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Oraşul Bragadiru este o localitate prosperă și continuă să
progreseze sub privirile noastre datorită faptului că suntem o
comunitate unită, care conştientizează importanţa normelor de viață
comună, capabilă de acţiuni ample pentru binele şi bunăstarea
fiecăruia dintre noi.
In cei opt ani de când sunt primar, prin efortul comun şi prin
absorţia de fonduri europene, am clădit foarte multe şi nu trebuie să
ne oprim aici. Vom merge mai departe împreună pentru că avem
proiecte clare dar şi energia necesară pentru a le pune în aplicare.
Îmi doresc să trăim în linişte, siguranţă şi confort într-un oraş cu
adevărat european şi am credinţa că putem duce la bun sfârşit tot
ceea ce ne-am propus.

Al dumneavoastră, Vasile Cimpoeru
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Introducere
1.Consideraţii generale
Bragadiru este o localitate cu o puternică dezvoltare social – economică, ce se individualizează prin
apropierea de Capitală, expansiunea imobiliară și demografică,existenţa unor resurse naturale importante şi
prezenţa unor unităţi economice de tradiţie. Orașul este situat la sud-vest faţă de Bucureşti, la kilometrul opt
pe Şoseaua Bucureşti-Alexandria. Bragadiru aparţine administrativ judeţului Ilfov şi se întinde pe o suprafaţa
de 2.179 ha, fiind traversat de trei drumuri importante: DN 6, DJ 100A şi DJ 401A.
Atuurile orașului, cărora li se adaugă acţiunile autorităţilor locale şi grija pentru dezvoltarea serviciilor
publice, au dus la creșterea atractivității pentru locuire și localizarea unor activităţi economice importante.
Pentru valoarificarea
naturale, umane, financiare,

resurselor
a poziției

geografice aparte, este însă necesară o
atentă planificare strategică pentru stabilirea
priorităților locale. Instrumentul utilizat pentru
acest demers este strategia de dezvoltare
locală fundamentată pe evaluarea stării
Orașului

Bragadiru:

datele

economice,

demografice, de infrastructură, mediu,
amenajarea teritoriului, distribuţia serviciilor
etc., precum şi pe o analiză riguroasă a
modului în care comunitatea doreşte să
evolueze, să-și proiecteze viitorul.
Strategia de dezvoltare locală stabileşte obiectivele, acțiunile, resursele și responsabilitățile prin care
prioritățile identificate se vor realiza. Proiectele propuse pentru atingerea obiectivelor descriu recomandări,
resursele şi etapele necesare, precum şi o serie de indicatori care facilitează măsurarea progresului în
implementarea strategiei.
Strategia este corelată cu documentele de referinţă de la nivel european, naţional, regional şi
judeţean, urmărind integrarea orașului în circuitele economice, turistice, culturale etc. de la diferite niveluri și
corelarea eforturilor diferiților actori implicați în procesul de dezvoltare.
7
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Procesul de elaborare a strategiei a urmărit să reunească şi să integreze puncte de vedere, opinii,
propuneri diverse, venite din medii diferite ale oraşului, printr-un efort ce a presupus aplicarea de chestionare,
organizarea de interviuri, consultări și dezbateri publice care au condus la un exercitiu colectiv de identificare
a problemelor locale şi formulare a priorităţilor locale.

2. Metodologia de elaborare a strategiei privind dezvoltarea locală a orașului
Bragadiru1
Strategia privind dezvoltarea locală a orașului Bragadiru s-a realizat la propunerea autorităţilor locale
executive, în contextul în care nu exista un astfel de instrument de planificare.
Strategia permite administraţiei publice şi celorlalţi actori locali (cetăţeni, societăţi comerciale, ONGuri, asociații de proprietari etc.) să îşi planifice acţiunile astfel încât să răspundă nevoilor locale şi să valorifice
oportunităţile locale de dezvoltare.
Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a strategiei, s-a optat pentru o metodologie testată
anterior, în cazuri similare, ce a inclus elemente de implicare directă a comunităţii, prin solicitarea de puncte
1
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de vedere, chestionare, interviuri, pornind de la ipoteza că cetăţenii şi reprezentanţii administraţiei publice
locale au interesul şi cunoştinţele necesare pentru a identifica diversele priorități locale.

Din punct de vedere metodologic, strategia a fost elaborată cu ajutorul următoarelor instrumente şi
proceduri de lucru:
-analiza de date statistice din surse organizate – au fost culese date pentru 500 de indicatori locali
organizaţi pe şapte domenii majore (economie, mediu, amenajarea teritoriului – urbanism – infrastructură de
transport, dezvoltare socială, instituții locale, educație, cultură – culte - sport - agrement). Datele au fost
furnizate de către autoritățile publice locale sau de către deținătorii oficiali ai acestora (INS, ONRC);
-comparaţii de date statistice pe scară evolutivă – datele culese au fost analizate, interpretate evolutiv
pentru a sesiza trenduri locale;
-interviuri cu actorii locali ai dezvoltării şi cercetare sociologică – autorităţi locale, executiv şi
deliberativ, cetăţeni, aparatul de specialitate al primarului, reprezentanți ai unor societăți comerciale și asociații
locale;
-analiza SWOT;
-analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, judeţene, regionale,
naţionale şi europene;
-formularea de obiective, subobiective, acțiuni și proiecte de dezvoltare;
9

BRAGADIRU 2022
Orașul PROSPER
-analiza resurselor necesare pentru fiecare tip de proiect și alocarea acestora.
-planificarea acțiunilor pentru a asigura premisele realizării acestora.
Coordonare şi punerea în aplicare a strategiei
După elaborare şi aprobarea de
către Consiliul Local al orașului Bragadiru,
este necesară formalizarea unei structuri
permanente responsabilă de coordonarea
implementării

strategiei

de

dezvoltare

locală. Această activitate va fi asumată şi
asigurată de autorităţile publice locale ale
orașului Bragadiru.

Structura permanentă care va asigura coordonarea strategiei va fi de sine stătătoare, creată special
cu acest scop. Această structură va cuprinde funcţionari publici cu specializări tehnice, financiare şi
juridice. Structura va fi condusă de către primar/viceprimar. Eventual, poate fi cooptat şi un consultant și
un grup consultativ format din cetățeni sau / și ONG-uri locale.

Consiliul local

Primar/Viceprimar
Consultant

Responsabili cu profil
economic, juridic, tehnic

Coordonatori de
proiecte

Fig.Structura permanentă pentru coordonarea strategiei
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Responsabilităţile structurii de coordonare a strategiei de dezvoltare locală - propuneri:
-

Asigură coordonarea şi evaluarea stadiului implementării strategiei;

-

Monitorizează modul de aplicare;

-

Asigură resursele tehnice şi administrative necesare bunei implementări a strategiei;

-

Asigură diseminarea informațiilor și culegerea de feedback privind aplicarea

strategiei;
-

Organizarea monitorizării, evaluării şi revizuirii periodice a implementării.

Pentru a se asigura succesul aplicării în practică, strategia trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii după aprobarea sa:
-

acordul şi susţinerea din partea consiliului local şi a comunităţii;

-

elaborarea planurilor operaționale de aplicare;

-

monitorizarea cel puțin anual a planurilor operaționale și a stadiului atingerii obiectivelor propuse;

-

susţinerea din partea sectorului privat;

-

informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare.
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CAPITOLUL 1
Prezentarea generală a oraşului Bragadiru
1.1.

Aşezarea geografică

1.1.1 Regiunea București-Ilfov
Regiunea Bucureşti-Ilfov, constituită din municipiul Bucuresti - Capitala României - şi judetul Ilfov, este
situată în sudul ţării, în partea centrală a Câmpiei Române. Suprafaţa totală a Regiunii Bucureşti-Ilfov este de
1.821 kmp, din care 13,1% reprezintă teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti şi 86,9% al judeţului Ilfov.
Cele două entităţi care alcătuiesc regiunea sunt, totodată, şi cele mai mici unităţi teritorial-administrative ale
României din punct de vedere al întinderii2.
Populaţia regiunii, de 2.208.368 locuitori,
este distribuită invers proporţional cu dimensiunea
celor două entităţi administrative. Municipiul
Bucureşti este cea mai mare aglomerare urbană
din România, reprezentând circa 87% din populaţia
regiunii, peste 16% din populaţia urbană a ţării,
respectiv circa 9% din populaţia totală a României
şi având o densitate de aproximativ 8.100
locuitori/kmp.
Suprapunându-se în întregime unor subunități ale Câmpiei Române, regiunea are un cadru natural
relativ monoton, în care predomină văile create de apele curgătoare ce traversează regiunea și numeroase
lacuri naturale și artificiale.
Rețeaua de localități a Regiunii Bucuresti-Ilfov e constituită din 9 orașe, 32 comune și 91 sate.

2

http://www.adrbi.ro/regiunea-bucuresti-ilfov.aspx

12

BRAGADIRU 2022
Orașul PROSPER
În regiune sunt prezente toate ramurile industriale, București-Ilfov reprezentând principala aglomerare
industrială din țară. Tot aici se înregistreaza cel mai alert ritm de creștere a unor sectoare precum construcțiile
și imobiliarele, evoluții rapide înregistrând și activitățile de retail, de distribuție și de management.

1.1.2. Județul Ilfov3
Primele referiri la existenţa teritorială a judeţului Ilfov datează de la începutul secolului al XVlea, fiind
legate de râul Ilfov, de la care se pare ca judeţul a preluat numele. Prima menţiune documentară despre judeţ
apare într-un hrisov din 23 martie 1482, emis la Gherghiţa de către domnul Basarab cel Tânăr, prin care
domnitorul dăruieşte Mânăstirii Snagov unele sate şi munţi şi-i oferă unele privilegii (..." Si iarăşi oricâte sate
are Sfânta Mânăstire în judeţul Elfov, iar ele să se ia birul de la vecinii mânăstirii"...).
Teritoriul actual al Ilfovului reprezintă o relicvă a judeţului de odinioară, cu rădăcini ancorate în secolul al
XV-lea. De-a lungul timpului, şi cu precădere în a doua jumătate a secolului XX, acesta a cunoscut cele mai
mari amputări teritoriale, ajungând la suprafaţa de 1583 kmp (0,67% din suprafaţa ţării) în prezent, faţă de
5176 kmp în 1937 şi 8225 kmp în 1972 (cu 2 municipii, 2 oraşe, 125 de comune şi 418 sate). La 23 ianuarie
1981, judeţul era un sector de sine stătător, denumit Sectorul Agricol Ilfov (avea un oraş -Buftea, 26 comune şi
73 sate). În 1996 conform Legii 24 din 12 aprilie, denumirea Sectorului Agricol Ilfov a fost înlocuită cu Judeţul
Ilfov, iar în urma aplicării Legii nr. 50 din 10 aprilie 1997 a fost trecut în categoria judeţelor4.
Judeţul Ilfov este situat în partea sud-estică a ţării, înconjurând teritoriul administrativ al capitalei
București și învecinându-se la nord cu judeţul Prahova, la est cu Ialomiţa și Călărași, cu Giurgiu în sud și sudvest și cu Dâmboviţa în vest. Împreună cu Municipiul București, judeţul Ilfov formează Regiunea de Dezvoltare
8 București-Ilfov. Este cel mai mic județ din România, având o suprafaţă de 1.583 kilometri pătraţi și ocupând
o pondere de 0,66% din teritoriul României.
Judeţul Ilfov are o populaţie totală înregistrată de 388.738 persoane, ponderea acesteia în populaţia
totală a României fiind de 1,9%. Repartiţia pe medii de locuire în judeţul Ilfov era în 2011 de 43% în mediul
urban și 57% în mediul rural. Densitatea medie a populaţiei la nivelul judeţului era de 230,1 loc/kmp, o medie
mult superioară celei naţionale (79,9 loc/kmp), ceea ce ilustrează un judeţ dens populat, deși lipsit de centre
urbane mari.

3
4

Sursa: Strategia de dezvoltare a județului Ilfov Orizont 2020
http://www.prefecturailfov.ro/index.php?q=geografie
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Distribuţia populaţiei pe sexe este destul de echilibrată, în 2011 ponderea femeilor din populaţia totală
fiind de 51,23%, iar a bărbaţilor de 48,77%.
Judeţul Ilfov este format din 40 de unităţi administrativ-teritoriale, dintre care opt orașe (Bragadiru,
Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni și Voluntari) și 32 de comune (1 Decembrie,
Afumaţi, Baloteşti, Berceni, Brăneşti, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca,
Cornetu, Dărăşti-Ilfov, Dascălu, Dobroeşti, Domneşti, Dragomireşti-Vale, Găneasa, Glina, Grădiştea, Gruiu,
Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoşoaia, Nuci, Periş, Petrăchioaia, Snagov, Ştefăneştii de Jos, Tunari, Vidra).

1.1.3.Orașul Bragadiru
Oraşul este aşezat în partea de sud-vest a
judeţului, la sud-vest de Bucureşti, fiind străbătut de
râul Sabar și afluentul acestuia Ciorogîrla. Este
traversat de şoseaua naţională DN6, care leagă
Bucureştiul de Alexandria. DN6 se intersectează la
Bragadiru cu şoseaua judeţeană DJ401A, care duce
spre nord-vest la Domneşti, Ciorogârla şi, mai
departe, în judeţul Giurgiu la Bolintin-Vale; şi spre
sud-est la Măgurele, Jilava (unde se intersectează cu
DN5) şi Vidra.5
Oraşul Bragadiru aparţine administrativ
judeţului Ilfov şi se întinde pe o suprafaţa de 2.179
ha, cu 1929,02 ha de intravilan şi 228 ha extravilan.
Are o suprafaţă agricolă de 1378 ha din care arabil
1365 ha.
Coordonatele geografice ale localitaţii sunt 440,21´ lat. N şi 250,58´ long. E.
Bragadiru se învecinează cu următoarele
localități:
-Municipiul București în nord și est;
-Orașul Măgurele în sud-est;
5

http:// ro.wikipedia.org/wiki/Bragadiru
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-Comuna Cornetu în Sud;
-Comuna Clinceni în Vest;
-Comuna Domnești în Nord-Vest.

1.2.Resursele naturale
Relieful
Relieful judeţului Ilfov este unul de câmpie, întreg teritoriul său încadrându-se în unitatea majoră de
relief a Câmpiei Române, sub-unitatea Câmpiei Vlăsiei, cu altitudini cuprinse între 50 și 120 de metri.
Interfluviile sunt largi și au o orientare generală NV-SE.
Relieful din Bragadiru se încadrează în cel de câmpie cu văi largi ale râurilor Sabar şi Ciorigârla din
Câmpia Vlăsiei. Structura geologica a solului este compusa din argile, luturi și nisipuri , dar și soluri dure cu
prundișuri, formațiunii calcaroase și chiar roci.
Altitudinea medie a Orașului Bragadiru este de cca. 75-85 m, având un câmp neted, puţin fragmentat
de văi.
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Clima
Clima este temperat continentală cu nuanţă excesivă, cu veri călduroase şi secetoase şi ierni
friguroase, dominate de prezenţa frecventă a maselor de aer rece-continental din E, sau arctic din N şi de
vânturi puternice care viscolesc zăpada. Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor oscilează în jurul valorii
de 500 mm. Regimul eolian se caracterizează prin predominarea vânturilor dinspre NE şi E, care bat cu viteze
medii anuale de circa 10 km/h, iar iarna, cu maxime ce pot depăşi chiar şi 100 km/oră. Temperatura medie
anuală este de aproximativ 10°, temperaturile medii cele mai scăzute din ianuarie coboară până la -3,2°, iar
cele mai ridicate din iulie urcă pâna la 22°.
Precipitaţiile medii anuale sunt de 556-580 l/mp ceea ce reprezintă o medie sub cea națională. În
timpul verii ploile au adesea un caracter torenţial şi uneori sunt insoţite de grindină. Vânturile cele mai
frecvente sunt Crivăţul, Austrul care aduce seceta şi Baltăreţul care aduce ploaia. Brumele se semnalează
începând din luna septembrie până în luna aprilie. Există perioade de secetă provocate de pierderile de apă
din sol prin evaporaţie şi de faptul că precipitațiile nu au caracter uniform în timpul anului.
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Apele
Principalele râuri ce compun reţeaua hidrografică a judeţului Ilfov sunt Ialomiţa, Argeș, Colentina,
Sabar și Dâmboviţa, la care se adăugă o serie de râuri cu scurgere semipermanentă a apei, precum Snagov,
Cociovaliștea, Pasărea, Câlnău, Cocioc, Slotea. Lacurile naturale și antropice se găsesc preponderent în
partea de vest, nord și est a judeţului, suprafaţa luciului de apă din judeţ având o valoare ridicată. Cele mai
mari întinderi le înregistrează lacurile Snagov (575 ha), Căldărușani (224 ha), Scroviștea (135 ha).
Reţeaua hidrografică a oraşul Bragadiru este constituită de două râuri care îl străbat, Sabar şi
Ciorogârla (afluent al Sabarului).
În ceea ce privește apele subterane, sunt adâncimi diferite la care se găsesc, acest indicator fiind
influențat de condițiile hidrografice specifice fiecărui anotimp și de constituția geologică a solului. Bilanțul hidric
al suprafeței terestre este primul factor care determină valorile specifice pânzei freatice, regimul precipitațiilor
variind în timpul anului.
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Vegetaţia, solul și subsolul
Vegetaţia este reprezentată de pădurile de şleau de câmpie cu stejar (Quercus robur), salcie, plop,
arbuşti. Vegetaţia cuprinde pâlcuri de pădure cu specii de cer (Quercus cerris), garniţă (Quercus fraineto),
stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejarul pedunculat (Quercus Robur).
În pădurile de foioase, subarboretul este reprezentat de gherghinar (Crataegus monogyna, Crataegus
pentagyna), lemn câinesc (Ligustrum vulgare), sânger (Cornus sanguinea), măceş (Rosa canina), porumbar
(Prunus spinosa).
Vegetaţia ierboasă dezvoltată pe suprafeţele necultivate cuprinde: păiuşul (Festuca valesiaca, Festuca
pseudogina), negara (Stipa capilata), firuţa cu bulbi (Poa bulbosa), graminee cu rizomi (Bromus inermis, Poa
augustifolia, Agropyron repense), peliniţă (Artemisa austriaca), pir (Cynodom dactylon), mohor (Stelaria
glauca), trifoi (Trifolium repens, Trifolium pratense). În lunci şi zăvoie sunt sălcii (Salix alba, Salix fragilis, Salix
cinerea , Salix trianduanini), (Alnus glutinosa) şi plopi (Populus alba, Populus nigra, Populus canescens).
Vegetaţia hidrofilă este reprezentată de rogoz (Carex acutiformix), papură (Tipha augustifolia, Tipha
latifolia), trestie (Pragmites communis), nufăr (Nuphar luteum Nuphar alba), broscăriţă (Potamogeton natans),
brădiş şi sârmuliţă. Această vegetaţie hidrofilă formează plauri plutitori cu grosimea de 80-100 cm. Plaurul se
întâlneşte pe râurile Sabar şi Ciorogârla.
Pe teritoriul orașului se întâlnesc și o serie de plante medicinale cum ar fi menta, muşeţelul, coada
şoricelului, sunătoarea, cimbrul, rostopasca, cicoarea, macul, traista-ciobanului şi brânduşa.
Solurile sunt fertile, din clasa argiluvisoluri; acestea au ca diagnostic orizontul B+ îmbogăţit în argilă
migrată care formează pelicule cu feţele verticale şi orizontale ale agregatelor structurale.
Argiluvisolurile sunt soluri specifice regiunilor de deal şi podiş şi câmpiiilor piemontane acoperite cu vegetaţie
de pădure de foioase.
Solurile brun-roşcate s-au format pe un relief plan de câmpii interfluviale largi, într-un climat temperatcontinental cu temperaturi medii anuale de 10 - 11 °C şi precipitaţii medii cuprinse între 500 şi 650 mm/an;
acoperit de o vegetaţie forestieră de stejar, cer, garniţă etc.
În condiţiile prezentate, în solul brun-roşcat are loc un proces de bioacumulare relativ activă, dar
orizontul humifer este mai subţire şi mai sărac în humus. Procedeele de alterare a mineralelor şi argilizarea
sunt intense. Solurile brun-roşcate sunt soluri forestiere cu fertilitate ridicată pentru pădurile de şleau de
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câmpie, iar pentru culturile agricole sunt necesare îngrăşăminte organice şi minerale. În lungul văilor principale
s-au format soluri de luncă.
Oraşul dispune de o rezervă deosebit de valoroasă care constă în zăcăminte de petrol şi gaze de
sondă ce sunt valorificate în exploatările din zona Clinceni, localitatea fiind traversată de conducte magistrale
de hidrocarburi.

Fauna
Fauna s-a redus numeric datorită extinderii zonei de locuințe. Vegetaţia ierboasă adăposteşte iepurele
(Lepus europaeus) , dihorul (Putorius putorius) , nevăstuică (Mustela nivalis) şi prepeliţe (Coturnix coturnix) .

Vegetaţia de luncă oferă adăpost multor păsări precum raţa mare (Anas platyrhyncas), raţa cârâitoare
(Anas querquedula), gâsca (Ardea purpurea), lişiţa (Fulica atra) şi vidra (Lutra lutra). În ape se găsesc: bibanul
(Perca fluviatilis), crapul (Cyprinus carpio), somnul (Silurus glanis).
Insectele specifice acestei zone de câmpie sunt lăcustele, cosașii, greierii, calugărițele, furnicile, etc.
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1.3.Populaţia şi istoria aşezării
În Bragadiru, pe ambele maluri ale râului Sabar, există vestigii de aşezări din epoca neolitică, a
bronzului, geto-dacică, de formare a poporului român şi din feudalism. De asemenea, pe malul nordic al râului
Ciorogârla, la est de localitate, sunt aşezări din epoca geto-dacică, vestigii ce atestă continuitatea locuirii pe
aceste teritorii.
Localitatea Bragadiru este atestată documentar pentru prima dată la 12 decembrie 1830. Documentul
în care se aminteşte de moşia Bragadiru, este o jalbă adresată de Constantin Glogoveanu către judecătorul
Divan al Principatului Valachiei6.
Numele de Bragadiru se întâlneşte ca nume de persoană într-un document din 26 mai 1825, referitor
la răscumpărarea venitului munţilor moşnenilor Dragosloveni din judeţul Muscel de către Ion şi Niţu, feciorii
Bragadirului.
Pe teritoriul actualului oraş Bragadiru şi al comunei vecine Cornetu exista înainte de 1593 o singură
moşie care aparţinea moşnenilor Măicăneşti. Relatări despre moşia Măicăneşti apar în documentele publicate
în cartea de hotărnicie a moşiei Cornetu – Bragadiru din judeţul Ilfov, plasa Sabaru, proprietatea lui Marinescu
Bragadiru, făcută în 1900 de către inginerul hotarnic Ştefan Georgeta.
Prin Decretul Domnesc nr. 394 din 31 martie 1864 s-a instituit comuna ca unitate administrativă,
alcătuită din mai multe sate. Astfel comuna Bragadiru – Bulgaru era alcătuită din satele Bragadiru, Bulgaru şi
Cornetu – Glogoveanu.
După tabloul împroprietăririi de la 1864, comuna Bragadiru – Bulgaru cuprindea 134 de case,
populaţia fiind de 1541 locuitori, din care satul Bragadiru avea 1144 locuitori.
Până în anul 1950, localitatea Bragadiru a aparţinut judeţului Ilfov, din 1950 până în 1968 a fost
încorporată Muncipiului Bucureşti, fiind subordonată direct raionului Tudor Vladimirescu, astăzi sectorul 5 al
Capitalei. Din 1968 până în 1981 a fost subordonată Municipiului București, iar din ianuarie 1981 fosta
comună Bragadiru a fost trecută la Sectorul Agricol Ilfov, creat în urma desființării județului Ilfov. Din 1997,
localitatea Bragadiru este arondată județului Ilfov, dupa ce Sectorul Agricol Ilfov a fost la rândul lui desființat.

6

http://www.primariaorasbragadiru.ro/index.php/orasul-bragadiru
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In 2002 s-a organizat un referendum în cadrul căruia populația localității Bragadiru a votat în proporție
de 80% în favoarea schimbării statutului localității din comună în oraș. Datorită puternicei dezvoltări şi în urma
referendumului organizat, localitatea Bragadiru a fost numită oraş la data de 2 ianuarie 2006, prin Legea
nr.415/30.12.2005.
Orașul Bragadiru a beneficiat de o industrializare puternică încă din anul 1882 când Dumitru
Marinescu Bragadiru a construit Fabrica de Spirt Bragadiru, prima fabrică de alcool rafinat din ţară care,
începând cu anul 1898, exporta în Italia, Turcia, Germania, Egipt sau Bulgaria. Priceputul întreprinzător a
investit şi într-o fabrică de bere, Fulgerul Bragadiru, devenind astfel primul promotor al industriei uşoare din
România.
Astăzi, în localitate funcțioanează numeroase societăți de interes național cum ar fi: SC BUJORENI
PANIFICAȚIE SRL, SC LEROY MERLIN SRL, SC ATIFCO INTERNAȚIONAL SRL, SC MODUL DESIGN –
producătoare de mobilier, SC LAROPHARM – producătoare de medicamente, SC SUN INDUSTRIES –
producătoare de băuturi răcoritoare, SC ROSTAR SA – producătoare de dulciuri.
Populaţia
Transformările social – economice care au avut loc în Bragadiru au determinat schimbări importante
în ceea ce priveşte numărul şi structura populaţiei.
După 1989 populaţia oraşului cunoaşte două tendinţe:
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- una descrescătoare, determinată de migraţia populaţiei spre Bucureşti, dar şi de modificarea
raportului natalitate – mortalitate, tendinţă descrescătoare şi la nivel naţional, la începutul anilor 90;
- una crescătoare, manifestată în ultimii ani, determinată de afluenţa populaţiei dinspre
Bucureşti sau zona satelor Buda şi Odoreanu.
Populaţia a crescut continuu, Bragadiru devenind una dintre cele mai mari localităţi din preajma
Bucureştiului.
Faţă de recensământul populaţiei din anul 1992, numărul locuitorilor din oraşul Bragadiru a crescut de
la 6.978 locuitori la 8.200 locuitori, conform rezultatului recensământului populaţiei şi a locuinţelor din anul
2002.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Bragadiru se ridică la 16.381 de
locuitori, în creștere cu aproape 100 % față de recensământul anterior din 2002. Majoritatea locuitorilor sunt
români (90,8%), cu o minoritate de rromi (1,75%). Pentru 6,8% din populație apartenența etnică nu este
cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (90,75%). Pentru 6,87% din
populație nu este cunoscută apartenența confesională.
Apreciem că la această dată numărul total al locuitorilor din oraşul Bragadiru depăşeşte 25.000,
număr care se justifică prin faptul că o mare parte a cetăţenilor locuiesc efectiv în oraş, fără a avea însă
domiciliul stabilit formal, aspect demonstrat de numărului mare de locuinţe ce au fost construite în cartierele
Latin, Mihai Eminescu, Independenței şi 1877.
Apropierea de Bucureşti şi accesul extrem de uşor în Capitală, numărul mare de unităţi economice
importante, au făcut din oraşul Bragadiru una dintre ţintele principale pentru populaţia din alte localităţi care
nu au reuşit să se stabilească în Bucureşti.
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1.4. Percepţia asupra Orașului Bragadiru
În martie 2016, Public Research a realizat un studiu privind identificarea problemelor majore din orașul
Bragadiru şi formularea viziunii de dezvoltare locală - componentă a proiectului privind elaborarea strategiei de
dezvoltare locală.
Studiul s-a derulat pe două niveluri:
1. Cvasitotalitatea angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, dimensiunile cercetării
corelând următoarele direcţii majore:
-

identificarea problemelor locale- ierarhizarea acestora

-

caracterizarea activităţii administraţiei publice – aspecte relevante

-

descrierea calităţii vieţii în oraşul Bragadiru

2. Populaţia oraşului Bragadiru
Au fost chestionaţi locuitori ai oraşului, urmărindu-se:
-

Identificarea și ierarhizarea problemelor locale

- formularea aşteptărilor faţă de activitatea administraţiei publice locale.
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I. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
1.1.Grupul ţintă
Grupul ţintă a fost reprezentat de angajaţi ai primăriei oraşului, funcţionari publici şi personal
contractual, grup cu următoarele caracteristici majore:

Bărbați
24%

Femei
76%

Distribuţia pe sexe a grupului investigat este una nefirească pentru instituţiile publice locale din România (unde
ponderea este de 60% femei şi 40% bărbaţi).
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peste 60
de ani
11%

Vârsta persoanelor investigate
mai puțin de 30
de ani
29%
46-60 de ani
31%
30-45 de ani
29%

În ceea ce priveşte vârsta grupului investigat, se constată o suprapopulare a intervalului 30-60 de ani
– 60%, ceea ce poate fi benefic din perspectiva experienţei de muncă şi a cunoştintelor dobândite, dar este o
categorie cu o ostilitate crescută faţă de procesele de schimbare. Spre deosebire de alte instituții similare,
există un procent însemnat de tineri (29%).

Nivelul de studii
Studii
postuniversitare
14%

Școală
profesională
8%

Liceu
21%

Studii universitare
48%

Scoala postliceală
9%

Din perspectiva studiilor, se constată că 62% dintre angajați au studii superioare, peste media
naţională din instituţiile publice locale.
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Atitudinea față de serviciile oferite de
primărie
NS/NR
3%

Foarte
nemultumit
13%
Mai degrabă
nemulțumit
2%

Foarte
multumit
65%

Mai degrabă
mulțumit
17%

În ceea ce priveşte atitudinea faţă de serviciile oferite de instituţie, în general angajaţii se declară
mulţumiţi (17%) şi foarte mulţumiţi (65%), dar există şi un număr de nemulţumiţi (15%).
Din punct de vedere al atitudinii generale faţă de viaţă, se constată că cele mai mari mulţumiri vin din
partea familiei și orașului în care trăiesc.
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60
50
40
30
20

Foarte multumit

10

Multumit

0

Nemultumit
Foarte nemultumit
NS/NR

Angajaţii primăriei apreciază că dezvoltarea infrastructurii, amenajarea parcului și reabilitarea termică
a blocurilor sunt principalele acțiuni realizate pentru dezvoltarea localității.
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Acțiuni realizate pentru dezvoltarea localității
Atragerea investitorilor
Complex comercial
Iluminat public
Retele de apa si canalizare
Sistem de monitorizare video
Pasarela pietonală
Aplicarea legislației fondului funciar
Realizarea documentației de cadastru
Grădinița cu program prelungit
Rețea alimentare cu gaz
Accesarea de fonduri europene
Reabilitare blocuri
Locuințe pentru tineri
Amenajare parc și spații verzi
Dezvoltarea infrastucturii rutiere
0
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1.2.Problemele localităţii în viziunea angajaţilor aparatului de specialitate al
primarului
Spitalele
Expunerea firmelor si a reclamelor…
Organizarea si functionarea pietelor…
Iluminatul public
Relatia dintre autoritati si cetateni
Locuintele
Protectia mediului
Disciplina in constructii
Siguranta strazii
Scolile
Persoanele sarace

Putin grava

Locurile de munca

Grava
Foarte grava

Locuri pentru petrecerea timpului…
Apa calda in locuinte
Locuri de joaca pentru copii
Caldura in locuinte
Transportul in comun
Alimentarea cu gaz
Alimentarea cu apa
Cainii vagabonzi
Curatenia localitatii
Drumurile
0
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Ierahizând problemele, constatăm că în viziunea celor intervievaţi cele mai grave sunt următoarele:
Foarte grav

Grav

1

1.Spital

1. Câinii vagabonzi

2

2.Alimentare cu apă

2. Alimentare cu apă

3

3.Câinii vagabonzi

3. Persoanele sărace

Aşadar, ordinea de prioritate a gravităţii problemelor este următoarea:
1. Spitalul
2. Alimentarea cu apă
3. Câinii vagabonzi
Nu reprezintă probleme:
-alimentarea cu gaz
-locurile de joacă

Această ierarhie este confirmată parțial de așteptările privind dezvoltarea localității: liceu, spitalul,
continuarea lucrărilor de amenajare a infrastructurii rutiere.
Atragerea cetatenilor in actiuni de voluntariat
Investitii in infrastructura rutiera
Construirea unei noi gradinite
Școală nouă
Centru pentru bătrâni
Elemente de identitate culturală
Continuarea reabilitării zonelor verzi
Pasarelă în zona școlii
Locuințe pentru tineri
Atragerea de noi investitori
Liceu
Transport în comun
Strângerea câinilor vagabonzi
Spital
Extindere rețele apă și canalizare
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II.POPULAŢIA ORAŞULUI BRAGADIRU
2.1.Grupul ţintă
Grupul țintă a fost reprezentat de locuitori ai oraşului Bragadiru, grup cu următoarele caracteristici
majore:

Barbati
49%

Femei
51%

În funcţie de vârstă, distribuţia respondenților, a fost următoarea:

Vârsta
peste 65 ani
10%
50 - 65 ani
31%

31

mai putin de 20
ani
8%
20 - 35 ani
20%
35 - 50 ani
31%
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În ceea ce priveşte studiile, situaţia este următoarea:

Studiile persoanelor intervievate
4-7 clase
9%

10 clase sau
mai putin
16%

Studii universitare
25%
Liceu
30%
Scoala
post-liceala
7%

Scoala
profesionala
13%

În ceea ce priveşte ocupaţia, au fost alese categorii diverse, după cum se poate observa.

Ocupația
Pensionar

Elev/student

Muncitor

Maistru/tehnician/functionar

Personal cu studii superioare

Casnica

Somer

Zilier

Patron, intreprinzator, liber profesionist

Agricultor cu gospodarie individuala

10%

3%

10%

1%
16%

23%

12%
14%

32

1%

10%

BRAGADIRU 2022
Orașul PROSPER

2. Problemele localităţii în viziunea populaţiei

Spitalele
Expunerea firmelor si a reclamelor …
Organizarea si functionarea pietelor …
Iluminatul public
Relatia dintre autoritati si cetateni
Locuintele
Protectia mediului
Disciplina in constructii
Siguranta strazii
Scolile

NS/NR

Persoanele sarace

Foarte putin grava

Locurile de munca

Putin grava
Grava

Locuri pentru petrecerea timpului liber

Foarte grava

Apa calda in locuinte
Locuri de joaca pentru copii
Caldura in locuinte
Transportul in comun
Alimentarea cu gaze
Alimentarea cu apa
Cainii vagabonzi
Curatenia localitatii
Drumurile
0
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În opinia oamenilor intervievaţi, ordinea problemelor este următoarea:
-alimentarea cu apă
-școlile
-transportul în comun

Se observă similitudini cu răspunsurile date de angajaţii primăriei în ceea ce privește școlile, transportul în
comun și spitalul. Alimentarea cu apă și canalizarea nu mai sunt în sfera de responsabilitate locală ceea ce a
condus la o diferență de abordare între angajații aparatului de specialitate al primarului și cetățeni.
În continuare există confirmarea acestor constatări: “Ce așteptări aveți de la autoritățile locale?”

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionăm că principalele aşteptări la nivelul oraşului, ce sunt în
sfera de responsabilitate a administraţiei locale, sunt legate de:
- transport în comun
-drumuri
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-spital/ policlinică
-liceu/ școli/ grădinițe
-curățenie
-rezolvarea problemei câinilor

2.3.Atitudinea faţă de autorităţile locale
Atitudinea faţă de autoritățile locale este una mulţumitoare. 77% dintre cei chestionaţi sunt multumiţi,
iar 12% nemultumiţi.

Cat de multumiti sunteti de
activitatea primariei?
Foarte
nemultumit
9%

NS/NR
11%

Foarte
multumit
21%

Nemultumit
3%

Multumit
56%

61% dintre cei intervievaţi au declarat că, în ultimul an, ei sau cineva din familie au avut de rezolvat
diverse probleme la primărie.
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In ultimul an, dvs. sau cineva din
gospodărie ați fost nevoiți să rezolvați
ceva la primărie?
NR
5%

NS
7%

Nu
27%
Da
61%

Dintre cei ce au declarat că au avut de rezolvat o problemă la primărie, 61% au fost multumiţi de
modul de rezolvare.

Si ați fost mulțumit sau nemulțumit de
modul în care v-au tratat angajații de la
primărie?
A fost altcineva
4%

NR
16%

Nemultumit
19%
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2.4.Informaţii cu privire la activitatea administraţiei locale
Principalele informaţii legate de acţiunile administraţiei locale sunt obţinute de la vecini (25%), prieteni
(24%) şi sediul primăriei (18%).

Principalele informatii legate de acțiunile
administrației locale le aflați din:
Altele
9%

Ziare
Radio
Tv
6%
3%
3%

Sediul
primariei
18%

Prieteni
24%
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Capitolul 2
Analiza SWOT a oraşului Bragadiru şi obiectivele strategice
Pentru a putea propune acțiuni realiste, concrete, strategia de dezvoltare trebuie fundamentată pe o
analiză a stării orașului, analiză prin care sunt evidenţiate resursele, constrângerile şi opţiunile de dezvoltare.
Analiza SWOT este un instrument de bază în procesul de identificare a celor mai importante direcţii strategice
şi priorităţi care să conducă la dezvoltarea economică şi coeziunea socială în perioada următoare.
Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi punctele slabe ale
comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate.
Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză trebuie să
includă următoarele elemente:
• formularea obiectivelor în funcție de punctele tari;
• eliminarea punctelor slabe, asimilate cu probleme;
• valorificarea oportunităţilor ținând cont de amenințări.
Puncte tari ale oraşului Bragadiru:

Puncte slabe:

Amplasarea oraşului în imediata apropiere a -

-

Slabă

educaţie

antreprenorială

a

municipiului Bucureşti îi conferă atractivitate pentru populației;
locuire şi localizarea de activităţi economice;

-

Lipsa unor investiţii economice de tip

Așezare compactă, format dintr-o singură Parteneriat Public – Privat;

-

localitate, cu o zonificare bine definită;

-

Utilizarea pe o scară relativ mică a

-

Densitate mare a populației;

tehnologiilor avansate;

-

Dinamică importantă a construirii;

-

-

Existenţa unor legături directe între oraşul scăzută,

Bragadiru şi municipiul Bucureşti;
operatori economici);
Structura economică importantă;

38
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industrială
la

cea

este
din

încă

Uniunea

Europeană;

Număr mare de investitori (zone rezidenţiale, -

-

Productivitatea

Aşezarea în imediata apropiere a

Bucureştiului, șoselei de centură – surse cu
potențial de poluare;
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-

Ofertă generoasă de locuri de muncă în regiune;

-

Forţa de muncă consistentă, disponibilă la pentru o parte a populaţiei;

costuri minime;

-

Probleme privind gradul de sărăcie
Formare profesională relativ scăzută

Existența în cadrul economiei localităţii a unei pentru o parte din populație;

-

tradiţii industriale;

-

Forme reduse de marketing local;
Educaţie, cultură civică slab dez-

-

Infrastructură importantă de drumuri reabilitate;

-

-

Acces la centura Bucureştiului;

voltate, grad redus de participare civică pentru

-

Acces la calea ferată;

majoritatea populației;

-

Autorităţi locale deschise;

-

-

Bună imagine și încredere în autoritățile locale.

agrement;

-

Existenţa reţelelor de comunicaţii (telefonie, -

internet, cablu);
a celei de alimentare cu gaz;

limitate

pentru

sport

şi

Sistem educațional puțin diversificat

atât ca structură, cât și ca infrastructură;

Existenţa reţelelor extinse de energie electrică şi -

-

Dotări

Existența centurii Bucureștiului separă

localitatea și îngreunează accesul în interiorul
localității;

-

Infrastructura şcolară;

-

Grad ridicat de şcolarizare şi rata redusă a - Insuficienta punere în valoare a obiectivelor

abandonului şcolar;

istorice;

-

Existenţa unor instituţii culturale locale;

- Reţea de sănătate insuficientă (servicii și

-

Reţea locală de drumuri reabilitate;

infrastructură);

-

Rata şomajului scăzută comparativ cu media - Lipsa educaţiei ecologice a populaţiei;

naţională a zonelor similare;

-

Existenţa câinilor comunitari;
Utilități publice slab dezvoltate în noile

-

Existenţa unor monumente istorice;

-

-

Atractivitate pentru locuire, localizare de afaceri;

cartiere;

-

Extinderea suprafeţelor din intravilanul localităţii;

-

-

Sistem de utilităţi publice;

privată, imposibil de amenajat de către

-

Suprafețe importante de spații verzi;

autoritățile locale.

-

Cadrul natural adecvat;

-

-

Plan Urbanistic General actualizat;

nivelul orașului;

-

Existența grupurilor de inițiativă locală.

-

Expansiune urbanistică excesivă;

-

Insuficiența serviciilor și a spațiilor
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publice în noile cartiere.
Oportunități:

Amenințări:

Creşterea fondurilor alocate de UE pentru -

-

Resurse bugetare reduse faţă de

sprijinirea dezvoltării durabile a oraşului, pentru nevoia de investiţii în infrastructura, reţele de
infrastructura de mediu şi transport regional şi local, utilităţi (apă, canalizare, iluminat public)

şi

consolidarea mediului de afaceri regional şi local, expansiunea oraşului;
îmbunătăţirea infrastructurii sociale;

-

Creşterea

impozitelor

aferente

Creşterea gradului de descentralizare, întărirea agenţilor economici care poate avea ca efect

-

autonomiei locale şi creşterea rolului pe care oraşul desfiinţarea unora dintre ei;
Bragadiru îl are în economia judeţului prin numărul de investitori;

pentru cetăţeni şi utilizatori;

Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu mediul -

-

de afaceri, universitar și sectorul ONG;

Creşterea costurilor serviciilor publice
Legislaţie instabilă, incoerentă ce

poate afecta acţiunea administrativă şi activi-

Crearea locurilor de muncă, disponibilitatea forţei tatea agenţilor economici.

-

de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilităţilor;
Dezvoltarea culturii într-un context de integrare

-

implicând educaţia, dezvoltarea regională, turismul,
cultele şi înfrăţirea cu localităţi din străinătate;
-

Dezvoltarea zonei metropolitane Bucureşti-Ilfov;

-

Creşterea atractivităţii oraşului pentru locuire;

-

Integrarea în strategiile de dezvoltare ale

judeţului și regiunii;
Potenţial mare de dezvoltare a sectorului

-

serviciilor.
Pe baza diagnosticului din capitolul precedent şi cu ajutorul analizei SWOT de mai sus, suntem
în măsură să evidenţiem obiectivele strategice de dezvoltare a oraşului Bragadiru. Identificarea
direcţiilor de dezvoltare a oraşului a avut la bază principiul dezvoltării locale integrate, înţelegînd prin aceasta
dezvoltarea prin corelarea celor trei componente majore ale dezvoltării unei comunităţi şi anume dezvoltarea
economică, dezvoltarea socială şi gestionarea echilibrată a resurselor şi mediului natural.
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Viziunea de dezvoltare
Până în anul 2022, oraşul Bragadiru va continua să prospere, menținându-se ca lider zonal al
dezvoltării urbanistice din zona de sud a Regiunii București-Ilfov.
Misiunea
Orașul Bragadiru va oferi locuitorilor săi servicii publice, infrastructură și dotări socio-edilitare, asigurândule acestora un nivel de trai decent și confortabil, un mediu adecvat muncii și petrecerii timpului liber.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în asigurarea premiselor unei dezvoltări
realiste a orașului, prin determinarea nevoilor şi dorinţele membrilor comunităţii și proiectarea unor acțiuni
fundamentate și realizabile.
În vederea realizării obiectivului general, se va urmării atingerea următoarelor obiective specifice
domeniilor dezvoltării:
Domeniul „Economie – industrie și servicii”


Atragerea de noi investiţii şi creşterea antreprenoriatului autohton

Domeniul „Economie – agricultură”


Adaptarea agriculturii la noile condiții de expansiune a orașului

Domeniul „Mediu”


Integrarea protecției mediului în activitățile economice, sociale și administrative

Domeniul „Dezvoltare socială”


Asigurarea condițiilor de evoluție pentru fiecare membru al colectivității

Domeniul „Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport”
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Domeniul „Administraţie publică locală”


Creșterea capacității administrației locale de a răspunde problemelor locale, așteptărilor

cetățenilor și mediului de afaceri.
Domeniul „Educație şi formare”


Dezvoltarea sistemului educațional și de formare profesională.

Domeniul „Cultură, culte, sport şi agrement”.
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Promovarea de activități specifice pentru cultură, sport şi agrement.
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Capitolul 3
Domeniile dezvoltării Orașului Bragadiru, obiectivele şi proiectele specifice
3.1.Economia locală
3.1.1.Prezentare generală
Economia orașului Bragadiru este bazată pe o activitate preponderent industrială și de servicii, având
o tradiţie de peste un secol.
Bragadiru a fost o localitate industrial – agricolă, însă, dobândirea statutului de oraș și expansiunea
zonelor de locuit și a celor industriale au condus la limitarea extravilanului și suprafețelor agricole. În acest
moment, orașul are 2179 de hectare, din care 1929 intravilan, 228 de hectare extravilan și 1378 de hectare
suprafață agricolă. 13 hectare sunt acoperite de ape.
Sunt înregistrate în acest moment 436 de societăţi comerciale active (una la 37 de locuitori, raport
peste media naţională a spaţiului urban), cele mai multe în domeniul comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, transporturi rutiere de
mărfuri și construcţiilor. Cei mai mulți angajați însă, sunt în domeniul preparatelor farmaceutice.
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Comparativ cu alte localități din zona de sud a Bucureștiului, situația este următoarea7:
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
firme angajati firme angajati firme angajati firme angajati
Bragadiru

Domneşti

Jilava

Popeşti Leordeni

La nivelul orașului Bragadiru, societățile comerciale activează în următoarele domenii:

Domeniul de activitate declarat in bilant an 2014

Bragadiru
Nr.
Nr.
firme
angajati
436

1.629

0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

1

0

1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii

1

0

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1

1

1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei

1

0

2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

1

48

2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice

1

155

2313 - Fabricarea articolelor din sticlă

1

0

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

1

11

2391 - Fabricarea de produse abrazive

1

26

2433 - Producţia de profile obţinute la rece

1

0

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

1

5

3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

1

0

3291 - Fabricarea măturilor şi periilor

1

2

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de
seminţe oleaginoase

7

Sursa - ONRC
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3312 - Repararea maşinilor

1

0

3511 - Producţia de energie electrică
3831 - Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor

1

0

1

6

3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare

1

1

4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

1

1

4291 - Construcţii hidrotehnice

1

0

4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

1

1

4339 - Alte lucrări de finisare

1

1

4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

1

24

4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

1

14

4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat

1

0

4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi
televizoarelor

1

6

1

0

4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

1

0

4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat

1

5

4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului

1

0

4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii

1

0

4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor

1

14

4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente

1

12

4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

1

1

4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice

1

4

4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

1

0

4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

1

2

4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate

1

0

4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

1

0

4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

1

1

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

1

0

4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

1

0

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

1

0

5010 - Transporturi maritime şi costiere de pasageri

1

47

5229 - Alte activităţi anexe transporturilor

1

12

5320 - Alte activităţi poştale şi de curier

1

7

5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

1

2

5811 - Activităţi de editare a cărţilor

1

1

5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

1

1

5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

1

1

6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

1

0

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

1

1

6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare

1

0

45

BRAGADIRU 2022
Orașul PROSPER
6910 - Activităţi juridice

1

1

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice

1

2

7312 - Servicii de reprezentare media

1

0

7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice

1

1

7830 - Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

1

9

8010 - Activităţi de protecţie şi gardă

1

38

8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de
secretariat

1

1

1

1

8531 - Învăţământ secundar general

1

30

8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată

1

1

9003 - Activităţi de creaţie artistică

1

1

9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

1

1

9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare

1

6

9604 - Activităţi de întreţinere corporală

1

3

1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

2

11

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2

2

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2

8

3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

2

3

3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

2

19

4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

2

0

4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

2

1

4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii

2

24

4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

2

64

4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

2

20

4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

2

11

4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

2

4

4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

2

1

4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

2

7

4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice

2

21

4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

2

41

4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

2

4

4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate

2

0

5210 - Depozitări

2

0

5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

2

1

6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

2

2

6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

2

11

7410 - Activităţi de design specializat

2

1

7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice

2

0

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

2

5
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8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

2

1

8510 - Învăţământ preşcolar

2

13

8552 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

2

1

9319 - Alte activităţi sportive

2

0

9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

2

10

1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.

3

7

2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

3

3

3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.

3

4

4321 - Lucrări de instalaţii electrice

3

0

4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

3

9

4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine
specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru
vopsit, în magazine specializate
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic
n.c.a., în magazine specializate

3

8

3

5

3

2

3

0

4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

3

0

4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

3

11

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

3

4

6190 - Alte activităţi de telecomunicaţii

3

4

6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

3

0

6831 - Agenţii imobiliare

3

2

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

3

26

7111 - Activităţi de arhitectură

3

2

7500 - Activităţi veterinare

3

1

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru
industrie

4

28

4

43

5610 - Restaurante

4

38

6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

4

8

6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

4

0

8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.

4

9

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

5

0

4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

5

13

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat

5

48

4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate

5

9

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

5

12

7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

5

8

8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

5

39

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase

6

6

7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate

6

1
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4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse

7

4

4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

8

18

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
nealimentare
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor
sanitare

8

9

9

8

10

72

7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

10

7

6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal

12

17

4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

15

103

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

22

19

4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

24

134

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun

27

54

33

40

Există o mare diversitate de activităţi, iar principalele activităţi economice, după cifra de afaceri, sunt
din zona industriei alimentare, comerţului şi întreţinerii de autovehicule.
Cei mai importanţi agenţi economici, cu sediul social în Bragadiru, după cifra de afaceri, sunt (la
nivelul anului 2014)8:
Nume Firmă
ELBI ELECTRIC & LIGHTING
SRL

Domeniul de activitate

Cifra de
afaceri

Nr. angajati în total
(nu doar la sediul
social)

Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de

166 881 258

142

Fabricarea produselor de morărit

93 385 508

91

Intermedieri în comertul specializat în

71 408 724

20

71 027 300

38

57 226 975

63

uz gospodăresc, al aparatelor de radio și
televizoarelor

ATIFCO FINE FOOD SRL

ALINDA RO SRL

vânzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a.
Intermedieri in comerțul cu combustibili,

TSV PETROLIERE SRL

minereuri, metale și produse chimice pentru
industrie

MULLER DAIRY RO SRL

8

Sursa – listafirme.ro

48

Intermedieri în comerțul cu produse
alimentare, băuturi și tutun
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Fabricarea biscuiților și piscoturilor; fabricarea
RO STAR SA

42 514 005

368

prăjiturilor și a produselor conservate de
patiserie

COLECT GST TSM SRL

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

41 276 388

12

ATIFCO GROUP SRL

Fabricarea produselor de morărit

37 619 484

2

29 440 813

47

28 291 822

50

28 072 166

155

MARRY. CRIS. COM IMPEX
2001 SRL

AUTO BRAND SRL

LAROPHARM SRL

Transporturi maritime și costiere de pasageri
Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru
autovehicule
Fabricarea preparatelor farmaceutice

Agricultura şi silvicultura
Statutul de oraș, extinderea intravilanului, ritmul accelerat de construire de locuințe și creșterea
populației au făcut ca activitățile agricole să scadă ca importanță în economia locală, deși există o tradiție
mai ales în cultivarea legumelor și prelucrarea produselor agricole.
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Număr total de animale (2015), din care:

475

Bovine

79

Porcine

300

Ovine

96

Păsări

2555

Tipuri de culturi dominante (ha):
Grâu

Porumb

Cartofi

Leguminoase

Altele

50

an

ha

2013

10

2014

45

2015

45

an

Ha

2013

6

2014

8

2015

8

an

ha

2013

3

2014

3

2015

3

an

Ha

2013

9

2014

9

2015

9

an

Ha

2013

973

2014

976

2015

976
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Se remarcă diminuarea culturii cerealelor, activităţile agricole îndreptându-se spre culturi de mici
dimensiuni, în special legume. Efectivele de animale se înregistrează în proporție covârșitoare în gospodăriile
populaţiei în cazul bovinelor şi porcinelor. Numărul relative mare de animale pentru un oraș se explică prin
existenţa unor cartiere de tip rural.
3.1.2.Analiza SWOT pentru domeniul “Economie”
Puncte tari ale Orașului Bragadiru:

Puncte slabe:

Amplasare optimă din punct de vedere al 



accesului la pieţe de desfacere;

în anumite domenii;

Acces la reţeaua de drumuri naționale și 



județene;

ridicate a populaţiei din grupa de vârstă 15 – 59 de 
ani;

Spirit antreprenorial local neadecvat;
Acces limitat la specialişti, informaţii şi

consultanţă în domeniul agricol;
Existenţa unei specializări industrial (morărit, 



Promovare insuficientă a oportunităţilor

locale;

Existenţa forţei de muncă datorată ponderii 



Grad scăzut de calificare a forţei de muncă

Insuficienţa strategiei de marketing local şi

panificație, produse derivate) ce poate sta la baza insuficienta promovare a produselor şi serviciilor
dezvoltării în sistem cluster;



locale;

Structura economică diversificată a zonei;



Existenţa

de dezvoltare economică şi de turism;

în

regiune

a

unui

număr

Absenţa unor politici și programe coerente

considerabil de agenţi economici, cu cifre de afaceri



consistente;

Parteneriat Public – Privat;

Așezare compactă, cu o zonificare bine


definită;



Utilizarea pe o scară relativ mică a

tehnologiilor avansate, mai ales de către IMM-uri;



Densitate mare a populației;



Număr mare de investitori (zone rezidenţiale, 

operatori economici);


Ofertă importantă de locuri de muncă;



Existența în cadrul economiei localităţii a
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Lipsa unor investiţii economice de tip



Agricultură neperformantă, de subzistență;
Derularea unor programe de calificare în

oraș, prin proiecte POSDRU;


Zonă industrială și comercială neclar definită.
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unei tradiţii industriale;
Conexiuni strânse din punct de vedere



economic cu zonele agricole limitrofe;


Infrastructură importantă de drumuri locale;



Acces la centura Bucureştiului;



Rata şomajului scăzută comparativ cu media

naţională a zonelor similare;
Atractivitate pentru locuire, localizare de


afaceri;

Extinderea



suprafeţelor

din

intravilanul

localităţii;


Sistem de utilităţi publice existent;



Spații disponibile pentru activități productive

și de servicii;
Resurse naturale importante, în special



reţeaua hidrografică.
Oportunități:
Dezvoltarea zonei metropolitane București-


Ilfov;

Amenințări:


Migrarea forţei de muncă calificate şi a celei

cu studii superioare;



Sursele de finanţare europene;



Creşterea somajului la nivel național;



Apropierea de resurse agricole;



Apariţia de probleme sociale generate de



Îmbunătăţirea calităţii serviciilor;

criza economică;



Creşterea numărului de IMM –uri din



Resurse bugetare reduse față de nevoia de

domeniul serviciilor;

investiții;

 Dezvoltarea antreprenoriatului şi a structurilor



de suport pentru întreprinderi mici şi mijlocii;

dese modificări;

 Creşterea numărului de investiţii străine care



pot determina o creştere a competitivităţii.

regiune;
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3.1.3 Obiective pentru domeniul economie
Domeniul „Economie – industrie și servicii”


Atragerea de noi investiţii şi creşterea antreprenoriatului autohton

.
Obiectivele specifice sunt:
1.Promovarea oportunităților locale pentru atragerea de investiții;
2. Dezvoltarea antreprenoriatului local;
3.Sprijin pentru menţinerea investiţiilor existente și atragerea de noi investiții prin crearea unei
infrastructuri adecvate.
Domeniul „Economie – agricultură”


Adaptarea agriculturii la noile condiții de expansiune a orașului

Obiectivele specifice sunt:
4.Reactualizarea studiilor pedologice şi agrochimice
3.1.4 Fişe de proiecte
Fişa 1
Domeniu

Programul / proiectul propus

Economie – industrie și servicii

Titlul:
Clusterul – motor de dezvoltare pentru
economia locală

Cadrul general

Clusterele reprezintă o concentrare locală de
firme mici şi mijlocii specializate într-un domeniu
comun (serviciu, produs, cunoştinţe) sau domenii
interrelaţionale în sectorul respectiv.

Grup ţintǎ

-Agenţii economici locali, ONG-uri, autorităţi
publice, mediul de cercetare

Obiective
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Sprijin pentru menţinerea investiţiilor existente și
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atragerea de noi investiții prin crearea unei
infrastructuri adecvate
Motivaţia proiectului

Oraşul dispune de infrastructura necesară dezvoltării de clustere și promovării parteneriatului
public-privat.

Modul de implementare a proiectului

-Elaborarea unui studiu privind oportunitatea
constituirii unui cluster și domeniile de activitate
pentru care se poate realiza (ex. – produse de
morărit, panificație);
-Invitarea firmelor de consultanţă în cadrul unor
sesiuni de informare a mediului de afaceri local
privind posibilităţile de finanţare în domeniul
creşterii productivităţii, dezvoltării resurselor
umane, utilizării tehnologiilor inovative;
-Organizarea unor misiuni economice pentru
mediul de afaceri local;
-Organizarea unor seminarii de informare a
mediului de afaceri local privind accesul pe
piețele europene prin certificarea produselor sau
serviciilor, conform cerinţelor europene.

Sursa de finanţare/posibile resurse de



Fonduri UE

finanţare



Bugetul de stat



Bugetul local



fonduri private și sponsorizări

Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul local, agenţi economici

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

-Încheierea parteneriatului strategic autorităţi mediu de afaceri - mediul de cercetare;
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-Elaborarea studiului de oportunitate;
-Un seminar de informare/an privind posibilităţile
de finanţare pentru sectorul privat;
-O misiune economică/an;
-Înființare cluster
Fișa 2
Domeniul

Programul / proiectul propus

Economie

Titlul:
Incubator de afaceri

Cadrul general

-Există condiții la nivelul orașului pentru
dezvoltarea de activități economice;
-Antreprenoriatul local este nesusținut;
-Accesul la finanțare tip start-up şi dezvoltare
pentru IMM-uri este scăzut;

Grup ţintǎ

Agenţii economici, tineri

Obiective

Dezvoltarea antreprenoriatului local

Motivaţia proiectului

Dezvoltarea

economică

durabilă

presupune

activități economice stabile, generate de populația
orașului.
Modul de implementare a proiectului

Înființarea incubatorului de afaceri

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia

care

răspunde

de



Fonduri UE



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

realizarea Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

Cel puțin 3 proiecte de afaceri lansate în fiecare
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an, minim 3 activităţi de consultanţă/lună
100.000 euro atraşi de IMM-uri pentru start-up şi
dezvoltare până in 2019.
Fişa 3
Domeniu

Programul / proiectul propus

Industria

Titlul:
Promovarea oportunităților locale pentru
atragerea de investiții

Cadrul general

Bragadiru este o localitate cu atractivitate mare
pentru investiţii. Oportunităţile locale trebuie
promovate, ca şi produsele şi serviciile existente

Grup ţintǎ

Agenţii economici

Obiective

Promovarea

oportunităților

locale

pentru

atragerea de investiții
Motivaţia proiectului

Comunităţile locale se află în competiţie pentru
dezvoltare economică şi atragerea de investiţii.
Promovarea poate constitui un element de
diferenţiere în atragerea de capital.

Modul de implementare a proiectului

Elaborarea unei strategii de marketing local

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Bugetul local

Instituţia

care

răspunde

de

realizarea Consiliul local şi agenţii economici

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

-Strategia de marketing realizată şi operaţională
Aceasta va cuprinde instrumente precum:
promovarea on-line şi media, misiuni de afaceri,
participări

la

internaţionale etc.
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Fişa 4
Domeniul

Programul / proiectul propus

Economia

Titlul:
Facilitarea accesului la spaţii de producţie şi
utilităţi pentru întreprinderi

Cadrul general

Domeniul public și privat al orașului trebuie
valorificat prin închiriere și concesionare în
vederea dezvoltării de activități economice. De
asemenea, este important accesul la servicii
publice pentru întreprinderi.

Grup ţintǎ

Agenţii economici

Obiective

Sprijin pentru menţinerea investiţiilor existente și
atragerea de noi investiții prin crearea unei
infrastructuri adecvate

Motivaţia proiectului

Prin accesul facil la utilităţi se sprijină mediul de
afaceri de către autorităţile locale.

Modul de implementare a proiectului

Continuarea realizării de reţele de alimentare cu
apă, canalizare, gaze, iluminat public, drumuri de
acces.
Concesionarea sau închirierea oricăui spațiu din
patrimoniul orașului.

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia

care

răspunde

de



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local

realizarea Consiliul local şi agenţii economici

proiectului
Termen de realizare

2020 – extindere continuă reţele de utilități
publice
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2017 – toate bunurile disponibile din patrimonial
local sunt concesionate sau închiriate
Indicatori

-nr. agenţi economici racordaţi la canalizare,
alimentare cu apă, alimentare cu gaze
-nr. de contracte de închiriere și concesionare.

Fişa 5
Domeniul
Economia

Programul / proiectul propus
Titlul:
Facilitarea înființării de întreprinderi sociale

Cadrul general

Este necesară diversificarea ofertei de locuri de
muncă și valorificarea potențialului uman de la
nivelul orașului pentru dezvoltarea de activități
economice.

Grup ţintă

Populaţia, ONG-uri locale

Obiective

Dezvoltarea antreprenoriatului local

Motivaţia proiectului

Intreprinderea socială este o entitate comercială
ce desfășoară activități cu scop lucrativ (ca orice
companie obișnuită) dar care folosește profitul
obținut pentru crearea de noi locuri de muncă
destinate persoanelor defavorizate; Întreprinderea
de acest tip nu are ca scop principal maximizarea
profiturilor, ci îndeplinește strict o misiune socială.

Modul de implementare a proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare
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Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale


Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale
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Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul local, ONG-uri locale

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

-2 întreprinderi sociale înființate
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3.2.Protecția mediului
3.2.1.Prezentare generală
Dacă din perspectivă economică orașul este favorizat de apropierea de capitală și accesul la o rețea
importantă de drumuri naționale și județene, din perspective protecției mediului, acestea generează discofort:
poluarea fonică și cu gaze de eșapament datorate traficului auto, cantități mari de deșuri depozitate
necontrolat generate mai ales din devoltarea imobiliară. Există însă un punct forte important – suprafețele
verzi extinse, Bragadiru fiind singurul oraș din județul Ilfov ce se apropie de norma europeană în domeniu9.

Aerul
La nivelul județului Ilfov, calitatea aerului ambiental este monitorizată la staţiile de măsurare în timp
real, amplasate în comuna Balotești (staţie de fond regional) şi orașul Măgurele (staţie de fond suburban) 10.
Din rezultatele prezentate în RSMJI rezultă că nu au fost înregistrate depășiri ale pragurilor de alertă la
9

Planul de Dezvoltare Regională București-Ilfov, 2014-2020, p. 171
Strategia de dezvoltare a județului Ilfov, Orizont 2020, p. 114

10
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indicatorii NO2, SO2, metale grele, CO, O3. Într-un număr semnificativ de determinări (20 – 25% din
determinări) au fost înregistrate depășiri la indicatorul PM10 (pulberi în suspensie).
Conform celor prezentate în RSMJI, sursele de poluare a aerului sunt cele fixe industriale (de obicei
concentrate pe platformele industriale existente), zone industriale noi (amplasate în general în lungul șoselei
de centură a capitalei), circulaţia auto (în special pe drumurile naţionale care fac legătura cu Municipiul
București), circulaţia pe șoseaua de centură a mașinilor cu tonaj mare etc.
O contribuţie semnificativă la poluarea aerului cu pulberi, reflectată în depășirile la indicatorul PM10,
înregistrate cu prilejul monitorizării calităţii aerului, o au activităţile din domeniul construcţiilor (staţii de
betoane, mixturi asfaltice, fabricare borduri etc.), mult solicitate de extinderea masivă în ultimii ani a zonelor de
locuit.
În Bragadiru principala sursă de poluare a aerului este reprezentată de traficul rutier, localitatea fiind
strabătută de șoseaua București-Alexandria și de șoseaua de centură a Capitalei.
Utilizarea de combustibil solid pentru încălzire reprezintă o altă sursă de poluare.
Pentru clădirile noi, dar şi pentru cele existente, trebuie studiată soluţia încălzirii și preparării apei
calde menajere utilizând energia solară prin intermediul panourilor solare înglobate în acoperişul clădirilor,
sau pe terasele care permit adoptarea unei orientări şi unui unghi favorabil captării cu maximum de eficienţă a
energiei solare.
Au fost deja promovate şi implementate de către autoritatea locală împreună cu asociaţiile de
proprietari, proiecte de reabilitare termică a blocurilor de locuințe.
În ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică, reţeaua de medie tensiune (20 kV) este de tip
subteran în zonele sistematizate ale orașului și aeriană în zonele periferice, pozată pe stâlpi de beton. Pe
aceşti stâlpi sunt pozate atât circuitele pentru alimentarea consumatorilor, cât şi cele pentru iluminat public,
telefonie şi CATV.
Apa
Serviciul de alimentare cu apă deservește 5896 de cetățeni. Rețeaua are o lungime de 42,88 km, iar
volumul total de apă produsă este de 242622 m3. Serviciul este gestionat de către ADIA.
La serviciul de canalizare au acces 4469 de locuitori. Rețeaua are o lungime de 53,27 km. Tariful
mediu al serviciului de canalizare facturat lunar pe gospodărie este de 1,94 lei.
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Solul
Poluarea solului este influenţată în special de:
- depuneri uscate şi umede din atmosferă;
-depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere, din construcții şi industriale pe terenuri
neamenajate corespunzător;
- chimizarea unor terenuri şi culturi agricole.
La Bragadiru deşeurile menajere se colectează în mod neselectiv în recipienţi speciali sau
improvizaţi. Recipienţii speciali - pubele metalice şi europubele din material plastic şi cu rotiţe - sunt utilizaţi de
către gospodăriile individuale, unele asociaţii de locatari şi agenţi comerciali.
Zgomotul
Principala sursă de poluare sonoră este traficul rutier de pe șoseaua București-Alexandria și centura
Bucureștiului. Totuși, din determinările efectuate rezultă faptul că pe principalele artere de circulaţie, nivelul de
zgomot nu depăşește limitele admise prin normele de sănătate publică.
3.2.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale oraşului Bragadiru în domeniul

Puncte slabe:

„Mediu”
-

Autorităţi locale preocupate de problemele de

-

mediu;
-

Existența rețelelor de alimentare cu apă și

cipiului București şi a surselor de poluare;
-

canalizare;
-

Existența unor suprafețe de luciu de apă;

-

Sistem de iluminat public;

-

Realizarea unor proiecte de reabilitare
Serviciu de salubrizare funcțional;

-

Colaborare adecvată la nivelul județului
pentru extinderea rețelelor de apă și
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Existenţa unor agenţi economici cu potenţial de poluare;

-

Reţeaua importantă de drumuri ce generează poluare fonică;

-

Depunerea necontrolată a deşeurilor urbane în unele zone;

termică a clădirilor colective;
-

Amplasarea în imediata apropiere a muni-

-

Inexistenţa unei rute ocolitoare orașului
pe direcția Alexandria;

-

Ineficienţa energetică a unor clădiri;
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canalizare.

-

Educaţie, cultură civică în probleme de
mediu slab dezvoltate;

-

Inexistența

sistemului

de

colectare

selectivă a deșeurilor.
-

Lipsa accesului la serviciile de alimentare
cu apă și canalizare în unele zone ale
orașului.

Oportunități:
-

-

Existenţa

Amenințări:
resurselor

nerambursabile

din

-

fondurile europene pentru probleme de

de investiții în infrastructură, rețele de

mediu;

utilități (apă, canalizare, iluminat public);

Integrarea în strategiile de dezvoltare ale

-

judeţului în ceea ce priveşte problematica de
-

Resurse bugetare reduse față de nevoia

Întârzieri în aplicarea legislaţiei de mediu
de către agenţii economici;

mediu;

-

Intensificarea traficului auto în zonă;

Dezvoltarea pieţei de reciclare a deşeurilor, a

-

Creşterea numărului de autoturisme;

materiei prime rezultate din procesarea

-

Creşterea cantităţii de deşeuri urbane

deşeurilor.

rezultate din construcții.

3.2.3.Obiective pentru domeniul „Mediu”
Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de integrarea protecției mediului în activitățile
economice, sociale și administrative iar obiectivele specifice sunt:
1.Creşterea calităţii aerului;
2.Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea degradării acestuia;
3.Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a apelor;
4.Limitarea poluării fonice;
5.Protejarea biodiversității.
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3.2.4.Fişe de proiecte
Fişa 6
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Generalizarea

utilizării

gazului

metan,

curentului electric şi a energiei solare pentru
încălzirea locuinţelor
Cadrul general

Există soluţii tehnice de utilizare a energiei solare,
electrice pentru încălzire și prepararea apei calde.

Grup ţintǎ

Locuitori ai oraşului

Obiective

Creşterea calităţii aerului

Motivaţia proiectului

Utilizarea combustibililor solizi reprezintă o
importantă sursă de poluare a aerului

Modul de implementare a proiectului

Susţinerea şi sprijinirea populaţiei pentru a utiliza
gazul metan, energia electrică şi energia solară
ca sursă de încălzire a locuinţelor

Sursa de finanţare

Instituţia

care

răspunde

de



bugetul local



programe naționale



fonduri private

realizarea Consiliul local şi locuitorii oraşului

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

2020 – 60% din locuinţe folosesc pentru încălzire
gazul metan, curentul electric sau energia solară
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Fişa 7
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Susținerea adoptării de tehnologii nepoluante
de către agenţii economici

Cadrul general

Există pe teritoriul oraşului agenţi economici cu
potenţial de poluare

Grup ţintǎ

Agenţi economici cu potenţial de poluare

Obiective

Creşterea calităţii aerului

Motivaţia proiectului

Modernizarea şi adoptarea unor tehnologii
nepoluante, la agenţii economici susceptibili de
emisii de noxe atmosferice o măsură ce poate
conduce la îmbunătăţirea calităţii aerului

Modul de implementare a proiectului

-Promovarea şi susţinerea adoptării de tehnologii
nepoluante;
-Monitorizarea modului în care sunt reduse
efectele poluante ale activităţii economice şi a
modului în care agenţii economici îşi respectă
angajamentele asumate.

Sursa de finanţare
Instituţia

care

Resurse ale agenţilor economici
răspunde

proiectului

de

realizarea -Consiliul local;
-Agenția Județeană de Mediu;
-Agenţi economici

Termen de realizare

-2018

Indicatori

2018 – toţi agenţii economici de pe teritoriul

65

BRAGADIRU 2022
Orașul PROSPER
oraşului adoptă tehnologii nepoluante, conforme
standardelor europene
Fisa 8
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Eliminarea practicilor ilegale de deversare pe
sol a oricăror substanţe poluante precum şi a
depozitării necontrolate de deşeuri

Cadrul general

Există pe teritoriul oraşului cazuri de deversare şi
depozitare de materiale poluante pe sol, în special
cele provenind din construcții

Grup ţintǎ

Agenţi economici şi populaţia

Obiective

Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea
degradării acestuia

Motivaţia proiectului

Este necesară protejarea solului prin monitorizarea şi controlul deversărilor şi depozitărilor
de materii pe sol

Modul de implementare a proiectului

Monitorizarea, controlul şi sancţionarea celor ce
nu respectă legislaţia în materie de utilizare a
solului

Sursa de finanţare
Instituţia
proiectului

care

Bugetul local
răspunde

de

realizarea -Consiliul local, poliţia locală;
-Garda de mediu;
-Agenţi economici
-Populaţia
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Termen de realizare

2017

Indicatori

-2017 – reducerea cu 70% a deversărilor şi
depozitărilor necontrolate de substanţe şi materii
pe sol

Fişa 9
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Inițierea colectării selective a deşeurilor de
către populație

Cadrul general

În acest moment, nu există un sistem formalizat
de colectare selectivă a deșeurilor.

Grup ţintǎ

Agenţi economici şi populaţia

Obiective

Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea
degradării acestuia

Motivaţia proiectului

Colectarea selectivă a deşeurilor poate genera
venituri pentru populație, comunitate şi o
reducere a masei de deşeuri de depozitat

Modul de implementare a proiectului

-Campanie de conştientizare a populaţiei;
-Organizarea sistemului de colectare selectivă

Sursa de finanţare
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Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări
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Instituţia

care

răspunde

de

realizarea Consiliul

local,

societatea

de

salubrizare,

proiectului

populaţia, agenții economici

Termen de realizare

2019

Indicatori

-2019 –20% din deşeuri colectate selectiv

Fisa 10
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Extinderea

continuă

a

sistemului

de

alimentare cu apă şi canalizare
Cadrul general

În oraş există un sistem de alimentare cu apă şi
canalizare, la care nu au însă acces toți locuitorii
datorită extinderii accelerate a orașului

Grup ţintǎ

Populaţia şi agentii economici

Obiective

Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a apelor de
suprafaţă

Motivaţia proiectului

Nevoia de a asigura accesul generalizat la
serviciile de alimentare cu apă și canalizare
pentru populație și agenții economici.

Modul de implementare a proiectului

Proiectare, execuţie, branşare la sistemul de
canalizare şi alimentare cu apă

Sursa de finanţare

Instituţia
68

care

răspunde

de



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



programe naționale

realizarea Consiliul județean, ADIA, consiliul local, agenţii
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proiectului

economici, populaţia

Termen de realizare

2022

Indicatori

-2022 – 95% din locuinte şi agenţi economici
racordaţi la sistemul de alimentare cu apă şi
canalizare

Fişa 11
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Desfiinţarea sistemelor individuale de colectare a apelor uzate – fose septice, puţuri
absorbante, pe măsură ce se asigură accesul
la canalizare

Cadrul general

În condiţiile realizării canalizării, aceste fose
trebuie desfiinţate deoarece poluează apele
subterane

Grup ţintǎ

Populaţia şi agenţii economici

Obiective

Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a apelor

Motivaţia proiectului

Crearea sistemului de canalizare nu mai justifică
existenţa acestor fose, cu impact negativ asupra
solului şi pânzei freatice.

Modul de implementare a proiectului

Desfiinţarea foselor septice

Sursa de finanţare

Resurse ale populaţiei şi agenţilor economici

Instituţia
proiectului

69

care
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de
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Termen de realizare

2022

Indicatori

-2022 – 95% din fosele septice desfiinţate

Fişa 12
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Plantarea unei liziere de arbori la limita cu
centura, pentru protecția fonică

Cadrul general

Pentru a diminua poluarea fonică generată de
traficul auto este necesar un sistem natural de
protecţie

Grup ţintǎ

Populaţia şi agenţii economici

Obiective

Limitarea poluării fonice

Motivaţia proiectului

În oraş există riscul poluării fonice datorită
traficului auto intens

Modul de implementare a proiectului

Realizarea unei liziere de arbori la limita
cușoseaua de centură.

Sursa de finanţare

Instituţia
proiectului
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care

răspunde

de



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

realizarea CNADNR, Consiliul județean, Consiliul local
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Termen de realizare

-2020

Indicatori

- Număr de arbori plantaţi

Fişa 13
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Iluminat public ecologic, cu leduri și panouri
solare și extinderea rețelei în tot orașul

Cadrul general

În acest moment, există iluminat public cu lămpi
cu energie electrică, dar care nu acoperă întreaga
suprafață a orașului.

Grup ţintǎ

Populaţia şi agenţii economici

Obiective

Creşterea calităţii aerului, creșterea siguranței

Motivaţia proiectului

Reducerea poluării aerului prin iluminat public şi
nevoia reducerii cheltuielilor bugetare

Modul de implementare a proiectului

Achiziţia de stâlpi ecologici de iluminat public și
corpuri de iluminat cu eficiență energetică și
durată de viață mare

Sursa de finanţare

Instituţia
proiectului
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Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale

realizarea Consiliul județean, Consiliul local
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Termen de realizare

2021

Indicatori

2021 – 100% din iluminatul public ecologic

Fişa 14
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Măsurarea nivelului de noxe și agenți alergeni

Cadrul general

Există riscul de poluare a aerului generată de
activitățile industriale și traficul auto.

Grup ţintǎ

Populaţia şi agenţii economici

Obiective

Creșterea calității aerului și a stării de sănătate a
populației

Motivaţia proiectului

Nevoia de a măsura nivelul de noxe și agenți
alergeni din aer în vederea prevenirii populației

Modul de implementare a proiectului

Achiziționarea și montarea a două aparate de
măsurare a nivelului de noxe și agenți alergeni.

Sursa de finanţare
Instituţia

care

Bugetul local
răspunde

de

realizarea Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

-2018 – nivel de noxe și agenți alergeni măsurat

Fişa 15
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Domeniul

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Amenajarea malurilor râurilor Ciorogârla și
Sabar – indiguire, taluzare, ecologizare,
înierbare

Cadrul general

Malurile râurilor prezintă un risc de poluare cu
deșeuri casnice, astfel că este necesară
amenajarea lor și, eventual, transformarea în
zone de agreement.

Grup ţintǎ

Populaţia oraşului

Obiective

Protejarea biodiversității, îmbunătăţirea sistemului
de protecţie a apelor

Motivaţia proiectului

Cele două râuri reprezintă o resursă importantă a
orașului ce necesită protejare și conservare

Modul de implementare a proiectului

-realizare și aplicarea unui proiect de amenajare
și protecție a malurilor râurilor.

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul local, Ministerul Mediului

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

-2018 – proiect de amenajare realizat
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Fişa 16
Domeniul

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Extinderea continuă a spațiilor verzi, plantarea
de arbori și arbuști

Cadrul general

Orice suprafață trebuie utilizată pentru a extinde
spațiul verde -terenuri neutilizate, scuaruri, spații
dintre blocuri, terase etc.

Grup ţintǎ

Populaţia oraşului

Obiective

Protejarea biodiversității, îmbunătățirea sănătății
populației.

Motivaţia proiectului

Există multe surse cu potențial de poluare astfel
că sunt necesare măsuri de diminuare a acesteia.

Modul de implementare a proiectului

Identificarea spațiilor, achiziționarea de arbori,
arbuști plante, plantare.

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul local, ONG-uri locale, voluntari

proiectului
Termen de realizare

2022

Indicatori

-2022 – creșterea cu cel puțin 200 mp/an a
spațiilor verzi
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3.3.Dezvoltare socială
3.3.1.Prezentare generală
Populaţia
Bragadiru este orașul cu cea mai mare creștere de populaţie din ultimii ani, creștere generată de
extinderea zonelor de locuit. Astfel, dacă în anul 2002 erau 8165 de locuitori, recensământul populației din
2011 a înregistrat 15329 de locuitori. În 2015 aveau domiciliul în Bragadiru 16381 de persoane.
Astăzi se apreciază că populația efectivă a orașului depăsește 30.000 de locuitori.

Tabelul- Populaţia stabilă după etnie, categorii de localităţi, în judeţul ILFOV şi în oraşul Bragadiru
Medii de
rezidenţă
A
JUDEŢUL
ILFOV
Oraş
75

Populaţie
stabilă
TOTAL
1

Din care, după etnie:
Română
2

Maghiară

Romă

3

364241

343730

303

16381

14872

12

Germană

4

5

15372

105

287

0

Turcă
6
517
0

Evreiască

Alte etnii1)

Etnie
nedeclarată

7

8

9

106

2367

3476

11

1111

0
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Populaţie
stabilă

Medii de
rezidenţă
A
Bragadiru

Din care, după etnie:
Română

TOTAL
1

Maghiară

2

3

Romă

Germană

4

Turcă

5

Evreiască

6

Alte etnii1)

7

Etnie
nedeclarată

8

9

Densitatea populaţiei, raportată la populația înregistrată în teritoriul administrativ al oraşului este de
374 de locuitori/kmp.
Predomină persoanele de sex feminin – 51,7%.
Structura pe grupe de vârstă evidenţiază o populaţie echilibrată:

15-24 ani

25-34 ani

35-44 ani

45-54 ani

55-64 ani

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

65 de ani si
peste

Din punct de vedere al studiilor, ponderea cea mai mare o au studiile liceale și cele universitare.
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Studii
Postliceal și de
universitare
maiștri
de licență

Liceal

Profesional si
de ucenici

Gimnazial

Din punct de vedere confesional, situaţia este următoarea:
Informatie
Romanonedisponibila
catolica Atei
7%
1% 1%

Ortodoxa
91%
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Primar

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Fara scoala
absolvita
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Fondul de locuinţe
Ca tendinţă generală, localităţile aflate în imediata proximitate a Bucureștiului, indiferent de mediul de
locuire (urban sau rural), au înregistrat o puternică dezvoltare de tip rezidenţial. Creșteri considerabile ale
numărului de locuinţe au cunoscut orașele Popeşti-Leordeni (104,98%) și Bragadiru (72,54%), a căror relativă
atractivitate poate fi explicată prin localizarea avantajoasă faţă de București, precum și de preţul relativ scăzut
al terenurilor de pe axa de sud a judeţului, ca urmare a dezvoltării imobiliare iniţiale în localităţile din nord.
La nivelul întregului judeţ Ilfov se înregistrează o creștere robustă a numărului de locuinţe existente de
24,48% în ultimii cinci ani, de la 107.545 la 133.872 de locuinţe. Se evidenţiază o creștere a numărului de
locuinţe unifamiliale în proximitatea Bucureștiului. Deși nu există statistici oficiale privind numărul și traseele
navetiștilor, interviurile realizate cu reprezentanţii primăriilor din teritoriu au confirmat dispoziţia generală a
populaţiei, în special din localităţile din imediata apropiere a limitei administrative cu București, de a lucra în
capitală şi de a locui în Ilfov.

Majoritatea locuinţelor au fost finanţate din fonduri private, fapt ce indică, pe de o parte, o cerere
puternică pentru acest tip de funcţiune, iar pe de altă parte un comportament investiţional oportunist, mai ales
având în vedere starea precară a dotărilor edilitare.
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În 2015 existau în orașul Bragadiru 7589 de locuințe convenționale din care 7283 în proprietate
privată.
Forţa de muncă
Există 1629 de persoane ce au un loc de muncă pe teritoriul orașului. Foarte multe persoane active își
desfăsoară activitatea în București.
Situația ocupării este următoarea:
MUNICIPIUL/
ORASUL

JUDETUL

BRAGADIRU

ILFOV

Ambele
sexe
8071

POPULATIA STABILA ACTIVA
TOTAL
Din care: O C U P A T A
Ambele
Masculin Feminin
Masculin Feminin
sexe
4384
3687
7512
4049
3463

Sănătatea
Organizarea şi asigurarea serviciilor de sănătate pentru populaţia din oraşul Bragadiru se realizează
prin reţeaua unităţilor sanitare publice, mixte şi particulare, alcătuită din:
Număr unităţi medico-sanitare
Tipul / categoria de unităţi medico-sanitare
Dispensare
Policlinică
Cabinete medicale
Cabinete stomatologice
Număr medici (sector public şi privat)
Număr ambulanţe

2
1
1
7
3
10
2

Conform statisticilor medicale, bolile preponderente sunt cele cardio – vasculare.

Siguranţa
În ceea ce priveşte siguranţa, există poliția locală, dar subdimensionată și fără dotări specifice. Este
constituit Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă. Acesta din urmă funcționează cu 6 angajați și 33 de voluntari.
Orașul dispune în zona centrală de un sistem de monitorizare video.
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Servicii sociale
Sunt în oraș 350 de beneficiari ai serviciilor specifice de asistență socială. Sunt înregistrate 120 de
persoane fără venituri, 304 persoane cu nevoi speciale, 6 persoane fără locuință. În 2015 s-au plăti 14.500 lei
pentru beneficiarii de venit minim garantat.
3.3.2. Analiza SWOT
Puncte tari ale orașului Bragadiru:

Puncte slabe:

 Forţă de muncă importantă;

 Scăderea nivelului de pregătire al resurselor

 Locuri de muncă disponibile în zonă;
 Creșterea considerabilă a numărului de
locuitori;
 Existenţa activităţii de asistenţă socială şi
iniţiative în domeniu;
 Grad ridicat de toleranţã, nivel redus de
80

umane;
 Dotări limitate pentru situaţii de urgenţă;
 Serviciu de poliție locală neoperațional;
 Lipsa unor instrumente de facilitare a
accesului la locurile de muncă din localitate,
pentru locuitorii orașului;
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conflicte sociale între cetăţeni;
 Sprijin financiar din partea administraţiei

 Număr semnificativ de câini comunitari;
 Reţea

publice pentru serviciile de asistenţã socialã

infrastructură

de

sănătate

subdimensionată în raport cu numărul de

 Fond de locuinţe ridicat;
 Structură echilibrată a populaţiei;

şi

locuitori;


 Structură confesională și etnică echilibrată;
 Locuințe colective izolate termic;
 Existenţa Serviciului de poliţie locală, a
Serviciului pentru situații de urgență și a
sistemului de monitorizare video.
Oportunități:

Amenințări:

 Creșterea rolului pe care oraşul îl are în

 Exodul forţei de muncă înalt calificată;

dezvoltarea socială;
 Existenţa resurselor nerambursabile din
fondurile structurale;
 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale judeţului;

 Apariţia de probleme sociale generate de
criza economică;
 Resurse bugetare limitate pentru domeniul
dezvoltării sociale;
 Apariția unor comunități distincte în cadrul

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în

orașului, cu dezvoltare și cultură de grup

vederea dezvoltării infrastructurii de asis-

diferențiată (noile și vechile cartiere,

tenţă socială;

separarea de către șoseaua de centură și

 Investiţii private în domeniul sanitar;

DN București-Alexandria).

 Crearea a noi locuri de muncă prin
încurajarea investiţiilor prívate.
3.3.3

Obiective pentru domeniul „Dezvoltare socială”

Obiectivul general în materie de dezvoltare socială este reprezentat de “asigurarea condițiilor de evoluție
pentru fiecare membru al colectivității” iar obiectivele specifice sunt:
1.Medierea cererii și ofertei de locuri de muncă;
2.Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire;
3.Asigurarea infrastructurii pentru sănătate;
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4.Sporirea nivelului de siguranţă în oraş;
5.Asigurarea unor prestaţii adecvate de asistenţă socială
3.3.4.Fişe de proiecte
Fişa 17
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Burse ale locurilor de muncă

Cadrul general

Ca în toate localitățile din România, există o lipsă
de comunicare între agenţii economici locali şi
populaţie în ceea ce priveşte locurile de muncă
disponibile ceea ce face dificil accesul populației
la locurile de muncă din localitate.

Grup ţintǎ

Populaţia şi agenţii economici

Obiective

Medierea cererii și ofertei de locuri de muncă

Motivaţia proiectului

Nevoia de a facilita accesul populaţiei oraşului la
locurile de muncă din oraş

Modul de implementare a proiectului

Organizarea, o dată pe an, a unei burse a locurilor de muncă din oraş

Sursa de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul local

-Consiliul local, agenţii economici, AJOFM

proiectului
Termen de realizare
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Indicatori

-2022 – 6 burse organizate;
-Creşterea cu 30% a numărului de locuri de
muncă din oraş ocupate de populaţia autohtonă.

Fişa 18
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Baza de date a ocupaţiilor

Cadrul general

Nu există la nivelul oraşului o evidenţă exactă cu
nivelul de pregătire şi ocupaţia locuitorilor, ca
punct de referinţă pentru formularea unor
obiective strategice, îndeosebi în materie de
reconversie

profesională

și

dezvoltare

economică.
Grup ţintǎ

Populaţia orașului

Obiective

Medierea cererii și ofertei de locuri de muncă

Motivaţia proiectului

Nevoia de a avea o evidenţă exactă cu structura
ocupaţională a populaţiei, ca suport pentru
deciziile strategice în materie de ocupare.

Modul de implementare a proiectului

Organizarea şi completarea bazei de date

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Bugetul local

Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

83

2017

BRAGADIRU 2022
Orașul PROSPER
Indicatori

Baza de date completă cu ocupaţiile populaţiei
realizată.

Fişa 19

Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Construirea de locuinţe sociale

Cadrul general

-Există în oraș familii sărace sau familii de tineri
care nu au suficiente resurse pentru a-şi construi
o locuinţă;
-Este necesară atragerea în oraș a unor specilişti
în educaţie, sănătate cărora să li se poată oferi o
locuinţă.

Grup ţintǎ

Tineri, populaţia săracă, specialişti ce vor să se
stabilească în oraş

Obiective

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire

Motivaţia proiectului

Asigurarea unor servicii adecvate de protecție a
unor grupuri vulnerabile (familii sărace, cu mulți
copii, tineri) și crearea premiselor de atragere a
unor specialiști.

Modul de implementare a proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea
proiectului

84

Realizarea a 30 de locuinţe sociale


Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale

Consiliul local
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Termen de realizare

2020

Indicatori

2020 – 30 de locuinţe sociale realizate

Fişa 20
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Centru pentru persoanele defavorizate

Cadrul general

Există în oraş persoane defavorizate, fie datorită
stării sociale, fie datorită unor probleme de
sănătate.

Grup ţintǎ

Populaţia defavorizată a oraşului

Obiective

Asigurarea unor prestaţii adecvate de asistenţă
socială

Motivaţia proiectului

Nevoia de a asigura adăpost, hrană şi consiliere
temporară pentru persoanele fără adăpost, femei
abuzate, copii, persoane cu handicap

Modul de implementare a proiectului

Înfiinţarea centrului pentru persoane defavorizate,
eventual în parteneriat cu un ONG

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea
proiectului
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Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul local
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Termen de realizare

2021

Indicatori

Centru funcţional cu 20 de locuri

Fişa 21
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Încurajarea investiţiilor private în ansambluri
rezidențiale

cu

asigurarea

adecvată

a

funcțiunilor urbane
Cadrul general

Este oportună sporirea suprafeţei de locuit în oraş
și finalizarea construirii în noile cartiere

Grup ţintǎ

Investitori privaţi, populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire

Motivaţia proiectului

Nevoia de a construi locuinţe, de a finaliza
construcțiile în noile cartiere și de a asigura
funcțiuni urbane adecvate.

Modul de implementare a proiectului

Promovarea atractivităţii pentru locuire a oraşului

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Resurse ale agenţilor economici, resurse private

Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2022

Indicatori

-2022 – 500 de noi locuinţe

Fişa 22
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Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Spital orășenesc și rețea privată de cabinete
medicale

Cadrul general

Nu există în oraş o infrastructură adecvată pentru
servicii medicale

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Asigurarea infrastructurii pentru sănătate;

Motivaţia proiectului

Nevoia de asistenţă medicală specializată

Modul de implementare a proiectului

Parteneriat

public-privat

pentru

realizarea

spitalului.
Învurajarea investițiilor private în rețeaua de
cabinet medicale.
Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2022

Indicatori

-2019 – minim 3 cabinete private funcționale
-2022- proiect pentru spitalul orășenesc realizat.
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Fişa 23
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Dotări și dezvoltare pentru Serviciul voluntar
pentru situaţii de urgenţă şi Poliţia locală

Cadrul general

În acest moment nu există dotările adecvate
pentru

aceste

servicii,

fapt

ce

le

face

neoperaționale.
Grup ţintǎ

Populaţia oraşului

Obiective

Sporirea nivelului de siguranţă în oraş

Motivaţia proiectului

Nevoia de a creşte capacitatea de intervenţie în
situaţii de urgenţă și nivelul de siguranță

Modul de implementare a proiectului

Achiziţionarea de materiale şi utilaje pentru
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă și
pentru Poliția locală

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

Serviciu voluntar și Poliția locală dotate
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Fişa 24
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Cămin pentru persoanele în vârstă

Cadrul general

Persoanele de vârsta a treia au nevoie de spaţii
de socializare și implicare în acțiuni ale
comunității.

Grup ţintǎ

Populaţia în vârstă a oraşului

Obiective

Asigurarea unor prestatii adecvate de asistenţă
socială

Motivaţia proiectului

Inexistenţa unui spaţiu de asistență și recreere
pentru persoanele în vârstă.

Modul de implementare a proiectului

Prin proiect se urmărește crearea și amenajarea
unui centru de recreere și asistență pentru
persoanele în vârstă din oraș

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2021

Indicatori

- Cămin pentru persoanele în vârstă funcţional
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Fișa 25
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Continuarea aplicării legislaţiei privind câinii
comunitari

Cadrul general

Pe teritoriul orașului există un număr mare de
câini fără stăpân

Grup ţintǎ

Populaţia orașului

Obiective

Creşterea stării de sănătate a populaţiei

Motivaţia proiectului

Nevoia de a soluţiona problema câinilor fără
stăpân

Modul de implementare a proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Aplicarea legislaţiei în materie


Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local și Consiliul General al Municipiului

proiectului

București

Termen de realizare

2021

Indicatori

-pe străzile orașului nu mai există câini fără
stăpân

90

BRAGADIRU 2022
Orașul PROSPER
Fișa 26
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Operaționalizarea asociațiilor de proprietari și
încurajarea înființării de asociații civice

Cadrul general

Asociațiile de proprietari nu funcționează adecvat
iar asociațiile civice sunt în faza incipientă de
organizare.

Grup ţintǎ

Populaţia orașului

Obiective

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire

Motivaţia proiectului

Asociațiile de proprietari și cele civice trebuie să
funcționeze și să se implice direct în viața
orașului și a comunității.

Modul de implementare a proiectului

Asigurare de consultanță și sprijin pentru
operaționalizare

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea



programe naționale



resurse private

Consiliul local, asociațiile de proprietari

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

-Toate asociațiile de proprietari sunt funcționale
-3 asociații civice operaționale
-formalizarea de întâniri lunare autorități –asociații
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Fișa 27
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Extinderea sistemului de monitorizare video a
drumurilor orăşeneşti

Cadrul general

Un sistem de monitorizare video poate conduce
la utilizarea adecvată a drumurilor orăşeneşti şi la
creşterea siguranţei de utilizare.

Grup ţintǎ

Populaţia oraşului

Obiective

Sporirea nivelului de siguranţă în oraş

Motivaţia proiectului

Este necesară asigurarea infrastructurii care să
permită creșterea nivelului de siguranță în oraș.

Modul de implementare a proiectului

Instalare sistem video de supraveghere a
drumurilor orăşeneşti

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2021

Indicatori

-60 de km de drumuri orăşeneşti monitorizate
video
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3.4.Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport
3.4.1.Prezentare generală
Zonificarea funcțională a orașului este stabilită prin PUG, elaborat în anul 1999, revizuit în 2015.
Utilizarea terenului în oraş este următoarea:
Numărul cartierelor componente

8

Distanţa între cele mai îndepărtate cartiere orașului -

8 km

(km)
Distanţa între cel mai îndepărtat cartier și centrul

6 km

orașului (km)
Distanţa faţă de cel mai apropiat municipiu (km)

16 km

Distanţa faţă de reşedinţa judeţului (km)

30 km

Suprafaţa totală, din care (ha):

2179 ha

Intravilan (ha)

1929 ha

Extravilan (ha)

228 ha

Suprafaţa agricolă (ha), respectiv: arabilă, pășuni,

1378 ha

fâneţe, vii şi livezi,
Terenuri cu ape (ha)

11,22ha

Situația drumurilor din localitate se prezintă astfel:

11

Lungimea totală a drumurilor

119,5

Drumuri naţionale (km)

12,5 km

Drumuri județene

2 km

Drumuri vicinale

21 km

Străzi11 (km)

105 km

drumuri din interiorul localităţilor
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Asfalt

49,61 km

Piatră

55,39 km

Aşa cum am precizat, arterele principale de circulaţie sunt:


DN6, care leagă Bucureştiul de Alexandria;



DJ401A, care duce spre nord-vest la Domneşti, Ciorogârla şi, mai departe, în judeţul Giurgiu
la Bolintin-Vale; şi spre sud-est la Măgurele, Jilava (unde se intersectează cu DN5) şi Vidra;



Șoseaua de centură a Bucureștiului.

Potrivit datelor Companiei Naţionale de Drumuri şi Autostrăzi (CNADNR), drumul dintre Bucureşti şi
Ghimpaţi pe DN6 este la fel de aglomerat precum DN1, cu un trafic de peste 16.000 de vehicule pe zi în 2015.
La nivelul anului 2011, densitatea de străzi orăşeneşti era de 0,12 km-stradă/km2 la nivel naţional, de
cca. 1,49 km-stradă/km2 în regiunea București-Ilfov şi de 0,50 km-stradă/km2 în judeţul Ilfov (peste media
naţională). Gradul de modernizare al străzilor orăşeneşti în judeţ este însă sub media naţională, 45%
faţă de 63%, consecinţă a dezvoltării imobiliare rapide cu care investiţiile în infrastructură nu au putut
ţine pasul12.

12

Strategia de dezvoltare a județului Ilfov Orizont 2020, p.94
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Administraţia locală a emis în anul 2015, 1699 certificate de urbanism şi un număr de 939 autorizaţii
de construire (de opt ori mai mult decât în Chitila). S-a definitivat inventarul bunurilor domeniale.

Evoluția numărului de autorizații de
construire
1000
800
600
400
200
0
anul 2013
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3.4.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale oraşului:
-

Puncte slabe:

Acces la drumuri naţionale, judeţene,

-

centura Bucureştiului;

siunea zonei de locuit;

-

Reţea importantă de drumuri locale;

-

Importante suprafețe de spații verzi;

-

Locuri de parcare amenajate;

-

definită.
PUG actualizat.

-

Lipsa transportului în comun în interiorul
orașului;
Traversarea orașului de către DN 6 și
centura Bucureștiului;

Așezare compactă, cu o zonificare bine

-

Intravilan limitat în comparaţie cu expan-

-

Transport în comun neuniform distribuit;

-

Drumuri locale neamenajate, aflate în
proprietate privată.

Oportunități:
-

Amenințări:

Dezvoltarea zonei metropolitane Bucureşti-

-

Ilfov;
-

Creşterea

Resurse bugetare reduse față de nevoia de
investiții în infrastructură;

atractivităţii

oraşului

pentru

-

Expansiunea mult prea rapidă a orașului, ce

locuire;

depășeste capacitatea locală de creare a

Existenţa resurselor nerambursabile din

infrastructurii.

fondurile structurale;
-

Integrarea în strategiile de dezvoltare ale
judeţului;

-

Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în
vederea dezvoltării infrastructurii
3.4.3.Obiective pentru domeniul amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport
Obiectivul general în materie de amenajare a teritoriului şi infrastructură de transport este reprezentat

de “Echilibrarea funcțiilor urbane și modernizarea continuă a infrastructurii” iar obiectivele specifice sunt:
1. Delimitarea teritoriului oraşului în acord cu tendinţele de dezvoltare a acestuia;
2. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să fie asigurat confortul populaţiei;
3. Îmbunătățirea imaginii orașului.
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3.4.4.Fişe de proiecte
Fişa 28
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Planul de mobilitate urbană

Cadrul general

Este necesară o analiză a mobilității urbane, ca
suport pentru deciziile strategice în domeniu

Grup ţintǎ

Populaţia oraşului

Obiective

Delimitarea teritoriului oraşului în acord cu
tendinţele de dezvoltare a acestuia

Motivaţia proiectului

Nevoia de a planifica dezvoltarea orașului în
acord cu tendințele de mobilitate.

Modul de implementare a proiectului

Contractare, realizare plan de mobilitate urbană.

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Bugetul local

Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2016

Indicatori

-Plan de mobilitate urbană realizat

Fișa 29
Domeniu

Programul/proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Proiecte integrate de reabilitare a drumurilor
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şi peisagistică
Cadrul general

Drumurile orăşeneşti necesită o întreţinere
permanentă

Grup ţintǎ

Populaţia oraşului

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Este necesară creşterea atractivităţii pentru
locuire și afaceri prin crearea unei infrastructuri
adecvate

Modul de implementare a proiectului

Refacere carosabil, trotuare, spaţii verzi, iluminat
public, reţea subterană de cabluri electrice,
semne de circulaţie

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale

Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare

2022

Indicatori

Reabilitare a minim 15 km de străzi – asfalt,
trotuare, spații verzi, cabluri, aliniamente, scuaruri
etc.

Fişa 30
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
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Realizarea de noi drumuri orăşeneşti
Cadrul general

Expansiunea intravilanului trebuie însoţită de
realizarea infrastructurii aferente

Grup ţintǎ

Populaţia oraşului

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Este necesară creşterea atractivităţii pentru locuire prin crearea unei infrastructuri adecvate

Modul de implementare a proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea

Realizarea a 5 km de drumuri orăşeneşti noi


Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2021

Indicatori

-5 km de drum realizat

Fişa 31
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Transport local de călători propriu

Cadrul general

Oraşul are o suprafaţă importantă, astfel încât
este necesară o linie de transport în comun doar
în interiorul oraşului
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Grup ţintǎ

Populaţia oraşului

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Nu există transport local propriu

Modul de implementare a proiectului

Crearea şi concesionarea unei linii de transport
local în interiorul oraşului
Achiziționarea de autobuze electrice/vehicule
ecologice

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

– Linie de transport local proprie

Fişa 32
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Completarea sistemului de indicatoare cu
denumirile străzilor, de intrare/ieşire din
localitate şi semne de circulaţie

Cadrul general
100
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se pot îmbunătăţi prin utilizarea unui sistem de
indicatoare adecvat
Grup ţintǎ

Populaţia oraşului, agenţii economici

Obiective

Îmbunătățirea imaginii orașului

Motivaţia proiectului

Nu există un sistem complet de indicatoare cu
numele străzilor, un sistem adecvat de marcare a
intrărilor/ieşirilor din localitate şi nici semne de
circulaţie.

Modul de implementare a proiectului

-Realizarea şi montarea de plăcuţe cu denumirile
străzilor şi indicatoare de orientare; Plachete de
marcare a intrărilor/ieşirilor din localitate;
-Semne de circulaţie adecvate

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Bugetul local

Instituţia care răspunde de

Consiliul local

realizarea proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

-Toate străzile marcate;
-Toate intrările şi ieşirile din oraş marcate;
-Toate intersecţiile semnalizate adecvat

Fişa 33
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Pistă pentru biciclete

Cadrul general

Este necesară crearea unor puncte de atracţie în
oraş și alternative pentru deplasarea populației
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Grup ţintǎ

Populaţia oraşului

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Oraşul poate deveni un punct de atracţie pentru
biciclişti.

Modul de implementare a proiectului

Construirea pistei de biciclete - Traseu pentru
cicloturism, Măgurele-Bragadiru-Clinceni

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul local, Consiliul Judeţean

proiectului
Termen de realizare

2021

Indicatori

-Pista de biciclete realizată

Fișa 34
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Cadastrul general

Cadrul general

Este necesară o revedere a zonării funcţionale a
oraşului

Grup ţintǎ

Populaţia oraşului şi agenţii economici

Obiective

Delimitarea teritoriului oraşului în acord cu
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tendinţele de dezvoltare a acestuia
Motivaţia proiectului

Nevoia de a delimita clar zona extravilană

Modul de implementare a proiectului

Realizarea cadastrului

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care raspunde de realizarea



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul local, ANCPI

proiectului
Termen de realizare

2022

Indicatori

-cadastrul general realizat

Fișa 35
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Pasaj rutier C.B.-Bragadiru (bretea de acces
stânga) – (Stategia Orizont 2020)

Cadrul general

Rețeaua de drumuri și accesul către diferite zone
trebuie permanent îmbunătățite

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Este necesară creşterea atractivităţii oraşului prin
crearea unei infrastructuri adecvate
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Modul de implementare a proiectului

Realizare pasaj pentru a facilita accesul între
cartierele orașului

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



programe naționale

CNADNR, Consiliul Județean, Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2021

Indicatori

Pasaj realizat - 2021

Fișa 36
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Construire pasarelă Centură în zona gării
Vârteju – (Stategia Orizont 2020)

Cadrul general

Rețeaua de drumuri și accesul către diferite zone
trebuie permanent îmbunătățite

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Este necesară facilitarea accesului între localități
și în interiorul acestora.

Modul de implementare a proiectului

Realizare pasaj pentru a facilita accesul între
localități

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare
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Instituţia care răspunde de realizarea



Bugetul de stat



Bugetul județului



programe naționale

CNADNR, Consiliul Județean, Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2021

Indicatori

Pasaj realizat - 2021

Fișa 37
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Extinderea liniei de metrou, Magistrala 5 atât
către orașul Bragadiru, cât și către orașul
Pantelimon (Planul de mobilitate urbană
București Ilfov)

Cadrul general

Transportul în comun este una din problemele
majore la nivelul Regiunii București Ilfov.

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Este necesară facilitarea deplasării populației prin
servicii de transport în comun

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare
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Instituţia care răspunde de realizarea



Bugetul județului



programe naționale

Metrorex, Consiliul Județean, Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2022

Indicatori

2022 – proiect realizat, lucrări demarate

Fișa 38
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Tramvai Rapid (LRT) 7 Bragadiru – Voluntari
(Planul de mobilitate urbană București-Ilfov)

Cadrul general

Rețeaua de transport în comun și accesul către
diferite zone trebuie permanent îmbunătățite

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Este necesară facilitarea deplasării populației prin
servicii de transport în comun

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea
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Proiectare, execuție linie tramvai.
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Bugetul de stat



Bugetul județului



programe naționale

Consiliul General al Municipiului București,
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proiectului

Consiliul Județean, Consiliul local

Termen de realizare

2022

Indicatori

2022 – proiect realizat, execuție demarată

Fișa 39
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Autobuz rapid (BRT) 6 Bragadiru – Depoul
Alexandria (Planul de mobilitate urbană
București-Ilfov)

Cadrul general

Rețeaua de transport în comun și accesul către
diferite zone trebuie permanent îmbunătățite

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Este necesară facilitarea deplasării populației prin
servicii de transport în comun

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea
proiectului
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Bugetul de stat



Bugetul județului



programe naționale

RATB, Consiliul Județean, Consiliul local
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Termen de realizare

2020

Indicatori

2020- linie de autobuz funcțională

Fișa 40
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Montarea unui semafor cu comandă manuală
la trecerea de pietoni de la Primăria Bragadiru
(Strategia Orizont 2020)

Cadrul general

DN6 apare pe Harta punctelor negre din
România, în ceea ce privește accidentele rutiere

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Facilitarea accesului populației în interiorul
orașului, scăderea numărului de accidente auto în
care sunt implicați cetățenii

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea

Montare semafor.



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale

CNADNR, Consiliul Județean, Consiliul local

proiectului
Termen de realizare
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Indicatori

2017- semafor funcțional

Fișa 41
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Construirea a 5 pasarele pietonale

Cadrul general

DN6 apare pe Harta punctelor negre din
România, în ceea ce privește accidentele rutiere.
Pe de altă parte, accesul între cartierele orașului
este îngreunat de traficul intens.

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Facilitarea accesului populației în interiorul
orașului, scăderea numărului de accidente auto în
care sunt implicați cetățenii

Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea

Montare pasarele



Bugetul național



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale

CNADNR, Consiliul Județean, Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

2019- pasarele montate
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Fișa 42
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Transferul în patrimoniul local a drumurilor
private

Cadrul general

Rețeaua de drumuri și accesul către diferite zone
trebuie permanent îmbunătățite, dar acest lucru
nu poate fi realizat de autoritățile locale deoarece
multe drumuri sunt în proprietate privată.

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Nevoia de reabilitare a drumurilor locale.

Modul de implementare a proiectului

Realizarea transferului de proprietate.

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare
Instituţia care răspunde de realizarea



Bugetul local

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

2019 – 10 km de drumuri private transferate în
patrimonial orașului

Fișa 43
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
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Lărgirea la 4 benzi a Prelungirii Ghencea
Cadrul general

Rețeaua de drumuri și accesul către diferite zone
trebuie permanent îmbunătățite.

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Nevoia de a dezvolta rețeaua zonală de drumuri.

Modul de implementare a proiectului

Proiectare, execuție lărgire drum.

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare



Bugetul Capitalei

Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul General al Municipiului București,

proiectului

Consiliul județean, Consiliul local.

Termen de realizare

2021

Indicatori

2021 – Prelungirea Ghencea extinsă la patru
benzi.

Fișa 44
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Revizuirea și creșterea numărului stațiilor de
transport în comun

Cadrul general

Rețeaua de transport în comun și accesul către
diferite zone trebuie permanent îmbunătățite

Grup ţintǎ
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Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Este necesară facilitarea deplasării populației prin
servicii de transport în comun

Modul de implementare a proiectului

Revizuriea sistemului de transport, montarea de
noi stații

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare
Instituţia care răspunde de realizarea



Bugetul local

RATB, Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

2019- 5 stații noi realizate

Fișa 45
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Realizarea

Regulamentului

local

privind

utilizarea parcărilor publice
Cadrul general

Există la nivelul orașului locuri de parcare
amenajate, al căror număr va crește în viitor.

Grup ţintǎ

Populaţia

Obiective

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel
încât să fie asigurat confortul populaţiei

Motivaţia proiectului

Sunt necesare norme locale clare, cunoscute de
locuitorii orașului, cu privire la modul de utilizare a
parcărilor publice.
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Modul de implementare a proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare
Instituţia care răspunde de realizarea

Realizare, dezbatere, adoptare Regulament.



Bugetul local

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

2017 – Regulament local privind utilizarea
parcărilor publice
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3.5.Administraţia publică locală
3.5.1.Prezentare generală
Aparatul de specialitate al primarului orașului Bragadiru este organizat şi funcţionează potrivit
prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Aparatul de specialitate este format din funcționari publici și personal contractual, conform reglementărilor în
vigoare.

În ceea ce priveşte personalul angajat, situaţia este următoarea:
Număr total personal angajat, din care (exclusiv demnitarii,
inclusiv secretarul orașului):
Funcţionari publici de execuţie
Funcţionari publici de conducere (inclusiv secretarul
orașului)
Personal contractual
Personal contractual cu funcții de conducere
Femei
Bărbaţi
114

140
53
10
75
4
103
37
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Absolvenţi de studii postuniversitare de
specializare/cursuri universitare de masterat
Absolvenţi studii universitare de licenţă
Absolvenţi studii liceale
Peste 50 de ani
Între 30 şi 50 de ani
Sub 30 de ani
Vârsta medie a personalului angajat

12
49
51
42
69
29
43

Structura organizatorică a aparatului de specialitate cuprinde 10 servicii, 2 birouri și 63 de
compartimente.
În ceea ce privește dotările, situația este următoarea:
Calculatoare

70

Achiziționate după anul 2014, inclusiv
38
Cu acces la imprimantă
70
Cu acces permanent la internet
70
Număr total copiatoare, din care:
5
Număr total aparate foto
2
Programe informatice de specialitate necesare
Contabilitate,
desfăşurării activităţii avute în dotare (contabilitate, urbanism, buget, impozite si
administrare fiscală, GIS, etc)
taxe, registru agricol,
Număr total de autoturisme, din care:
3
Achiziționate după anul 2012
1
3.5.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale Orașului Bragadiru:

Puncte slabe:

-

Autorităţi locale deschise;

-

Imagine bună și încredere în autoritățile angajaţi datorită nivelului de salarizare;

publice locale (conform studiului efectuat);

-

Existenţa unui site cu o structură adecvată;

-

Dotare adecvată a instituţiei, inclusiv cu -

specialitate;
115

Fonduri

nerambursabile

insuficient

accestate;

Spațiu de lucru suficient pentru aparatul de -

-

Resurse financiare limitate pentru nevoile

de dezvoltare a oraşului;

-

programe informatice;

Lipsa de motivare pentru o mare parte din

Inexistența contactelor externe și integrare

în circuitele externe de schimb de bune practici;
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-

Accesare de resurse nerambursabile;

-

Resurse financiare importante în bugetul parteneriat cu organizațiile civice locale;

local;

-

Număr redus de acțiuni realizate în
Insuficiența valorificare a voluntarilor în

Personal pregătit pentru activitatea din activitatea serviciilor sociale.

-

administraţie;
Aplecare către participarea la forme de

-

pregătire profesională a angajaților.
Oportunități:

Amenințări:

Creșterea gradului de descentralizare şi -

-

autonomie locală;

grad redus de participare civică;

Existenţa resurselor nerambursabile din -

-

fondurile structurale;

Educaţie, cultură civică slab dezvoltată,
Migrarea personalului calificat către alte

instituții publice.

Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în

-

vederea dezvoltării instituţionale;
Elaborarea strategiei de resurse umane

-

care să cuprindă şi aspectele de planificare,
recrutare, selecţie, motivare, carieră în general;
Înfrățirea cu localități din alte țări.

-

3.5.3.Obiective pentru domeniul „Administraţie publică”
Obiectivul general în materie îl reprezintă “Creșterea capacității administrative și comunicarea
adecvată cu cetățenii și mediul de afaceri”, iar obiectivele specifice sunt:
1.Creşterea capacităţii administrative;
2.Comunicarea adecvată cu cetăţenii şi mediul de afaceri;
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3.5.4.Fişe de proiecte
Fişa 46
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administraţie publică

Titlul:
Informarea cetăţenilor şi mediului de afaceri
din oraş

Cadrul general

Prin informare, cetăţenii pot deveni parteneri ai
autorităţilor locale

Grup ţintǎ

-Funcţionarii publici şi aleşii locali;
-Populaţia

Obiective

Comunicarea adecvată cu cetăţenii şi mediul de
afaceri

Motivaţia proiectului

Nevoia de a informa cetăţenii cu privire la modul
de lucru, obiectivele, proiectele şi realizările
autorităţilor locale

Modul de implementare a proiectului

-Site funcţional şi actualizat periodic;
-Montare a 2 Infochioșcuri;
-Organizarea unei zile a “Porţilor deschise” la
primărie, pentru elevi.

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea



Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

-Site actualizat săptămânal;
-2 infochioșcuri funcționale;
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-50 de vizitatori în cadrul zilei “Porţilor deschise”
Fişa 47
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administraţie publică

Titlul:
Consultarea cetăţenilor şi a mediului de
afaceri din oraş

Cadrul general

Prin consultare, cetatăţenii pot deveni parteneri ai
autorităţilor locale şi pot oferi soluţii pentru
problemele locale.

Grup ţintǎ

Funcţionarii publici şi aleşii locali, populaţia.

Obiective

Comunicarea adecvată cu cetăţenii şi mediul de
afaceri

Motivaţia proiectului

Nevoia de a consulta cetăţenii cu privire la modul
de lucru, obiectivele, proiectele şi planurile
autorităţilor locale.

Modul de implementare a proiectului

-Organizarea de adunări publice pe cartiere, cel
puţin una pe an în fiecare cartier;
-Organizarea de întâlniri cel puţin o dată pe an cu
tinerii;
-Realizarea o dată la doi ani a unui sondaj de
consultare a populaţiei cu privire la problemele
majore din oraş;
-Operaționalizarea Consiliului local al elevilor;
-Înfiinţarea
consultative.

Sursa de finanţare/posibilesurse de finanţare

Bugetul local

Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
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Termen de realizare

2016

Indicatori

-o adunare publică pe an;
-o întâlnire pe an cu tinerii;
-1 sondaj de consultare la doi ani;
- Consiliului local al elevilor funcțional;
-Înfiinţarea “Sfatului bătrânilor” ca grup consultativ;

Fişa 48
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Participarea cetăţenilor şi mediului de afaceri
din oraş la deciziile locale

Cadrul general

Eficiența deciziilor locale poate fi asigurată și prin
participarea cetățenilor și a mediului de afaceri la
procesul decizional local.

Grup ţintǎ

-Funcţionarii publici şi aleşii locali;
-Populaţia

Obiective

Comunicarea adecvată cu cetăţenii şi mediul de
afaceri

Motivaţia proiectului

Participarea cetăţenilor la procesul decizional local
poate asigura susţinerea din partea comunității.

Modul de implementare a proiectului

-Invitarea a cel puţin 5 cetăţeni la fiecare sedinţă
a consiliului local;
-Identificarea a 2 consilieri comunitari (nu sunt
consilieri locali și nu au drept de vot) din fiecare
cartier, ca parteneri ai administraţiei locale.

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Bugetul local

Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul local
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proiectului
Termen de realizare

2016

Indicatori

-Participarea a 5 cetăţeni la fiecare şedinţă a
consiliului local, ca invitaţi;
-Câte 2 consilieri comunitari activi din fiecare
cartier.

Fişa 49
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administraţie publică

Titlul:
Centru

de

informare

și

consultare

a

cetățenilor în cartierul Latin
Cadrul general

Administraţia locală a oraşului are sediul aflat la
distață de cartierul Latin, astfel că accesul
cetățenilor

din acest cartier la serviciile

administrative este dificil.
Grup ţintǎ

Funcţionarii publici şi aleşii locali, populaţia

Obiective

Creşterea capacităţii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a apropia serviciile administrative de
cetățenii orașului.

Modul de implementare a proiectului

Construirea și dotarea unui sediu pentru Centrul
de informare și consultare, în cartierul Latin.

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare
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Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale
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Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

Centrul de informare și consultare funcțional.

Fişa 50
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Dezvoltarea aplicațiilor informatice pentru
interacțiunea cu cetățenii

Cadrul general

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem
informatic integrat pentru promovarea interacţiunii
dintre primărie şi cetăţeni prin valorificarea
potenţialului tehnologiei informației.

Grup ţintǎ

Funcţionarii publici şi aleşii locali;
Populaţia

Obiective

Comunicarea adecvată cu cetăţenii şi mediul de
afaceri

Motivaţia proiectului

Nevoia organizării, eficientizării şi monitorizării
continue

a

transparenţei,

activităţii
fluidizării

primăriei,

comunicării

autoritate şi cetăţeni.
Modul de implementare a proiectului

Achiziţie echipamente şi soft specifice

Sursa de finanţare/posibile surse



Fonduri UE

de finanţare



Bugetul de stat



Bugetul județului
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Instituţia care răspunde de realizarea



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

-Sistem informatic funcţional conținând cel puțin
plată on-line de impozite și taxe, sistemul alertă a
problemelor locale.

Fişa 51
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administrație publică

Titlul:
Creșterea

capacității

administrative

prin

aplicarea de instrumente specifice
Cadrul general

Creșterea capacității instituțiilor locale presupune
aplicarea unor instrumente specifice, unele fiind
obligații legale.

Grup ţintǎ

Funcţionarii publici şi aleşii locali;
Populaţia

Obiective

Creșterea capacității administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a răspunde mai bine cerințelor
cetățenilor și mediului de afaceri.

Modul de implementare a proiectului

-realizarea Planului sectorial anticorupție pentru
perioada 2016-2020
-actualizarea procedurilor operaționale și de
sistem
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-stabilirea obiectivelor operaționale ale entității
-participarea

angajaților

la

cursuri

de

perfecționare
-înfrățiri cu localități similare din alte țări
Sursa de finanţare/posibile surse



Fonduri UE

de finanţare



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

-Plan sectorial anticorupție pentru perioada 20162020 realizat
-40 de proceduri operaționale și de sistem
actualizate
-obiective operaționale ale entității stabilite
-cel puțin 40 de angajați participă la cursuri de
perfecționare anual
-2 înfrățiri cu localități similare din alte țări
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3.6.Educaţie şi formare
3.6.1.Prezentare generală
În oraşul Bragadiru există 3 unităţi de
învăţământ: o şcolă cu 15 clase şi 2 grădiniţe cu
10 clase. Atât școala cât și grădinițele au fost
renovate în 2015, nivelul investiției fiind de
364.040 lei pentru școală, respectiv 117713 lei
pentru grădinițe.
Numărul total al elevilor înscriși în
învățământul primar și gimnazial este de 926, iar
al copiilor înscriși la grădiniță – 322. Activează 59
de cadre didactice, 13 în învăţământul preşcolar
şi 43 în învăţământul primar şi gimnazial. Școala
este dotată cu 4 calculatoare, iar grădinițele cu 7.
Nivelul cheltuielilor cu încălzirea a fost în 2015 de
60746 lei pentru școală și 25000 lei pentru
grădinițe.
Numărul total al unităţilor de învăţământ
Școli din învățământul primar și gimnazial – număr total
Număr clase
Număr calculatoare
Ultima renovare
Grădinițe de copii – număr total
Număr clase
Număr calculatoare
Ultima renovare
Numărul total al elevilor înscriși
Copii înscriși la grădiniță
Numărul total al personalului didactic, din care
În învăţământul preşcolar
În învăţământul primar și gimnazial
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Vârsta medie a personalului didactic

40

În ceea ce privește nivelul de dotare, situația este următoarea:
Terenuri de sport
Săli de sport
Laboratoare informatică
Calculatoare
Laboratoare de ştiinţă ale naturii
Centrale termice proprii

2
1
1
10
1
1

Până acum nu a existat o preocupare constantă pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, pentru
organizarea de forme de pregătire pentru şomeri sau educarea civică a populaţiei.
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4.6.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale orașului Bragadiru:

Puncte slabe:

-

Spaţii de învăţământ reabilitate

-

Personal didactic pregătit şi implicat

populaţia şcolară

-

Populaţie şcolară importantă în raport cu -

Scăderea nivelului de pregătire al resurselor

-

Infrastructura şcolară redusă în raport cu

umane

totalul populaţiei
-

Rata redusă a abandonului şcolar

-

Amplasarea în imediata apropiere a municipiului

-

București şi accesul la forme de pregătire

Lipsa dotărilor care să sprijine performanţa
şcolară

-

Lipsa programelor de calificare, recalificare
pentru şomeri

-

Inexistenţa unor programe educative pentru
populaţie

-

Spaţii de joacă pentru copii insuficiente

-

Inexistenţa unui centru de excelenţă pentru
copii cu rezultate bune

-

Inexistența învățământului liceal

-

Spații pentru sport insuficiente

-

Dificultăți în comunicarea dintre instituțiile locale
de învățământ și părinți

Oportunități:
-

Existența

resurselor

Amenințări:
nerambursabile

din -

Resurse bugetare reduse față de nevoia de

fondurile structurale

investiții în infrastructura de educație,

Integrarea în strategiile de dezvoltare ale -

Scăderea gradului general de pregătire pentru

judeţului

populaţia tânără

Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în -

Riscul de abandon şcolar

vederea dezvoltării infrastructurii de educaţie

Implicarea insuficientă a părinților în viața

Posibilitatea participării cadrelor didactice la
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școlară a copiilor în vederea obținerii de
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programe de formare/ perfecționare

performanțe școlareși pentru monitorizarea
permanentă a acestora.

3.6.3.Obiective pentru domeniul educaţie şi formare
Obiectivul general al domeniului educaţie şi formare este “Adaptarea şi structurarea sistemului
educaţional şi de formare profesională în conformitate cu cerinţele pieţei muncii și economiei locale”, iar
obiectivele specifice sunt:
1. Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială şi economică a comunităţii
2. Creşterea accesului şi participării la formarea continuă
3. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale
3.6.4.Fişe de proiecte
Fişa 52
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Susţinerea prin burse sociale a tinerilor din familii
sărace

Cadrul general

În Bragadiru sunt copii cu potenţial ce nu pot fi susţinuţi
de familie în activitățile școlare.

Grup ţintǎ

Copii din familii sărace

Obiective

Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială şi
economică a comunităţii

Motivaţia proiectului

Existenţa unor tineri cu performanţe şcolare ce nu pot fi
susţinuţi de familie

Modul de implementare a proiectului

- Stabilirea unor criterii pentru identificarea copiilor ce
vor fi susţinuţi
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- Întâlniri de informare cu elevii, părinţii şi profesorii

Sursa de finanţare/posibile surse

-Bugetul local;

de finanţare

-Sponsorizări

Instituţia care răspunde

-Consiliul Local;

de realizarea proiectului

-Instituţia de învăţămant;
-Inspectoratul Şcolar;
-Familii;
-ONG-uri

Termen de realizare

2017

Indicatori

-Instituirea sistemului de burse

Fişa 53
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Centru de excelenţă pentru tineri cu rezultate
deosebite

Cadrul general

Sunt tineri cu rezultate deosebite al căror efort trebuie
susţinut

Grup ţintǎ

-Tineri cu rezultate deosebite

Obiective

Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială şi
economică a comunităţii

Motivaţia proiectului

-Promovarea tinerilor cu rezultate deosebite

Modul de implementare a proiectului

-Analiza posibilităţilor de susţinere a acestora;
- Demersuri pentru acceptarea şi infiinţarea unui astfel
de centru

Sursa de finanţare/posibile surse



Fonduri UE

de finanţare



Bugetul de stat



Bugetul județului
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Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Instituţia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

proiectului

-Instituţia de învăţământ;
-Inspectoratul Şcolar;
-Familii;
-ONG-uri

Termen de realizare

2017

Indicatori

-Centru de excelenţă funcţional în 2017

Fişa 54
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Programe de consiliere şi orientare profesională
pentru persoane neocupate

Cadrul general

Sunt persoane neocupate ce au nevoie de reconversie
profesională, de sprijin și îndrumare pentru găsirea unui
loc de muncă.

Grup ţintǎ

Persoane neocupate

Obiective

Creşterea accesului şi participării la formarea continuă

Motivaţia proiectului

Nevoia de recalificare şi reconversie profesională

Modul de implementare a proiectului

-Identificarea nevoii de instruire (de ex. în domeniul
serviciilor);
-Identificarea programelor care pot fi accesate;
-Organizarea de programe

Sursa de finanţare/posibile surse



Fonduri UE

de finanţare



Bugetul de stat



Bugetul județului
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Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Instituţia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local

proiectului

-AJOFM
-ONG-uri

Termen de realizare

2017

Indicatori

-Scăderea cu 20% a numărului de persoane neocupate
ca urmare a reconversiei profesionale

Fişa 55
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Creşterea nivelului de educaţie și participare civică

Cadrul general

În oraş, participarea civică există, dar la un nivel redus
încă

Grup ţintǎ

Locuitorii oraşului

Obiective

Creşterea accesului şi participării la formarea continuă

Motivaţia proiectului

Creşterea nivelului de educaţie şi participare civică prin
instruire

Modul de implementare a proiectului

Organizarea anuală a unei sesiuni de formare având
ca temă sistemul de autorităţi publice, instituţiile UE,
forme de participare civică

Sursa de finanţare/posibile surse

Bugetul local

de finanţare

Sponsorizări

Instituţia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local

proiectului

-Instituţia de învăţământ
-ONG-uri

Termen de realizare
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Indicatori

-Organizarea unei sesiuni de formare pe an cu minim
15 participanţi

Fişa 56
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Formarea continuă a cadrelor didactice şi a
resurselor umane din unităţile de învăţământ

Cadrul general

Formarea continuă a cadrelor didactice asigură
premisele unei educaţii performante

Grup ţintǎ

Cadrele didactice din oraş

Obiective

Creşterea accesului şi participării la formarea continuă

Motivaţia proiectului

Nevoia de pregătire continuă a cadrelor didactice

Modul de implementare a proiectului

- Evaluarea nevoilor de formare;
- Identificarea programelor aplicabile;
- Elaborarea proiectelor şi implementarea lor

Sursa de finanţare/posibile surse



Bugetul local

de finanţare
Instituţia care răspunde

-Consiliul Local

de realizarea proiectului

-Instituţii de învăţământ
-Inspectoratul Şcolar

Termen de realizare

2016

Indicatori

-25% din cadrele didactice urmează anual o formă de
pregătire

Fişa 57
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Reabilitarea, consolidare, extindere şi modernizarea
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unităţilor de învăţământ – corp nou de școală
Cadrul general

Unităţile de învăţământ sunt într-o stare bună dar
necesită îmbunătăţiri şi modernizari continue (extinderi,
racordări la utilităţi, amenajări grupuri sanitare etc.).
Spațiul utilizabil însă, este insuficient în raport cu
numărul de copii din oraș.

Grup ţintǎ

Copiii din oraș

Obiective

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale

Motivaţia proiectului

Nevoia de a moderniza și extinde unităţile de
învăţământ

Modul de implementare a proiectului

- proiectare, execuție lucrări de modernizare și
extindere.

Sursa de finanţare/posibile



Fonduri UE

surse de finanţare



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Instituţia care răspunde

-Consiliul Local

De realizarea proiectului

-Instituţia de învăţământ

Termen de realizare

-5 septembrie, în fiecare an reabilitări
-2018 – corp nou de școală

Indicatori

-modernizarea anuală a unităţilor de învăţământ
-2018 – corp nou de școală

Fişa 58
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
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Grădinițe cu program prelungit
Cadrul general

Nu există suficiente forme de supraveghere a copiilor de
gradiniţă până la venirea părinţilor de la locul de muncă

Grup ţintǎ

Copiii din oraş

Obiective

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale

Motivaţia proiectului

-Nevoia de a asigura supravegherea copiilor de grădiniţă pe parcursul întregii zile.

Modul de implementare a proiectului

-realizarea a 2 grădiniţe cu program prelungit pentru 120
de copii;

Sursa de finanţare/posibile surse



Fonduri UE

de finanţare



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Instituţia care răspunde

-Consiliul Local

de realizarea proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

-120 de copii înscrişi la gradiniţele cu program prelungit

Fişa 59
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educaţie şi formare

Titlul:
Creșă

Cadrul general

-Nu există creșă în localitate iar populația este în
creștere

Grup ţintǎ

Copiii din oraş

Obiective

Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale

Motivaţia proiectului

Nevoia de a crea suficiente locuri în creșe
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Modul de implementare a proiectului

Crearea unei creșe cu 20-50 de locuri

Sursa de finanţare/posibile surse



Fonduri UE

de finanţare



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Instituţia care răspunde

Consiliul Local

de realizarea proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

-creșă nouă cu min. 20 de locuri
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3.7. Cultură, culte, sport şi agrement

3.7.1. Prezentare generală
Spațiile

culturală

şi

de

socializare,

sportivă

din

oraş

viaţa

nu

reprezintă neapărat un punct tare al
localității, astfel că este necesară o
atenție aparte acordată acestui domeniu.
În Bragadiru există o bibliotecă ce
deţine peste 5000 de volume și o casă de
cultură modernizată, dar utilizată în 2015
doar pentru 6 evenimente majore (unul la
două luni).
Parcurile şi zonele de agrement sunt
prezente pe teritoriul oraşului, dar suprafaţa
lor poate fi extinsă.
În oraşul Bragadiru sunt 3 lăcașe de
cult și 5 monumente istorice.
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Cinci obiective din orașul Bragadiru sunt incluse în Lista monumentelor istorice din județul Ilfov. Patru
dintre ele sunt situri arheologice — cel de „La Moară”, de la „Stația de Epurare”, altul pe malul stâng al
Ciorogârlei lângă cărămidărie și altul tot pe malul stâng al Ciorogârlei, la 1 km aval de șoseaua națională. Al
cincilea este monumentul ce folosește elemente din crucea comemorativă ridicată în memoria victimelor
Primului Război Mondial, clasificat ca monument de for public13.

13

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bragadiru
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Sportul se practică în oraşul Bragadiru în cadrul a 5 baze sportive, utilizate de aproximativ 500 de
persoane anual.

3.7.2. Analiza SWOT

Puncte tari ale oraşului Bragadiru:

Puncte slabe:

- Resurse naturale importante;

- Dotări limitate pentru agrement;

- Autorităţi locale deschise;

- Număr redus de evenimente sportive, culturale;

- Existenţa reţelelor de comunicaţii (telefonie, - Scăderea interesului pentru lectură.
internet, cablu);
- Existenta de baze sportive, biblioteci, sală de
sport, monumente, casa de cultură modernizată;
- Existența Centrului cultural-social “Sf. Mc. Corneliu
Sutașu“.
Oportunități:

Amenințări:

- Existența resurselor nerambursabile din fondurile - Resurse bugetare reduse față de nevoia de
structurale;
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- Integrarea în strategiile de dezvoltare ale judeţului;
- Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în vederea
dezvoltării de activităţi culturale şi sportive;
- Perspective bune pentru dezvoltarea turismului de
weekend.
3.7.3.Obiective pentru domeniul cultură, sport şi agrement
Obiectivul general în materie îl reprezintă Promovarea de activități specifice pentru cultură, sport şi
agrement iar obiectivele specifice sunt:
1. Dezvoltarea patrimoniului cultural local şi organizarea de evenimente culturale;
2. Valorificarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii sportive;
3.7.4. Fișe de proiecte
Fişa 60
Domeniu

Programul/proiectul propus

Cultură, sport şi agrement

Titlul:
Actualizarea fondului de carte al bibliotecii/biblioteca on-line

Cadrul general

Biblioteca are un fond de carte limitat, dar care
poate fi îmbunătăţit

Grup ţintǎ

Locuitorii oraşului

Obiectiv

Dezvoltarea

patrimoniului

cultural

local

şi

organizarea de evenimente culturale
Motivaţia proiectului

Nevoia de a dezvolta fondul de carte al bibliotecii

Modul de implementare a proiectului

Organizarea anuală a unui eveniment adresat
locuitorilor oraşului şi nu numai – Donează o
carte pentru bibliotecă

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare
138

Bugetul local/Sponsorizări

BRAGADIRU 2022
Orașul PROSPER
Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul local, Şcoala

proiectului
Termen de realizare

2016

Indicatori

Creşterea fondului de carte cu 100 de exemplare/
an

Fişa 61

Domeniu

Programul/proiectul propus

Cultură, sport și agrement

Titlul:
Valorificarea,

modernizarea,

extinderea

bazelor sportive şi organizarea de competiţii
sportive
Cadrul general

Există pe teritoriul oraşului resurse pentru sport şi
organizarea unor competiţii sportive, în diferite
domenii, pe categorii de vârstă

Grup ţintǎ

Locuitorii oraşului/turiştii

Obiectiv

Valorificarea infrastructurii pentru practicarea
sportului și organizarea de competiţii sportive

Motivaţia proiectului

Nevoia de socializare şi mişcare pentru toate
categoriile de vârstă

Modul de implementare a proiectului

- Valorificare, modernizare, extindere baze
sportive
- Organizarea de două ori pe an de competiţii
sportive, pe categorii de vârstă

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare
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Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale
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Instituţia care răspunde de realizarea

fonduri private și sponsorizări

Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

- Modernizarea şi extinderea bazelor sportive
- 2 competiţii sportive pe an

Fişa 62

Domeniu

Programul/proiectul propus

Cultură, sport şi agrement

Titlul:
Amenajare, reamenajare şi extindere de
parcuri şi locuri de joacă, inclusiv spaţiile
verzi dintre blocuri

Cadrul general

Suprafaţa parcurilor şi a locurilor de joacă poate fi
extinsă

Grup ţintǎ

Locuitorii oraşului, turiştii

Obiectiv

Valorificarea resurselor naturale ale oraşului
pentru crearea infrastructurii de agrement

Motivaţia proiectului

Nevoia de a amenaja şi extinde suprafaţa
parcurilor şi a locurilor de joacă

Modul de implementare a proiectului

- Reamanajarea parcurilor existente
- Amenajarea a 2 noi locuri de joacă

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Instituţia care răspunde de realizarea
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Fonduri UE



Bugetul de stat



Bugetul județului



Bugetul local



programe naționale



fonduri private și sponsorizări

Consiliul Local
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proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

- Un parc reamenajat
- 2 locuri de joacă noi

Fişa 63
Domeniu

Programul/proiectul propus

Cultură, sport şi agrement

Titlul:
Organizarea de evenimente culturale

Cadrul general

Orașul dispune de o casă de cultură modernă,
dar insuficient valorificată.

Grup ţintǎ

Locuitorii oraşului

Obiectiv

Dezvoltarea

patrimoniului

cultural

local

şi

organizarea de evenimente culturale
Motivaţia proiectului

Nevoia de evenimente culturale

Modul de implementare a proiectului

Organizarea a cel puțin două evenimente
culturale pe lună (inclusiv piese de teatru)

Sursa de finanţare/posibile surse de finanţare

Bugetul local/Sponsorizări

Instituţia care răspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

Creşterea numărului de evenimente culturale
organizate.
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