la fraţii ardeleni, în octombrie 1595, a coborât tot pe acest drum, izgonindu-i pe turcii ce 

prădaseră Târgoviştea şi fugărindu-i până la Dunăre. 

      2. În ziua de 24 mai 1821 a trecut prin comuna Malu cu Flori, marele revoluţionar şi patriot 

Tudor Vladimirescu, care, fiind arestat la Goleşti de grecii eterişti, Iordache Olimpiotul, 

Dumitru Caravia, Hagi Prodan, Dimitrie Macedonschi, Varnava oamenii generalului grec 

Alexandru Ipsilanti, conducătorul organizaţiei revoluţionare greceşti numită “Eteria” (“Frăţia”) 

“… dar cu aşa fraţi nu am mai fi avut nevoie de duşmani…” a fost încătuşat de aceştia şi adus 

prin Câmpulung, apoi peste Poştă şi Muscel, a coborât în Lăicăi, unde a făcut un popas la Hanul 

“Cârciuma de Piatră” în noaptea de 23/24 mai 1821, unde au fost serviţi de hangiţa Băcănoaia, 
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după care, cu picioarele legate sub burta calului, a fost dus la Târgovişte, ucis mişeleşte în ziua 

de 27 mai 1821 şi aruncat, după câte se pare, în fântâna de lângă Mitropolie, “Fântâna lui 

Geartoglu”. 

      3. În primavera anului 1877, centrul de pregătire a trupelor din Argeş-Muscel-Dâmboviţa, în 

vederea declanşării Războiului de Independenţă, a fost în satul Capu Coastei, această pregătire 

(cu ofiţeri de stat major) făcându-se sub conducerea şi comanda directă a Principelui Carol al 

României. 

      4. În anul 1898, şcoala şi satul Runceasa au fost vizitate de reformatorul învăţământului 

românesc, ministrul Spiru C. Haret. 

      5. Scriitorul dramaturg Victor Ion Popa, autorul multor lucrări printre altele şi a frumoasei şi 

interesantei piese de teatru “Tache, Ianche şi Kadâr”, după un schimb de scrisori cu elevi ai şcolii 

primare Micloşanii Mari şi cu învăţătorul lor Victorian Stăncescu, a venit în acest mic sătuc 

unde a şi poposit 2-3 zile, cum reiese din rândurile scrise în registrul de prezenţă al şcolii din 

data de 20 martie 1938. 

      6. În ziua de joi, 24 iulie 2008, domnul diplomat-inginer Ștefan Scarlat a oferit informaţii 

despre faptul că în satul Runceasa venea deseori poetul Vasile Militaru. 

      7. După 1970 au venit sau au trecut, pentru puţin timp, prim-miniştrii de atunci, 

academicienii Ion Gheorghe Maurer, Manea Mănescu şi Constantin Dăscălescu. În iulie 

1975, când au fost mari inundaţii, a venit la faţa locului profesor universitar Paul Niculescu-

Mizil, ministrul învătământului de atunci, vizitând locurile calamitate. 

      8. În seara zilei de vineri, 22 iunie 1979, s-a produs pe latura stângă a satului Runceasa, o 

mare alunecare de teren, ce i-a zguduit pe locuitorii comunei şi care a făcut mari ravagii, cu 

pericolul blocării albiei Dâmboviţei. A doua zi, duminică dimineaţă la ora 7, venit la faţa locului, 

Nicolae Ceauşescu, Preşedintele României, a văzut catastrofa şi efectele ei, a dat ordin să fie 

luate măsuri urgente de remediere prin devierea drumului naţional DN 72A Târgovişte-

Câmpulung prin umpluturi masive pentru a se face un nou fir de drum, până la data de 15-20 

iulie 1979. Lucrarea a fost terminată cu 10 zile mai devreme.  
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b) Prezentare geografică 

 Principalele caracteristici geografice şi fizice 

 Comuna Malu cu Flori din județul Dâmbovița are o suprafață totală de 2.271 ha, din care 

551 ha sunt situate în intravilan, iar 1721 ha în extravilanul comunei. 

 Comuna Malu cu Flori s-a înființat în baza Legii 542/2004 și este formată din 5 sate: 

• Malu cu Flori - localitate reședință de 

comună 

• Micloșanii Mici 

• Capu Coastei 

• Copăceni 

• Micloșanii Mari. 

 

 Comuna Malu cu Flori este situată în partea 

de nord - vest a județului Dâmbovița, la 

aproximativ 38 km de municipiul Târgoviște și se 

întinde pe ambele maluri ale râului Dâmbovița, 

precum și pe versanții de pe stânga și dreapta 

acestuia. 

 Din punct de vedere geografic, comuna se 

află situată la 45° și 15' latitudine nordică și 25° şi 

02' longitudine estică, în partea de sud a României. 

 Comuna Malu cu Flori este împărțită de DN 

72A. 

 Comuna Malu cu Flori se învecinează cu următoarele comune: 

 Nord - Comuna Pucheni 

 Nord-Vest - Comuna Cetățeni 

 Vest – Comuna Văleni Dâmbovița 

 Est - Comuna Bărbulețu 

 Sud - Comuna Voinești 
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 Relief 

 Comuna Malu cu Flori este amplasată în zona Subcarpaţilor Curburii, la altitudinea 

cuprinsă între 453 şi 858 m fiind împrejmuită de o serie de dealuri, care îi asigură o protecţie 

naturală împotriva intemperiilor de ordin climatic. 

 Comuna face parte din regiunea pomicolă subcarpatică, aspect exploatat de locuitorii 

acesteia, grăitor în acest sens fiind faptul că numărul livezilor și suprafețele acestora sunt în 

continuă creștere. 

 Suprafața agricolă totală a comunei Malu cu Flori este de 1.563 ha, din care livezile și 

pepinierele pomicole dețin 733 ha. 

 Teritoriul comunei Malu cu Flori face parte din Subcarpaţii de Curbură. Râul Dâmboviţa, 

ce desparte microdepresiunea Malu cu Flori în două părţi relativ egale, constituie linia 

despărţitoare a Subcarpaţilor de Curbură (Subcarpaţii Ialomiţei) de Subcarpaţii Getici 

(Subcarpaţii Argeşului) cu o serie de trăsături comune care dau acelaşi aspect ce stă la baza 

întregului subcarpatic. Problema stabilirii vârstei reliefului este străns legată de istoria sau 

cronologia geologică, de evoluţia şi de etapele lui de dezvoltare. 

 La est de Dâmboviţa se desprind două culmi anticlinale şi anume: 

a) la nord Vârful cu Vişeni, Cărbunaru, alcătuit din alternanţe de gresii şi marne şi care dau 

înălţimi de 716 m- Vârful cu Vişeni, 842 m în Vârful Cărbunaru; 

b) Valea lui Coman-Florea, alcătuit tot din alternanţe de gresii şi marne, dând înălţimi de 845 m, 

în Dealul lui Coman, 798 m în Vârful lui Toader, 858 m în Vârful Cicoarei şi 838 m în Vârful 

Florea. 

 La vest de Valea Dâmboviţei anticlinalul Mesteacăn Văleni, Dealul Malu Corbului, se 

pierde treptat  în Valea lui Băr unde apar la zi pietrişurile de Cândeşti şi de fapt limita  de 

separare a celor două untităţi morfologice, Subcarpaţii Getici şi Platforma Getică. 

 Anticlinalul vestic vine şi închide arcul format de culmile din estul Dâmboviţei, 

înglobând între ele teritoriul microdepresiunii Malu cu Flori, evindenţiind aspectul de depresiune 

intracolinară. 

 Depresiunea Malu cu Flori se evidenţiază mai mult prin pajişti şi plantaţii pe versanţi, 

decât prin relief care prezintă culmi de peste 750 de m. 
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 Partea de vest a comunei este legată de suprafaţa structurată de la Suslăneşti-Argeş 

dezvoltată pe depozite eocene9. Culmea sa Mesteacăn-Văleni- Dealul Corbului urmează 

paralelismul cu restul culmilor din Subcarpaţii Argeşului. Este o culme transversală peste 

sistemul de cute orientate de la est la vest. 

 Reţeaua hidrografică 

 Apele curgătoare de pe teritoriul administrativ al comunei Malu cu Flori aparţin bazinului 

hidrografic al Dâmboviţei. 

 Colectorul principal este Râul Dâmboviţa. Continuându-şi cursul spre râul Dâmboviţa 

intra pe teritoriul comunei, după ce străbate distanţa de 79 de km de la izvor. Valea râului 

Dâmboviţa are un profil transversal de aspectul literei V mai deschis. Albia se lărgeşte progresiv 

în aval. 

 Pe teritoriul comunei Malu cu Flori, râul Dâmboviţa are o lungime de 4,6 km, iar 

suprafaţa bazinului colector depăşeşte cadrul comunei, având la afluenţi pârâuri ce vin din 

comunele vecine. În zona comunei Malu cu Flori primeşte afluenţi pe ambele maluri. Pe malul 

stâng afluentul principal este pârâul Valea Largă ce izvorăşte de sub masivul Leaota, având o 

lungime totală de 12 km, iar pe teritoriul comunei cursul său inferior are o distanţă de 3 km şi o 

suprafaţă totală de 29 km pătraţi. Pe malul drept primeşte pârâul Văleanca ce vine din teritoriul 

comunei Văleni având aceleaşi caractere ca şi Valea Largă, iar în apropiere de centrul comunei 

primeşte un alt afluent numit Valea Turnului. 

 Altitudinea absolută a râului Dâmboviţa pe teritoriul comunei este de 455 m la punctul 

hidrometric Malu cu Flori (la intrarea pe teritoriul comunei) şi scade la 449 m la ieşirea din 

teritoriul comunei. Malul stâng al Dâmboviţei este abrupt şi împădurit. Numai pe alocuri terasele 

îşi fac apariţia. Malul drept este pe cele două terase, pe ultima fiind aşezată o parte din vatra 

satului Malu cu Flori.  

 În aval de centrul civic Malu cu Flori, datorită lărgirii luncii începe şi procesul de 

ramificare. Începănd din partea sudică a satului Capu Coastei şi în continuare pe teritoriul 

comunei Voineşti, râul Dâmboviţa curge pe două braţe, din care unul principal, iar al doilea cu 

un debit mai mare numai în timpul viiturilor. 

                                                             
9 Eocen= Epoca (seria) mijlocie a paleogenului 
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 Lăţimea râului variază în funcţie de litologia şi structura malului, variind între 6 şi 15 m. 

lăţimea cea mai mare o are în naval de centrul comunei Malu cu Flori. Ca şi lăţimea, adâncimea 

depinde de duritatea rocii din din patul albiei minore. În timpul curgerilor normale nu depăşeşte 

2 m. Adâncimea medie este de 0,80 m. În timpul viiturilor puternice, ca cele din anii 1970 şi 

1975, când adâncimea râului a ajuns la 5 metri. 

 

 

Punctul 

hidometric 

Malu cu 

Flori 

Distanţa de la 

izvor până la 

intrarea în 

microdepresiunea 

Malu cu Flori 

Altitudinea 

la punctul 

hidrometric 

Suprafaţa 

bazinului 

Altitudinea 

medie 

Panta 

medie 

Malu cu Flori 79 km 455 680 1135 335 

Elemente morfometrice ale râului Dâmboviţa 

 Gospodărirea apelor- Ca principiu general, majoritatea amenajărilor hidrotehnice au avut 

ca scop stoparea eroziunii si a alunecărilor de teren, astfel s-au realizat lucrări de îndiguire a 

râului Dâmboviţa în special pe malul drept, acestea manifestându-se pe alocuri în vecinătatea 

drumului naţional 72A. Lucrări de îndiguire s-au realizat pe afluenţii Dâmboviţei, pe Valea 

Largă, datorită eroziunii din ce în ce mai avansată, au fost necesare aceste lucrări de îndiguire şi 

de corectare a pârâului. 

 Calitatea apei- În bazinul Dâmboviţei, compoziţia chimică a apei este determinată de 

elementele peisajului geografic cu care apa, în circulaţia ei, vine în contact. Dintre aceste 

elemente, menţionăm: rocile, substanţele din sol, compoziţia chimică a solului, utilizarea 

terenului.  De asemenea, nu trebuie neglijat nici aportul apelor reziduale. În ceea ce priveşte 

mineralizarea apei, aceasta este data de prezenţa ionilor de HCO3 (acidul de hidrocarbonat), SO4 

(ionul sulfat), Cl (ionul de clor), Ca (ionul de calciu), Mg (ionul de magneziu), Na (ionul de 

sodiu). 

 

 Clima 

 Regimul climato-meteorologic este caracterizat de temperaturi medii anuale între 7-10 

grade C și precipitații atmosferice caracterizate de următoarele cantități: 700 mm–800 mm. 
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 Fiind un ținut cu climă temperat continentală, se caracterizează prin ierni blânde și veri 

moderate calde, cu umiditate relativă suficientă. 

 Temperatura maximă şi minima absolută influenţează în mod evident procesele fizice şi 

biologice. Temperatura maximă absolută s-a înregistrat la 5 august 1998, fiind de 35 grade C. 

Temperatura minimă absolută de -22 grade C s-a înregistrat la 26 ianuarie 2000. 

 În afară de iarnă, îngheţuri se produc şi primăvara şi toamna când acestea, chiar în cateva 

ore pot periclita, prmăvara, plantele tinere sau pomii înfloriţi, iar toamna, plantele ale căror roade 

nu au ajuns încă la maturitate, cum ar fi cazul legumelor. Zilele de îngheţ, atât de primăvară, cât 

şi de toamnă se manifestă în general sub formă de brumă, noaptea către dimineaţă. 

 Tipuri de sol 

 În condiţiile de relief ale teritoriului comunei Malu cu Flori, respectiv foarte accidentat, 

s-au format următoarele clase de soluri: 

- Clasa molisoluri- ocupă o suprafaţă de 166,49 ha şi este rerprezentată printr-un singur 

tip de sol: pseudorendzină; 

- Clasa argiluvisoluri ocupă o suprafaţă de 181,57 ha şi este reprezentat prin două tipuri 

de soluri: sol brun argiloiluvial şi sol brun luvic; 

- Clasa cambisoluri ocupă o suprafaţă de 391,92 ha şi este reprezentată de un singur tip 

de sol: sol brun eumezibazic; 

- Clasa solurilor hidromorfe- ocupă 48,14 ha şi este reprezentată printr-un singur tip de 

sol: sol negru clinohidromorf; 

- Clasa solurilor neevoluate. 

 

 Vegetaţia şi fauna 

 Comuna Malu cu Flori se caracterizează printr-un volum de masă verde naturală 

restrânsă, deoarece aici predomină plantaţiile de pomi fructiferi şi cultura plantelor. 

 Factorii externi care exercită o acţiune asupra vieţuitoarelor, constituie factori de mediu, 

fără de care organismele nu pot trăi. Aceşti factori se pot grupa în două categorii: factori biotici 

şi factori abiotici. Factorii abiotici sunt factorii pedoclimatici ca lumina, temperatura aerului, 

presiune atmosferică, umiditatea, vântul, stratul de zăpadă şi factorii geomorfologici. Factorii 
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biotici sunt formaţi din totalitatea plantelor şi animalelor cu care un organism vine în contact (în 

căutarea hranei, a adăpostului). 

 Lumina se manifestă asupra plantelor prin intensitatea iluminării care este mai puternică 

pe versanţii sudici, sud-estici şi sud-vestici (Micloşanii Mici, Copăceni şi Runceasa) şi mai puţin 

pe versanţii nordici, nord-vestici şi nord-estici (Micloşanii Mari şi Capu Coastei). Această 

iluminare diferită influenţează fenologia plantelor de cultură, înmugurirea, înflorirea şi coacerea 

fructelor la pomii fructiferi, astfel în Micloşanii Mici şi Copăceni pinul şi corcoduşul înfloresc cu 

o săptămână mai devreme decât în satele Runceasa, Micloşanii Mari şi Capu Coastei, care au o 

expunere nord-estică şi sud-nordică faţă de cele amintite cu o expunere sudică. 

 Acţiunea luminii se manifestă şi prin stratificarea vegetaţiei. De exemplu, specifice zonei, 

se formează 3 etaje de vegetaţie: etajul plantelor ierboase (toporaşul, ghioceii, viorelele, 

măseaua ciutii), etajul arbuştilor (măceşul, murul, alunul) şi etajul arborelui. 

 Lumina are influenţă asupra animalelor în sensul că în prezenţa luminii animalele se 

orientează în mediul de viaţă. Există animale care îşi desfăşoară perioada de activitate ziua 

(diurne): mamifere, păsări, reptile, batracieni, iar altele au ciclul de activitate nocturne (liliacul, 

ariciul, dihorul, bufniţa, cucuveaua, şarpele de casă, broasca râioasă, gărgăriţele). 

 Temperatura aerului şi a solului este un factor climatic care condiţionează procesele 

vitale ale organismelor şi repartiţia lor geografică. 

 Influenţa temperaturii este mai puternică asupra plantelor, influenţând fotosinteza, 

evapotranspiraţia, încolţirea, înflorirea, fecundaţia. Teoretic, plantele se pot dezvolta între 1 şi 50 

grade C. Totuşi, în perioada de repaus pomii fructiferi suportă temperatură până la 25 grade C. 

 Dintre speciile cultivate în zona noastră suferă din cauza brumelor târzii de primăvară 

cireşul, mărul, piersicul, unele soiuri de prun, acestea având perioadă de repaus scurtă şi pornesc 

ciclul de vegetaţie primăvara devreme. 

 Temperatura joacă un rol important în activitatea animalelor, încetând sau accelerând 

funcţiile metabolice. Odată cu scăderea temperaturii unele animale trec la stadiul de hibernare 

sau dispar. Mamiferele şi păsările suportă cu uşurinţă modificarea temperaturii datorită 

mecanismelor de termoreglare şi stratului protector format din penaj, păr sau grăsime. O parte 

din animale, odată cu venirea iernii migrează spre ţările calde, însă este mai plauzibilă părerea că 

migraţia se datorează lipsei hranei şi nu a scăderii temperaturii. 
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 În zona comunei Malu cu Flori sunt păsări sedentare (vrabia, piţigoiul, mierla, coţofana, 

gaiţa etc) şi păsări care migrează (rândunica, barza, cucul, pupăza, grangurul). Dintre 

mamiferele care hibernează în zonă pot fi amintite: liliacul, ariciul, şopârla cenuşie, guşterul, 

broasca de lac şi râioasă, salamandra). 

 Nivelul apei freatice are o foarte mare importanţă atât pentru plante, cât şi pentru arbori. 

Acolo unde nivelul apei este aproape de suprafaţă, pomii fructiferi suferă modificări, uscându-se. 

Nivelul apei se ridică la suprafaţă numai în anii ploioşi, atunci când se dezvoltă plantele 

hidrofile- rodul pământului. Vara înfloresc diferite specii, precum: crucea pământului, coada 

calului, diferite specii de pipirig etc. Cele mai multe plante sunt mezofile, care se dezvoltă în 

condiţii de umiditate moderată, alcătuind păşunile şi fâneţele naturale, principalele specii fiind 

din familia leguminoase (trifoiul alb, trifoiul roşu, măzărichea), graminee (ovăzul sălbatic, 

timoftica), coada vulpii, iarba câmpului. 

 Hărţi privind localizarea teritoriului 

 

 

 

 

 

Hartă nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonate Malu cu Flori (latitudine, longitudine) : 45.1488, 25.2004 

Sursa: http://comuna.info/harta-malu-cu-flori-db/  

http://comuna.info/harta-malu-cu-flori-db/
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Hartă nr.2 

  

 

 

 

Sursa: 
https://www.google.com/maps/place/Malu+cu+Flori+137285/@45.153788,25.2077864,14z/dat

a=!4m5!3m4!1s0x40b2de7d15d1998b:0xc9f1c4091b6dcf36!8m2!3d45.1487974!4d25.2003808  

 

 

 

 

Harta nr.3 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa:  

http://www.hartaromanieionline.ro/harta-judet-Dambovita/ 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Malu+cu+Flori+137285/@45.153788,25.2077864,14z/data=!4m5!3m4!1s0x40b2de7d15d1998b:0xc9f1c4091b6dcf36!8m2!3d45.1487974!4d25.2003808
https://www.google.com/maps/place/Malu+cu+Flori+137285/@45.153788,25.2077864,14z/data=!4m5!3m4!1s0x40b2de7d15d1998b:0xc9f1c4091b6dcf36!8m2!3d45.1487974!4d25.2003808
http://www.hartaromanieionline.ro/harta-judet-Dambovita/
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 Hartă a localizării teritoriului în cadrul judeţului Dâmboviţa 

 

 

 

 

Hartă nr.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 

http://www.dambovita.anofm.ro/  
 

 

 

 

 

http://www.dambovita.anofm.ro/
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c) Populație și demografie 

 Evoluția populației din comuna Malu cu Flori având ca perioadă de referință 2014-2020. 

   

 Tabel nr.1- Populația stabilă – TOTAL 

 Sursa: http://statistici.insse.ro/  

 Populaţia după domiciliu a anului de referinţă reprezintă numărul persoanelor cu 

cetaţenie română şi domiciliu pe teritoriul României, delimitat dupa criterii administrativ-

teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, 

trecută în actul de identitate (CI, BI), aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale 

statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ţine cont de reşedinţa obişnuită, de perioada 

şi/sau motivul absenţei de la domiciliu. 

 Aşa cum se observă din tabelul de mai sus, populaţia stabilă a comunei Malu cu Flori, 

atât la 1 ianuarie, cât şi la 1 iulie cunoaşte un trend descendent. Cea mai mare valoare a 

populaţiei se atinge în anul 2014, respectiv 2337 locuitori la 1 ianuarie şi 2328 locuitori la 1 

                                  AN 

INDICATOR 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Populația stabilă – TOTAL, 

la 1 ianuarie(număr loc.) 
2337 2320 2303 2264 2247 2202 2179 

Populația stabilă – TOTAL, 

la 1 iulie(număr loc.) din 

care: 

2328 2310 2286 2250 2215 2191 2174 

MASCULIN 1148 1141 1129 1114 1102 1089 1079 

FEMININ 1189 1179 1174 1150 1145 1113 1100 

PE GRUPĂ DE VÂRSTĂ 
 

0 – 14 ani 

TOTAL 264 262 257 249 236 227 221 

- masculin  136 130 124 123 124 126 118 

- feminin 128 132 133 126 112 101 103 

15 – 59 ani 

TOTAL 1381 1376 1348 1328 1304 1293 1274 

- masculin 727 730 712 698 681 667 659 

- feminin 654 646 636 630 623 626 615 

60 – peste 60 

ani  

TOTAL 677 672 681 673 675 671 679 

- masculin 285 277 281 284 285 291 297 

- feminin 392 395 400 389 390 380 382 

http://statistici.insse.ro/
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iulie. Cea mai mică valoare este atinsă în anul 2020 şi anume 2179 locuitori la 1 ianuarie şi 2174 

locuitori la 1 iulie. 

 În ceea ce priveşte populaţia pe grupe de vârste, predomină populaţia cu vârstă cuprinsă 

între 15-59 ani, populaţia masculină fiind în număr mai mare decât cea feminină. Pentru grupa de 

vârstă de peste 60 de ani, populaţia feminină se regăseşte în număr mai mare, iar pentru grupa de 

vârstă 0-14 ani în anul 2014, 2018, 2019 şi 2020 predomină populaţia masculină. Pentru toate 

cele trei grupe de vârste se înregistrează un trend descendent. 

 

 Grafic nr.1- Populația stabilă – TOTAL 

 

 Grafic nr.1.1.- Populația pe grupă de vârstă 
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 Tabel nr.2- Raportul de dependență demografică, raportul de dependență vârstnici- 

Comuna Malu cu Flori 

                                         

AN 

INDICATOR 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Raport de dependență 

demografică (%) 
53,7 53,5 54,1 53,5 53 

52,7 

Raport de dependență 

vârstnici (%) 
36,2 36,1 36,8 36,5 36,7 

36,9 

Sursa: http://statistici.insse.ro/ 

 Raportul de dependenţă demografică este raportul dintre numărul persoanelor de vârstă 

"dependentă" (persoane sub 15 ani şi de peste 64 ani) şi populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) 

exprimat la 100 de persoane. 

Rd=
𝑃(0−14)+𝑃(65+)

𝑃(15−64)
x 100 

unde: 

Rd - Raportul de dependenţă demografică; 

P(0-14) - Populaţia în vârstă de 0-14 ani; 

P(15-64) - Populaţia în vârstă de muncă, respectiv de 15-64 ani; 

P(65+) - Populaţia în vârstă de 65 ani şi peste. 

 Raportul de dependenţă demografică înregistrează în cea mai mare valoare în anul 2016 

şi anume 54,1%, iar cea mai mică valoare în anul 2019- 52,7%. Raportul de dependenţă vârstnici 

cunoaşte cea mai mare valoare în anul 2019 36,9%, iar cea mai mică valoare  36,1 în anul 2015.  

 Grafic nr.2- Raportul de dependență demografică, raportul de dependență vârstnici- 

Comuna Malu cu Flori 
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Tabel nr.3- Natalitatea și rata natalității 

 

 

 Rata de natalitate reprezinta numărul de născuţi-vii dintr-un an raportat la populaţia din 

statistica curentă şi se exprimă în număr de născuţi-vii la 1000 locuitori. 

 În cadrul comunei Malu cu Flori cel mai mare număr de copii născuţi s-a înregistrat în 

anul 2014 şi anume 18, iar cel mai mic număr în anul 2016- 9. Rata natalităţii, în strânsă legătură 

cu natalitatea înregistrează acelaşi trend. Rata natalităţii în judeţul Dâmboviţa reflectă valori  

asemănătoare în intervalul de referinţă 2014-2019, cuprinse între 8,6% şi 9%. Printre cauzele ce 

determină o scădere a natalităţii , pot fi menţionate migraţia tinerilor, lipsa banilor, probleme de 

fertilitate sau lipsa încrederii în societate. 

 

 Grafic nr.3- Natalitatea în comuna Malu cu Flori 
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                                              AN 

INDICATOR 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Natalitatea (născuți vii) 18 13 9 17 13 15 

Natalitatea (născuți morți) 0 0 0 0 0 0 

Rata natalității – Comuna Malu 

cu Flori / 1000 loc. 
7,73 5,63 3,94 7,56 5,87 6,85 

Rata natalității – Dâmbovița / 

1000 loc. 
8,6 8,8 9 9 8,8 8,7 
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Grafic nr.3.1.- Rata natalităţii în comuna Malu cu Flori şi în judeţul Dâmboviţa 

 

 

Tabel nr.4- Mortalitatea și rata mortalității 

 

 Rata de mortalitate reprezintă numărul persoanelor decedate dintr-un an raportat la 

populaţia din statistica curentă şi se exprimă în număr de decese la 1000 locuitori. Cel mai mare 

număr de persoane decedate la nivelul comunei Malu cu Flori a fost de 42 înregistrate în anul 

2018. Rata mortalităţii, în strânsă legătură cu mortalitatea înregistrează acelaşi trend. Rata 

mortalităţii în judeţul Dâmboviţa reflectă valori  asemănătoare în intervalul de referinţă 2014-

2019, cuprinse între 12,3% şi 13,3%. Printre cauzele ce determină o creştere a mortalităţii pot fi 

menţionate diverse boli tot mai accentuate în ultima perioadă, stilul de viaţă, îmbătrânire 

accentuată. 
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                                             AN 

INDICATOR 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mortalitate 38 25 37 31 42 35 

Mortalitate (decedați sub un an) 0 0 0 0 0 0 

Rata mortaltății – Comuna Malu 

cu Flori/ 1000 loc. 
16,3 10,8 16,1 13,8 19 16 

Rata mortalității – Dâmbovița 

/1000 loc. 
12,3 12,5 12,6 12,5 13,1 13,3 
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 Grafic nr.4- Mortalitatea în comuna Malu cu Flori 

 

 Grafic nr.4.1.- Rata mortalităţii în comuna Malu cu Flori şi judeţul Dâmboviţa 
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Tabel nr.5- Densitatea populației- Comuna Malu cu Flori 

 

 

 Densitatea populației reprezintă numărul de locuitori pe unitate de suprafață, măsurându-

se, în general, în locuitori pe kilometru pătrat, obținându-se prin împărțirea numărului de 

locuitori la suprafață în kilometri pătrați. 

 În comuna Malu cu Flori, densitatea populaţiei înregistrează un trend negativ, cu o 

valoare maximă de 102,5 loc/kmp în anul 2014 şi o valoare nimimă de 96,5 loc/kmp în anul 

2019. 

 

Grafic nr.5- Densitatea populației- Comuna Malu cu Flori 
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Tabel nr.6- Evoluţia schimbărilor de domiciliu a populaţiei: stabiliri cu domiciliul 

(inclusiv migrația internă), plecări cu domiciliu (inclusiv migrația externă) 

 

AN 

 

 

     INDICATOR 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evoluţie 2014/2019 

Valoare 

absolută 

STABILIRI 

Valoare 

absolută 

PLECĂRI 

Stabiliri cu 

domiciliul 

0 0 0 0 0 1 1  

Plecări cu 

domiciliul 

0 0 0 0 0 0  0 

 

Imigranţi cu schimbarea domiciliului sunt persoanele (de cetăţenie română) care 

imigrează în România. Imigraţia este acţiunea prin care o persoană renunţă la domiciliul de pe 

teritoriul altui stat şi îşi stabileşte domiciliul în România. Domiciliul din România al persoanei 

este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în actul de identitate, aşa 

cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului. 

 Emigranţi cu schimbarea domiciliului sunt persoanele (de cetăţenie română) care 

emigrează în străinătate. Emigraţia este acţiunea prin care o persoană renunţa la domiciliul din 

România şi îşi stabileşte domiciliul pe teritoriul altui stat. Domiciliul din România al persoanei 

este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în actul de identitate, aşa 

cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului. 

 În comuna Malu cu Flori, în ceea ce priveşte stabilirile cu domiciliul, s-a înregistrat o 

singură persoană în anul 2019, iar în cadrul plecărilor cu domiciliul, nu s-a înregistrat nicio 

valoare în intervalul de referinţă. 

 Grafic nr.6- Evoluţia schimbărilor de domiciliu a populaţiei 
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Tabel nr.7- Sporul natural 

 

 Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor 

decedate, în anul de referinţă. 

 În comuna Malu cu Flori, în perioada de referinţă 2014-2019, sporul natural înregistrează 

numai valori negative, cea mai mare valoare fiind atinsă în anul 2018 şi anume -29, iar cea mai 

mică în anul 2015 şi anume -12. Sporul natural negativ este consecinţa numărului foarte mare de 

decese înregistrat. 

 

 Grafic nr.7- Sporul natural 
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Tabel nr.8- Populația stabilă, după etnie, la Recensământul Populației și Locuințelor 2011 

TOTAL 
din care 

Români Rromi Bulgari 

2440 2440 0 0 

 

 În anul de referinţă 2011 au fost înregistraţi 2440 de români, nicio persoană de etnie 

rromă şi nicio persoană de etnie bulgară. 

 

 Grafic nr.8- Populația stabilă, după etnie, la Recensământul Populației și Locuințelor 

2011 
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d) Patrimoniu de mediu 

 Pe teritoriul administrativ al comunei Malu cu Flori nu există zone care fac parte sau sunt 

propuse pentru reţeaua Natura 2000 ori rezervaţii naturale, dar se învecinează, la mică distanţă, 

cu astfel de zone din judeţul Dâmboviţa cum sunt Bucegi şi Leaota, două dintre cele 4 situri 

dâmboviţene, unde prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007, s-a 

instituit regimul de arie naturală protejată ca situri de importanţă comunitară.  

 Fauna în Parcul Natural Bucegi este foarte diversificată, cunoscându-se aproximativ 3000 

de specii de animale din care cele mai importante: - Amfibieni: 8 specii - Reptile: 5 specii - 

Păsări: 139 specii - Mamifere: 45 specii, iar dintre speciile ocrotite de lege cele mai cunoscute 

sunt: cocoşul de munte, corbul, capra neagră, ursul brun.  

 Aşezarea geografică şi relieful teritoriului permit însă practicarea agroturismului, susţinut 

şi de activităţi specifice, tradiţionale, precum împletirea de coşuri din răchită sau practicarea 

apiculturii. Pădurile din zonă oferă trasee facile de drumeţie, cu peisaje mirifice. 

 De asemenea, în teritoriu există condiţii prielnice pentru practicarea de sporturi în aer 

liber –ciclism, curse de ATV-uri etc., precum şi pentru camping sau echitaţie. 

 Flora spontană din regiune oferă o multitudine de fructe de pădure şi de plante 

medicinale, ca: mure, fragi, alune, porumbe, măceşe, fructe de păducel, cătina, coada-şoricelului, 

sunătoare, tei, brusture, păpădie, soc etc. De asemenea, ciupercile comestibile se recoltează din 

păduri atât în perioada iunie-iulie (buretele lăptos, mânătărci), cât şi septembrie-octombrie 

(ghebele). Lipsa poluării industriale face ca în zonă să se dezvolte această floră spontană foarte 

valoroasă din punct de vedere farmaceutic. 
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e) Patrimoniu cultural şi arhitectural 

 

 Activitatea culturală din comuna Malu cu Flori se desfăşoară în cadrul Căminului 

Cultural din satul Malu cu Flori, care este renovat, modernizat şi dotat prin programul 

„Reabilitare sedii aşezăminte culturale”, iniţiat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţie Publice, prin Compania Naţională de Investiţii. 

 La etajul acestei clădiri se află Biblioteca Malu cu Flori, ce pune la dispoziţie o serie de 

publicaţii atât româneşti, cât şi străine şi Muzeul Sătesc, care prezintă o colecţie formată din 

piese de port popular şi alte obiecte cu motive tradiţionale. 

 De asemenea, pe teritoriul comunei se află un Cămin Cultural şi în satul Copăceni, care 

necesită renovare, modernizare şi dotare. 

     Căminul cultural al comunei Malu cu Flori                                   Muzeul din cadrul caminului cultural      

 

    

 

 
    Eveniment realizat în  

incinta Căminului Cultural  

al comunei Malu cu Flori 
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 Zona istorică a comunei datează de la sfârşitul sec.XIX- mijlocul sec.XX şi cuprinde 

ambele laturi ale străzii Principale (DN 72), între şcoală şi primărie la N şi intersecţia cu şoseaua 

spre Pucheni la S- până la limita posterioară a loturilor. 

 Semnificative pentru imaginea comunei sunt cele două Monumente ridicate în cinstea 

Eroilor Neamului, situate în centrul acesteia. Pe aceste monumente au fost trecute numele eroilor 

căzuţi la datorie în timpul Primului Război Mondial şi celui de-al Doilea Război Mondial. În 

fiecare an, de ziua Eroilor Neamului (4 aprilie) sunt depuse aici coroane de flori în memoria 

soldaţilor căzuţi pe câmpul de luptă. 

 

 

 

 
 

Monument istoric ridicat în cinstea Eroilor căzuți la datorie 

în Primul Război Mondial 

 

 

  

 

  

 

  Monument istoric ridicat în cinstea Eroilor 

căzuți la datorie în al Doilea Război Mondial 

 

 

 

 

“Crucea lui Socol” 
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Cruci- monumente istorice 

 În apropierea comunei, la circa 50 de metri spre est, pe partea stângă faţă de râul 

Dâmboviţa, se găseşte o impunătoare cruce monument făcută din piatră de Albeşti, ce are 

data de 30 aprilie 1647. Se numeşte “Crucea lui Socol”, după cât se pare făcută din 

porunca generalului Socol Cornăţeanu din satul Cornăţeni, Dâmboviţa, fost condamnat în 

armata lui Mihai Viteazul, şi a ginerelui acestuia (locul unde este amplasată crucea poartă 

numele de Lunca lui Socol). 

 Din cele mai vechi timpuri până în anul 1950, satul Capu Coastei a fost sat component al 

comunei Gemenea, judeţul Dâmboviţa, iar la împărţirea administrativ-teritorială din acel 

an, 1950, a fost trecut la comuna Malu cu Flori, raionul Muscel, regiunea Argeş şi este un 

organ vital al întregului organism al comunei. 

 În vârful satului Runceasa, lângă locul numit Poieniţă, unde a fost făcută încă de acum 

300-400 de ani o biserică din lemn, cu clopotniţă şi unde a fost şi cimitirul satului, există 

o cruce datată 1 septembrie 1722. 

 O altă cruce din acelaşi loc poartă data de 1 noiembrie 1836. 

 De asemenea, alte obiective cu caracter istoric sunt: Casa preotului Virgil C. Leonte, 

Casa Petre Popescu, Casa Gheorghe C. Popescu, Casa Ion Duță, Casa Vlaicu N. Petre, 

Casa Gheorghe Diaconescu, Casa Iosif Ion Dițescu (toate acestea sunt situate în satul 

Malu cu Flori); Stejarul secular (în satul Capu Coastei) și altele. 

 Unitățile religioase existente în comună sunt: 

- Biserica cu Hramul “Sfântul Nicolae”, situată cu aproximație în mijlocul satului Malu 

cu Flori, zidită între 1854 și 1857, care necesită reabilitare. 

- Bisericuța din Răspântie cu Hramul “Adormirea Maicii Domnului” din satul Malu cu 

Flori, construită în anul 1999; 

- Biserica cu Hramul “Sfântul Nicolae” din satul Capu Coastei, construită în anul 1878; 

- Biserica cu Hramul “Nașterea Maicii Domnului” din satul Micloșanii Mici, ctitorită 

în anul 1873 (sunt păstrate icoane ce datează din acest an, precum și o serie de cărți 

vechi). Fiind distrusă complet ca urmare acutremurului din 1940, noua biserică a fost 

ridicată între 1942 și 1952, în prezent fiind reabilitată şi repictată în totalitate. 
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f) Economie locală 

 

 În ceea ce priveşte datele statistice prezentate la nivel naţional, sectorul agricol şi 

economia rurală continuă să aibă un potenţial de creştere substanţial, dar încă insuficient 

exploatat. 

 Dezvoltarea afacerilor la scară mică este recunoscută ca fiind sursa cea mai importantă de 

locuri de muncă/obţinere de venituri în spaţiul rural, atât pentru economiile deja dezvoltate, cât şi 

pentru cele în curs de dezvoltare. 

 În urma analizei cu privirela IMM-urile din spaţiul rural se evidenţiază capacitatea redusă 

a acestora de a răspunde necesităţii de a furniza locuri de muncă pentru populaţia din spaţiul 

rural. 

 Relieful, structura solului şi clima comunei Malu cu Flori, conduc către următoarele 

activităţi economice: 

- agricultura (pomicultura, zootehnia, apicultura) 

- turism rural. 

 În ceea ce priveşte industria, aceasta este slab dezvoltată, fiind reprezentată de cea 

alimentară. Profilul activităţilor economice este în următoarele domenii: 

- comerţ; 

- creşterea animalelor; 

- pomicultură şi procesarea fructelor. 

 În comună trebuie să se pună accent pe dezvoltarea agroturismului, lucru care va 

influenţa în mod pozitiv activităţile conexe acestuia, precum comerţul şi serviciile. 

 Fondul funciar agricol al comunei constituie o resursă naturală importantă pentru 

preocupările productive ale populaţiei locale. Aşa cum a fost menţionat anterior, agricultura este 

ocupaţia principală a locuitorilor şi astfel, se pot dezvolta mai multe activităţi economice în 

domeniul agriculturii, cum ar fi creşterea animalelor şi pomicultura. În prezent, comuna Malu cu 

Flori are un număr de 617 fermieri, dintre care doar 262 activi. Pentru dezvoltarea activităţilor 

agricole este nevoie de asocierea fermierilor şi crearea unor grupuri de producători. 
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Tabel nr.9- Evoluția numărului mediu de salariați 

                                                    

                      AN 

Localitate 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Comuna Malu cu 

Flori 
73 73 

69 71 70 71 

                Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa 

 Numărul mediu al salariaţilor cuprinde persoanele angajate cu contract de munca/raport 

de serviciu pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv lucratorii sezonieri, managerul sau 

administratorul), al caror contract de muncă/raport de serviciu nu a fost suspendat in anul de 

referinta.  

 Numarul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simpla rezultată din suma 

efectivelor zilnice de salariaţi (exclusiv cei al caror contract de muncă/raport de serviciu a fost 

suspendat), inclusiv din zilele de repaus săptămânal, sărbatori legale şi alte zile nelucratoare, 

împărţită la numărul total al zilelor calendaristice (365/366 zile). 

 În comuna Malu cu Flori, nu există discrepanţe foarte mari în perioada de referinţă 2014-

2019 în ceea ce priveşte numărul mediu al salariaţilor, acesta variind de la 69 în anul 2016, până 

la  73, valoarea cea mai mare în anul 2014 şi 2015. 

 

Grafic nr.9- Evoluția numărului mediu de salariați 
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Tabel nr.10- Evoluția strucuturală a șomajului (număr) 

Anul 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nr. șomeri 

înregistrați 
Comuna 

Malu cu 

Flori 

65 55 56 94 45 44 42 

din care, femei 37 25 25 51 21 17 21 

din care, bărbați 28 30 31 43 24 27 21 

Indicator statistic 

(%) 
4,6 3,9 4,1 6,9 3,3 3,3 3,2 

Indicator statistic 

(%) 

Dâmbovița 
4,8 4,2 4,1 3,1 2,4 2 1,9 

 

Şomerii, conform definiţiei internaţionale, sunt persoanele in varsta de 15 - 74 ani care în 

cursul perioadei de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii: 

- nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni (inclusiv 

săptămâna de referinţă) diferite metode active pentru a-l găsi: contactarea agenţiei (naţionale sau 

judeţene) pentru ocuparea forţei de muncă sau a unei agenţii particulare de plasare în vederea 

găsirii unui loc de muncă, contactarea directă a patronilor sau a factorilor responsabili cu 

angajarea, susţinerea unor teste, interviuri, examinări, demersuri pentru a începe o activitate pe 

cont propriu, publicarea de anunţuri şi răspunsuri la anunţuri, studierea anunţurilor din mica 

publicitate, apel la prieteni, rude, colegi, sindicate, altă metodă în afara celor menţionate; 

- sunt disponibile sa înceapă lucrul în urmatoarele două săptămâni (inclusiv săptămâna în 

care s-a desfăşurat interviul), daca s-ar găsi imediat un loc de muncă. 

Indicatorul statistic reprezintă ponderea șomerilor înregistrați în populația stabilă 18-62 

ani. 

 În cadrul comunei Malu cu Flori, cel mai mare număr de şomeri s-a înregistrat în anul 

2017 şi anume 94, pe când cele mai mici valori s-au înregistrat în anii 2015 (55) şi 2016 (56). În 

anii 2014 şi 2017, ponderea femeilor a fost mai mare decât cea a bărbaţilor, iar în anul 2020 a 

fost înregistrat un număr egal de femei şi bărbaţi dintr-un total de 42 de şomeri. Indicatorul 

statistic cunoaşte un trend descendent începând cu anul 2017 la nivelul comunei Malu cu Flori, 

valorile fiind în raport asemănător cu cele de la nivelul judeţului Dâmboviţa. La nivelul 

judeţului, cea mai mare valoare apare în anul 2014- 4,8%, pe când cea mai mică este înregistrată 

în anul 2019. 



56 
 

Grafic nr.10- Evoluția strucuturală a șomajului (număr) 

 

 Grafic nr.10.1.- Evoluția strucuturală a șomajului (femei şi bărbaţi) 

 

 Grafic nr.10.2.- Indicator statistic 
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Tabel nr.11- Fenomenul șomajului pe categorii de vârstă  

Anul sub 25 ani 
25 – 35 

ani 

35 – 45 

ani 

45 – 50 

ani 
peste 50 ani 

2017 19 13 13 9 40 

2018 9 6 6 4 20 

2019 8 6 6 4 20 

2020 8 5 6 4 20 

 

 Fenomenul şomajului pe categorii de vârstă cunoaşte un trend descendent din anul 2017 

până în anul 2020. Pentru categoria de vârstă sub 25 de ani,  în anul 2017 erau înregistraţi 19 

şomeri, iar valoarea a ajuns la 8 în anul 2020. În ceea ce priveşte categoria de vârstă 35-45 de 

ani,  în anul 2017 figurau 13 şomeri, iar în anul 2020- 6. Pentru categoria de peste 50 de ani, 

numărul şomerilor ajunge de la 40 în anul 2017 la 20 în anul 2020. 

 

 Grafic nr.11- Fenomenul șomajului pe categorii de vârstă 
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AGRICULTURA 

 Întrucât majoritatea actorilor rurali au legătură (în diferite proporţii) cu sectorul agricol, 

scoatem în evidenţă structura acestui domeniu la nivelul intervalului de timp (2014-2019), aşa 

cum a reieşit din fişa localităţii şi din Recensământul General Agricol, conform datelor furnizate 

de către Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa. 

Tabel nr.12- Categoria de folosinţă a terenurilor 

     Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa 

Terenul agricol reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, 

pajiști permanente și culturi permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul 

ultimilor 2 ani. Terenul neagricol reprezintă o suprafaţa de teren care nu este utilizată în scop 

agricol sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă teren arabil, pajişti 

permanente şi culturi permanente. În ceea ce priveşte comuna Malu cu Flori, terenul agricol, 

compus din teren arabil, păşuni, fâneţe şi livezi ocupă o suprafaţă de 1533 ha, în perioada de 

referinţă 2015-2020, iar terenul neagricol, ce cuprinde păduri, ape, suprafaţă ocupată de drumuri, 

suprafaţă ocupată de construcţii şi terenuri neproductive ocupă o suprafaţă de  745 ha în aceeaşi 

perioadă de referinţă. 
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2015 84 423 255 771 1533 415 70 48 153 59 745 

2016 83 423 256 771 1533 415 70 48 153 59 745 

2017 83 423 256 771 1533 415 70 48 153 59 745 

2018 83 423 256 771 1533 415 70 48 153 59 745 

2019 83 423 256 771 1533 415 70 48 153 59 745 

2020 83 423 256 771 1533 415 55 42 153 80 745 
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Grafic nr.12- Teren agricol 

 

  

 Grafic nr.12.1.- Teren neagricol 
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Efectivele de animale 

 De asemenea, în ceea ce priveşte efectivele de animale, situaţia la nivelul anului 2002 şi 

2003, conform datelor provenite din Recensămintele Generale Agricole din anii 2002 și 2003 

este prezentată în tabelul următor: 

Tabel nr.13- Efectivele de animale 

Categorii de 

animale Bovine Ovine Caprine Suine 
 

Cabaline 

ANUL 2021 2021 2021 2021 2021 

Capete  565 2350 225 372 57 

 Sursa: Recensământul General Agricol 

 Din punctul de vedere al efectivelor de animale, în anul 2021 în comuna Malu cu Flori se 

regăsesc 565 bovine, 2350 ovine, 225 caprine, 372 suine şi un număr de 57 de cabaline. 

 

Grafic nr.13- Efectivele de animale 
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Tabel nr.14- Exploataţii agricole (număr/hectare) cu suprafaţă cultivată cu plantații pomicole 

(anul de referinţă- 2015) 

 

EXPLOATAȚII 

Efectivul 

exploatațiilor 

Suprafață (ha) 

P
O

M
I 

F
R

U
C

T
IF

E
R

I 
Meri 400 

Peri 49 

Pruni 285 

Caiși și zarzări 0 

Piersici și nectarini 1 

Cireşi și vișini 1 

Gutui 0 

Alți pomi fructiferi 0 

A
L

T
E

 C
A

T
E

G
O

R
II

 

Castani, nuci, aluni și 

alte specii înrudite 
- 

Alți pomi - 

Arbuști fructiferi - 

Pepiniere - 

Alte culturi 

permanenete 

- 

TOTAL 736 

 Sursa: Recensământul General Agricol  

 

 La nivelul comunei Malu cu Flori se întâlnesc 400 ha meri, 49 ha de peri, 285 ha de 

pruni, 1 ha de piersici şi nectarini şi un ha de cireşi şi vişini. 
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Grafic nr.14- Exploataţii agricole 
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Tabel nr.15- Numărul de fermieri care au primit plățile directe 

An Fermieri (nr.) 

2015 268 

2016 251 

2017 204 

2018 236 

2019 191 

 

Numărul de fermieri care au primit plăţile directe la nivelul comunei Malu cu Flori 

cunoaşte un trend descendent în perioada de referinţă 2015-2019, de la 268 fermieri  la 191. 

 

Grafic nr.15- Numărul de fermieri care au primit plăţile directe 
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Tabel nr.16- Ponderea terenurilor agricole 

 Sursa: INS 

 În ceea ce priveşte ponderea terenurilor agricole în comuna Malu cu Flori, din totalul de 

1533 ha, acestea reprezintă 67,5% din totalul suprafeţei comunei şi 0,62% din suprafaţa agricolă 

a judeţului Dâmboviţa. 

 Tabel nr.17- Caracterizarea păşunilor 2019-2020 

INDICATOR 
Suparafață ocupată 

de pășuni - ha 

Ponderea pășunilor 

în suprafața agricolă 

- % 

Ani  2019 2020 2019 2020 

Valori  423 423 27,6 27,6 

     Sursa: INS 

În ceea ce priveşte ponderea păşunilor în comuna Malu cu Flori, din totalul de 423 ha, 

acestea reprezintă 27,6% din totalul suprafeţei agricole a comunei. 

Tabel nr.18- Caracterizarea livezilor – 2019/2020 

INDICATOR 
Suparafață ocupată 

de livezi - ha 

Ponderea livezilor în 

suprafața agricolă - 

% 

Ani 2019 2020 2019 2020 

Valori  771 771 50,3 50,3 

      Sursa: INS 

În ceea ce priveşte ponderea livezilor în comuna Malu cu Flori, din totalul de 771 ha, 

acestea reprezintă 50,3% din totalul suprafeţei agricole a comunei. 

 

 

 

 

 

 

INDICATOR 
Suprafața agricolă 

(ha) 

Ponderea suprafeței 

agricole  din total 

suprafață (%) 

Ponderea suprafeței 

agricole din suprafața 

agricolă a județului 

Dâmbovița (%) 

Ani 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Valori 1533 1533 67,5 67,5 0,62 0,62 
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Tabel nr.19- Caracterizarea fâneţelor 2019/2020 

  

 

 

 

 

                Sursa: INS 

 

În ceea ce priveşte ponderea fâneţelor în comuna Malu cu Flori, din totalul de 256 ha, 

acestea reprezintă 16,7% din totalul suprafeţei agricole a comunei. 

 

Tabel nr.20- Caracterizarea terenurilor arabile 2019/2020 

        Sursa: INS 

 

În ceea ce priveşte terenurilor arabile în comuna Malu cu Flori, din totalul de 83 ha, 

acestea reprezintă 5,4% din totalul suprafeţei agricole a comunei. 

 

Tabel nr.21- Suprafaţa agricolă medie pe locuitor 2019/2020 

INDICATOR 

Suprafață 

agricolă pe 

locuitor 

(ha) 

Suprafață 

pășuni pe 

locuitor 

(ha) 

Suprafață 

fânețe pe 

locuitor (ha) 

Suprafață 

livezi pe 

locuitor 

(ha) 

Suprafață 

arabilă pe 

locuitor 

(ha) 

Ani  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Valori  0,7 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,04 0,04 

Sursa: INS 

 Suprafaţa agricolă pe locuitor a fost de 0,7 ha atât în anul 2019, cât şi în anul 2020, 

suprafaţa de păşuni pe locuitor a fost de 0,2 ha, suprafaţa fâneţelor pe locuitor a fost de 0,1 ha, 

suprafaţa livezilr pe locuitori 0,4 ha, iar suprafaţa arabilă pe locuitor 0,04 ha. 

 

 

INDICATOR 
Suparafață ocupată 

de fânețe - ha 

Ponderea fânețe în 

suprafața agricolă - 

% 

Ani 2019 2020 2019 2020 

Valori  256 256 16,7 16,7 

INDICATOR 
Suparafață arabilă  - 

ha 

Ponderea suprafețelor 

arabile din suprafața 

agricolă - % 

Ani 2019 2020 2019 2020 

Valori  83 83 5,4 5,4 
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Grafic nr.16- Ponderea păşunilor, livezilor, fâneţelor şi a suprafeţelor arabile din suprafaţa 

agricolă 
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IMM-MICRO-ÎNTREPRINDERI 

 Pe teritoriul comunei funcționează o serie de spații comerciale ce aparțin  

întreprinzătorilor particulari. Cele mai multe firme cu sediul în comuna Malu cu Flori sunt 

microîntreprinderile, care activează în domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul.  

 Principalele firme care au sediul sau puncte de lucru pe teritoriul comunei Malu cu Flori 

sunt: 

Tabel nr.23 

Nr. 

crt 

 

Denumire societate 

 

Domeniu de activitate 

1. S.C. RECORD IMPEX SRL Comerț cu amănuntul, cu vânzare 

predominantă de 

produse alimentare, băuturi și 

tutun 

2. S.C. BETY CRISS IMPEX SRL Comerț cu amănuntul, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun 

3. S.C. ALI RUX SRL Comerț cu amănuntul, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun 

4. S.C. FORTUNA SRL Comerț cu amănuntul, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun 

5. S.C. CLODY SRL Comerț cu amănuntul, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun 

6. S.C. IACOB STORE SRL Comerț cu amănuntul, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun 

7. A.F. ANGHELINA LUMINIȚA Comerț cu amănuntul, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun 

8. ALT MEDIA CATERING Activităţi suport pentru interpretare 

artistică 

9. VLAHUS ANTIC S.R.L. Prelucrarea şi conservarea fructelor şi 

legumelor 

10. S.C. DIAMIR COM 2007 SRL Comerț cu ridicata și cu amănuntul de 

piese și accesorii pentru 

autovehicule 
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11. S.C. ANDRE FARM SRL Comerț cu amănuntul al produselor 

farmaceutice 

12. S.C. PAMNIC COM SRL – punct 

de lucru 

Creșterea porcinelor 

13. S.C. POPDAN SRL – punct de 

lucru 

Comerț cu amănuntul, cu vânzare 

predominantă de produse nealimentare 

14. ȘAPTE STELE SRL Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi 

management 

15. DINAMIC PASSO SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

16. MANOLE CRISTI TRANSPORT SRL Transporturi rutiere de mărfuri 

17. NEED CONSULTING DÂMBOVIŢA SRL          Activităţi de consultanţă pentru 

afaceri şi management 

18. CEDALEX CARN GROUP SRL        Comerţ cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi şi tutun 

19. ALEXANDRESCU EUGEN FRUCT 1968 

SRL 

Comerţ cu amănuntul al produselor               

alimentare, băuturilor şi produselor din 

tutun 

20. FURNITURE FOR  YOU DESIGN SRL Fabricarea de mobilă 

 Scurtă descriere a societăților comerciale, care își desfășoară activitatea în comuna Malu 

cu Flori10: 

 

1. SC RECORD IMPEX SRL 

Data înfiinţării: 05.11.1991 

Obiect de activitate: Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun (Cod CAEN 4711) 

Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 9 

Cifra de afaceri: 3.708.897 lei 

 

 

 

                                                             
10 Date înregistrate la nivelul anului 2019 
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2. S.C. BETY CRISS IMPEX SRL 

Data înfiinţării: 01.07.2008 

Obiect de activitate: Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun (Cod CAEN 4711) 

Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 4 

Cifra de afaceri: 719.389 lei 

 

3. S.C. FORTUNA SRL 

Data înfiinţării: 11.03.1991 

Obiect de activitate: Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun (Cod CAEN 4711) 

Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 2 

Angajaţi (nr. Mediu): 1 

Cifra de afaceri: 17.010 lei 

 

4. S.C. CLODY SRL 

Data înfiinţării: 16.02.2007 

Obiect de activitate: Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun (Cod CAEN 4711) 

Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 0 

Cifra de afaceri: 20.225 lei 

 

5. S.C. IACOB STORE SRL 

Data înfiinţării: 16.02.2009 

Obiect de activitate: Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse alimentare, băuturi și tutun (Cod CAEN 4711) 
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Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 0 

Cifra de afaceri: - 

 

6. S.C. DIAMIR COM 2007 SRL 

Data înfiinţării: 14.05.2007 

Obiect de activitate: Comerț cu ridicata și cu amănuntul de piese și accesorii pentru 

autovehicule (Cod CAEN 4532) 

Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 2 

Cifra de afaceri: 95.847 lei 

 

7. S.C. ANDRE FARM SRL 

Data înfiinţării: 08.03.2000 

Obiect de activitate: Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 

(Cod CAEN 4773)  

Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 2 

Cifra de afaceri: 584.065 lei 

 

8. S.C. PAMNIC COM SRL- punct de lucru 

Data înfiinţării: 23.03.1993 

Obiect de activitate: Creşterea porcinelor (Cod CAEN 0146) 

Sediu: Comuna Cetăţeni, jud. Argeş 

Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 18 

Cifra de afaceri: 786.483 lei 
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9. S.C. POPDAN SRL– punct de lucru 

Data înfiinţării: 05.06.1996 

Obiect de activitate: Comerț cu amănuntul, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 

(Cod CAEN 4719) 

Sediu: Comuna Văleni, jud. Dâmboviţa 

Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 13 

Cifra de afaceri: 6.039.937 lei 

 

10. ȘAPTE STELE SRL 

Data înfiinţării: 12.04.2010 

Obiect de activitate: Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management (Cod CAEN 7022) 

Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 8 

Cifra de afaceri: 980.778 lei 

 

11. DINAMIC PASSO SRL 

Data înfiinţării: 2017 

Obiect de activitate: Transporturi rutiere de mărfuri (Cod CAEN 4941) 

Nr. Asociaţi: 2 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 2 

Cifra de afaceri: 511.614 lei 

 

12. MANOLE CRISTI TRANSPORT SRL 

Data înfiinţării: 2012 

Obiect de activitate: Transporturi rutiere de mărfuri (Cod CAEN 4941) 

Nr. Asociaţi: 1 
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Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 2 

Cifra de afaceri: 523.900 lei 

 

13. NEED CONSULTING DÂMBOVIŢA SRL 

Data înfiinţării: 2019 

Obiect de activitate: Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management (Cod CAEN 7022) 

Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 0 

Cifra de afaceri: 19.000 lei 

 

14. CEDALEX CARN GROUP SRL 

Data înfiinţării: 2010 

Obiect de activitate: Comerţ cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 

(Cod CAEN 4711) 

Nr. Asociaţi: 1 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 3 

Cifra de afaceri: 1.215.180 lei 

 

15. ALEXANDRESCU EUGEN FRUCT 1968 SRL 

Data înfiinţării: 2018 

Obiect de activitate: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din 

tutun (Cod CAEN 4729) 

Nr. Asociaţi: 2 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 1 

Cifra de afaceri: 70.017 lei 
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16. ALT MEDIA CATERING S.R.L. 

Data înfiinţării: 2015 

Obiect de activitate: Activităţi suport pentru interpretarea artistică (Cod CAEN 9002) 

Nr. Asociaţi: 0 

Nr. Administratori: 1 

Angajaţi (nr. Mediu): 0 

Cifra de afaceri: 209.919 lei 

 

17. VLAHUS ANTIC S.R.L. 

Data înfiinţării: 2017 

Obiect de activitate: Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (Cod CAEN 1039) 

Nr. Asociaţi: - 

Nr. Administratori: - 

Angajaţi (nr. Mediu): 4 

Cifra de afaceri: 102.084 lei 
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g) Servicii de infrastructură medico-socială 

 În comuna Malu cu Flori, își desfășoară activitatea un cabinet medical individual, două 

cabinete stomatologice și o farmacie. 

 Dispensarul medical, cu o suprafață de 422.52 mp, nu dispune de condiții și dotări 

corespunzătoare, conform cerințelor impuse în acest domeniu, însă din data de 04.11.2020 se află pe 

lista sinteză a subprogramului “Unităţi sanitare” aprobată prin Ordinul M.L.P.D.A. 

nr.3739/03.09.2020. Investiţia propusă urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

rezidente în comună punându-se accent pe serviciile şi intervenţiile cu caracter preventive şi a 

afecţiunilor cornice ce se pot remedia în cadrul dispensarului. 

 Dezvoltarea sectorului medical pe baza unei abordări integrate implică o calitate ridicată a: 

serviciilor medicale, a condiţiilor din unitatea medicală, forţei de muncă şi ambianţei generale. 

 Prin îmbunătăţirea condiţiilor sistemului medical în aria comunei se produce un impact 

social pozitiv la nivelul teritoriului, prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie şi 

asigurarea accesului la serviciile de bază, în vederea realizării unei dezvoltări durabile a zonei. 

 

 

Dispensarul uman al comunei Malu cu Flori 
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Tabel nr.24- Unităţi sanitare pe categorii de unităţi la nivelul comunei Malu cu Flori 

Categorii de unităţi 

sanitare 

Anul Număr 

Cabinete medicale de familie 2019 1 

Cabinete stomatologice 2019 2 

Farmacii 2019 1 

TOTAL: 4 

Sursa: INSSE 

 Unităţile sanitare reprezintă unităţile care asigură populaţiei asistenţă medicală curativă şi 

profilactică prin următoarele unităţi sanitare din sectorul public şi privat: spitale, dispensare 

medicale, policlinici, sanatorii, centre de diagnostic şi tratament, ambulatorii integrate spitalelor şi 

de specialitate, preventorii, cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice, cabinete medicale 

de specialitate, cabinete medicale şcolare/ studenţesti, laboratoare medicale, farmacii şi puncte 

farmaceutice etc. 

 Cabinetele medicale de familie furnizează servicii medicale către pacienţii asiguraţi prin 

sistemul asigurărilor sociale de sănătate, înscrişi pe lista proprie (fără plată) sau pe listele altor 

cabinete medicale de familie şi pentru pacienţii neasiguraţi (cu plată). Cabinetele medicale de 

familie au ca reprezentant legal/titular, un medic de familie. 

 Cabinetele stomatologice furnizează servicii stomatologice de prevenire şi/sau curative. 

Există cabinete stomatologice singulare, dar şi clinici de stomatologie în care activitatea medicilor 

stomatologi este grupată în mai multe cabinete medicale. 

 Farmacia este o societate comercială organizată cu scopul de a furniza servicii de vânzare cu 

amănuntul a medicamentelor şi a altor materiale sanitare.  

 Punctul farmaceutic asigură asistenţa farmaceutică a populaţiei prin furnizarea de servicii de 

vanzare cu amănuntul a medicamentelor; vânzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, 

dispozitive şi aparatură medicală de uz individual şi consumabile pentru acestea, suplimente 

alimentare şi alimente cu destinaţie specială şi alte produse destinate utilizării în unele stări 

patologice, cu exceptia vânzării produselor homeopate care se eliberează numai pe bază de 

prescripţie medicală. 

 Pe terioriul comunei Malu cu Flori, la ivelul anului 2019, se regăseşte un total de 4 unităţi 

sanitare, dintre care un cabinet medical de familie, două cabinete stomatologice şi o farmacie. 
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Grafic nr. 17- Unităţi sanitare pe categorii de unităţi la nivelul comunei Malu cu Flori 
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Tabel nr.25- Personalul medico-sanitar  

 

Categorii de cadre  medico-

sanitare 

Anul Număr 

Medici 2020 1 

Din total medici: Medici de 

familie 

2020 1 

Stomatologi 2020 2 

Farmacişti 2020 1 

Personal sanitar mediu 2020 2 

TOTAL: 6 

Sursa: INSSE 

 Personalul medico-sanitar reprezintă totalitatea personalului medical de specialitate care 

activează în unităţi de ocrotire a sănătăţii, de învăţământ medico-farmaceutic şi în unităţi de 

cercetare ştiinţifică în domeniul medical, atât în sectorul public cât şi în cel privat. Personalul 

sanitar a fost înregistrat o singură dată, la unitatea sanitară unde desfăşoara norma de bază. 

Personalul sanitar este format din: 

- personal sanitar cu pregatire medicală superioară; 

- personal sanitar mediu; 

- personal sanitar auxiliar. 

 La nivelul comunei Malu cu Flori îşi desfăşoară activitatea un total de 7 cadre medico-

sanitare, dintre care: un medic de familie, doi medici stomatologi, un farmacist şi două cadre 

sanitare medii. 

 Grafic nr.18- Personalul medico-sanitar 
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h) Servicii şi infrastructură educaţională, culturală şi turistică 

Tabel nr.26- Servicii şi infrastructură educaţională 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                       AN 

Categorie 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Unități de învățământ  1 1 1 1 1 1 

Școli din învățământul primar și gimnazial (inclusiv 

special) 
1 1 1 1 1 1 

Copii înscriși în grădinițe 45 46 41 47 39 37 

Elevi înscriși – TOTAL 155 147 148 152 130 125 

Elevi înscriși în învățământul primar (inclusiv special) 83 80 82 83 69 68 

Elevi înscriși în învățământ gimnazial (inclusiv special) 72 67 66 69 61 57 

Absolvenți – TOTAL 19 13 18 22 14 13 

Absolvenți în învățământul gimnazial (inclusiv special) 19 13 18 22 14 13 

Personal didactic – TOTAL 15 14 13 13 14 13 

Personal didactic în învățământul preșcolar  2 2 2 2 2 2 

Personal didactic în învățământul primar și gimnazial 

(inclusiv special) 
13 12 11 11 12 11 

Personal didactic în învățământul primar (inclusiv 

special) 
5 6 6 6 6 6 

Personal didactic în învățământ gimnazial (inclusiv 

special) 
8 6 5 5 6 5 

Săli de clasă și cabinete școlare 3 7 7 7 7 7 

Laboratoare școlare 1 1 1 1 1 1 

PC- TOTAL 18 18 18 18 18 18 

 Unitatea şcolară- reprezintă unitatea administrativă de învăţământ cu personalitate 

juridică, înscrisă în Nomenclatorul Naţional SIRUES, în care funcţionează unul sau mai multe 

niveluri educaţionale, având o conducere unică; se înregistrează situaţia existentă la începutul 

anului şcolar (universitar). Sunt considerate unităţi de învăţământ: creşele, gradiniţele de copii, 

şcolile primare şi gimnaziale; şcolile speciale primare şi gimnaziale; liceele; grupurile şcolare (în 

cadrul cărora funcţionează mai multe niveluri de educaţie), şcolile de arte şi meserii 

(profesionale), de maiştri, postliceale, instituţiile de învăţământ universitar. 

 La nivelul comunei Malu cu Flori funcţionează o unitate de învăţământ (primar şi 

gimnazial) în intervalul de timp analiza 2014-2019. Un număr maxim de 47 de copii au fost 

înscrişi în grădiniţă în anul 2017, iar numărul minim de copii a fost atins în anul 2019, 37 de 

copii. În ceea ce priveşte numărul total de elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial, 

acesta a fost de 155 în anul 2014, ajungând la 125 în anul 2019, înregistrându-se un trend 

descendent.  
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 Atât în învăţământul preşcolar, cât şi în cel primar şi gimnazial, în anul 2014 îşi 

desfăşurau activitatea 15 cadre didactice, iar din cauza numărului aflat în scădere de elevi, 

acestea au ajuns la 13 în anul 2019. 

 De asemenea, în anul 2014 existau 3 săli de clasă şi cabinet şcolare, iar din anul 2015 

până în anul 2019 numărul acestora a fost de 7. Pe parcursul celor 6 ani au fost înregistrate 18 

PC-uri şi un laborator şcolar. 

 

Grafic nr.19- Servicii şi infrastructură educaţională 
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Servicii şi infrastructură turistică 

 Turismul rural nu are ca unică dimensiune localizarea în spaţiul rural ci are implicit 

dimensiuni culturale, tradiţionale, agricole şi ecologice, fiind reprezentat de componente precum: 

agroturism, ecoturism, turism ecumenic şi turism de agrement în contextul specificităţii locale. 

 Malu cu Flori poate constitui o destinație ideală pentru turiștii care caută un loc liniștit, cu 

un peisaj minunat, unde se pot bucura de frumusețile naturii. 

 Comuna constituie punctul de plecare spre numeroase obiective turistice: Cetățuia Negru 

Vodă, Mănăstirea Nămăiești, Casa Memorială George Topârceanu, Mausoleul de la Mateiaș, 

Curtea Domnească din Târgoviște cu Turnul Chindiei, Castrul roman Jidava din Câmpulung 

Muscel, Biserica din lemn din Mesteacăn, Cheile Dâmboviței, Cheile Dâmbovicioarei, Peștera 

Dâmbovicioara și altele. 

 De asemenea, Malu cu Flori dispune de o Bază Sportivă – un loc ideal în care mișcarea și 

relaxarea se îmbină perfect, atât pentru locuitori, cât și  pentru turiști și care oferă posibilitatea de 

a juca fotbal și nu numai, ziua sau noaptea, fiind iluminat cu nocturnă. Este un proiect realizat 

prin O.G. nr. 7/2006, privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze 

sportive din spaţiul rural. Terenul are o suprafață sintetică de joc – gazon sintetic de iarba de 800 

mp, cu pardoseli din beton B300 armat. 

 Pentru dezvoltarea turismului în cadrul comunei Malu cu Flori, se urmărește realizarea 

obiectivelor specifice, și anume: 

 extinderea rețelei de canalizare; 

 extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă; 

 modernizarea drumurilor comunale, agricole și a străzilor interne, pentru a facilita 

accesul la obiectivele turistice; 

 reabilitarea și dotarea centrului istoric și monumentelor istorice; 

 construcția unei mănăstiri; 

 construcția unui centru de agrement, care să cuprindă: piscină, loc de joacă pentru copii, 

teren amenajat în aer liber pentru odihnă, picnic; 

 construcția unei săli de sport; 

 construcția unor pensiuni turistice și agroturistice. 
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i) Dezvoltare şi guvernanţă locală 

Comuna Malu cu Flori este reprezentată de următoarele instituții locale:  

 Primăria şi Consiliul Local Malu cu Flori;  

 Școala Gimnazială Malu cu Flori; 

 Grădiniţa Malu cu Flori; 

 Căminul Cultural al comunei Malu cu Flori şi Biblioteca;  

 Dispensarul uman al comunei Malu cu Flori; 

 Postul de poliţie Malu cu Flori; 

 Oficiul Poştal Malu cu Flori. 

Intravilanul existent este cel aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Malu 

cu Flori nr.23/24.05.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului 

Local de Urbanism.  

Suprafața totală cuprinsă în limitele intravilanului existent este de 551 ha.  

 

Zone funcționale – clădiri, locuințe și unități locuite din necesitate 

            Zona  pentru  locuințe  și  funcțiuni  complementare  este  constituită  din  locuințe 

individuale pe lot, cu regim de înălțime predominant parter. 

 

Tabel nr.27- Zone funcţionale la nivelul anului 2019 

 

Numărul 

clădirilor 

Numărul 

locuinţelor 

Numărul 

camerelor 

Suprafata 

camerelor (mp) 

Număr unităţi 

locuite din 

necesitate 

1372 1372 4272 65087 1372 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Dâmboviţa 2019 

 La nivelul anului 2019, la nivelul comunei Malu cu Flori au fost înregistrate un număr de 

1372 clădiri, tot acelaşi număr de locuinţe şi unităţi locuite din necesitate, 4272 camere şi o 

suprafaţă de 65087 mp camere. 
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Grafic nr.20- Zone funcţionale 
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Tabel nr.28- Ritmul de construire (autorizații emise în intervalul de timp 2015 – 2019) 

An 2015 2016 2017 2018 2019  

Indicator Locuinţe 

noi 

Locuinţe 

noi 

Locuinţe 

noi 

Locuinţe 

noi 

Locuinţe 

noi 

TOTAL: 

Număr 4 14 6 4 4 32 

 Extinderi 

locuinţe 

Extinderi 

locuinţe 

Extinderi 

locuinţe 

Extinderi 

locuinţe 

Extinderi 

locuinţe 

TOTAL: 

Număr 2 1 1 4 3 11 

 Anexe Anexe Anexe Anexe Anexe TOTAL: 

Număr 7 5 4 5 1 22 

 Ritmul de construire de locuinţe, extinderi locuinţe şi anexe cunoaşte valori diferite de la 

an la an. Dintr-un număr total de 32 de locuinţe noi, în anii 2015, 2018 şi 2019 au fost emise  4 

autorizaţii, în anul 2016 14 autorizaţii şi în anul 2017 6 autorizaţii. Dintr-un total de 11 extinderi 

de locuinţe în anii 2016 şi 2017 a fost emisă câte o autorizaţie, în anul 2015 2 autorizaţii, în anul 

2018 4 autorizaţii, iar în anul 2019 3 autorizaţii. Din totalul de 22 de anexe, în anul 2015 a fost 

emis cel mai mare număr de autorizaţii, respectiv 7, iar în anul 2019 cel mai mic număr de 

autorizaţii şi anume 1. În anul 2017 au fost emise 4 autorizaţii, iar în anul 2018 5 autorizaţii. 

În mare parte locuințele existente sunt executate din zidărie de cărămidă, iar anexele 

gospodărești sunt realizate din beton sau lemn. 

 

Grafic nr.21- Ritmul de construire (autorizații emise în intervalul de timp 2015 – 

2019) 
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Dotarea edilitară a Comunei Malu cu Flori este reprezentată de:  

 sistemul de drumuri comunale și de interes local;  

 sistemul de alimentare cu apă potabilă;  

 sistemul de canalizare;  

 sistemul de iluminat public. 

Rețeaua de drumuri și străzi 

Zona pentru căi de comunicație și transport rutier este reprezentată de drumul județean 

DJ 724, drumuri comunale, drumuri de exploatare și străzi, cu toate amenajările aferente. 

Accesibilitatea la căile de transport reprezintă un indicator foarte important în aprecierea 

posibilităților de dezvoltare economico-socială a localităților rurale. 

Accesul direct la o infrastructură rutieră corespunzătoare, asigură premisele dezvoltării 

unor activități economice, facilitează accesul populației la locurile de muncă și satisfacerea 

anumitor servicii. 

Comuna Malu cu Flori este străbătută de următoarea rețea de drumuri județene și 

naționale: 

- DJ 724 Malu cu Flori (DN 72A) - Valea Largă - Pucheni, 3 km; 

- DN 72A Târgoviște – Câmpulung, 4 km. 

Legătura între drumuri se realizează cu ușurință, satul Malu cu Flori și jumătate din satul 

Capu Coastei sunt contopite pe malul drept al Dâmboviței, iar satele Micloșanii Mici, 

Micloșanii Mari, jumătate din Capu Coastei și Copăceni, se află pe malul stâng al Dâmboviței.  

Astfel, din totalul de 606.260 km de drumuri comunale din județul Dâmbovița, comuna 

Malu cu Flori beneficiază de aproximativ 40 km. Lungimea totală a rețelei de drumuri județene 

din Dâmbovița este de 809.138 km, însumând 52 de dumuri județene, printre care se numără și 

DJ 724. 

DN 72A face legătura cu orașul Câmpulung - Muscel și municipiul Târgoviște, 

facilitând astfel locuitorilor comunei naveta către acestă destinație, dar și către orașele aflate în 

apropierea acestuia. 

În interiorul satelor, accesibilitatea se face printr-o serie de drumuri secundare. 
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Sistemul de alimentare cu apă potabilă are o lungime totală a conductelor de distribuţie 

de 67 km. La sistemul de alimentare cu apă potabilă sunt branșate 790 de gospodării, ce au 

contract încheiat cu administratorul sistemului. 

 În comună există rețea de alimentare cu apă în satele Malu cu Flori, Micloșanii Mici și 

Capu Coastei, investiția este realizată prin SAPARD și exploatată de operatorul regional S,C, 

Compania de Apă Târgoviște Dambovița SA. 

Pentru asigurarea alimentării cu apă a satelor Malu cu Flori, Micloșanii Mici și Capu 

Coastei, s-a executat un sistem de alimentare cu apă care cuprinde: 

• Captare 

• Conducta de aducțiune 

• Rezervor de înmagazinare 

• Stație de clorinare 

• Grup de exploatare 

• Rețele de distribuție 

• Utilități 

Captarea apei se realizează prin două foraje executate la adâncimea de 6 m Dn, ce asigură 

un debit de 8,0 l/s. 

Amplasametul forajelor este în vecinătatea celor două gospodării de apă, în punctul 

“Lunca”, la ieșirea din comuna Malu cu Flori spre Câmpulung, județul Argeș, între DN 72 și râul 

Dâmbovița. Puțurile sunt prevăzute cu cabine având dimensiunile 3,0 x 2,50 m, în care sunt 

amplasate pompele care trimit apa captată într-un rezervor de înmagazinare de 300 mc. 

Conducta de aducțiune între puțuri și rezervor este din oțel, având dimensiunile de Ø 100 

mm până la intersecția cu cel de-al doilea puț și Ø 150 mm de la intersecție până la rezervorul de 

300 mc. Lungimile conductei de aducțiune sunt: 

•puțul 1 – intersecție = 50 m cu Ø 100 mm; 

•puțul 2 – intersecție = 50 m cu Ø 100 mm; 

•intersecție – rezervor nr. 1 = 2.900 m cu Ø 150 mm; 

•stația de repompare nr. 1 – rezervor nr. 2 = 2.530 m cu Ø 125 mm. 
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Sistemul de canalizare  

În comuna Malu cu Flori a fost implementat proiectul „Înființare sistem de canalizare și 

extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Malu cu Flori, județul Dâmbovița” prin 

Administrația Fondului pentru Mediu – „Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme 

integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare”, rețea de canalizare 

și epurare a apelor uzate menajere în satele Malu cu Flori, Micloșanii Mici și Capu Coastei. 

Pentru aceasta, au fost executate următoarele lucrări: o stație de epurare amplasată în 

satul Capu Coastei și rețea de canalizare a apelor uzate menajere, gravitațională, de tip separativ, 

formată dintr-un sistem de canale și construcții accesorii (cămine de vizitare, stații de pompare 

ape uzate, canal deversor, gură de vărsare). 

Rețeaua de canalizare are lungimea L = 7.429 m și are următoarele diametre: Dn 250 

mm, îmbinate etanș cu  inele de cauciuc. 

- 7213 ml – conducte de canalizare gravitațională, executată din tuburi de PVC KG Dn 

250 mm, îmbinate etanș cu inele de cauciuc; 

- 216 ml – conducte de canalizare sub presiune, executată din tuburi PEHD PE100 Dn 

125 mm, îmbinate prin sudură cap la cap; 

Adâncimea de pozare: h = 1,50m÷3,40 m Panta canalului: min 3‰. 

Cămine de vizitare: 201 buc. Stații de pompare ape uzate: 

- SPAU 1 – DJ 724, Micloșanii Mici 

- SPAU 2 – supratraversare râu Dâmbovița 

- SPAU 3 – supratraversare pârâu Valea Largă. 

Subtraversări: 7,1 DN72A, 6 DJ724. Racorduri până la limita de proprietate: 

- Număr racorduri – 360 

- Lungime medie racorduri 3-3,5 m 

- Diametrul canalului: tub PVC, Dext 160 mm 

- Adâncimea de pozare: h=1,5 m 

- Execuție: tub PVC neplastifiat, îmbinate cu mufă și inele de cauciuc. 

Stație de epurare 

Stația de epurare este dimensionată pentru întreaga populație luând în calcul și viitoarele 

dezvoltări zonale, respectiv pentru un număr de aproximativ 12000 locuitori. 
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Stația are o linie de tratare care va asigura o exploatare eficientă din punct de vedere 

economic. 

 

Sistemul de iluminat public are o lungime de 42 km. În anul 2018 a fost derulat şi 

implementat proiectul “Extinderea şi îmbunăţăţirea reţelei publice de iluminat cu eficienţă 

energetică ridicată prin tehnologii noi- LED pe străzile DN 72A, DJ 724, DC 125 B, DC 30, DC 

123, comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa”, realizat prin intermediul AFIR. Principalele 

lucrări ce au fost cuprinse în proiect au presupus demontarea aparatelor de iluminat existente 

inclusiv dispozitivele de fixare pe stâlp şi montarea unui număr de 282 aparate de iluminat 

stradal cu LED de putere 54 W pe străzile mai sus menţionate. 

 De asemenea, la începutul anului 2021 a fost semnat contractul de finanţare pentru 

realizarea proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public pentru reducerea consumului 

de energie electrică şi a emisiilor de CO2 prin montare aparate de iluminat stradal cu LED şi 

instalare sisteme de dimare în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa”, proiect finanţat prin 

Administraţia Fondului pentru Mediu. Acesta a presupus demontarea unui număr de 418 aparate 

de iluminat existente cu consum mare de energie şi instalarea unor aparate de iluminat proiectate 

echipate cu LED-uri şi driver dimabil, în număr de 418. 

 

 Pe raza Comunei Malu cu Flori mai sunt oferite următoarele servicii: telefonie fixă, TV 

prin cablu şi Internet. 
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j. Bilanţul investiţiilor întreprinse în teritoriu 

 

În localităţile Malu cu Flori au fost implementate sau se află în curs de implementare o 

serie de proiecte cu finanţare din fonduri guvernamentale şi/sau locale. Principalele domenii de 

adresare ale acestora sunt infrastructura rutieră, infrastructura din domeniul educaţiei şi recreerii 

după cum urmează: 

 

Proiecte realizate cu finanţări alocate prin: 

Denumirea 

investiţiei 

Sursa de 

finanţare 

Valoare totală 

proiect 

-lei- 

Valoare 

decontată 

-lei- 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Extindere reţea de 

alimentare cu apă în 

comuna Malu cu 

Flori, judeţul 

Dâmboviţa 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Administraţiei 

Publice 

 O.G. 28 

4.781.346  4.781.346  S.C. Potential 

Cons S.R.L. 

 

Anul obţinerii finanţării: 2015 

Detalii proiect: 

 Prin prezentul obiectiv s-a propus extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna 

Malu cu Flori pentru asigurarea necesarului de apă potabilă aferent locuitorilor 

Comunei Malu cu Flori. Proiectul a fost finalizat şi plătit în anul 2014, iar în anul 2016 

a fost realizată recepţia la finalizarea lucrărilor. 
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Denumirea 

investiţiei 

Sursa de 

finanţare 

Valoare totală 

proiect 

Valoare 

decontată 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Renovare, 

modernizare şi 

dotare Cămin 

Cultural Malu cu 

Flori, judeţul 

Dâmboviţa 

Compania 

Naţională de 

Investiţii 

2.024.061lei 2.024.061 lei S.C. Olt Proiect- 

Slatina 

S.R.L../S.C. Elit 

Full Construct 

S.R.L. 

 

 

Muzeul ce se regăseşte în incinta Căminului Cultural                   Eveniment realizat în anul 2020 

 

Anul obţinerii finanţării:  

Detalii proiect: 

 În prezent, comuna Malu cu Flori dispune de un Cămin Cultural, în cadrul căruia pot fi 

găzduite diferite evenimente şi programe artistice. De asemenea, căminul are în dotare 

o bibliotecă şi un muzeu ce cuprinde costume tradiţionale, obiecte vechi de uz caznic 

(ladă de zestre, război, vârtelniţă etc.), bancnote vechi şi diverse piese de mobilier, care 

au fost strânse şi întreţinute cu multă trudă. 
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Denumirea 

investiţiei 

Sursa de 

finanţare 

Valoare totală 

proiect 

Valoare 

decontată 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Modernizare 

drumuri de 

exploatare agricolă 

în comuna Malu cu 

Flori, judeţul 

Dâmboviţa  

Agenţia pentru 

Finanţarea 

Investiţiilor 

Rurale 

(Măsura 1.2.5.) 

4.522.346 lei 4.488.346 lei S.C. Building 

Design 2000 

S.R.L/S.C. 

Gecor S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lucrări recepţionate în anul 2017 

Anul obţinerii finanţării: 2012 

Detalii proiect: 

 În cadrul acestui proiect au fost modernizate drumuri de exploatare agricolă (drum ce 

face legătura între Capu Coastei şi Malu cu Flori) cu o lungime totală de 4937 m. Acest 

proiect a fost blocat în anul 2015 pe teme de neconcordanţă între beneficiar şi 

constructor , însă lucrările au fost reluate în 2016 şi recepţionate în 2017. S-a urmărit 

creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea aprovizionării cu input-uri şi o 

mai bună valorificare a produselor rezultate, precum şi ameliorarea calităţii mediului şi 

diminuarea surselor de poluare.  
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Denumirea 

investiţiei 

Sursa de 

finanţare 

Valoare totală 

proiect 

Valoare 

decontată 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Investiţii privind 

lucrări de refacere 

şi modernizare a 

infrastructurii 

rutiere afectate de 

inundaţii din anul 

2010, în comuna 

Malu cu Flori, 

judeţul Dâmboviţa  

Agenţia pentru 

Finanţarea 

Investiţiilor 

Rurale 

(Măsura 3.2.2.) 

5.881.152 lei 5.881.152 lei S.C. Building 

Design  2000 

SRL/ S.C 

Ratelen 

Construct S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect finalizat 

Anul obţinerii finanţării: 2012 

Detalii proiect: 

 Au fost refăcuţi şi modernizaţi 7,0 km de drumuri, 5,5 km ȋn satul Malu cu Flori si 1,5 

km ȋn satul Capu Coastei. La începutul anului 2016 acest proiect era executat în procent 

de 90%, iar în toamna anului 2016 lucrările au fost finalizate, plătite si recepţionate. 

Obiectivul principal al proiectului a fost reabilitarea drumurilor comunale DC 30 km 

0+000-km 1+500 afectate de inundaţii în anul 2010, iar ca şi rezultat obţinut 

menţionăm îmbunătăţire gradului de dezvoltare economică a localităţii, a condiţiilor de 

viaţă ale populaţiei şi stoparea unor fenomene de calamitate naturală. 
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Denumirea 

investiţiei 

Sursa de 

finanţare 

Valoare totală 

proiect 

Valoare decontată Denumire 

proiectant/ 

executant 

Înfiinţare sistem de 

canalizare şi 

extindere reţea de 

alimentare cu apă 

în comuna Malu cu 

Flori 

Administraţia 

Fondului pentru 

Mediu 

5.644.245 lei B.L. 1.078.925 lei 

AFM 4.565.320 

lei 

S.C. Rotaco 

S.A./ S.C. 

Ratelen 

Construct 

S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proiect finalizat 

Anul obţinerii finanţării: 2011 

Detalii proiect: 

 Obiectivele principale urmărite în cadrul acestui proiect sunt: accesul populaţiei la un 

sistem centralizat de canalizare menajeră; implementarea rapidă şi corectă a 

programelor naţionale de preventive; îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; 

creşterea calităţii vieţii; creşterea speranţei de viaţă a populaţiei, educaţia edilitară. 

Rezultatele obţinute sunt reprezentate prin extinderea reţelei de alimentare cu apă şi a 

branşamentelor ca urmare a execuţiei lucrărilor în satele Malu cu Flori, Micloşanii Mici 

şi Capu Coastei, finalizare lucrări şi instalaţii aferente staţiei de epurare, montarea 

staţiei de epurare şi a echipamentelor aferente. 
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Denumirea investiţiei Sursa de 

finanţare 

-lei- 

Valoare 

totală proiect 

-lei- 

Valoare 

decontată 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Alunecare de 

teren în 

punctul Dincă 

H.G. 

336/2018 

350.000  350.000  Expert Proiect S.R.L./ S.C. 

Limadi Serv S.R.L. 

                      Proiect finalizat 

                                                                                                      

Anul obţinerii finanţării: 2019  

Detalii proiect: 

 În primăvara anului 2017, din cauza cantităţilor de precipitaţii însemnate, pe drumul 

comunal DC 123, în punctul “Dincă” din satul Micloşanii Mici, s-a produs o alunecare 

de teren ce a afectat taluzul drumului comunal DC 123 şi conducta de aducţiune a 

rezervorului ce alimentează cu apă potabilă circa 500 de gospodării pe o lungime de 

aproximativ 50 m şi o lăţime de 10 m. Pentru punerea în siguranţă a drumului au fost 

realizate structuri de sprijin din ziduri de beton şi gabioane din piatră. 
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Denumirea 

investiţiei 

Sursa de 

finanţare 

Valoare totală 

proiect 

Valoare 

decontată 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Extinderea şi 

îmbunătăţirea reţelei 

publice de iluminat 

cu eficienţă 

energetic ridicată 

prin tehnologii noi-

LED pe străzile 

DN72A, DJ724, 

DC125B, DC30, 

DC123, Comuna 

Malu cu Flori, 

Judetul Dâmbovița 

Agenţia pentru 

Finanţarea 

Investiţiilor 

Rurale 

 

Grupul de 

Acţiune Locală 

Valea Ialomiţei 

225.000 lei 225.000 lei S.C. Sical S.R.L.   /   

Amiras C&L Impex 

S.R.L. 

 

                                        

 

 

 

 

 

                                                     Proiect finalizat 

Anul obţinerii finanţării: 2017 

Detalii proiect: 

 Principalul obiectiv al proiectului a fost modernizarea prin înlocuirea aparatelor de 

iluminat şi extinderea reţelei de iluminat. Ca urmare a realizării investiţiei se aduce un 

plus de valoare comunităţii locale prin caracterul inovativ şi impactul economic, social 

şi natural (reducerea poluării mediului prin reducerea consumului de energie electrică. 

Astfel, au fost modernizate prin înlocuirea aparatelor de iluminat existente un număr de 

282 bucăţi aparate de iluminat LED de 54 W şi 36 W. 
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Denumirea 

investiţiei 

Sursa de 

finanţare 

Valoare totală 

proiect 

-Euro- 

Valoare 

decontată 

-Euro- 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

WiFi4EU- 

Promovarea 

conectivităţii la 

internet în 

comunităţile 

locale 

Agenţia 

Executivă pentru 

Inovare şi Reţele 

(INEA) 

15.000 15.000 IT Construction 

Security Service 

S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect finalizat 

Anul obţinerii finanţării: 2020  

Detalii proiect: 

 Comuna Malu cu Flori a fost desemnată câştigătoarea unui voucher în valoare de 

15.000 de Euro în urma apelului nr.4 din cadrul programului internaţional WiFi4EU. 

Acesta presupune instalarea reţelei de Internet tip WiFi in diferite puncte centrale din 

comună. Acest lucru va contribui la o mai bună integrare pe piaţa digitală, va oferi 

utilizatorilor acces gratuit la Internet şi va creşte gradul de alfabetizare digitală. 
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Denumirea 

investiţiei 

Sursa de 

finanţare 

Valoare totală 

proiect 

-lei- 

Valoare 

decontată 

-lei- 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Lucrări 

sistematice de 

cadastru în 

comuna Malu cu 

Flori 

Oficiul de 

Cadastru şi 

Publicitate 

Imobiliată 

100.000 100.000 S.C. Luf Cad 

S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect finalizat 

 

Anul obţinerii finanţării: 2019 

Detalii proiect: 

 În cadrul acestui obiectiv vor fi realizate lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor 

în diferite sectoare cadastrale aparţinând UAT Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa în 

vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. 
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Proiecte în curs de realizare cu finanţări alocate prin: 

Denumire 

obiectiv 

Sursa de 

finanţare 

Valoarea 

totală 

-lei- 

Valoare 

decontată 

-lei- 

Valoare 

necesară 

finalizare 

-lei- 

Stadiu fizic Denumire 

proiectant/ 

executant 

Asfaltare 

drumuri locale 

în comuna 

Malu cu Flori 

(Asociere 3 

km ) 

Buget 

C.J. 50% 

Buget 

C.L.50% 

 

3.139.098,07 

1.287.271,12 

 

244.109,78 

344.557,73 

 

1.325.439,26 

 

1 km 

realizat 

2016 

1,5 km 

după 2016 

67% 

 

S.C. Building 

S.R.L./S.C 

Chirulli SRL 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect în derulare 

Anul obţinerii finanţării: 2012 

Detalii proiect: 

 Acest proiect se derulează în asociere cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa prin realizarea 

modernizării străzilor: Distilăriei, Păişeşti, Pârlitură şi la Iosif Dorin. Până în anul 2016 

a fost realizat 1 km de drum, iar până în prezent sunt realizaţi 2,5 km, urmând ca ȋn 

urmatorul interval de timp sa executam lucrări şi pe ultima stradă din proiect (la Iosif 

Dorin). 

 



98 
 

Denumire 

obiectiv 

Sursa de 

finanţare 

Valoarea 

totală 

-lei- 

Valoare 

decontată 

-lei- 

Valoare 

necesară 

finalizare 

-lei- 

Stadiu 

fizic 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Modernizare 

drumuri 

comunale în 

comuna Malu 

cu Flori, (8,2 

km) 

Programul 

Naţional 

de 

Dezvoltare 

Locală 1 

6.403.639,01 5.109.794,66 1.293.844,35 74% S.C. 

Building./ 

S.C Group 

Concif 

S.R.L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect în curs de finalizare 

 

Anul obţinerii finanţării: 2016 

Detalii proiect: 

 În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală I (P.N.D.L.1) au fost propuşi spre 

modernizare 8,2 km de drum. S-a urmărit îmbunătăţirea condiţiilor de transport pentru 

bunuri şi personae, asigurarea accesibilităţii înspre şi dinspre drumul judeţean şi 

naţional, îmbunătăţirea calităţii mediului prin asigurarea scurgerii apelor pluviale în 

lungul şanţurilor în condiţii cât mai bune. 
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Denumire 

obiectiv 

Sursa de 

finanţare 

Valoarea 

totală 

-lei- 

Valoare 

decontată 

-lei- 

Valoare 

necesară 

finalizare 

-lei- 

Stadiu 

fizic 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Îmbunătăţirea 

reţelei de 

drum de 

interes local în 

comuna Malu 

cu Flori, 

judeţul 

Dâmboviţa (4 

km) 

Programul 

Naţional 

de 

Dezvoltare 

Locală 2 

5.453.886,14 2.198.521,43 3.254.914,71 56% S.C. Search 

Corporation 

New Project 

S.R.L./ 

Asocierea 

S.C Group 

Concif 

S.R.L. şi 

S.C. Ratelen 

Constrct 

S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect în derulare 

Anul obţinerii finanţării: 2017 

Detalii proiect: 

 Drumul propus spre modernizare este DC 123 Micloşanii Mici-Copăceni, cu o lungime 

de 4000 m, fiind accesat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală II 

(P.N.D.L.II). Prin intermediul acestui proiect populaţia deservită va fi din satele 

Micloşanii Mici şi Copăceni. Odată cu finalizarea acestui obiectiv, precum a celui de 

“Modernizare a drumurilor comunale din comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa” 
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vor fi asfaltate în procent de 90% drumurile aferente satelor Micloşanii Mici şi 

Copăceni. 

Denumire 

obiectiv 

Sursa de 

finanţare 

Valoarea 

totală 

-lei 

Valoare 

decontată 

Valoare 

necesară 

finalizare 

Stadiu 

fizic 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Asfaltare 

drumuri 

locale satul 

Micloşanii 

Mari, în 

comuna 

Malu cu 

Flori, 

judeţul 

Dâmboviţa 

Consiliul 

Judeţean 

Dâmboviţa  

 

Buget 

local  

4.436.639,88 - 4.436.639,88 D.A.L.I. S.C. Search 

Corporation 

New Project 

S.R.L./_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect aflat în implementare 

Anul obţinerii finanţării: 2018  

Detalii proiect: 

 Drumurile ce fac obiectul acestei investiţii au o lungime de 4 km. Principalul avantaj 

obţinut în urma realizării proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă la nivelul 

localităţii Malu cu Flori, prin mărirea fluidităţii traficului, creşterea nivelului de 

siguranţă a cetăţenilor şi protecţia infrastructurii. Astfel, se creează două mari avantaje: 
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siguranţă în infrastructură şi evoluţie socio-economică. Necesitatea investiţiei este de 

maximă urgenţă, datorită faptului că este singurul sat din comună cu drumuri 

neasfaltate. 

Denumire 

obiectiv 

Sursa de 

finanţare 

Valoarea 

totală 

-lei 

Valoare 

decontată 

-lei- 

Valoare 

necesară 

finalizare 

-lei- 

Stadiu 

fizic 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Modernizare 

infrastructură 

rutieră pe 

drumurile 

comunale din 

satele Malu cu 

Flori, Capu 

Coastei, 

Micloşanii 

Mici, 

Copăceni, 

comuna Malu 

cu Flori, 

judeţul 

Dâmboviţa 

Compania 

Naţională 

de 

Investiţii 

3.255.840 - 3.255.840 Obiectiv 

introdus 

pe lista de 

sinteză 

- 

 

 

Anul obţinerii finanţării: 2020 

Detalii proiect: 

 Acesta este proiectul ce poate închide în proporţie de 95% asfaltarea în Comuna Malu 

cu Flori si este o completare a drumurilor care din anumite motive nu au fost cuprinse 

in investiţiile anterioare: Sat Malu cu Flori la Gică Ivaşcu, la Vâlcu Vasilica, la Damian 

Diaconescu, la Vasilica Stefănescu, la Ghiţă Floarea, la Bulancea Lili, Sat Capu Coastei 

la Pechea Mioara, la Pătru Gigi, la Joiţaru Ciprian, la Popescu Neluş, la Bumbănac 

Ovidiu, la Joiţaru Gabriel, la Marin Ana, la Necula Domniţa, la Voicilă Nae, Sat 

Miclosanii Mici uliţa Morii, la Vintileşti, la Greculescu, la Sfetcu, la Istrătescu, la 

Simion Doru, la Rogojină, la Voicilă Ilie, Sat Copăceni uliţa Chiţa Viorel. 
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Denumire 

obiectiv 

Sursa de 

finanţare 

Valoarea 

totală 

-lei- 

Valoare 

decontată 

-lei- 

Valoare 

necesară 

finalizare 

-lei- 

Stadiu 

fizic 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Modernizare, 

extindere şi 

dotare Şcoală 

Malu cu Flori, 

din satul Malu 

cu Flori, în 

comuna Malu 

cu Flori, 

judeţul 

Dâmboviţa 

P.O.R. 

Axa 

prioritară 

10.1. 

 

5.454.536,09 - 5.454.536,09 Licitaţie - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect aflat în derulare 

Anul obţinerii finanţării: 2021 

Detalii proiect: 

 Modernizarea, extinderea şi dotarea şcolii din comuna Malu cu Flori este un obiectiv 

deosebit de important. Situaţia actuală prezintă o serie de probleme cu care se confruntă 

atât elevii, cât şi cadrele didactice, din cauza faptului că se învaţă în două schimburi în 

4 săli de clasă plus cancelaria, care este improvizată pe holul de la intrare. Contractul 

de finanţare a fost semnat pe data de 19.03.2021, iar în momentul de faţă proiectul se 

află în faza de licitaţie. 
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Denumire 

obiectiv 

Sursa de 

finanţare 

Valoarea 

totală 

-Euro- 

 

Valoare 

decontată 

Valoare 

necesară 

finalizare 

-Euro- 

Stadiu fizic Denumire 

proiectant/ 

executant 

Extindere 

reţea de 

alimentare 

cu apă şi 

canalizare 

(3 km apă; 

15 km 

canalizare) 

Programul 

Operaţional 

Infrastructura 

Mare 

998.026 - 17.629 S.F. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proiect aflat în derulare 

Anul obţinerii finanţării: 2017 

Detalii proiect: 

 Pentru asigurarea necesarului de apă potabilă şi canalizare ȋn toata localitatea, prin 

intermediul acestui obiectiv se doreşte aducerea reţelelor de apă potabilă pe 6 străzi din 

satul Malu cu Flori, a unor conducte de aducţiune, cu 4 staţii de hidrofor, precum şi o 

extindere a reţelelor de canalizare pe 23 de străzi din satul Malu cu Flori. Acest proiect 

este accesat în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare. (P.O.I.M.) 
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Denumire 

obiectiv 

Sursa de 

finanţare 

Valoarea 

totală 

-lei- 

 

Valoare 

decontată 

-lei- 

Valoare 

necesară 

finalizare 

-lei- 

Stadiu 

fizic 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Modernizarea 

sistemului de 

iluminat public 

pentru reducerea 

consumului de 

energie electrică 

şi a emisiilor de 

CO2 prin 

montare aparate 

de iluminat 

stradal cu LED 

şi instalare 

sisteme de 

dimare în 

comuna Malu cu 

Flori, judeţul 

Dâmboviţa 

Administraţia 

Fondului 

pentru Mediu 

566.837,12 - 66.837,12 98% S.C. Sical 

S.R.L.   /   

Amiras 

C&L 

Impex 

S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect aflat în derulare 

Anul obţinerii finanţării: 2020 

Detalii proiect: 

 Prin intermediul acestui obiectiv se urmăreşte înlocuirea aparatelor de iluminat 

existente cu consum mare de energie cu aparate de iluminat stradale tehnologice LED 

cu driver dimabil cu putere 20W, lucru ce va permite reglarea fluxului luminos la 

nivelul întregului obiectiv de investiţii. 
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Denumire 

obiectiv 

Sursa de 

finanţare 

Valoarea 

totală 

-lei- 

 

Valoare 

decontată 

-lei- 

Valoare 

necesară 

finalizare 

-lei- 

Stadiu 

fizic 

Denumire 

proiectant/ 

executant 

Reabilitare, 

modernizare şi 

dotare 

Dispensar 

medical uman, 

sat Malu cu 

Flori, comuna 

Malu cu Flori, 

judeţul 

Dâmboviţa 

Compania 

Naţională 

de 

Investiţii 

4.414.775,82 - - Obiectiv 

introdus 

pe lista de 

sinteză 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect aflat în derulare 

Anul obţinerii finanţării: 2020 

Detalii proiect: 

 

     În data de 02.11.2020, obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar 

medical uman, sat Malu cu Flori, comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa” a fost introdus pe 

lista sinteză a subprogramului “Unităţi sanitare” aprobată prin Ordinul M.L.P.D.A. 

nr.3739/03.09.2020. Dispensarul din Malu cu Flori este în present singura unitate sanitară umană 

multidiscipinară din comuna Malu cu Flori. Acesta nu dispune de condiţii şi dotări 

corespunzătoare, conform cerinţelor impuse în acest domeniu. Investiţia propusă urmareşte 

îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei rezidente în comună şi ridicarea sistemului medical 

la nivelul de servicii corespunzătoare. 
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k) Studierea profilului socio-economic al comunităţii locale 

 În ceea ce privește studierea profilului socio-economic, pe raza Comunei Malu cu Flori  

s-a realizat o anchetă staistică, ce a avut ca obiectiv aplicarea a 65 de chestionare. Cercetarea a 

fost una descriptivă și aplicativă de tip sondaj cu operator. Ca instrument de culegere al 

informațiilor am ales utilizarea chestionarului. Chestionarul a cuprins un număr de 30 întrebări, 

vizând mai multe aspecte ale Comunei Malu cu Flori, cum ar fi: teritoriul, populația, activități 

economice, mediul, educație și învățământ, servicii medicale și asistență medicală, administrație 

si servicii publice. Colectivitatea a fost formată din locuitorii Comunei Malu cu Flori, totalitatea 

acesteia fiind de 2174 de locuitori, dintre care, 65 au răspuns chestionarului.  

 

 

Proiect: Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027 a Comunei Malu cu Flori, Judetul 

Dâmbovița 

Beneficiar:  Primăria Comunei Malu cu Flori 

Perioada de colectare a datelor:____________________________ 

 

Chestionar de identificare a potențialului și a priorităților strategice de acțiune  

pentru Strategia de Dezvoltare Locală 2021-2027 a Comunei Malu cu Flori, 

Județul Dâmbovița 

 

Nume/Prenume:_______________________________________________ 

 

I. TERITORIUL 

1. Alegeți trei lucruri care vă plac cel mai mult în localitatea Malu cu Flori?  

a) Peisajul natural 

b) Oamenii din localitate 

c) Activitatea conducerii locale 

d) Stabilitatea locului de muncă 

e) Locația de desfășurare a activităților economice realizate în localitate 

f) Condiţiile de petrecere a timpului liber 

g) Altceva  

(ce?)_________________________________________________________________ 

h) Nu îmi place nimic 

2. Alegeți trei lucruri care nu vă plac în localitatea Malu cu Flori? 

a) Starea drumurilor 

b) Starea utilităților (canalizare, apă, gaze, electricitate etc.) 

c) Nu se păstrează curăţenia 
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d) Activitatea conducerii locale 

e) Condiţii de petrecere a timpului liber 

f) Nu sunt asigurate condiții/facilități pentru valorificarea produselor locale (ex: piețe 

agro-alimentare) 

g) Nu sunt locuri de muncă bine plătite 

h) Altceva (ce ?)_________________________________________________________ 

i) Nu imi place nimic  

3. Care considerați că sunt cele mai importante trei resurse pe care se poate sprjini 

dezvoltarea viitoare a Comunei Malu cu Flori? 

a) Resurse naturale 

b) Resurse umane 

c) Resurse turistice 

d) Resurse culturale 

e) Alte resurse (care?)___________________________________________________ 

f) Nu știu 

4. Cât de mulţumit sau nemulțumit sunteţi de aspectele din tabelul de mai jos, cu 

privire la Comuna Malu cu Flori? 

 
Foarte 

mulţumit 
Mulţumit 

Nici mulţumit, 

nici 

nemulţumit 

Nemulţumit 
Foarte  

nemulţumit 
Nu știu 

Starea 

drumurilor/străzilor 
5 4 3 2 1 0 

Calitatea apei 

furnizate 
5 4 3 2 1 0 

Starea rețelei de 

canalizare 
5 4 3 2 1 0 

Aspectul spațiului 

clădirilor publice 

(școală, gradiniță, 

dispensar medical, 

etc.) 

5 4 3 2 1 0 

Suficiența spațiului 

clădirilor publice 

(școală, grădiniță, 

dispensar medical, 

etc.) 

5 4 3 2 1 0 

Calitatea serviciilor de 

poştă 
5 4 3 2 1 0 

Calitatea serviciilor de 

telefonie 
5 4 3 2 1 0 

 
Foarte 

mulţumit 
Mulţumit 

Nici mulţumit, 

nici 

nemulţumit 

Nemulţumit 
Foarte  

nemulţumit 
Nu știu 

Activitatea Primăriei  5 4 3 2 1 0 

Mijloacele de 

transport public 
5 4 3 2 1 0 
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Servicii de ordine 

publică  pentru 

siguranța cetățeanului 

5 4 3 2 1 0 

Curăţenia din 

localitate 
5 4 3 2 1 0 

Protecția mediului 

înconjurător 
5 4 3 2 1 0 

5. Care sunt primele lucruri pe care le considerați necesare în comuna 

dumneavoastră pentru recreere și petrecerea timpului liber: (se pot încercui cel 

mult TREI variante de răspuns). 

a) Ștrand 

b) Centru de tratament 

c) Sală de sport 

d) Piste pentru biciclete 

e) Spații verzi amenajate pentru plimbare 

f) Bazin de înot 

g) Casă de cultură 

h) Spații amenajate pentru jocuri (mese, șah, table, remi, etc.) 

i) Centru de distracții și divertisment 

j) Altele. 

Care?______________________________________________________________ 

 

II. ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

1. În localitatea este uşor a găsi un loc de muncă? 

a) Da, poţi găsi uşor un loc de muncă 

b) Nu, e greu a găsi un loc de muncă 

c) Nu ştiu 

2. Care este ocupația dumneavoastră? 

a) Student– răspundeți la întrebarea 3 

b) Salariat– răspundeți la întrebarea 3 

c) Zilier – răspundeți la întrebarea 3 

d) Pensionar – treceți la întrebarea 5 

e) Casnic – treceți la întrebarea  5 

f) Nu lucrez – treceți la întrebarea 5 

3. Unde vă desfășurați activitatea? 

a) Comuna Malu cu Flori    

b) Altă comună/oraș/județ/țară 

4. În ce domeniu vă desfăşuraţi activitatea? 

a) Agricultură 

b) Industrie 

c) Construcții  

d) Servicii  

e) Comerț 

f) Învăţământ 

g) Cultură  

h) Cercetare – proiectare  
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i) Sănătate 

j) Servicii publice (primărie, instituții de învățământ, poliție, etc.) 

k) Alt domeniu (care anume?)_______________________________________________ 

5. Cum considerați dezvoltarea economică a Comunei Malu cu Flori?  

a) Foarte bună 

b) Bună 

c) Nici bună, nici slabă 

d) Slabă  

e) Foarte slabă 

f) Nu știu  

6. Dacă la întrebarea 5 ați ales ca variantă de răspuns c, d sau e, care sunt motivele? 

a) Căi de acces  

b) Utilități reduse 

c) Resurse financiare insuficiente 

d) Lipsa de atractivitate a comunei 

e) Lipsa de personal calificat în instituțiile publice din comună  

f) Lipsa de interes a autorităților locale 

g) Alte motive (care sunt?):_____________________________________________ 

7. Ce activități economice credeți că ar trebui încurajate în localitate? 

a) Agricole 

b) Non-agricole (comerț, meșteșuguri, turism rural, olărit, pielărie, croitorie, etc)  

c) Industriale 

d) Crearea și dezvoltarea de IMM (micro întreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii)  

e) Altele 

(care?):___________________________________________________________ 

f) Nu știu 

8. Considerați că nivelul de trai al populației (asigurat de venituri, utilități, servicii) 

este satisfăcător? 

a) Da    

b) Într-o măsură limitată   

c) În mică măsură   

d) Nu, deloc 

e) Nu știu 

III. MEDIU 

1. Care considerați că sunt principalele 3 surse de poluare a mediului din localitate?  

a) Poluarea aerului (datorită traficului, norilor de praf de steril din zonă industrială 

limitrofă) 

b) Poluarea sonoră (zgomot produs de traficul de mașini, fabrici,etc.)  

c) Poluarea apelor curgătoare de pe teritoriul localității 

d) Poluarea datorată depozitării necontrolate a deșeurilor menajere/nemenajere.  

e) Alte surse (care sunt?):________________________________________________ 

f) Nu știu 

g) Nu sunt surse de poluare 
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IV. EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 

1. Cât de mulțumit sunteți de calitatea serviciilor oferite de: 

 

 Foarte 

mulţumit 
Mulţumit 

Nici mulţumit, 

nici 

nemulţumit 

Nemulţumit 
Foarte  

nemulţumit 
Nu știu 

Școală 5 4 3 2 1 0 

Gradiniță 5 4 3 2 1 0 

 

2. Dacă la întrebarea 1 ati ales unul din răspunsurile corespunzătoare codurilor 1, 2, 

3, care considerați că sunt cele mai importante trei probleme cu care se confruntă 

fiecare unitate de învățământ din localitate? (bifați trei probleme din răspunsurile 

de mai jos) 

 Școală Grădiniță 
Centru de zi pentru 

copii 

Calitatea slabă a activității cadrelor 

didactice 
1 1 1 

Insuficiența cadrelor didactice 2 2 2 

Condițiile fizice din cadrul instituției de 

invățământ 
3 3 3 

Insuficiența instituțiilor de învățământ 4 4 4 

Dotarea slabă a instituției de învățământ 5 5 5 

V. SERVICII MEDICALE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ  

1. Cât de mulțumit sunteți de calitatea serviciilor oferite de  

 
Foarte 

mulţumit 
Mulţumit 

Nici mulţumit, 

nici 

nemulţumit 

Nemulţumit 
Foarte  

nemulţumit 
Nu știu 

Cabinetul medical 5 4 3 2 1 0 

Farmacie 5 4 3 2 1 0 

2. Din ce cauze sunteți nemulțumiți de cabinetul medical?Numai dacă s-a ales ca 

răspuns codul 1, 2 sau 3. 

a) Calitatea slabă a serviciilor medicale 

b) Servicii medicale puține 

c) Numărul insuficient al cabinetelor medicale 

d) Dotarea slabă a cabinetelor medicale 
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e) Numărul însuficient al medicilor 

f) Alte motive (care sunt?)______________________________________________ 

 

3. Din ce cauză sunteți nemulțumiți de farmacia din localitate? Numai dacă s-a ales 

ca răspuns codul 1, 2 sau 3. 

a) Locația farmaciei 

b) Prețurile mari 

c) Medicamente puține 

d) Personalul slab pregătit 

e) Numărul mic al farmaciilor 

f) Alte motive (care sunt?)_______________________________________________ 

 

 

VI.   ADMINISTRAȚIE ȘI SERVICII PUBLICE 

1. Autorităţile din localitate fac ceea ce trebuie pentru ca oamenii să trăiască mai 

bine? 

a) Da, fac tot ce este necesar 

b) Fac destul de multe din ce ar fi necesar 

c) Fac destul de puţine din ce ar fi necesar 

d) Nu fac nimic 

e) Nu ştiu 

2. Care probleme ar trebui rezolvate pe termen scurt în comuna dumneavoastră? 

(puneti X în căsuță - un singur răspuns pe fiecare rând) 

 
Foarte 

necesar 
Necesar 

Nu este 

necesar, există 

deja 

Nu știu 

Conectarea la curent electric 3 2 1 0 

Conectarea la apă 3 2 1 0 

Conectarea la gaze 3 2 1 0 

Conectarea la canalizare 3 2 1 0 

Întreţinerea drumurilor 3 2 1 0 

 Foarte 

necesar 
Necesar 

Nu este 

necesar, există 

deja 

Nu știu 

Reconstrucția drumurilor  3 2 1 0 

Servicii de internet 3 2 1 0 

Servicii de telefonie 3 2 1 0 

Crearea de servicii publice pentru 

locuitori 

 (apă, asistență socială, pompieri, etc.) 

3 2 1 0 
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Reparaţia instituţiilor de învăţământ 3 2 1 0 

Dotarea instituţiilor de învăţământ 3 2 1 0 

Asigurarea/facilitarea unor programe 

de formare profesională a adulților 

pentru comunitatea locală (inclusiv 

înființarea în comună a unor școli de 

meserii, spefice zonei – pielării, 

tabacării, blănărie, etc.) 

3 2 1 0 

Reparaţia/modernizarea infrastructurii 

medicale 
3 2 1 0 

Dotarea instituțiilor medicale 3 2 1 0 

Înființarea de spații de recreere  3 2 1 0 

Înființarea de săli de sport 3 2 1 0 

Atragerea oamenilor de afaceri în 

localitate în vederea creării de noi 

locuri de muncă și oportunități de 

afaceri 

3 2 1 0 

Modernizarea infrastructurii turistice  3 2 1 0 

Promovarea turismului agro-rural în 

zonă 
3 2 1 0 

Crearea locurilor de muncă pentru 

tineri 
3 2 1 0 

Asigurarea ajutorului social pentru 

bătrâni și populația cu nevoi speciale 
3 2 1 0 

Salubrizarea localităţii 3 2 1 0 

Stimularea activităţii agenţilor 

economici 
3 2 1 0 

Înființarea  unei piețe agro-alimentare, 

inclusiv a unui depozit de mărfuri agro-

alimentare 

3 2 1 0 

Asigurarea condițiilor/facilităților 

pentru protejarea mediului 

înconjurător 

3 2 1 0 

 

3.Considerați că un parteneriat public-privat (Parteneriatul public exprimă o 

modalitate de cooperare între autoritatea publică şi sectorul privat, respectiv organizaţii 

neguvernamentale, asociaţii ale oamenilor de afaceri ori companii, pentru furnizarea 

unor servicii publice de calitate) ar trebui să se aplice în cadrul localității Malu cu 

Flori, pentru: 

a) Consultarea cetățenilor cu privire la problemele locale 

b) Comunicarea planurilor şi intenţiilor de a se face ceva în localitate 
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c) Mobilizarea comunității în identificarea și soluţionarea problemelor locale 

d) Asigurarea transparenței actului decizional al Primăriei 

e) Altceva (ce?)_________________________________________________________ 

f) Nu știu 

4.Consideraţi că implicarea dumneavoastră în luarea deciziilor la nivel local este:  

a) Foarte importantă 

b) Importantă 

c) Mai puţin importantă 

d) Foarte neimportantă 

e) Nu ştiu 

VII  POPULAȚIA 

1. În comună se păstrează tradițiile și obiceiurile? 

a) Da  

b) Într-o măsură limitată 

c) În mică măsură  

d) Nu, deloc 

e) Nu știu 

2. Sunteţi satisfăcut de nivelul dumneavoastră de trai? 

a) Foarte satisfăcut 

b) Satisfăcut 

c) Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut 

d) Nesatisfăcut 

e) Deloc satisfăcut 

3. Genul dumneavoastră este? 
a) Masculin 

b) Feminin  

4. Ce studii aveţi? 

a) Primare (1 – 4 clase) 

b) Gimnaziale ( 5 – 8 clase) 

c) Medii  

d) Superioare 

5. Aveţi vârsta cuprinsă între: 

a) 18 – 29 ani 

b) 30 – 39 ani 

c) 40– 49 ani 

d) 50 – 59 ani 

e) 60 – 69 ani 

f) peste 70 ani 

6. Unde locuiți? 

a) Satul Malu cu Flori 

b) Satul Capu Coastei 

c) Satul Copăceni 

d) Satul Micloşanii Mici 
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e) Satul Micloşanii Mari 

 

 Care consideraţi că sunt principalele probleme/nevoi de dezvoltare la nivelul 

localității? 

1. _________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

 

 

 Rezultatele obţinute în urma studierii profilului socio-economic 

 

Ca metodă de cercetare, ancheta pe bază de chestionar presupune recoltarea 

sistematică a unor informații despre viața psihică a unui individ sau a unui grup social, ca 

și interpretarea acestora în vederea desprinderii semnificației lor.  

Chestionarul este ,,un set de întrebări, bine organizat și structurat pentru a obține date 

cât mai exacte cu privire la o persoană sau la un grup de persoane, și ale căror 

răspunsuri sunt consemnate în scris”. 11 

Chelcea, S., (1975), defineşte chestionarul ca fiind ,,o tehnică şi, corespunzător, un 

instrument de investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări scrise şi, eventual, 

imagini grafice, ordonate logic şi psihologic, care, prin administrarea de către operatorii 

de anchetă sau prin autoadministrare, determină din partea persoanelor anchetate 

răspunsuri ce urmează a fi înregistrate în scris.” 

Folosirea științifică a acestei metode presupune parcurgerea mai multor etape: 

- stabilirea obiectivului anchetei 

- documentarea 

- formularea ipotezei 

- determinarea eșantioanelor 

- alegerea tehnicilor și redactarea chestionarului 

- pretestul (pentru a vedea dacă chestionarul a fost bine elaborat) 

- alegerea metodelor de administrare a chestionarului (prin persoane special destinate 

                                                             
11 (Havârneanu, C., 1999, p.95) 
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acestei operații sau prin autoadministrare) 

- defalcarea rezultatelor 

- analiza rezultatelor obținute în raport cu obiectivele formulate 

- redactarea raportului final de anchetă 
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a) Rezultatele obţinute în baza chestionarului aplicat online 

 Alegeți trei lucruri care vă plac cel mai mult în localitatea Malu cu Flori? 

42 de răspunsuri 

 

 Alegeți trei lucruri care nu vă plac în localitatea Malu cu Flori? 

42 de răspunsuri 

 

 Care considerați că sunt cele mai importante trei resurse pe care se poate sprjini dezvoltarea 

viitoare a Comunei Malu cu Flori? 

42 de răspunsuri 
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 Cât de mulţumit sau nemulțumit sunteţi de aspectele din tabelul de mai jos, cu privire la 

Comuna Malu cu Flori? 
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 Care sunt primele lucruri pe care le considerați necesare în comuna dumneavoastră pentru 

recreere și petrecerea timpului liber:  

42 de răspunsuri 

 

 

 În localitatea este uşor a găsi un loc de muncă? 

42 de răspunsuri 

 

 

 Care este ocupația dumneavoastră? 

42 de răspunsuri 
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 Unde vă desfășurați activitatea? 

42 de răspunsuri 

 

 

 În ce domeniu vă desfăşuraţi activitatea? 

42 de răspunsuri 
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 Cum considerați dezvoltarea economică a Comunei Malu cu Flori? 

42 de răspunsuri 

 

 
 

 Dacă la întrebarea 10 ați ales ca variantă de răspuns c, d sau e, care sunt motivele? 

29 de răspunsuri 

 

 
 

 Ce activități economice credeți că ar trebui încurajate în localitate? 

42 de răspunsuri 
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 Care considerați că sunt principalele 3 surse de poluare a mediului din localitate? 

42 de răspunsuri 

 

 

 Cât de mulțumit sunteți de calitatea serviciilor oferite de: 

  

  

 Dacă la întrebarea 14 ati ales unul din răspunsurile corespunzătoare codurilor Foarte 

nemultumit, Nemultumit, Nici nemultumit, nici mutumit, care considerați că sunt cele mai 

importante trei probleme cu care se confruntă fiecare unitate de învățământ din localitate? 
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 Cât de mulțumit sunteți de calitatea serviciilor oferite de: 

 

 

 Din ce cauze sunteți nemulțumiți de cabinetul medical?Numai dacă s-a ales ca răspuns codul 

Foarte nemultumit, Nemultumit, Nici multumit, nici nemultumit. 

11 răspunsuri 

 

 

 Din ce cauză sunteți nemulțumiți de farmacia din localitate? Numai dacă s-a ales ca răspuns 

codul Foarte nemultumit, Nemultumit, Nici multumit, nici nemultumit. 

14 răspunsuri 
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 Autorităţile din localitate fac ceea ce trebuie pentru ca oamenii să trăiască mai bine? 

42 de răspunsuri 

 
 

 Care probleme ar trebui rezolvate pe termen scurt în comuna dumneavoastră? 
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 Considerați că un parteneriat public-privat (Parteneriatul public exprimă o modalitate de 

cooperare între autoritatea publică şi sectorul privat, respectiv organizaţii neguvernamentale, 

asociaţii ale oamenilor de afaceri ori companii, pentru furnizarea unor servicii publice de 

calitate) ar trebui să se aplice în cadrul localității Malu cu Flori, pentru: 

40 de răspunsuri 
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Consideraţi că implicarea dumneavoastră în luarea deciziilor la nivel local este: 

42 de răspunsuri 

 

 

 

 În comună se păstrează tradițiile și obiceiurile? 

42 de răspunsuri 

 

 

 

 Sunteţi satisfăcut de nivelul dumneavoastră de trai? 

42 de răspunsuri 
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 Genul dumneavoastră este? 

42 de răspunsuri 

 

 
 

 Ce studii aveţi? 

42 de răspunsuri 

 
 

 Aveţi vârsta cuprinsă între: 

42 de răspunsuri 
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 Unde locuiți? 

42 de răspunsuri 

 

 
 

 Care consideraţi că sunt principalele probleme/nevoi de dezvoltare la nivelul localității? 

23 de răspunsuri 

 

 “Curatenia in primarie si in centrul comunei! 

 În primul rand ar trebuii sa aducă în comuna noastră conducta de gaz ca să se 

oprească defrișările masive ce au loc. În al doi-lea rand este necesar ca centrul sa fie 

unul exemplar cum sunt centrele din alte comune. Ar fi multe altele de spus, mai 

concret, de făcut în localitatea noastră. 

 Canalizare- Gaze-: curățenie 

 Racordarea la rețeaua națională de gaze naturale 

 Scoala drumurile si gaze naturale 

 Agroturism!! 

 Mobilizarea comunitati pentru păstrarea curateniei si curatarea Dâmboviței de deșeuri 

menajere.  

 Canalizare, renovare scoala, activități extrașcolare, locuri de munca  

 Locuri de muncă, gaze, 

 -  

 Școala... Școala...  

 Apa (problema);gaze(lipsesc); canalizare(lipseste) 

 Infrastructura si învățământul  
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 Realizare utilități (gaze,canalizare,refacere rețea alimentare apa,cea existenta este 

prost executata) 

 1. Implementarea unei strategii de dezvoltare pe termen mediu/lung 2. Selectia 

oamenilor din Consilul Local pe criterii clar stabilite, respectarea si aplicarea legii 

privind organizarea si functionarea C.L 3. Consultanta externa privind implementarea 

eficinenta a proiectelor 4. Consultarea intre localitati pentru dezvoltare comuna 5. 

Implicarea activa a cetatenilor in dezvoltarea comunei 6. Atragerea de investitii in 

Malu cu Flori 7. Promovarea Comunei Malu cu Flori 8. Completarea bugetului local 

din Fonduri Europene 

 Un spațiu de recreere la sfârșit de săptămână, un loc de joacă pentru copii și o piață 

locală unde cetățenii comunei să-și expună produsele spre vânzare. Totodată suntem 

ființe sociale și avem nevoia să ne întâlnim unii cu alții, să schimbăm două vorbe și să 

bem o bere împreună după o săptămână de muncă. Propun ca acest loc să fie acolo 

unde acum sunt parcate tirurile. 

 Toate 

 Canalizare, drumuri asfaltate,gaze... 

 Asfaltarea drumurilor. 

 Dotare și extindere scoala, conectarea la gaze, sala de sport, centru de tratament. 

 Canalizarea, apa și gazele. 

 Angajații primăriei 

  Implementare retea de canalizare, de gaze naturale si asfaltarea drumului asa cum au 

fost asfaltate drumurile si ulitele din celelalte sate ale comunei.” 
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În urma analizei chestionarului şi a graficelor prezentate, prezentăm următoarele concluzii: 

- În ceea ce priveşte lucrurile preferate ale repondenţilor, un procent de 92,9% prefer 

peisajul natural şi activitatea conducerii locale; 

- La polul opus, 66,7% dintre locuitorii comunei nu sunt mulţumiţi de starea utilităţilor şi 

de faptul că nu sunt asigurate condiţii/facilitate pentru valorificarea produselor locale, 

cum ar fi pieţele agro-alimentare; 

- Ca şi resurse naturale pe care se poate sprjini dezvoltarea  viitoare a comunei Malu cu 

Flori sunt menţionate resursele turistice (76,2%), resursele naturale (71,4%) şi resursele 

culturale (50%); 

- Mare parte a locuitorilor comunei Malu cu Flori sunt mulţumiţi de starea drumurilor, de 

calitatea apei furnizate, de suficienţa spaţiului clădirilor publice, calitatea serviciilor de 

telefonie şi activitatea serviciilor de telefonie; 

- Printre lucrurile necesare pentru recreere şi petrecere a timpului liber au fost menţionate: 

centru de distracţii si divertisment în procent de 59,5%, spaţii verzi amenajate pentru 

plimbare  în procent de 47,6%, precum şi o sală de sport şi spaţii amenajate pentru jocuri; 

- Totodată, 73,8% dintre repondenţi au spus că se găseşte foarte greu un loc de muncă în 

localitate, 81% dintre aceştia fiind salariaţi şi îşi desfăşoară activitatea în altă comună sau 

oraş, în diferite domenii precum sănătate, servicii publice, producţie, servicii de curierat, 

construcţii, agricultură etc.; 

- În ceea ce priveşte  dezvoltarea economică a comunei 33,3% dintre locuitori au răspuns 

că nu este nici bună, dar nici slabă, iar 21,4% au răspuns că este bună; 

- Accentual trebuie pus în continuare pe dezvoltarea agricolă a comunei, pe crearea şi 

dezvoltarea de IMM-uri, dar şi pe diverse activităţi nonagricole; 

- Comuna Malu cu Flori se confruntă şi cu problema poluării mediului, principalele surse 

de poluare fiind poluarea apelor curgătoare (râul Dâmboviţa), precum şi poluarea datorată 

depozitării necontrolate  a deşeurilor menajere şi nemenajere; 

- Majoritatea persoanelor sunt mulţumite de calitatea serviciilor oferite de şcoală şi 

grădiniţă, iar printre problemele cu care se confruntă unităţile de învăţământ pot fi 

menţionate insuficienţa cadrelor didactice, precum şi calitatea slabă a activităţii acestora 

şi dotarea slabă a instituţiei de învăţământ; 
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- Locuitorii sunt, de asemenea, mulţumiţi de cabinetul medical şi de farmacie, iar cei 

nemulţumiţi au menţionat ca şi probleme dotarea slabă a cabinetului medical, numărul 

insuficient al cadrelor medicale şi insuficienţa serviciilor medicale, iar în cadrul farmaciei 

preţurile mari, medicamente puţine şi personal slab pregătit; 

- Cele mai multe persoane consideră că autorităţile din localitate fac tot ce este necesar 

pentru ca oamenii să trăiască mai bine; 

- Dintre problemele care ar trebui rezolvate pe termen scurt în localitate, sunt menţionate 

ca fiind foarte necesare conectarea la gaze, la canalizare în satele în care nu există, 

reparaţia instituţiilor de învăţământ, înfiinţarea unor spaţii de recreere, crearea locurilor 

de muncă pentru tineri şi asigurarea condiţiilor pentru protejarea mediului înconjurător; 

- 47,6% din repondenţi consideră că implicarea acestora în luarea deciziilor la nivelul 

comunei este importantă 

- În cadrul comunei Malu cu Flori încă se păstrează tradiţiile şi obiceiurile; 

- Puţin mai mult de jumătate din locuitori sunt satisfăcuţi de nivelul de trai din comună; 

- Participanţii la anchetă au fost 52,4% de gen feminine, iar restul de47,6% de gen 

masculine, 73,8% având studii superioare, iar 26,2% medii; 

-  42,9% au vârstă cuprinsă între 18-29 de ani, urmaţi de cei cu vârstă cuprinsă între  30-39 

de ani, fiind dispersaţi în toate cele 5 sate ale comunei Malu cu Flori. 

 

 

b) Rezultatele obţinute în baza chestionarului aplicat în mod direct, cu aceleaşi rezultate 

obţinute ca şi în cadrul rezultatelor obţinute online 

Alegeți trei lucruri care vă plac cel mai mult în localitatea Malu cu Flori? 

 

21

14

13

3

2

3

1

0 5 10 15 20 25

Peisajul natural

Oamenii din localitate

Activitatea conducerii locale

Stabilitatea locului de munca

Locatia de desfasurare a activitatilor…

Conditiile de petrecere a timpului liber

Altceva
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Alegeți trei lucruri care nu vă plac în localitatea Malu cu Flori? 

 

Care considerați că sunt cele mai importante trei resurse pe care se poate sprjini dezvoltarea 

viitoare a Comunei Malu cu Flori? 
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7

1
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Starea drumurilor
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Altceva
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Cât de mulţumit sau nemulțumit sunteţi de aspectele din tabelul de mai jos, cu privire la Comuna 

Malu cu Flori? 

 

 

Care sunt primele lucruri pe care le considerați necesare în comuna dumneavoastră pentru 

recreere și petrecerea timpului liber: 
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Centru de tratament
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În localitatea este uşor a găsi un loc de muncă? 

 

Care este ocupația dumneavoastră? 

 

Unde vă desfășurați activitatea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9%

69%

22%
Da, poti gasi usor un loc de munca

Nu, e greu a gasi un loc de munca

Nu stiu

0%

91%

9%

0% 0% 0%

Student

Salariat

Zilier

Pensionar

Casnic

Nu lucrez

71%

29%
Comuna Malu cu Flori

Alta comuna/oras/judet/tara
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În ce domeniu vă desfăşuraţi activitatea? 

 

 
 

Cum considerați dezvoltarea economică a Comunei Malu cu Flori? 

 

 
 

Dacă la întrebarea 10 ați ales ca variantă de răspuns c, d sau e, care sunt motivele? 

 

 
 

 

13% 4%

0%

13%

9%

0%

4%0%

4%

44%

9%

Agricultura

Industrie

Constructie

Servicii

Comert

Invatamant

Cultura

Cercetare-proiectare

Sanatate

Servicii publice

4%

39%

48%

9%

0% 0%

Foarte buna

Buna

Nici buna, nici slaba

Slaba

Foarte slaba

Nu stiu

0 2 4 6 8 10 12

Cai de acces

Utilittai reduse

Resurse financiare insuficiente

Lipsa de atractivitate a comunei

Lipsa de personal calificat in insitutiile publice…

Lipsa de interes a autoritatilor locale

Alte motive
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Ce activități economice credeți că ar trebui încurajate în localitate? 

 

 
 

Consideraţi că nivelul de trai al populaţiei (asigurat de venituri, utilităţi, servicii) este 

satisfăcător? 

 

 
 

Care considerați că sunt principalele 3 surse de poluare a mediului din localitate? 
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Cât de mulțumit sunteți de calitatea serviciilor oferite de: 

 

 

 

Dacă la întrebarea 1 aţi ales unul dintre răspunsurile corespunzătoare codurilor 1, 2, 3, care 

consideraţi că sunt cele mai importante trei probleme cu care se confruntă fiecare unitate de 

învăţământ din localitate? 
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Cât de mulţumit sunteţi de calitatea serviciilor oferite de: 

 

 
 

 

Din ce cauze sunteti nemulţumiţi de cabinetul medical? 

 

 
 

Din ce cauză sunteţi nemulţumiţi de farmacia din localitatea? 
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Autorităţile din localitate fac ceea ce trebuie pentru ca oamenii să trăiască mai bine? 

 

 
 

Care probleme ar trebui rezolvate pe termen scurt în comuna dumneavoastră? 
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Consideraţi că un parteneriat public-privat ar trebui să se aplice în cadrul localităţii Malu cu 

Flori, pentru: 

 

Consideraţi că implicarea dumneavoastră în luarea deciziilor la nivel local este: 

 

 

In comună se pătrează tradiţiile şi obiceiurile? 
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Sunteti satifăcut de nivelul dumneavoastră de trai? 

 

 

Genul dumneavoastră este? 

 

 

Ce studii aveţi? 

 

4%

65%

31%

0% 0%

Foarte satisfacut

Satisfacut

Nici satisfacut, nici nesatisfacut
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Aveţi vârsta cuprinsă între: 

 

Unde locuiţi? 

 

Care consideraţi că sunt principalele problem/nevoi de dezvoltare la nivelul localităţii? 

 “Infrastructură rutieră; 

 Atragerea unor investitori pentru crearea unor locuri de muncă; promovarea turismului 

în zonă; încurajarea şi stimularea agriculturii în special a pomiculturii; ajutorarea 

micilor producători cu vânzarea şi distribuirea produselor; 

 Asfaltarea satului Micloşanii Mari; realizarea unei pieţe agroalimentare; atragerea de 

investitori pentru locuri de muncă; realizarea unei parcări de tiruri cu dotări; 

 Racordul la canalizare; racordare la gaze; amplasarea unui bancomat în centrul 

lcoalităţii; 

 Crearea de întreprinderi mici de procesare; 

4%

18%

31%26%

17%

4%

18-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-59 ani 60-69 ani Peste 70 ani

31%

39%

9%

17%

4%

Satul Malu cu Flori Satul Capu Coastei Satul Copaceni Satul Miclosanii Mici Satul Miclosanii Mari
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 Infiinţare sistem de alimentare cu gaze; atragerea investitorilor în localitate; crearea 

unor spaţii pentru recreere (săli de sport, parcuri şi ştrand etc); 

 Alimentare cu gaze; 

 Atragerea de investitori străini; recalificarea persoanelor în anumite domenii cerute pe 

piaţă (mecanici); lipsa unor unităţi de procesare pe toată Valea Dâmboviţei; coagularea 

în grupuri a producătorilor agricoli; 

 Neadaptarea exploataţiilor agricole la cerinţele pieţei concurenţiale; sprijinirea fermelor 

mici pentru a deveni viabile; 

 Racordare gaze; continuare reţea canalizare; 

 Atragerea de investitori; canalizare; alimentare cu gaze; amenajarea centrului civic; 

 Procesarea produselor agricole; deposit de fructe; alimentare gaze naturale; 

agroturism.” 
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CAPITOLUL IIII 
 

3.1 Elaborarea analizei SWOT 

 

Analiza SWOT reprezintă un instrument de analiză strategică, menit să pună în evidență,  

într-o formă clară și succintă, punctele tari (Strengths)și punctele slabe (Weaknesses) ale 

comunei Malu cu Flori, respectiv oportunitățile (Opportunities) și amenințările (Threats) 

identificate la nivelul comunei. În esență, analiza SWOT permite identificarea răspunsurilor 

la întrebarea “Unde se află comuna Malu cu Flori în prezent?”. 

Punctele tari și punctele slabe derivă din mediul intern al comunității și din resursele 

acesteia, în timp ce oportunitățile și amenințările provin din mediul extern, comunitatea 

neavând vreo influență asupra acestor factori. Oportunitățile și amenințările pot fi potențiale 

sau reale. Pe baza analizei SWOT, se urmărește valorificarea adecvată a unor elemente ale 

punctelor tari, pentru a fructifica oportunitățile, respectiv remedierea punctelor slabe în 

scopul diminuării probabilității de producere a amenințărilor. Astfel, compararea celor patru 

componente ale analizei SWOT permite conturarea următoarelor direcții de intervenție: 

 Îmbunătățirea unor aptitudini specifice sau obținerea unor noi puncte tari 

 Minimalizarea sau eliminarea punctelor slabe 

 Exploatarea unor noi oportunități 

 Prevenirea urmărilor riscurilor identificate 

Analiza SWOT integrată a comunei Malu cu Flori nu are un caracter exhaustiv, ci își 

propune să ofere o grupare sintetică a celor mai importante puncte tari, puncte slabe, 

oportunități și amenințări care se manifestă la nivelul comunei Malu cu Flori.  

 Analiza SWOT este elaborată pe baza analizei diagnostic, precum și pe interpretarea 

rezultatelor obținute în baza studierii profilului socio-economic al comunei și pe baza 

interpretării chestionarelor aplicate în cadrul anchetei statistice. 
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PUNCTE TARI 

 Comuna este situată la distanţe mici faţă de Câmpulumg Muscel şi Municipiul Târgovişte; 

 Existenţa sistemului de alimentare cu apă potabilă şi sistem de canalizare în satele Malu 

cu Flori, Micloşanii Mici şi Capu Coastei; 

 Comuna dispune de resurse hidroenergetice- râul Dâmboviţa; 

 Comuna prezintă potential agricol ridicat, datorită situării în bazinul pomicl, Valea 

Dâmboviţei; 

 Comuna dispune de reţele de alimentare cu electricitate, televiziune prin cablu, telephone 

fixă şi mobile, Internet; 

 Management bun al proiectelor cu finanţare europeană; 

 Bună absorbţie a fondurilor nerambursabile; 

 Existenţa în localitate a agenţilor economici; 

 Cadrele didactice sunt calificate şi deschise către nou, existând o foarte bună colaborare cu 

autorităţile locale; 

 Existenţa unui sistem de colectare a deşeurilor; 

 Nu există factori cu potential crescut de poluare asupra mediului; 

 Rata infracţionalităţii este redusă; 

 Condiţii naturale favorabile; 

 Traversarea comunei de către Drumul Naţional DN 72A, Drumul Judeţean DJ 724 şi 

Drumurile comunale DC 30, DC 125A, DC 125B, DC 123, DC 125; 

 Infrastructura de drumuri este mult îmbunătăţită ca urmare a derulării unor proiecte de 

reabilitare a infrastructurii rutiere a comunei; 

 Preocuparea autorităţilor locale pentru sprijinirea şi stimularea dezvoltării mediului de 

afaceri; 

 Potenţial pentru dezvoltarea turismului rural; 

 Existenţa unui dispensar uman, a două cabinete stomatologice şi a unui punct farmaceutic; 

 Existenţa unui cămin cutural unde se pot organiza diferite evenimente; 

 Organizarea în comună a unor evenimente şi sărbători precum „Dealul prieteniei”; 

 Atitudine deschisă spre dezvoltare a administraţiei publice locale; 

 Existenţa unui nou site web al Primăriei comunei Malu cu Flori: https://malucuflori.ro/. 

 

https://malucuflori.ro/
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PUNCTE SLABE 

 

 Adaptarea mai lentă a locuitorilor vârstnici la schimbările şi provocările mediului actual; 

 Creşterea ratei şomajului; 

 Migrarea forţei de muncă; 

 Pierderea identităţii şi a tradiţiilor locale în timp; 

 Insuficienţa locurilor de joacă pentru copii; 

 Curăţenie deficitară în comună; 

 Reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare nu este extinsă pe tot teritoriul comunei; 

 Zona nu are acces la gaze naturale; 

 Reţeaua hodrologică (Râul Dâmboviţa este insufucient exploatată; 

 Existenţa unor zone predispuse alunecărilor de teren; 

 Lipsa resurselor financiare necesare lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi reabilitări ale 

infrastructurii comunale; 

 Îmbătrânirea populaţiei şi migraţia tinerilor către zonele urbane sau în străinătate datorită 

disponibilităţii mult mai ridicate a locurilor de muncă; 

 Existenţa unor familii care trăiesc la limita subzistenţei datorită veniturilor scăzute; 

 Mare parte din forţa de muncă disponibilă lucrează în agricultură; 

 Inexistenţa unui liceu în comună; 

 Comuna nu dispune de un centru de îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale; 

 Lipsa unui „brand” local care să favorizeze dezvoltarea turismului; 

 Poluarea datorită depozitării/exploatării necorespunzătoare a deşeurilor; 

 Oportunităţi limitate privind găsirea de locuri de muncă în comună; 

 Lipsa unei strategii de marketing local; 

 Promovarea turistică redusă a comunei; 

 Posibilităţi limitate de petrecere a timpului liber; 

 Dezechilibre demografice pe sexe în cadrul categoriilor de vârstă 15-59 de ani (excedent 

masculin- 52% bărbaţi şi 48% femei) şi 60-peste 60 de ani (excedent feminin- 44% 

bărbaţi şi 56% femei). 
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OPORTUNITĂȚI 

 Deschiderea  populației din comună de a continua implicarea în programe și proiecte de 

tip Leader ( prin GAL) în perioada 2021-2027; 

 Posibilitatea accesării unor programe de finanţare comunitare pentru sprijinirea 

dezvoltării infrastructurii în mediul rural; 

 Dezvoltarea de relaţii de parteneraiat economic şi administrativ; 

 Dezvoltarea antreprenoriatului; 

 Încurajarea unor noi forme de turism; 

 Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii; 

 Condiţii naturale favorabile; 

 Atragerea de noi investitori; 

 Valorificarea potenţialului touristic al comunei; 

 Dezvoltarea comunicării între reprezentanţii mediului economic local şi reprezentanţii 

autorităţilor publice locale; 

 

AMENINȚĂRI 

 Scăderea nivelului de trai și al veniturilor populației; 

 Scăderea numărului de tineri care să dezvoltate activității economice  și sociale în 

comună; 

 Efectele schimbărilor climatice și riscurile de mediu;  

 Tendinţe de renunțare la anumite activități agricole  specifice comunei – creșterea 

animalelor; 

 Lipsa investițiilor private în comună; 

 Scăderea puterii de cumpărare a populației; 

 Alterarea și pierderea tradiţiilor locale; 

 Birocratizarea excesivă a procedurilor pentru accesarea fondurilor europene pentru 

proiectele de dezvoltare ale comunei; 

 Prelungirea crizei economico-financiare; 

 Instabilitate socio-politică la nivelul țării; 

 Migraţia polulaţiei; 
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CAPITOLUL IV 

4.1  Descrierea “Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Malu cu Flori” pentru perioada 

2021 – 2027” 

4.1.1 Identificarea și fundamentarea nevoilor de dezvoltare pentru a fi acoperite prin 

fonduri naționale și europene în perioada 2021-2027 şi selectarea priorităţilor, obiectivelor 

și acțiunilor pe baza analizei SWOT şi a nevoilor identificate 

 

  Realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Malu cu Flori pentru perioada 

2021-2027 se înscrie în contextul de programare şi dezvoltare pe care Romănia şi-l propune ca 

ţară membră a U.E. 

  Strategia de Dezvoltare Locală propusă, reprezintă un instrument pentru identificarea și 

stabilirea priorităților de dezvoltare a Comunei Malu cu Flori  pentru perioada 2021-2027, în 

vederea promovării de proiecte de dezvoltare locală ce pot fi finanțate din fonduri europene și 

naționale. 

  Obiectivele generale avute în vedere, prin această strategie se aliniază obiectivelor 

stabilite la nivel judeţean prin Strategia de Dezvoltare a judeţului Dâmboviţa şi PJDL (Programul 

Judeţean de Dezvoltare Locală) la nivel național prin Acordul de Parteneriat al României și 

Programul Național Strategic pentru perioada 2021-2027, respectiv de creştere economică, 

consolidare și dezvoltare economică a sectoarelor de activitate existente în zonă, la creşterea 

ocupării forţei de muncă, reducerea săraciei și protejarea patrimoniului natural și cultural local în 

mediul rural. 

În prezent, spațiul rural are o suprafață de 207.522 km2 (87,1%), iar pe acest teritoriu 

locuieşte 45% din populația României. Populaţia rurală nu este distribuită uniform pe teritoriul 

țării. Astfel, populația rurală are o pondere ridicată în anumite regiuni (Sud Muntenia-58,6%, 

Nord-Est-56,8% şi Sud-Vest Oltenia-51,9%) cea mai mare densitate, exceptând regiunea 

București-Ilfov, înregistrându-se în regiunea Nord-Est (63,24 loc/km2), în timp ce în partea de 

vest a țării, spațiul rural este mai puțin populat (26,51 loc/km2 în regiunea Vest). Aceste 
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disparități își pun amprenta asupra dezvoltării socio-economice a zonei rurale și asupra calității 

vieții populației rurale.12 

  Strategia de Dezvoltare Locală este elaborată pe baza unei analize socio-economice, care 

reflectă situația prezentă, o identificare clară și reală a nevoilor și oportunităților de dezvoltare 

locală (analiza SWOT), o descriere a obiectivelor strategice corelate cu un set de măsuri și 

acțiuni de sprijin, stabilite în baza unui proces de consultare cu toți actorii locali. 

  În condițiile desfășurării de către autoritățile publice naționale a procesului de 

programare pentru perioada 2021-2027 și pregătirii pentru lansarea implementării programelor 

cu finanațare europeană și națională, autoritățile publice locale, în condițiile unei autonomii 

administrative, beneficiază de un cadru legal, care le oferă posibilitatea de a realiza și 

implementa strategii de dezvoltare locală în baza cărora se vor planifica și realiza investiții multi-

anuale, se va demara și realiza pregătirea administrației publice pentru absorbția fondurilor 

europene disponibile pentru perioada 2021-2027. 

4.1.2 Obiectivele propuse prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Malu 

cu Flori 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Malu cu Flori pentru perioada 2021-2027 a 

fost elaborată ca urmare a iniţiativei Primarului Comunei Malu cu Flori ṣi a Consiliului Local 

Malu cu Flori. Strategia reprezintă un răspuns planificat, integrat la condiţiile locale socio-

economice, de infrastructură ṣi de mediu cu scopul de a evidenţia oportunităţile de dezvoltare ale 

comunei pentru perioada 2021-2027.  

Pentru elaborarea strategiei au fost utilizate și analizate statistici oficiale în profil 

teritorial publicate sau furnizate de către Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița, informații 

ṣi recomandări ale Consiliului Local, ale experţilor din Primărie, ale locuitorilor, ale agenţilor 

economici locali, informaţii obţinute, atât prin consultări publice, prin aplicarea ghidurilor de 

interviu destinate consultării reprezentanților autorităților publice locale, a chestionarelor 

destinate consultării locuitorilor și a agenților economici din comună, precum și informații 

conținute în analizele, rapoartele ṣi studiile existente, inlcusiv în strategii de dezvoltare locală 

existente la nivelul Județului Dâmbovița.  

                                                             
12 În conformitate cu datele statistice prezentate în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, zonele 

rurale sunt reprezentative României și au resurse substanţiale de dezvoltare. 
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Activităţile desfăṣurate în elaborarea strategiei au identificat 4 direcţii strategice 

prioritare de acțiune:  

 revitalizare economică ṣi sprijin pentru sectorul agro-alimentar;  

 management de mediu sustenabil;  

 modernizarea (continuarea) infrastructurii locale;  

 digitalizarea administratiei publice locale; 

Abordarea strategică ṣi metodologia utilizată identifică viziunea, misiunea, principiile ṣi 

valorile, scopurile strategice, obiectivele ṣi acţiunile necesare pentru îndeplinirea acestora. 

Direcţiile strategice prioritare identificate în strategie vor putea conduce la transformarea 

comunei Malu cu Flori, într-o importantă comună din punct de vedere economic, social ṣi 

cultural al Judeţului Dâmbovița ṣi respectiv a Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia. Prin aceasta 

se doreṣte identificarea unui set de acțiuni concrete pentru un viitor prosper ṣi durabil pentru 

generaţia prezentă ṣi viitoare.  

 

Comuna Malu cu Flori se confruntă cu provocări în valorificarea potențialului 

economic, natural, de mediu şi social. 

 Din analiza SWOT reiese că teritoriul comunei înregistrează per ansamblu mari 

deficienţe, acestea fiind caracterizate de: deficiențe structurale persistente; nivel scăzut al 

activității antreprenoriale şi al valorii adăugate, cu activităţi ce necesită un aport intensiv al forţei 

de muncă, în special în agricultura de (semi)subzistenţă; orientare slabă către piață; investiţii 

scăzute; acces la servicii şi infrastructură cu mult sub nivelul zonelor urbane; discrepanţe rural-

urban din ce în ce mai mari; o pondere semnificativă a populaţiei îmbătrânite, o pondere foarte 

mare de tineri fără oportunități de a găsi un loc de muncă în comună sau în proximitatea acesteia, 

dar și cu un segment de populație  aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială, la care se adaugă 

o serie de riscuri de mediu, provocate de eroziuni și alunecări de teren. 

 Programele europene pentru perioada 2021-2027 (ex: Planul National Strategic - PNS, 

Programul Operational Regional - POR, etc)  reprezintă oportunități reale pentru a aborda 

punctele slabe, pe baza consolidării punctelor tari ale sectorului şi pe baza progresului realizat de 

Comuna Malu cu Flori în perioada 2014-2020.  

 Se poate sublinia că, în Comuna Malu cu Flori au fost înregistrate îmbunătăţiri 

semnificative în perioada 2014-2020, în special cu privire la modernizarea infrastructurii de 
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bază, o mai buna implicare a populaţiei locale în proiectele de parteneriat de tip LEADER ( prin 

GAL), a serviciilor de bază oferite populației, modernizarea infrastructurii educaționale. La 

acestea se pot adăuga și alte activități și proiecte realizate de comunitatea locală pentru creșterea 

atractivității comunei și dezvoltarea de activități economice în zonă. 

 Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Malu cu Flori pentru perioada 2021-2027 va 

aborda în mod strategic următoarele 4 priorităţi: 

1. Revitalizare economică și sprijin pentru sectorul agro-alimentar; 

2. Managementul de mediu sustenabil; 

3. Modernizarea (continuare ) infrastructurii locale; 

4. Digitalizarea administraţiei publice locale; 

 Nevoile specifice, identificate prin analiza SWOT şi prin procesul de consultare al 

actorilor locali, vor fi abordate prin acţiuni, măsuri şi propuneri de proiecte grupate pe fiecare din 

cele 4 priorități strategice. Selectarea acțiunilor și măsurilor va urmări ca sprijinul să fie 

direcționat către acele acțiuni/măsuri pentru care se estimează că vor avea cel mai mare impact 

asupra îndeplinirii priorităților. 

 

1. Revitalizare economică ṣi sprijin pentru sectorul agro-alimentar 

 

 Principalele nevoi identificate în cadrul sectorului economic vizează: schimbarea 

structurală şi competitivitatea.  Nevoile structurale se referă în primul rând la acțiuni de 

restructurare a exploatațiilor agricole mici, cu scopul de orientare către piaţă și creșterea 

veniturilor agricultorilor dată fiind ponderea mare de exploatații agricole de mici dimensiuni şi 

agricultori în vârstă. În general în România, sectorul pomicol a înregistrat un declin semnificativ 

începând cu 1990, atât în materie de suprafeţe cultivate, cât şi de productivitate, afectând 

furnizarea de fructe proaspete, materie primă pentru procesare şi competitivitatea sectorului în 

general. 

 În general în România, sectorul pomicol a înregistrat un declin semnificativ începând cu 

1990, atât în materie de suprafeţe cultivate, cât şi de productivitate, afectând furnizarea de fructe 

proaspete, materie primă pentru procesare şi competitivitatea sectorului în general.  
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 Astfel, principalele puncte slabe ale sectorului pomicol în România la nivel sectorial sunt: 

nivel scăzut al venitului pe gospodărie, costul ridicat al investițiilor, acces redus la resurse 

financiare și costuri mari ale produselor de creditare, dimensiunea medie redusă a exploataţiilor 

și un nivel mare de fărâmițare a suprafeţelor pomicole, scăderea suprafeţelor ocupate de 

plantațiile pomicole, procent ridicat de plantații pomicole îmbătrânite, în declin, dotări tehnice cu 

un grad ridicat de uzură fizică și morală şi insuficiente în cadrul exploataţiilor pomicole, 

capacitatea redusă a sistemelor de colectare şi depozitare de a acoperi nevoile sectorului, 

dificultăţi în valorificarea fructelor pe piaţă, din cauza cooperării și asocierii reduse a 

producătorilor de fructe, producție scăzută per unitatea de suprafață (ha), număr mic de sisteme 

integrate de valorificare a producţiei (colectare, sortare, calibrare, condiţionare, depozitare, 

ambalare, comercializare), incapacitatea producătorilor autohtoni de a asigura necesarul de ofertă 

în termeni cantitativi, calitativi și de continuitate. 

 Identificarea unor soluții pentru orientarea către piață a agricultorilor care produc pe 

suprafețe mici este esențială pentru creșterea veniturilor acestora, dar și pentru modernizarea 

activităților agricole desfășurate. 

 Majoritatea fermierilor din comuna Malu cu Flori dețin exploatații mici și mijlocii. 

Aceștia nu dispun de cunoștințe profesionale adecvate în domeniul metodelor de management, al 

tehnologiilor și standardelor moderne de producție, bazându-se, în cea mai mare măsură pe 

experiența practică tradițională. Nivelul de conștientizare, cunoștințe și abilități cu privire la 

metodele moderne și inovative de procesare și marketing al produselor agricole, mai ales în 

contextul lanțurilor scurte de aprovizionare, este insuficient pentru a putea răspunde cererii pieței 

și a îndeplini standardele la nivel european. Cunoștințele despre practicile de mediu, care aduc 

beneficii biodiversității, solului și apei, practicile de mediu care contribuie la o mai bună 

adaptare la efectele schimbărilor climatice sunt destul de mici și slab susținute în rândul 

fermierilor.   

 „Parcul de utilaje”13 al Comunei Malu cu Flori este caracterizat de un nivel insuficient de 

dotare cu utilaje și echipamente, uzate de cele mai multe ori, fizic și moral și pe clădiri și 

facilități de depozitare inadecvate. Activele corporale ale fermierilor, nu sunt adaptate la 

condițiile de producție, în special în perioadele de vârf. Multe dintre ferme se confruntă cu 

dificultăți legate de procesul de adaptare la noile tehnologii ca urmare a mijloacelor financiare 

                                                             
13 Utilajele fermierilor de pe raza Comunei Malu cu Flori 
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proprii insuficiente și a accesului redus la surse de finanțare. Fermele de dimensiuni mici și 

mijlocii au nevoie de sprijin pentru a-și valorifica potențialul și pentru a deveni competitive. 

Pentru acest lucru, au nevoie de investiții în modernizare și construcții de facilități, dotare cu 

echipamente, mașini și utilaje agricole, spații, post-recoltare și condiționare, sisteme de sortare, 

calibrare, mijloace de producție. 

 Sectorul agricol se confruntă cu un grad ridicat de îmbătrânire în rândul deținătorilor de 

terenuri  și managerilor de ferme. Acest lucru generează un impact negativ asupra nivelului de 

dezvoltare, modernizare și implicit competitivitate, precum și asupra bunelor practice de mediu 

în cadrul fermelor. Fermele gestionate de fermierii în vârstă prezintă de cele mai multe ori o 

slabă orientare spre piață, o slabă adoptare a tehnicilor și tehnologiilor moderne și de 

implementare a standardelor comunitare, dar și o deschidere limitată spre restructurare, 

diversificare, menținând astfel un decalaj crescut în raport cu posibilitatea de creștere a 

competitivității. 

 Cele mai multe ferme de pe teritoriul Comunei Malu cu Flori, sunt ferme de subzistență 

și semi-subzistență, ce utilizează o parte semnificativă a suprafeței agricole pentru obținerea de 

produse pentru consumul propriu, doar o mică parte fiind valorificată. La momentul de față, 

unele exploatații, datorită diemensiunii economice, sunt vulnerabile, având perspective limitate 

de a-și îmbunătăți performanța economică și de a se îndepărta către piață. Aceste ferme sunt 

reprezentate de o productivitate scăzută, o dotare tehnică deficitară, reprezentate și cu un grad 

ridicat de fragmentare. 

 De asemenea, dezvoltarea atractivității comunei pentru potențialii investitori privați și 

realizarea de activități economice cerute de piața locală sunt esențiale pentru vitalizarea zonei și 

crearea de locuri de muncă. Acestea reprezintă elementul central al strategiei de dezvoltare 

locală. 

 În comună există potenţial pentru creşterea producţiei agricole și alimente de calitate 

(lapte, brânzenturi, dulcețuri, sucuri naturale, carne de pasăre, miere etc.) iar integrarea mai bună 

pe piaţă ar conduce la creșterea veniturilor populației comunei.  

 

 Prin analiza SWOT s-au identificat domenii specifice de intervenţie:  

 creşterea productivităţii prin acțiuni de asociere ale agricultorilor în vederea vânzării 

produselor şi a utilizării unor echipamente tehnice, utilaje și mașini agricole, în cadrul 
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unui parc comun administrat de grupul de agricultori, dat fiind caracterul insuficient al 

echipamentelor tehnice existente, nivelul inadecvat al suprafețelor lucrate precum și de 

nivelul scăzut al formării profesionale; 

 creșterea valorii ofertei de produse agricole (cantitativ și calitativ), precum și a valorii 

adăugate a produselor agro-alimentare, dată fiind ponderea ridicată a produselor primare 

(fructe proaspete) şi îmbunătăţirea accesului exploataţiilor agricole şi forestiere la 

infrastructură necesară; 

 Continuarea promovarii si dezvolatrii de parteneriat public-privat in cadrul componentei 

de finantare LEADER din cadrul PNS 2021-2027. 

 Obiectivul general identificat pentru această prioritate strategică este: 

Accelerarea procesului de restructurare a exploatațiilor agricole mici pentru a creşte 

integrarea pe piaţă a produselor locale de calitate şi pentru creșterea veniturilor agricultorilor. 

 Prin urmare, au fost identificate urmatoarele  nevoi specifice: 

1) Cunoștințe adecvate de agricultură, procesare și mediu; 

2) Servicii de consiliere adecvate și de calitate pentru agricultori, grupuri de agricultori, 

micro-întreprinderi agricole existente și nou înființate; 

3) Reînnoirea generațiilor de fermieri; 

4) Restructurarea şi modernizarea fermelor mici  în ferme orientate către piaţă; 

5) Grupuri şi organizații de producători înființate; 

6) Integrarea activităților de procesare în cadrul fermelor; 

7) Cooperarea fermierilor și a actorilor din zonă pentru stimularea lanţurilor scurte de 

aprovizionare. 

8) Continuarea dezvoltării şi promovării parteneriatului public-privat prin GAL “Valea 

Ialomiţei”  din cadrul PNS 2021-2027; 

 Nevoile identificate pot fi sprijinite prin măsurile incluse în PNS 2021-2027, inclusiv 

programul LEADER (prin GAL), subvențiile acordate agricultorilor prin Pilonul I al Politicii 

Agricole Comune (plăți directe și alte măsuri de piață). 
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2. Management de mediu sustenabil  

 

 Comuna Malu cu Flori deține un mediu natural foarte diversificat, caracterizat de resurse 

abundente şi de potențial pentru producţia de energie regenerabilă şi pentru o eficiență sporită a 

utilizării resurselor.  

 Există zone pe teritoriul comunei unde mediul şi eco-sistemele sunt afectate de presiunea 

exercitată de procesele de evoluție (torenți, alunecări de teren, eroziune). 

 Una dintre nevoile evidențiate de analiza SWOT este aceea de a îmbunătăți protecţia 

mediului şi de protejare a patrimoniului natural pentru a face trecerea la practici mai durabile în 

zonele rurale. Aici sunt incluse și acţiuni de atenuare a schimbărilor climatice şi adaptare al 

influenţelor acestora. Mediul şi schimbările climatice sunt considerate obiective transversal în 

cadrul strategiei de dezvoltare locală. 

Prin analiza SWOT se pot identifica acțiuni specifice de intervenţie:  

 Lucrări de consolidare a malurilor raului Dâmboviţa în zonele afectate, astfel încât să se 

evite inundațiile zonelor de locuit; măsuri pentru gestionarea corecta a zonei drumurilor 

(a șanțurilor la toate drumurile publice) pentru scurgerea corecta a apelor pluviale;  

 Amenajarea și drenarea corectă a tuturor pâraielor ce traversează zonele din intravilanul 

Comunei Malu cu Flori; 

 Plantarea de zone verzi cu rol de protecție și ambiental;  

 Elaborarea de studii de specialitate pentru delimitarea zonelor protejate cu valori ale 

patrimoniului cultural: monumente istorice și de arhitectură; 

 Lucrări de consolidare a terenurilor afectate de alunecări de teren. 

 Obiectivul general identificat pentru acest domeniu strategic este: 

Menţinerea şi îmbunătăţirea calității mediului natural prin asigurarea unui management 

durabil al resurselor naturale şi eco-sistemelor prin combaterea schimbărilor climatice si a 

efectelor negative ale alunecărilor de teren. 

 

 Următoarele nevoi specifice legate de managementul de mediu sustenabil sunt selectate 

în cadrul acestei strategii: 
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1) Cunoștințe adecvate de management de mediu sustenabil pentru administrația locală și 

suport pentru pentru realizarea activității de consultanță tehnică și financiară  pentru 

finanțarea unor proiecte de mediu;  

2) Menținerea biodiversității și a valorii de mediu a suprafețelor agricole cu înaltă valoare 

naturală (HNV) și a sistemelor agricole tradiționale; 

3) Management sustenabil al pădurilor (SFM), creșterea accesibilității pădurilor și accesul 

la tehnologii prietenoase cu mediul în sectorul forestier; 

4) Menținerea calității resurselor de apă; 

5) Protecția resurselor de sol; 

6) Adaptarea la efectele schimbărilor climatice; 

7) Protecția patrimoniului cultural local; 

 Nevoile identificate pot fi sprijinite prin măsurile incluse în Programul Operațional de 

Mediu 2021-2027 și PNS 2021-2027 – program in care se regaseste inclusiv axa Leader ( prin 

GAL). 

 

3. Modernizarea (continuarea) infrastructurii locale 

 

 Comuna Malu cu Flori este una dintre cele mai vechi așezări rurale din județul 

Dâmbovița si  deține un important rol socio-economic în cadrul județului, deoarece are o pondere 

mare în suprafaţa totală a acestuia şi asigură principalele căi de comunicație. 

 Desi comuna Malu cu Flori este caracterizată de existența unor resurse locale 

semnificative, analiza diagnostic şi analiza SWOT au identificat o serie de provocări şi 

problematici principale legate de dezvoltarea acestora:  

 Migrarea accentuata (în special a tinerilor şi a apersoanelor cu studii), din lipsa 

oportunităţilor de dezvoltare şi acces la servicii de calitate; 

 Infrastructura locală slab dezvoltată; 

 Acces limitat la finanţare pentru agenţii economici; 

 Creşterea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie; 

 Lipsa posibilităţilor de a urma activităţi de instruire şi diversificarea aptitudinilor pentru 

populaţia locală; 
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 Etc. 

 

 Obiectivul general identificat pentru aceasta prioritate strategica este: 

Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii locale şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în Comuna Malu cu 

Flori. 

 

 

 

 Prin urmare, au fost selectate următoarele nevoi specifice legate de dezvoltarea locală: 

1)  Servicii de consiliere adecvate și de calitate pentru agricultori, grupuri de agricultori, 

micro întreprinderi existente și întreprinderi mici non-agricole nou înființate; 

2) Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială; 

3)  Continuarea modernizării infrastructurii de bază şi serviciilor adecvate în comună 

pentru creșterea atractivității și a calității vieții;  

4)  Crearea și menținerea locurilor de muncă în mediul rural; 

5)  Patrimoniu local conservat și promovat; 

6) Promovarea si dezvoltarea activitatilor turistice specific zonei 

7) Dezvoltare locală prin abordarea proiectelor de tip LEADER( finantare prin GAL-uri). 

 Nevoile vor fi sprijinite prin intermediul Panului National Strategic (PNS) 2021-2027 

putând fi promovate proiecte de investiţii la scară mică şi pentru comercializarea şi dezvoltarea 

produselor agricole și neagricole, urmărind crearea de noi locuri de muncă, precum și menținerea 

celor existente; dezvoltarea exploatațiilor agricole și a întreprinderilor, inclusiv prin accesarea 

schemelor naționale de ajutor de start-up prin prioritizarea activității non-agricole realizate de 

start-up-uri din comună, proiecte de investiţii în servicii publice şi infrastructură de bază 

urmărind dezvoltarea economică și competitivitatea cu dezvoltarea economică şi competitivitatea 

în general, încurajând de asemenea dezvoltarea rurală locală prin implementarea de strategii 

locale în cadrul abordării LEADER din cadrul PNS 2021 – 2027 prin GAL “Valea Ialomitei” . 

 De asemenea, o parte dintre aceste nevoi pot fi susținute prin intervenția altor tipuri de 

fonduri astfel: accesul la reţelele TIC şi soluţionarea problemelor privind funcţionarea pieţei 
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funciare vor fi acoperite prin Programul Operaţional de Competitivitate, respectiv Programul 

Operaţional Regional.  

 

4. Digitalizarea administratiei publice locale 

 

 Comuna Malu cu Flori este reprezentata de urmatoarele institutii locale: 

- Primaria şi Consiliul Local; 

- Școala Gimnazială şi grădiniţa; 

- dispensar uman; 

- etc; 

 Obiectivul general identificat pentru aceasta prioritate strategica este: 

Digitalizarea şi modernizarea administraţiei publice locale în comuna Malu cu Flori 

 Prin urmare, au fost selectate următoarele nevoi specifice: 

1)  Introducerea instrumentelor moderne la nievlul administraţiei publice locale prin 

conceperea şi aplicarea unor programe multianuale de modernizare; 

2) Realizarea unui cadru de auto-evaluare a funcţionarilor administraţiei publice locale; 

3) Eficientizarea structurilor administrative locale prin: digitalizarea relaţiilor cu cetăţenii 

folosind mijloace moderne de comunicare online; cadastrarea proprietăţilor; 

4) Îmbunătăţirea managementului resurselor umane; 

5) Îmbunătăţirea legăturilor şi cooperării instituţionale; 

6) Dezvoltarea locala de tip LEADER cu sprijnul proiectelor finanţate prin GAL; 

 Aceste nevoi pot fi susținute prin intervenția următoarelor programe: Programul 

Operaţional Sectorial privind Creșterea Competitivității Economice, Programul Operaţional 

Regional și Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Capitalului Uman, Planul 

Naţional Strategic (PNS) 2021 – 2027. 
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Identificarea principalelor propuneri de proiecte pe baza nevoilor identificate in strategie   

Nr. 

crt.  
Denumirea investiţiei Scurtă descriere Sursa de finanţare 

1. 

Asfaltare drumuri locale satul 

Micloşanii Mari, în comuna Malu 

cu Flori, judeţul Dâmboviţa 

Drumurile ce fac obiectul 

acestei investiţii au o lungime 

de 4 km. Principalul avantaj 

obţinut în urma realizării 

proiectului este îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă la nivelul 

localităţii Malu cu Flori, prin 

mărirea fluidităţii traficului, 

creşterea nivelului de siguranţă 

a cetăţenilor şi protecţia 

infrastructurii. Astfel, se 

creează două mari avantaje: 

siguranţă în infrastructură şi 

evoluţie socio-economică. 

Necesitatea investiţiei este de 

maximă urgenţă, datorită 

faptului că este singurul sat din 

comună cu drumuri neasfaltate 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

2. 

Reabilitarea şi modernizarea 

reţelei de drumuri comunale şi 

străzi interne în comuna Malu cu 

Flori 

Construirea sau modernizare 

drumurilor prezintă 

următoarele avantaje: un acces 

mai uşor al locuitorilor la 

proprietăţile aferente 

drumurilor de acces; ridicarea 

potenţialului economic al 

localităţii; ameliorarea calităţii 

mediului şi diminuarea 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 
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surselor de poluare; 

dezvoltarea turismului şi 

agroturismului, din care 

locuitorii ar putea obţine 

venituri substanţiale. 

3. 

Înfiinţare distribuţie gaze naturale 

în comuna Malu cu Flori, judeţul 

Dâmboviţa 

Un obiectiv deosebit de 

important este “Înfiinţare 

distribuţie gaze natural în 

comuna Malu cu Flori, judeţul 

Dâmboviţa”. Dată fiind situaţia 

creată la aprovizionarea cu 

butelii de aragaz şi de 

necesitatea reducerii la minim 

a tăierilor de lemn din păduri 

din motiv de protecţie a 

acestora şi pentru asigurarea în 

gospodării a unui minim de 

confort termic necesar unui trai 

civilizat, precum şi faptul că 

utilizarea combustibililor solizi 

poluează mediul înconjurător, 

este necesară şi utilă  

demararea investiţiei pentru 

înfiinţarea distribuţiei de gaze 

naturale în comuna Malu cu 

Flori. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

4. 
Extindere reţea canalizare în 

comuna Malu cu Flori 

Oportunitatea investiţiei este 

justificată prin accesul la 

investiţie a locuitorilor de pe 

traseele propuse şi prin 

perspectiva dezvoltării 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 
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economice şi sociale mai bune 

a comunei după realizarea 

investiţiei. 

5. 
Extindere reţea alimentare cu apa 

în comuna Malu cu Flori 

Pentru asigurarea necesarului 

de apă potabilă ȋn toata 

localitatea, se doreşte 

aducerea reţelelor de apă 

potabilă pe 6 străzi din satul 

Malu cu Flori, a unor 

conducte de aducţiune, cu 4 

staţii de hidrofor, precum şi o 

extindere a reţelelor de 

canalizare pe 23 de străzi din 

satul Malu cu Flori 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

6. 
Iluminatul public în comuna Malu 

cu Flori 

Dată fiind anvergura și 

importanța unui sistem de 

iluminat public, este necesar 

ca acesta să fie gestionat într-

un mod eficient și economic, 

astfel încât să ofere cele mai 

bune condiții pentru cetățeni, 

cu un cost minim. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

7. 

Centru de îngrijire bătrâni în 

comuna Malu cu Flori, judeţul 

Dâmboviţa 

În ciuda numărului mare de de 

persoane de vârsta a treia 

raportate la totalul populaţiei 

comunei şi a numărului de 

bunici neputincioşi lăsaţi de 

familii să trăiască singuri, este 

nevoie de un centru de 

îngrijire, care să funcţioneze 

la standarde europene. Un 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 
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astfel de centru ar aduce 

beneficii semnificative, atât 

bătrânilor, cât şi în viaţa celor 

care se ocupă de ei, începând 

de la stisfacerea nevoilor 

esenţiale, până la posibilitatea 

de a fi în permanenţă asistaţi. 

Aici le va fi oferită şansa să îşi 

trăiască bătrâneţile în 

serenitate şi să îşi petreacă 

timpul rămas printre persoane 

cu vârste similare. 

8. 
Construire sală de sport în 

comuna Malu cu Flori 

Sportul îi învaţă pe copii să-şi 

creeze relaţii interumane de 

calitate, să socializeze şi să se 

bucure de viată atât în anii de 

şcoală, cât şi mai târziu în 

viaţa de adult. O astfel de 

construcţie este deosebit de 

importantă în comuna Malu 

cu Flori 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

9. 
Reabilitare bază sportivă în 

comuna Malu cu Flori 

Baza sportivă din comuna 

Malu cu Flori, terminată şi 

dată în folosinţă în anul 2011 

necesită lucrări de rebilitare, 

dat fiind gradul de folosinţă al 

acesteia. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

10. 
Construire bază sportivă în 

comuna Malu cu Flori 

O dată cu reabilitarea bazei 

sportive deja existente, poate fi 

oportună construirea unei alte 

noi baze sportive, dotată cu 

Buget de stat, 

Buget local 
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instalaţii moderne. 

11. 

 

 

Realizarea unor lucrări de 

extindere, reabilitare, modernizare 

şi dotare grădiniţă în comuna 

Malu cu Flori 

Obiectivele specifice ale 

acestui proiect vizează 

condiţii optime pentru 

dezvoltarea activităţilor 

educative, amenajarea 

spaţiului de joacă, 

îmbunătăţirea eficienţei 

energetice a obiectivului prin 

lucrări de izolare termică şi 

reducerea costurilor cu 

energia. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

12. 
Construire grădiniţă în comuna 

Malu cu Flori 

Construirea unei noi grădiniţe 

poate duce la realizarea unei 

infrastructuri educaţionale 

corespunzătoare aparţinând 

învăţământului antepreşcolar 

şi preşcolar. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

13. 
Amenajare spaţii verzi în comuna 

Malu cu Flori 

Arhitectura peisagistica consta 

in totalitatea actiunilor de 

planificare, mentinere si 

reabilitare a spatiului verde. 

Amenajarea spatiilor verzi are 

ca rol imbunatatirea aspectului 

exterior. Aceasta presupune 

plantarea de flori, udare si 

fertilizare periodica, tundere, 

intretinerea gazonului, irigatii, 

intretinerea gradinilor, 

intretinere arbori, arbusti, 

garduri vii si grupuri de plante. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 
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14. 
Servicii de digitalizare în cadrul 

Primăriei comunei Malu cu Flori 

Se doreşte crearea unei legături 

între cetăţeni şi Primăria Malu 

cu Flori, lucru ce va contribui 

la eliminarea birocraţiei prin 

simplificarea procesului de 

depunere a documentelor. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

15. 
Monitorizare video în comuna 

Malu cu Flori 

Monitorizarea video în comuna 

Malu cu Flori va avea ca scop 

scăderea infracţionalităţii şi 

analiza traficului. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

16. 
Implementarea activităţilor de 

turism în gospodăria ţărănească 

Se va avea în vedere cazarea 

turiştilor într-un cadru natural, 

în mediul rural al comunei 

Malu cu Flori, în gospodăriile 

ţărăneşti, precum şi implicarea 

turiştilor în diverse activităţi 

agroturistice. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

17. Înfiinţare grup folcloric 

Este necesară continuarea  

tradiţiei locale alături de tinerii 

din comuna Malu cu Flori, ce 

vor putea promova cântecele 

populare şi programele 

artistice. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

18. 

Realizarea  unei pieţe săptămânale  

de desfacere a produselor  agro-

alimentare locale 

Primaria si Consiliul Local 

Malu cu Flori vor veni în 

sprijinul acelor persoane din 

localitate care se ocupă cu 

agricultura sau creşterea de 

animale şi care în momentul de 

faţă nu au o piaţă de desfacere 

pe raza localităţii. Astfel, vom 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 
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veni în intampinarea 

locuitorilor din comună şi nu 

numai ce doresc sa 

achiziţioneze fructe, legume 

sau diverse produse de origine 

animală. 

19. 
Implementare program “Scoală 

după şcoală” (After school) 

Acest program va veni în 

sprijinul părinţilor, care vor sta 

fără grijă după orele de curs, 

când elevilor le va fi oferit 

ajutor în ceea ce priveşte 

rezolvarea temelor, precum şi o 

masă caldă. De aemenea, copiii 

vor fi implicaţi în diverse 

activităţi sau jocuri de 

socializare, care îi ajută să 

dezvolte mai uşor relaţii cu cei 

din jur şi să evolueze. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

20. 
Reabilitarea şi dotarea Căminelor 

Culturale 

Acest proiect are ca scop 

creşterea nivelului de 

educaţie, de socializare prin 

petrecerea timpului liber într-

un spaţiu ce promovează 

cultura, revigorarea 

activităţilor recreative ale 

localnicilor din comuna Malu 

cu Flori, menţinerea şi 

promovarea tradiţiilor 

populare autentice prin 

susţinere de spectacole şi 

expoziţii. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 
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21. 

Reabilitarea Centrului Civic, care 

include centrul istoric şi a 

monumentelor istorice 

Acest proiect are ca scop 

amenajarea centrului civic al 

comunei Malu cu Flori. Se vor 

amenaja spaţii verzi, se vor 

monta bancuţe şi coşuri de 

gunoi şi alei pietonale cu 

şanţuri şi se vor reabilita 

monumentele istorice. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

22. 

Reabilitarea lăcaşelor de cult şi a 

cimitirelor şi construirea de 

capele mortuare 

Se pot executa lucrări de 

întreţinere, diverse lucrări de 

reparaţii curente precum 

reparaţii ale zidăriei, 

înlocuirea instalaţiilor 

deteriorate, înlocuirea 

învelitorii etc şi se va avea în 

vedere construirea unei capele 

mortuare. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

23. Construirea unei mănăstiri 

Existenţa unei mănăstiri în 

comuna Malu cu Flori, pe 

lângă păstrarea şi transmiterea 

credinţei, va reprezenta un 

punct important în dezvoltarea 

unui nou tip de turism şi 

anume turismul religios.  

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

24. Amenajarea unui Muzeu sătesc 

Rolul cel mai important al 

muzeelor este acela de a se 

angaja în educația oamenilor. 

Expozițiile din muzee transmit 

vizitatorului interesul pentru 

studiul unei perioade de timp, 

al unei idei sau al unui 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 
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exponat. 

25. Amenajarea spaţiilor de joacă 

Spațiile publice active sunt 

motoare pentru dezvoltarea 

sustenabilă și eficiența unei 

comune;crearea unor medii 

favorabile pentru 

interactiunile sociale 

constituind o necesitate. 

Spațiul din mediul rural 

trebuie să îndeplinească și 

aceasta funcție de teren de 

socializare, prin crearea 

diferitelor spații comunitare ce 

facilitează contactul între 

persoane. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

26. Amenajarea unui parc 

Necesitatea amenajării  unui 

parc  în  comuna Malu cu 

Flori derivă  din  nevoia  de  

petrecere  a timpului  liber  şi  

de  recreere,  contribuind  la  

creşterea  gradului  de  

civilizaţie  şi  la  

înfrumuseţarea comunei, în  

vederea  apropierii  de  

standardele  europene,  cu  

directe  implicaţii  benefice  în  

asigurarea unui climat sănătos 

de convieţuire în cadrul 

comunităţii locale şi cu un 

impact pozitiv asupra creşterii 

gradului de socializare a 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 
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locuitorilor din cadrul 

comunei. 

27. Execuţie sistem fotovoltaic 

Cu ajutorul unui sistem de 

panouri fotovoltaice există 

posibilitatea de a transforma 

lumina de la soare în energie 

electrică, iar cu ajutorul 

panourilor solare termice 

putem se poate folosi căldura 

pentru a produce apă caldă 

menajeră sau pentru încălzire, 

ceea ce duce  la reducerea 

impactului negativ asupra 

mediului. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

28. 

Regularizarea albiilor râurilor şi 

pârâurilor, precum şi a zonelor cu 

alunecări de teren 

Regularizarea albiilor este o 

categorie de lucrări 

hidrotehnice care se ocupă cu 

rectificarea cursului, 

consolidarea și reprofilarea 

albiilor minore ale cursurilor 

de apă. Prin lucrări de 

regularizare a albiilor de râuri 

se înțeleg acele lucrări care, 

acționând simultan asupra 

traseului în plan, asupra 

secțiunilor de scurgere și 

profilului longitudinal al 

cursului de apă, conduc la 

obținerea unei albii stabile cu 

scurgere cât mai uniformă și 

cu variații cât mai mici ale 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 
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vitezei 

29. 

Construirea unui centru de 

agrement cu următoarea 

structură: piscină, loc de joacă 

pentru copii, teren amenajat în 

aer liber pentru odihnă, picnic 

Obiectivul general al acestui 

proiect constă în sprijinirea 

unei dezvoltări economice, 

sociale, durabile şi echilibrate 

a teritoriului şi modernizarea 

structurii de agrement  la 

nivelul comunei Malu cu 

Flori. 

Fonduri U.E./ 

Buget de stat/ 

Buget local 

 

 

Persoane fizice 

P.F.A., S.R.L., 

diverşi 

întreprinzători 

 

30. 
Construirea unor pensiuni 

turistice şi agroturistice 

Pensiunea agroturistică va fi o 

structură de primire turistică  

situată în comuna Malu cu 

Flori, care va oferi servicii de 

cazare,  masă bazată pe 

produse agrozootehnice şi 

activităţi   de   relaxare   şi   

recreere,   făcând   posibilă 

cunoaăterea  naturii,  a  

culturii  locale  şi  a  formelor  

tradiţionale  de  viaţă  din 

regiune. 

Fonduri U.E. 

Persoane fizice 

P.F.A., S.R.L., 

diverşi 

întreprinzători 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 

Construirea unui restaurant şi a 

altor locuri de distracţie (baruri, 

taverne, cârciume, cluburi etc.) 

Ideea care stă la baza acestei 

investiţii este aceea de a oferi 

publicului posibilitatea de a se 

simţi bine într-un loc special 

amenajat şi de a se bucura de 

gusturi alese. 

Fonduri U.E. 

Persoane fizice 

P.F.A., S.R.L., 

diverşi 

întreprinzători 

 

32. Înfiinţarea unor microferme Creșterea animalelor poate fi o Fonduri U.E. 
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pentru creşterea păsărilor, a 

animalelor, microferme piscicole 

şi microferme agricole, 

modernizarea exploataţiilor 

agricole 

activitate amuzantă, dar poate 

aduce și multiple beneficii 

bănești. Încă din cele mai 

vechi timpuri, îngrijirea 

necuvântătoarelor a 

reprezentat o sursă de venit 

pentru oameni. 

Persoane fizice 

P.F.A., S.R.L., 

diverşi 

întreprinzători 

33. 

Înfiinţare microferme pentru 

colectare şi prelucrare fructe, 

fructe de pădure şi ciuperci 

În contextul creşterii notabile a 

pieţei româneşti de produse 

bio, precum şi a 

reglementărilor tot mai 

exigente în ce priveşte 

alimentaţia sănătoasă, 

activitatea de producţie este 

subordonată constrângerilor 

privind producerea fructelor de 

pădure şi a legumelor de o 

calitate care să îndeplinească 

standardele europene. 

Fonduri U.E. 

Persoane fizice 

P.F.A., S.R.L., 

diverşi 

întreprinzători 

34. 

Înfiinţarea unui atelier 

meşteşugăresc, abator şi 

carmangerie, centru de colectare 

şi prelucrare a laptelui şi a unei 

fabrici de pâine, inclusiv produse 

de panificaţie 

Acest obiectiv ia  în  

considerare,  pe  de  o  parte  

valenţele  culturale,  în  

vederea reînvierii meseriilor 

tradiţionale care dau specific 

şi valoare spaţiului rural 

românesc, iar pe de altă parte 

valenţele economice, prin care 

aceste meserii poartă miza 

reducerii dependenţei 

familiilor rurale  de  

agricultura  de consum  şi,  

Fonduri U.E. 

Persoane fizice 

P.F.A., S.R.L., 

diverşi 

întreprinzători 
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totodată,  miza  câştigării  de  

venituri  suplimentare. 

35. 

Construirea unui salon de 

înfrumuseţare, a unei benzinării, 

a unui supermarkert, a unui 

service auto şi spălătorii auto 

Necesitatea de a încuraja 

spiritul antreprenor-al a apărut 

ca urmare a înțelegerii faptului 

că acesta generează afaceri 

profitabile și cu mare 

capacitate de adaptabilitate la 

nevoile economiei. 

Antreprenoriatul  este un 

factor major de creștere  

economică,  inovare,  

competitivitate, ocupare a 

forței de muncă și integrare 

socială, fiind de mult timp 

susținut la nivel european. În 

prezent, promovarea și 

dezvoltarea  antreprenoriatului  

reprezintă  una  dintre  

direcțiile principale ale 

Strategiei Europa 2020, care 

își propune, pentru următorii 

șapte ani, să creeze mai multe 

locuri de muncă și să asigure 

condiții de viață mai bune 

pentru populație. 

Fonduri U.E. 

Persoane fizice 

P.F.A., S.R.L., 

diverşi 

întreprinzători 
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CAPITOLUL V 

 

5.1. Planul de acţiuni al Strategiei de Dezvoltare Locală. Cadrul programatic instituțional 

2021-2027 

Planul de acțiuni din cadrul Strategiei de dezvoltare locală, comuna  Malu cu Flori  este  

în concordanță cu Documentele programatice aferente perioadei de programare 2021 – 2027, 

elaborate la nivelul României, care au fost fundamentate pe baza Obiectivelor de Politică de 

dezvoltarea regională și coeziune propuse la nivelul Uniunii Europene, respectiv:14 

- O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; 

- O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon , în tranziție spre o economie fără     

emisii și rezilientă, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a 

investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra 

schimbărilor climatice și adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării 

riscurilor 

- O Europă conectată, prin creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională; 

- O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate; 

- O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin promovarea dezvoltării durabile și 

integrate  

  

Dintre aceste Obiective de politică stabilite la nivel european, pentru orizontul 2021 – 2027, 

Obiectivul 4 de Politică  al UE - O Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european 

al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 

competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate este principalul 

element de referință pentru elaborarea/dezvoltarea documentelor programatice/strategice 

elaborate la nivel național, regional, local, în ceea ce privește domeniul asistenței sociale și 

protecției copilului. 

 

 Strategia de dezvoltare locală ancorată într-o serie de documente programatice/strategice 

principale, elaborate la nivel european sau național, cu efect asupra domeniului serviciilor 

sociale, respectiv:   

 Strategia europeană pentru tineret 2019 – 202715 

 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030  

                                                             
14 https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/2021_2027/ 
15 Rezoluția Consiliului Uniunii Europene și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul 

Consiliului, privind un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului: Strategia Uniunii Europene 

pentru tineret pe perioada 2019-2027, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 456, din 18 decembrie 2018 
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 Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-

2027 și a Planului de acțiune pentru perioada 2021-2027; 

 Strategia Națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 (propunere);  

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și Planul de acțiuni pe 

perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței 

de Muncă 2021-2027 (proiect HG)16 

 Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale 2018 – 2023 

 Strategia națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului 

național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și 

transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică 

și decarbonat până în 2050  

 Strategia de dezvoltare teritorială a României, România policentrică 2035 

 Programul de Guvernare 2020-2024 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)  

 Programul Operațional Sănătate  

 Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)  -propunere 

 Programul Operațional Regional  Sud Muntenia 2021 – 2027;  

 

 Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027 subliniază că ar trebui acordată o atenție 

deosebită tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza potențialelor surse de 

discriminare, cum ar fi originea etnică, genul, orientarea sexuală, handicapul, religia, 

convingerile sau opinia politică ale acestora. La nivelul strategiei au fost definite 11 

obiective pentru tineret. Obiectivul 3 al Strategiei europene pentru tineret 2019 – 2027: 

Societăți incluzive are menirea de a echilibra balanța inclusiv prin îmbunătățirea 

sprijinului social prin punerea în aplicare a dreptului la un venit de subzistență, a 

condițiilor de muncă echitabile, a accesului universal la servicii de sănătate de calitate, 

precum și asigurarea unor măsuri specifice pentru tinerii marginalizați. 

 

 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 este realizata pe trei 

direcții principale: economică, socială și de mediu, orientată către cetățean și centrata 

pe inovație și încredere că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod eficient și 

într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat. Toate Obiectivele pentru Dezvoltare 

Durabilă au ținte care sunt în mod  

În cadrul obiectivului de dezvoltare durabilă 1. Fără sărăcie, țintele pentru 2030 se referă la: 

- Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii; 

- Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie 

relativă; 

                                                             
16 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6150-ph-snofm-2021-2027 
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- Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, 

reabilitare 

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente 

industriale sau evenimente climatice extreme 

 Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 

2021-2027 și a Planului de acțiune pentru perioada 2021-2027 (proiect HG)17 - stabilește 

1 Obiectiv General (OG) și 4 Obiective Strategice (OS) care sunt în acord cu obiectivele 

României asumate pentru implementarea Strategiei Europa 2020 (prin Programul Național 

de Reformă) și a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU (prin Strategia națională 

pentru dezvoltarea durabilă a României 2030). Pentru fiecare obiectiv strategic sunt 

identificate și promovate obiective specifice, direcții de acțiune și rezultatele așteptate, 

toate aceste elemente regăsindu-se cuprinse în Planul de Acțiune al Strategiei pentru 

perioada 2021-2027.  Strategia urmărește ca toți cetățenii să aibă oportunități egale de a 

participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor 

elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate.  

 

Obiectivul General al Strategiei naționale pentru incluziunea socială și reducerea 

sărăciei pentru perioada 2021-2027 vizează reducerea cu cel puțin 10% față de anul 2020 

a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, până în anul 

2027  

- OS. 1 Un trai decent pentru toți, în temeiul principiului „Nimeni nu este lăsat 

în urmă”; 

- OS. 2 Investiții sociale pentru promovarea coeziunii;  

- OS. 3 Protecție socială pe tot parcursul vieţii unei persoane;  

- OS. 4 Îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea politicilor în 

plan național în acord cu exigențele europene.  

 

 Strategia Națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 

(propunere)18 - Obiectivul general al Strategiei 2021-2027 este de a asigura participarea 

deplină și efectivă a persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate 

domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient. Strategia națională privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități 2021-2027 are prioritar obiectivul Politicile sociale - de la 

„reabilitarea" individului la reformarea societăţii,  continuând şi dezvoltând demersul 

iniţiat de precedenta strategie naţională în acord cu obligaţiile asumate prin documentele 

organizaţiilor internaţionale şi europene la care România este parte.  

9.1 Accesibilitate și Mobilitate 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului la mediul fizic 

                                                             
17 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6180-20201222-proiecthg-sn-

incluziune-sociala21-27 
18 http://andpdca.gov.ro/w/stategia-nationala-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati-2021-2027-proiect/ 
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- Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea accesului la mediul informațional și 

comunicațional 

- Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea accesului la mijloacele de transport 

- Obiectiv specific 4: Reducerea vulnerabilității la situații de risc și urgențe 

umanitare 

9.2 Protecția Efectivă a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea posibilității persoanelor cu dizabilități de a lua 

decizii 

- Obiectiv specific 2: Creșterea accesului persoanelor cu dizabilități la etapele 

procedurale ale sistemului de justiție 

9.3 Ocupare 

- Obiectiv specific 1: Creșterea accesului la ocupare pentru persoanele cu 

dizabilități 

- Obiectiv specific 2: Creșterea calității ocupării pentru persoanele cu dizabilități 

- Obiectiv specific 3: Creșterea accesului la programe de formare profesională 

9.4 Protecție socială, inclusiv abilitare/reabilitare 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului la programele de reducere a sărăciei 

pentru populația generală 

- Obiectiv specific 2:  Îmbunătățirea acoperirii costului suplimentar al dizabilității 

prin programele existente 

 9.5 Viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea cadrului de reglementare în domeniul 

serviciilor sociale 

- Obiectiv specific 2: Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități 

- Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea accesului la servicii sociale în comunitate 

necesare pentru o viața independentă 

- Obiectiv specific 4: Asigurarea accesului la locuințe sociale 

9.6 Educație 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului la educație de calitate pentru toate 

nivelurile de învățământ preuniversitar 

- Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea accesului la educație terțiară 

9.7 Sănătate 

- Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la 

serviciile curative și de sănătate publică 

- Obiectiv specific 2: Asigurarea exercitării dreptului la sănătate sexuală și 

reproductivă 

- Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea accesului la tratament cu demnitate și respect 

9.2 Participare politică și publică 

- Obiectiv 1: Creșterea accesului la activități culturale 
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- Obiectiv specific 2: Creșterea accesului la activități sportive și de recreere și 

turism 

- Obiectiv specific 3: Creșterea accesului la procesul electoral 

- Obiectiv specific 4: Creșterea participării la viața publică 

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și Planul de 

acțiuni pe perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 (proiect HG)19 - Obiectivul general al 

strategiei este creșterea ocupării prin măsuri de activare a persoanelor inactive apte de 

muncă, a șomerilor, în special a celor de lungă durată, a tinerilor, inclusiv NEETs, 

prin asigurarea unor tranziții rapide și de calitate în ocupare pentru tinerii absolvenți, 

prin dezvoltarea resurselor umane, prin stimularea culturii și a inițiativei 

antreprenoriale și prin stimularea creării de noi oportunități și locuri de muncă.  

- Obiectivul specific 1. Integrarea durabilă pe piața muncii a forței de muncă 

disponibile 

- Obiectivul specific 2. Creșterea gradului de valorificare a potențialului 

economic al tinerilor (inclusiv neets) 

- Obiectivul specific 3. Modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii în 

vederea creării unui mediu care să conducă la crearea unei piețe a muncii 

flexibile, funcționale și reziliente 

- Obiectivul specific 4. Consolidarea sistemului de formare profesională a adulților 

pentru o mai bună conectare la cerințele pieței muncii 

 Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018 – 202320 - 

asigurarea unui acces echitabil la medii de învățare sigure și flexibile, care facilitează 

inovarea în predare și învățare prin utilizarea unui model decizional transparent, bazat 

pe date concrete. Obiective strategice:  

 Îmbunătățirea accesului la servicii educaționale în zonele insuficient deservite și 

în unitățile de învățământ supraaglomerate. 

- Creșterea capacității de școlarizare în învățământul antepreșcolar și preșcolar.  

- Îmbunătățirea condițiilor de cazare și posibilităților de transport pentru elevi și 

studenți. 

 Dezvoltarea și actualizarea cadrului legislativ al infrastructurii școlare pentru 

asigurarea unui mediu propice pentru spațiile de învățare.  

- Îmbunătățirea calității condițiilor de siguranță și de funcționare a spațiilor 

de învățare. 

 Asigurarea și dezvoltarea unor medii de învățare de calitate care să sprijine 

procesul de învățare. 

                                                             
19 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6150-ph-snofm-2021-2027 
20 www.edu.ro/sites/default/files/Strategie%20SMIE%2023.04.2018.pdf 
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- Îmbunătățirea calității și relevanței mediilor de învățare pentru stimularea 

dezvoltării competențelor solicitate pe piața forței de muncă sau fundamentale 

pentru succesul în viață și în societate. 

 ”Școala după școală ”- ORDINUL MINISTRULUI nr. 3.300 din 19 februarie 2021, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 24 februarie 2021. 

    Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, Ministerul Educației 

organizează şi asigură desfășurarea Programului național pilot de tip „Școala după 

școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. Scopul principal al Programului 

național pilot de tip „Școala după școală“ este organizarea, în școlile cu clase de 

învățământ primar şi gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin 

elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar şi 

de acces la niveluri superioare de educație şi diminuarea riscului de părăsire timpurie 

a școlii.21 

 Strategia de dezvoltare teritorială a României, România policentrică 2035 - este 

documentul programatic pe termen lung prin care este conturată viziunea de dezvoltare a 

teritoriului național pentru orizontul de timp 2035 și sunt stabilite obiective de dezvoltare, 

măsuri, acțiuni și proiecte concrete la nivel teritorial. Obiectivele generale pe care 

Guvernul și le propune, în cadrul acestei strategii, vizează: 

- asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european, 

prin sprijinirea interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și 

broadband; 

- creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și a 

serviciilor publice, în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, 

atractive și incluzive; 

- dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive, prin sprijinirea 

specializării teritoriale și formarea zonelor urbane funcționale; 

- protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de 

identitate teritorială; 

- creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare 

teritorială. 

 Strategia națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului 

național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, și 

transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență 

energetică și decarbonat până în 2050 - stabilește necesarul de investiții publice și 

private, identifică un set specific de măsuri și acțiuni privind politicile și propune opțiuni 

                                                             
21 Sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, menţionat la art. 1, 

elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec 

şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate 

prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi 

romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate menţionate la alin. 
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pentru mecanismele de finanțare și programele naționale care ar trebui puse în aplicare 

având ca scop sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și 

nerezidențiale, publice și private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență 

energetică și decarbonat până în 2050, facilitând transformarea eficace, din punct de 

vedere al costurilor, a clădirilor existente. Obiectivele principale ale Strategiei 

Naționale de Renovare pe Termen Lung sunt următoarele: 

- îmbunătățirea performanței energetice a fondului existent de clădiri prin reducerea 

consumului de energie, a emisiilor de carbon și extinderea utilizării surselor 

regenerabile de energie la clădiri; 

- îmbunătățirea calității vieții pentru toți utilizatorii prin îmbunătățirea 

confortului termic, a condițiilor de igienă, a siguranței și calității aerului; 

- reducerea nivelului sărăciei energetice și asigurarea unei încălziri accesibile 

financiar pentru familiile cu venituri modeste; 

- eficientizarea mecanismelor de finanțare privind renovarea fondului 

construit; 

- dezvoltarea competențelor profesionale privind eficiența energetică în clădiri și 

susținerea inovării; 

- creșterea calității fondului construit prin îmbunătățirea siguranței clădirilor și 

asigurarea calității arhitecturale și de integrare în mediul urban a intervențiilor de 

renovare. 

 Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 (propunere) - 

planul se integrează cu prioritate obiectivele și direcțiile stabilite prin strategiile 

specifice în domeniul energetic, respectiv al schimbărilor climatice, bazându-se în 

același timp pe documentele programatice inițiate și de alte ministere/autorități. Ca 

atare, abordarea și-a propus să identifice un set de priorități care să conducă la 

îndeplinirea obiectivelor asumate revizuite, având în vedere resursele disponibile, 

necesitatea asigurării unei tranziții suportabile pentru industrie și consumatori și 

capacitatea instituțională de implementare. Similar cu perspectiva Uniunii Europene 

de a construi în jurul a cinci piloni politica sa energetică și de mediu la orizontul 

anului 2030, prezentul Plan a fost construit pe o serie de elemente esențiale pentru 

definirea rolului și contribuției României la consolidarea Uniunii Energetice. În acest 

sens, elementele principale luate în considerare în abordarea strategică a Planului au 

fost următoarele:  

- Abordarea holistică: energie, economie, mediu și schimbări climatice să se 

deruleze în strânsă corelare cu realitatea economică a Statelor Membre, astfel 

încât să nu fie afectat echilibrul macroeconomic și social intern; 

- Restructurarea cadrului de piață, în contextul costurilor induse de tranziție şi 

capacitatea Statelor Membre de a susține aceste costuri, în termeni de 

accesibilitate şi competitivitate;  
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- Creșterea economică și a veniturilor per gospodărie (la orizontul anului 

2030); 

- Reducerea sărăciei energetice. 

  

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

Scopul POIDS este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-

urban in ceea ce privește sărăcia Și excluziunea sociala și creșterea accesului la servicii 

de calitate pentru populația vulnerabilă, urmărind obiectivele generale:  

OG1 - Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu 

precădere din mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel 

local  

OG2 - Creșterea calității serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor 

vulnerabile prin asigurarea cu personal de specialitate bine pregătit la nivel local si 

infrastructura adecvată  

OG3 - Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin 

oferirea de suport și servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate în care 

se află  

OG4 - Creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la 

nevoile populației vulnerabile prin dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii 

sociale publici și privați la nivel local  

OG5 - Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale 

ale comunității întru-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune adecvate 

 

 Programul Operațional Regional  Sud Muntenia 2021 - 2027 

Strategia programului are rolul de a sprijini obiectivele de politica asumate la nivel de UE prin 

intermediul unor tipuri de investiții care sa contribuie la competitivitatea regionala, inovare si 

digitalizare, eficienta energetica, mobilitate si conectivitate.  

- O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

- O regiune cu orașe Smart 

- O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 

- O regiune accesibilă 

- O regiune educată   

- O regiune atractivă 

- Asistență tehnica  

 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)  

Prioritatea 1 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de 

energie și a soluțiilor de stocare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
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Prioritatea 2 -  Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  economie 

circulară 

Prioritatea 3 - Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității 

aerului şi remediere a siturilor contaminate 

Prioritatea 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul 

riscurilor 

 Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

Prioritatea 1- Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

Prioritatea2- Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și 

preșcolară 

Prioritatea 3- Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

Prioritatea 4- Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru 

asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la 

provocările inovării și progresului tehnologic. 

Prioritatea 5 - Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic 

Prioritatea 6-  Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

Prioritatea 7 - Antreprenoriat și economie socială 

Prioritatea 8 - Modernizarea instituțiilor pieței muncii 

Prioritatea 9 - Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii 

 

 Programul Operațional Sănătate (POS) 

Prioritatea 1 - Investiții  pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri 

spitalicești noi cu impact teritorial major  

Prioritatea 2 - Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară 

și serviciilor oferite în regim ambulatoriu 

Prioritatea 3 - Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate 

fenomenului demografic de îmbătrânire a populației şi profilului epidemiologic al 

morbidității 

Prioritatea 4 - Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și 

servicii 

Prioritatea 5 - Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

Prioritatea 6 - Digitalizarea sistemului medical 

Prioritatea 7 - Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de 

metode moderne de investigare, intervenție, tratament. 
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PLANUL DE ACȚIUNI AL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2021-2027 

 

 

MĂSURI 

Perioada  și surse 

de finanțare2021-

2027 

Obiectiv strategic 1 - 

INFRASTRUCTURA  

COMUNEI 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific  1.1 

 

Intervenții antropice de 

reabilitare, construire, 

modernizare, extindere 

-    Asfaltare drumuri locale satul 

Micloşanii Mari, în comuna Malu cu Flori, 

judeţul Dâmboviţa 

-    Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 

drumuri comunale şi străzi interne în 

comuna Malu cu Flori 

-    Centru de îngrijire bătrâni în comuna 

Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa 

-    Construire sală de sport în comuna 

Malu cu Flori 

-    Reabilitare bază sportivă în comuna 

Malu cu Flori 

-    Construire bază sportivă în comuna 

Malu cu Flori 

-    Realizarea unor lucrări de extindere, 

reabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă 

în comuna Malu cu Flori 

-    Construire grădiniţă în comuna Malu cu 

Flori 

-    Reabilitarea şi dotarea Căminelor 

Culturale 

-    Reabilitarea lăcaşelor de cult şi a 

cimitirelor şi construirea de capele 

mortuare  

Construirea unei mănăstiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL, BS, FEN, alte 

surse atrase – 

investitori privați 

 

Obiectiv specific 1.2 

 

Coridor verde – 

amenajare ambientală 

-    Amenajare spaţii verzi în comuna Malu 

cu Flori  

-    Amenajarea spaţiilor de joacă  

-    Amenajarea unui parc 

BL, BS, FEN, alte 

surse atrase – 

investitori private 

Obiectiv specific 1.3 

 

Lucrări specializate de 

întreținere 

 

-    Regularizarea albiilor râurilor şi 

pârâurilor,- decolmatare și deutrofizare 

-    Consolidarea și asigurarea zonelor cu 

alunecări de teren 

BL, BS, FEN, alte 

surse atrase – 

investitori private 

Obiectiv strategic 2 - 

DIGITALIZARE 

 

- Servicii de digitalizare în cadrul Primăriei 

comunei Malu cu Flori 

BL, BS, FEN, alte 

surse atrase – 

investitori private 
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Obiectiv specific 2.1 

 

Eficiența capacității 

administrative 

 

Obiectiv specific 2.2 

 

Siguranța  și bunăstarea 

cetățeanului 

-     Monitorizare video în comuna Malu cu 

Flori 

-  Execuţie sistem fotovoltaic – înființare 

parc fotovoltaic 

-    Înfiinţare rețea de distribuţie gaze 

naturale în comuna Malu cu Flori, judeţul 

Dâmboviţa 

-    Extindere reţea canalizare în comuna 

Malu cu Flori 

-    Extindere reţea alimentare cu apa în 

comuna Malu cu Flori 

-   Iluminatul public în comuna Malu cu 

Flori 

 

BL, BS, FEN, alte 

surse atrase – 

investitori privați 

 

Obiectiv strategic 3 - 

ATRACTIVITATE 

TURISTICĂ 

 

Obiectiv specific 3.1 

  

Diversificarea atracției 

turistice 

 

-    Implementarea activităţilor de turism în 

gospodăria ţărănească 

-    Înfiinţare grup folcloric 

-    Reabilitarea Centrului Civic, care 

include centrul istoric şi a monumentelor 

istorice  

-    Realizarea  unei pieţe săptămânale  de 

desfacere a produselor  agro-alimentare 

locale  

-    Amenajarea unui Muzeu sătesc  

-    Construirea unui centru de agrement cu 

următoarea structură: piscină, loc de joacă 

pentru copii, teren amenajat în aer liber 

pentru odihnă, picnic 

-    Construirea unor pensiuni turistice şi 

agroturistice 

-    Construirea unui restaurant şi a altor 

locuri de distracţie (baruri, taverne, 

cârciume, cluburi etc.) 

BL, BS, FEN, alte 

surse atrase – 

investitori privați 

  

Obiectiv strategic 4 – 

EDUCAŢIE 

 

Obiectiv specific 4.1 

 

Grija față de cetățeanul 

mic 

- Implementare program “Școală după 

şcoală” (After school) 

BL, BS, FEN, alte 

surse atrase – 

investitori privați 
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Obiectiv strategic 5 - 

ECONOMIA  

LOCALĂ 

 

Obiectiv specific 5.1 

 

Valorificarea resurselor 

agricole locale 

-    Înfiinţarea unor microferme pentru 

creşterea păsărilor, a animalelor, 

microferme piscicole şi microferme 

agricole, modernizarea exploataţiilor 

agricole 

-    Înfiinţare microferme pentru colectare 

şi prelucrare fructe, fructe de pădure şi 

ciuperci 

-    Achiziționare tun de congelare rapidă și 

distribuție către lanțuri de supermarket 

-    Înfiinţarea unui atelier meşteşugăresc, 

abator şi carmangerie, centru de colectare 

şi prelucrare a laptelui şi a unei fabrici de 

pâine, inclusiv produse de panificaţie 

BL, BS, FEN, alte 

surse atrase – 

investitori privați 

 Obiectiv specific 5.1  

 

Incurajarea 

antreprenoriatului local  

-    Construirea unui salon de 

înfrumuseţare, a unei benzinării, a unui 

supermarkert, a unui service auto şi 

spălătorii auto 

BL, BS, FEN, alte 

surse atrase – 

investitori privați 
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