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Cuvânt înainte,

Strategia de dezvoltare a comunei noastre se constituie ca un instrument
modern de administrare a comunității cu ajutorul căruia Consiliul local și Primăria
Chiajna vor fi în măsură să asigure coerență acțiunilor lor.
De asemenea, în procesul de absorbţie a fondurilor europene şi al finanaţărilor
din alte surse interne şi externe, strategia de dezvoltare locală integrată cu
documentaţiile de urbanism şi cele de planificare a bugetului local constituie baza
justificării proiectelor, elementul de fond de la care începe să se contureze şi să se
concretizeze proiectul.
Un factor determinant în realizarea acestei strategii a fost consultarea
populației, rezultatele acestui proces fiind extrem de importante pentru fundamentarea
viziunii, obiectivelor și proiecte identificate ca fiind prioritare pentru comunitate. Și de
aici încolo, avem convingerea că printr-o bună comunicare cu membrii comunității,
vom avea susținerea în implementarea strategiei. Fiecare etapa, fiecare obiectiv va fi
comunicat populației astfel încât să avem suportul și înțelegerea a ceea ce dorim să
facem.
Sunt convins că toți locuitorii comunei vor fii partenerii noștri în realizarea
dorințelor noastre, ale tuturor, de a transforma Chiajna într-o localitate modernă,
decentă și plină de viață.

Primarul dumneavoastră,
MIRCEA MINEA
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Prefaţă
Strategia de dezvoltare a comunei Chiajna pentru perioada 2016 – 2020
prezintă cadrul în care administraţia locală va iniţia acţiunile pentru a crea condiţiile
necesare dezvoltării viitoare a comunei, analizează situația existentă și relevă
oportunitățile și amenințările, stabilește un set de obiective și propune proiecte pentru
îndeplinirea acestora.
Prin demersul de elaborare a strategiei de dezvoltare a comunei Chiajna pentru
perioada 2016 – 2020 ne-am propus să identificăm nevoile comunității locale și să
găsim cele mai fezabile soluții pentru satisfacerea acestora, lucru realizat prin
consultarea populației. De asemenea, consultarea populației ne-a oferit șansa să
identificăm nevoile reale ale comunității, ne-a asigurat că am identificat corect
dorințele acesteia şi să trasăm scopurile şi obiectivele strategice potrivite și ne-a ajutat
să construim o viziune de dezvoltare realistă.
O asemenea viziune, pe care acum suntem în măsură să o prezentăm
cetăţenilor comunei, are în vedere principalele direcţii de dezvoltare pe care comuna
ar trebui să le urmeze. Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională
şi naţională, dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene.
Este foarte important ca efortul de elaborare a strategiei să fie urmat de
asumarea publică şi conştientă a acesteia, astfel că acesta va face obiectul unei
hotărâri a Consiliului Local al comunei Chiajna. De asemenea, comunitatea locală
trebuie să adere conștient și în cunoștință de cauză la aceasta, în acest sens fiind
absolut necesară punerea ei la dispoziția publicului larg.
Strategia de dezvoltare a comunei Chiajna pentru perioada 2016 – 2020 se
constituie într-un instrument modern de dezvoltare pe care administrația publică locală
și comunitatea îl au la dispoziție pentru a realiza viziunea comună pe care și-au
propus-o.
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Introducere

”Locurile cu probleme nu sunt doar cele ale căror
principale activități sau sectoare economice au intrat
în declin, ci toate cele care cred că ziua de mâine
nu se va deosebi prea mult de ce de azi.”1
Philip Kotler et all (2001)

Strategia de dezvoltare a comunei Chiajna pentru perioada 2016 - 2020, a fost
realizată pe o perioadă de patru ani. Aceasta urmăreşte dezvoltarea durabilă prin
valorificarea potenţialului local pentru a fi în concordanţă cu obiectivul general de
dezvoltare pentru mediul rural cuprins în Strategia Națională pentru Dezvoltare
Durabilă a României, Orizonturi 2016-2020-2030. Acesta vizează pentru orizontul
2020, „consolidarea structurilor din domeniul agroalimentar și silvic concomitent cu
dezvoltarea economică și socială a zonelor rurale pentru reducerea în continuare a
decalajelor și atingerea nivelului mediu actual de performanță al țărilor membre ale
UE; afirmarea României ca element de stabilitate a securității alimentare în Europa de
Sud-Est.”2 S-a avut în vedere de asemenea un al doilea obiectiv propus pentru în
aceeași strategie pentru orizontul 2020 și anume ”constituirea la nivel regional,
conform strategiilor de dezvoltare spațială, a sistemului policentric de arii funcționale
urbane (aglomerări urbane) și de coridoare de urbanizare în lungul arterelor de
transport de interes european (policentricitate de rețea).”3
Prezentul document este realizat la solicitarea Primăriei comunei Chiajna din
județul Ilfov și reflectă atitudinea locuitorilor cu privire la prioritățile de dezvoltare ale
comunei pe următorii 4 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscută prin efectuarea unui
sondaj aplicat locutorilor celor trei sate componente ale comunei Chiajna.
Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflectă nevoile
actuale ale comunității și atingerea acestora în viitor.
Auditul comunei Chiajna respectă și se conformează în desfășurarea sa cu
documente legislative și de politică de dezvoltare de referință atât la nivel european,
cât si național, regional și local. Dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunei

Kotler, Philip; Haider, H. Donald; Rein, Irving (2001), Marketingul locurilor, București,Editura Teora,
pag. 9
2 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030, pag. 122
3 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030, pag 128
1
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Chiajna trebuie să fie în contextul geo-strategic, instituțional, administrativ, economic,
social și cultural european, iar obiectivele și prioritățile de acțiune ale acesteia trebuie
construite în conformitate deplină cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii
Europene și cu strategiile naționale de dezvoltare pentru perioada următoare.
Viziunea de dezvoltare a comunei Chiajna trebuie să înglobeze materializarea
în timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor comunei, ca cetățeni
europeni. Chiajna trebuie să se dezvolte ca și comună europeană, cu standarde de
calitate aferente fiecărui domeniu cheie – infrastructură, industrie, agricultură, servicii
publice și comerciale, resurse umane, asistență socială, educație, sănătate, siguranța
cetățeanului etc, dar și să se integreze și să mobilizeze activ la nivel regional
potențialul existent. Comuna Chiajna trebuie să se impună ca un actor județean,
valorificând acest potențial în paralel cu inițierea, susținerea și materializarea unor
demersuri de promovare și de identificare ale unor posibile resurse investiționale din
surse publice și private în dezvoltarea sa.
Legislația europeană
Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuită
Cartea Albă în domeniul Politicii Europene de Transport 2001
Strategia Europa 2020
Noua Strategie de Sănătate a Comunității Europene
Carta Socială Europeană Revizuită
Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeana
Declarația Universală a Drepturilor Copilului
Directiva pentru Tratament Egal
Directiva pentru Securitate Socială
Directiva Ocupațională pentru Securitate Socială
European Charter of Local Self-Government
Alte reglementări și documente comunitare relevante
Regulamentul Consiliului Comunității Europene. 1260/1999 privind prevederile
generale ale Fondurilor Structurale
Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor și Documentelor de
Programare pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and
Programming Documents)
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Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 1685/2000 privind reguli
detaliate pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 în ceea ce privește
eligibilitatea cheltuielilor aferente operațiunilor co-finanțate de către Fondurile
Structurale
Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 1783/1999 privind Fondul
European de Dezvoltare Regională
Regulamentul Consiliului Comunității Europene nr. 1784/1999 privind Fondul
Social European
Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor
Structurale si de Coeziune in perioada 2016-2020
Proiectul Regulamentului Parlamentului European și Consiliului UE pentru
Fondul Social European
Proiectul Regulamentului Parlamentului European și Consiliului UE pentru
Fondul European de Dezvoltare Regională
Proiectul Regulamentului Parlamentului European și Consiliului UE pentru
Fondul Social European
Legislația națională
Tratatul de Aderare al României și Bulgariei la Uniunea Europeană - 2005
Programele Operaționale Sectoriale
Programul Operațional Regional
Cadrului Regional Strategic 2016-2020 Bucureşti-Ilfov, draft martie 2013
Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean ILFOV –Reactualizare, 2003
Transport
Master Plan General de Transporturi
Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de
transport de interes național și European
Programul prioritar de construcție a autostrăzilor din Romania și a drumurilor
naționale cu patru benzi de circulație
Educație
Legea nr 1 din 2011 a educației naționale
Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI)
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Strategia descentralizării învățământului pre-universitar
Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu
Planul National de Acțiune pentru Ocupare
Strategia Națională de Ocupare
Sănătate
Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare
Asistența socială
Legea nr. 292/ 2011 Legea asistenţei sociale
Strategia națională în domeniul prevenirii și combaterii fenomenului violenței în
familie
Planul național de acțiune pentru implementarea legislației în domeniul
protecției drepturilor copilului
Planul național de acțiune pentru prevenirea și combaterea traficului de copii
Strategia națională de dezvoltare a serviciilor sociale
Planul național de acțiune pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați

Alte norme legislative interne:
Legea nr.215/ 2001 privind administrația publica locală cu modificările și
completările ulterioare
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. cu modificările și
completările ulterioare
Legislația serviciilor publice municipale
Legislația privind finanțele publice locale
Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în strategiile
naționale de dezvoltare, Primăria comunei Chiajna își va desfășura activitatea în
următoarele direcții strategice de acțiune:
1. Integrare europeană și dezvoltarea relațiilor internaționale;
2. Educație și cultură;
3. Protecție socială;
4. Sănătate;
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5. IMM-uri și competitivitate
6. Agricultură și dezvoltare rurală;
7. Infrastructură;
8. Protecția mediului înconjurator;
9. Turism și sport.
Obiective strategice pentru dezvoltarea economico – socială a comunei în
perioada 2013-2020 sunt :
1. Dezvoltarea infrastructurii de bază;
2. Dezvoltarea serviciilor publice;
3. Întărirea coeziunii sociale si reducerea sărăciei;
4. Regenerarea rurală și protecția mediului;
5. Diversificarea activităților economice și creșterea competitivității;
Condițiile pentru un succes în implementarea strategiei de dezvoltare a
comunei Chiajna se bazează pe următoarele trei elemente:
-

acordul si susținerea planului de către cetățeni;

-

susținerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltării economice;

-

informarea permanentă a cetățenilor privind progresul implementării
planului.
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1. Cadrul natural, istoricul și relieful comunei Chiajna

1.1. Aşezare geografică
Comuna Chiajna este o unitate teritorial-administrativă, situată în vestul
județului Ilfov, care face parte din Regiunea Bucureşti-Ilfov, fiind adiacentă județului
Giurgiu, la vest, și municipiul București, la est.
Prin comună trece calea ferată de centură a Bucureștiului, segmentul fiind
tranzitat de trenurile ce circulă între București și Videle (cu destinația Craiova sau
Giurgiu). Comuna se situeaza in vestul judetului Ilfov, iar fata de Bucuresti se afla tot
in vest. Limita de nord a comunei este in mare parte stabilita de raul Dambovita, care
in partea de vest o si strabate. Distanta din Bucuresti (km.0) si Chiajna (Primarie) este
de 15 km. Satele Rosu si Dudu sunt dispuse de-a lungul DJ 601 A.

Harta județului Ilfov
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Din punct de vedere geografic aceasta se plaseaza in zona de relief a Campiei
Romane, compartimentul Campia Vlasiei, subcompartimentul Campia Bucurestilor,
local lunca raului Dambovita. Este marginita pe trei laturi (nord, vest si sud) de largi
coridoare de lunca (Arges si Ialomita), sau de campii de subsidenta de tipul luncilor
(campia Titu, Gherghita si Sarata), are o altitudine medie de 118,00 m, in lunca raului
Dambovita (Comuna Cernica).

Hartă fizică a județului Ilfov
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Prima atestare documentară a satului Chiajna există din 1787, când se
mentionează în relatie cu arderea palatului lui Constantin Ipsilanti de pe mosia
Cotroceanca. La aceasta data satul Chiajna era deja injghebat, dar data precisa a
intemeierii satului Chiajna si actuala denumire a comunei nu sunt cunoscute.
Denumirea satului ar putea veni de la doamna Chiajna, sotia vornicului CernicaStirbeiu, proprietarul mosiei pe care s-au stabilit primii locuitori. Acestia ar fi venit,
conform traditiei orale, cândva în secolul al XVIII-lea, din Imperiul Otoman, o parte din
Cernavodă si o parte din Stricleni (un sat din Bulgaria). Cu privire la satele Rosu si
Dudu se cunosc numai aprecieri orale despre data infiintarii sau existentei lor. Astfel
satul Rosu ar fi luat fiinta pe la 1700, iar Dudu ar data din anul 1725, dar neexistand
documente scrise in acest sens.
Marele Dicționar Geografic al Romaniei afirmă, însă, că satul de reședință al
comunei a fost fondat de imigranți bulgari în 1828, iar la sfârșitul secolului al XIX-lea
populația era încă majoritar bulgară. Comuna făcea atunci parte din plasa Snagov a
Județului Ilfov, și era formată din satele Chiajna, Dudu, Rudeni și Giulești, având în
total 2313 locuitori. În comună funcționau 2 școli mixte, 4 biserici, o moară cu aburi și
două cu apă, o povarnă și două mașini de treierat cu aburi. În aceeași perioadă, satul
Roșu era reședința unei comune separate, formată din satele Roșu,
Giulești, Crângași, Catanele și Boja, având în total 800 de locuitori și 179 de case. În
comună funcționa o școală mixtă, o moară cu apă și 3 biserici (în Crângași, Giulești și
Roșu).
In 1925, comuna Chiajna era formată din satele Chiajna, Dudu, Rudeni,
Giulești-Sârbi și Catanele (transferată de la comuna Roșu; parte astăzi din satul
Rudeni), cu 4228 de locuitori și făcând parte din plasa Băneasa a aceluiași județ.
Comuna Roșu a rămas formată din satele Roșu, Giulești-Țigănia și Puțul lui Crăciun,
având 5168 de locuitori.
În 1950, comuna a fost arondată raionului 16 Februarie al orașului regional
București, din care a făcut parte până în 1968, când a devenit comună suburbană a
municipiului București, pierzând satele Giulești-Sârbi (integrat în București) și satul
Rudeni, arondat comunei Chitila, dar fiindu-i arondat satul Roșu (comuna Roșu a fost
desființată, celelalte sate ale ei devenind părți ale Bucureștiului). În 1981, conceptul de
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comună suburbană a dispărut, Chiajna fiind arondată Sectorului Agricol Ilfov,
subordonat Bucureștiului și devenit în 1998 județul Ilfov.
Din punct de vedere administrativ, comuna a evoluat in timp astfel:
-

initial, Chiajna a fost compusa din satele Chiajna, Dudu, Giulesti
(cartierul de azi al Bucurestiului), Catane si Rudeni (actualmente
apartinand comunei Chitila), satul Rosu constituind o comuna aparte;

-

in anul 1939, satele Chiajna si Giulesti trec la orasul Bucuresti;

-

din anul 1958, comunei i s-a data configuratia pe care o are si astazi.

Comuna Chiajna are în componenţă trei sate: Chiajna, satul de reşedinţă,
Dudu si Rosu, sate apartinatoare.
-

Comuna se invecineaza:

-

la nord cu comuna Chitila si municipiul Bucuresti;

-

la est cu municipiul Bucuresti;

-

la sud cu municipiul Bucuresti si comuna Domnesti;

-

la vest cu comunele Ciorogarla si Dradomiresti-Deal.

Harta actuală a municipiului Bucureşti şi a judeţul Ilfov
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1.2. Suprafaţa comunei Chiajna
In judetul llfov, comuna Chiajna este de marime medie, cu o medie de teren
agricol de aproximativ 1200 mp/locuitor.
Suprafata comunei Chiajna este de 1607 ha in 2011- conform datelor DJS
Ilfov, iar conform OJCPI Ilfov suprafata este de 1629.35 ha. Dupa cum se poate
observa suprafetele sunt foarte apropiate ca valori, inscriindu-se in marja de eroare de
0,4‰. In prezenta lucrare suprafata luata in considerare este cea comunicata de
OJCPI Ilfov, adica 1629.35ha.

Tabel teritoriu administrativ al Comunei Chiajna

Prin aplicarea legii fondului funciar, terenul agricol al comunei a trecut in
proprietate privata in proportie de peste 90%, cu urmatoarele consecinte:
 exploatarea terenurilor agricole in exploatatii si parclele mici;
 exploatarea ineficienta a fondului funciar datorita diminuarii efectivelor de
animale;
 fluxul tehnologic de obtinere a productiei agricole vegetale este mult ingreunat
de faramitarea suprafetelor si divesificarea optiunii proprietarilor in cultivarea
anumitor plante, cu consecinte in diminuarea calitatii si cantitatii productiei
agricole;
 lipsa sistemului irigatii-desecari;
 folosirea insuficienta a masinilor agricole;
 lipsa suportului financiar in scopul realizarii lucrarilor de imbunatatiri funciare.

Impactul legii nr. 18/1991- Legea fondului funciar- asupra amenajarilor de irigatii,
prin actiuni ale propietarilor care contravin Legii nr. 84/1991 – lucrarile de imbunatatiri
funciare sunt executate cu fonduri de la bugetul statului, apartin domeniului public si
nu fac obiectul legii nr.18/1991.
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Avand in vedere disfunctionalitatile de mai sus, precum si faptul ca dupa 1990 o
parte a populatiei Bucurestiului s-a intors acasa (in Chiajna), iar o alta parte a optat
pentru o a doua locuinta intrun mediu mai curat si mai linistit, a aparut necesitatea
extinderii intravilanului pe aproape intreaga suprafata administrativa, motiv care a dus
la o diminuare drastica a productiei agricole, in favoarea dezvoltarii altor sectoare. In
perspectiva, odata cu realizarea drumului expres, este posibil ca migrarea populatiei
din Bucuresti catre Chiajna sa devina spectaculoasa.
Disfunctionalitatile de mai sus, au dus la rezultatele din urmatorul tabel.
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Comuna detinea o importanta suprafata agricola de teren arabil din teritoriul
administrativ, pe care se cultivau cereale, legume, vita de vie, etc. In prezent suprafata
agricola (in mare parte aflata in intravilan) este de numai 527 ha(conform datelor de
recensamant agricol 2011) .
Din tabelul de mai sus reiese faptul ca activitatea agricola a scazut simtitor in
sfera productiei agricole, iar productia zootehnica practic nu mai exista.
Distributia terenului agricol pe folosinte agricole se poate observa in tabelul de
mai jos. Elementul productiv de baza al teritoriului comunei îl reprezinta solul cu
calitatea sa principala, fertilitatea.

O cauza a schimbarii interesului fata de agricultura si zootehnie o constituie
explozia sectorului imobiliar in perioada 2005-2008, interval in care a luat avant
vanzarea de terenuri si constructia de locuinte.
Astazi insa, activitatea sectorului imobiliar si cel al dezvoltarii urbanistice este
mai lenta, generand suprafete agricole neexploatate. Totusi comuna Chiajna ramane o
comuna cu o dezvoltare dinamica in continuare.
Productiile obtinute sunt relativ modeste in raport cu calitatea solurilor.
In sectorul zootehnic se inregistreaza un declin evident al efectivelor de
animale, prin desfiintarea fermelor C.A.P si I.A.S..
Avand in vedere faptul ca dupa 1990 a avut loc un amplu proces de faramitare
a terenurilor fostelor C.A.P-uri, ceea ce a dus la o scadere a productiei agricole, ar fi
necesar a se gasi modalitati noi de sustinere a productiei agricole.
Apreciem totusi ca acest lucru nu se va intampla deoarece terenurile din
comuna au fost comercializate in vederea relaizarii de locuinte, suprafete importante
fiind lotizate in acest sens. Practic in comuna Chiajna nu mai sunt disponibile
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suprafete intinse pentru practicarea agriculturii.
Dealtfel nici in „Strategia de dezvoltare a judetului Ilfov” nu sunt prevazute
masuri de reluare sau revitalizare a productiei agricole in comuna Chiajna.
Cu privire la evolutia organizarii productiei agricole, cel putin in aceasta
perioada, nu se mai poate face o prognozare, cu atat mai mult cu cat , odata realizat
drumul expres limitrof cu latura de sud a comunei, se poate relua dezvoltarea
imobiliara pe singura suprafata inca neatacata de investitii imobiliare in domeniul
locuirii.
Totodata trebuie tinut cont de diminuarea productiei agro-zootehnice, eforturile
pentru reabilitarea agriculturii urmand a se face in directiile optime si numai daca, in
urma unei analize pertinente, se constata ca in comuna Chiajna agricultura poate
redeveni o activitate cu pondere importanta in economia comunei si a judetului.

GOSPODARIILE POPULATIEI

Situaţia gospodăriilor şi a locuinţelor

Din datele preliminare ale recensamantului populatiei si locuintelor din 2011, reiese
ca numarul gospodariilor populatiei este de 4563,

cu o medie de 2,91
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persoane/gospodarie. Comparand cele doua valori se constata ca numarul
gospodariilor aproape s-a dublat in intervalul 2002 – 2011, urmand cam aceeasi
crestere cu a populatiei.
Dotarea locuinţelor permanente şi sezoniere:

Din punct de vedere al locuintelor conventionale, situatia se prezinta la nivelul lui
2011 conform tabelului de mai jos:

Analizand tabelul de mai sus, se constata ca din punct de vedere al confortului in
locuinte, comuna are un standard ridicat. Singura remarca ce se impune este aceea
ca alimentarea cu apa nu se face in sistem centralizat, ci individual din puturi proprii.
Canalizarea este rezolvata in sistem unitar, iar gradul de electrificare este aproape de
100%, mai precis 98,4%.
Numărul locuinţelor permanente şi sezoniere după forma de proprietate:
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Dotarea locuinţelor permanente şi sezoniere, cu forma de proprietate de stat

Se observa din tabelul de mai sus, ca parte din locuintele existente beneficiaza
de alimentare cu apa si canalizare, dar la o analiza mai atenta se constata ca numai
27% dintrun total de 2305 locuinte, beneficiaza de alimentare cu apa curenta, numai
1% beneficiaza de canalizare in sistem centralizat (conform datelor statistice la nivelul
anului 2002).
Alaturi de existenta utilitatilor intr-o locuinta (gospodarie) este necesar ca si
calitatea materialelor de constructie cat si a finisajelor sa evolueze pentru a da
comunei un aspect civilizat si locuitorilor un ambient placut si relaxant.
In ambele directii administratia locala trebuie sa joace un rol major, stand in
posibilitatea serviciului de urbanism de a impune prin certificatul de urbanism si
prin autorizatia de construire solutii care sa duca la indeplinirea celor relevate
mai sus. Rolul autoritatilor locale nu se va incheia cu solutii si recomandari, ci
va continua prin controale si verificari in ceea ce priveste respecterea
proiectelor de executie. Deasemenea este obligatia administratiei locale de a
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stopa fenomenul construirii fara autarizatie de construire, dar si sa depuna
eforturi de a rezolva in minim de timp solicitarile populatiei in acest domeniu.

1.3. Reţea hidrografică

Reteaua hidrografica a comunei Chiajna este alcatuita din raul Dambovita
care îsi are izvorul în muntii Fagaras pe versantul muntelui Curmătura Oticu. Are o
lungime totala de 286km. si o suprafata a luciului de apa de 2824 km2. Este afluent al
raului Arges.
În trecut, râul a provocat inundatii de mare amploare de fiecare dată când
ploua mai tare. Un alt lucru ce amplifica amploarea inundatiilor erau morile de apă
care se îngrămădeau pe malurile râului ingreunându-i astfel curgerea. De asemenea
oamenii îsi lărgeau grădinile până în albia râului astfel că la inundatii ogrăzile le erau
rase de pe fata pământului, iar statul era fortat să le plătească ajutoare. De aceea a
fost dată o lege conform căreia nimeni nu mai avea voie a-si construi case sau anexe
pe malurile Dâmbovitei. Alexandru Ioan Cuza a început după inundatia din 1864 un
proiect de canalizare a Dâmbovitei care s-a concretizat abia în 1880, după planurile
inginerului Grigore Cerchez. Dam mai jos debitul asigurat de rau in diferite sezoane si
situatii:

Plecand de la principiul accesului la apă care este un drept fundamental
al omului, se va urmari realizarea acestuia cu o apă curată, suficientă şi la un cost
adecvat.
Pentru gospodărirea judicioasă a apelor, se au în vedere următoarele
obiective specifice:


satisfacerea cerinţelor de apă ale folosinţelor;



îmbunătăţirea calităţii apei precum şi protecţia şi conservarea acesteia prin
realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apa si prin construirea unei
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statii de epurare si gospodarii de apa;


reducerea riscului la inundaţii şi secetă;



reabilitarea cursurilor de apă;



sensibilizarea şi educarea populaţiei în ceea ce priveşte gospodărirea şi
protecţia apei;



implicarea comunitătii locale în modul de gestionare al resurselor de apă şi în
cel al serviciilor de apă şi canalizare.
o Pe teritoriul comunei Chiajna R.N. Apele Romane are in administrare
urmatoarele obiective hidrotehnice:



albia regularizata a raului Dambovita cu toate lucrarile aferente



nodul hidrotehnic de pe canalul Dragomiresti – Chitila si canalul de desecare in
raul Dambovita



3 iazuri de decantare ale Statiei de tratare a apei, Rosu.
Tot pe teritoriul comunei Chiajna, isi desfasoara activitatea si S.C. APA NOVA

Bucuresti, care detine in concesiune pe teritoriul comunei Chiajna obiective precum
aductiuni de apa (apeducte), front de puturi, canale, statii. Acestea sunt specificate
mai jos:
-

Canalul deschis Arges – Rosu

-

Canalul dublu casetat Arges – Rosu

-

Canalul deschis Rosu – Lacul Morii.

-

Aceste 3 obiective sunt mentionate atat in partea scrisa a Consultarii nr.

-

91300465/22.03.2013, cat si in partea desenata (plansa la sc. 1: 10.000).

-

Mai sunt evidentiate pe plansa mai sus amintita si urmatoarele obiective:

-

Canal de apa tehnologica

-

Canal deschis Dragomiresti – Chitila

-

Apeduct Crivina – Dragomiresti

-

Apeduct Rosu – Bragadiru

-

Apeduct Rosu – Grivita

-

Apeductele I, II, III Rosu – Bucuresti.
Nu este mentionata deloc Statia de Tratare Rosu, dar care se stie ca

este de importanta deosebita pentru alimentarea cu apa a Bucurestiului.
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CONSIDERATIUNI HIDROGEOLOGICE

Natura litologica a formatiunilor acvifere joaca un rol esential in desfasurarea
proceselor

hidrogeologice,

de

ea

depinzand

in

cea

mai

mare

masura

regimulhidrodinamic si hidrochimic, posibilitatea de alimentare si drenare, precum si
cantitatea de apa inmagazinata.
Sistematizarea datelor hidrogeologice si hidrochimice din zona studiata a facut
posibila conturarea unor hidrostructuri de importanta regionala, fiind evidentiate
urmatoarele formatiuni permeabile, capabile sa inmagazineze si sa permita circulatia
apelor:
Complexul acvifer al Stratelor de Fratesti.
Orizonturile acvifere ale Complexului marmos.
Orizonturile acvifere ale Nisipurilor de Mostistea.
Orizontul acvifer freatic al Pietrisurilor de Colentina.
Pentru intocmirea Studiului Geotehnic intereseaza doar ultimul orizont acvifer,
cel freatic, cantonat in nisipuri si pietrisuri de la baza depozitelor loessoide maloase
din lunca raului Dambovita.
In zona studiata au fost efectuate analize asupra apelor freatice, privind
agresivitatea fata de betoane si metale, precum si potabilitatea, compozitia chimica a
apelor subterane fiind urmatoarea:
- aspect

opalescent

- culoare

incolor

- miros

inodor

- turbiditate

sedimente

- indice pH la 20 grade C
- CO2 liber

7,50
81,50 mg/l

- Ca2

266,40

- Mg2

61,00

- Na

84,00

-K

2,50

- Fe

0,90

- Mn2

0,15

- NO3

7,00

- NO2

295,00
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- HCO3

520,00

- Cl

260,00

PO3

0,50

- Rezid fix la 105 grade C°
- Substante organice

1.320,00
31,00

- Duritate totala

52,00 grade G

- Duritate permanenta

28,00

- Duritate temporara

24,00

- Alcalinitate p = 0,00
n = 8,50
Conform STAS 3349-83 si Normativ C 140-1986 si 1988, tinand cont de compozitia
chimica a apei subterane, permeabilitatea terenului de fundare, gradul de
impermeabilitate a betonului, caracteristicile cimentului utilizat pentru prepararea
betonului, se poate spune ca apa subterana prezinta o slaba agresivitate sulfatica si
carbonica fata de metale, iar fata de betoane, o slaba agresivitate carbonica si
sulfatica.
Conform STAS 1242-91, apa subterana cantonata in orizontul acvifer freatic al luncii
raului Dambovita nu este potabila, depasind limitele admisibile la Ca, Fe, PO, materii
organice si duritate totala.

Alimentarea cu apa
In conformitate cu definitia aglomerarilor din Directiva 91/271/CEE, in judetul
Ilfov, au fost identificate 25 aglomerari cu o populatie echivalenta (p.e) mai mare de
2.000 locuitori si 29 aglomerari cu p.e mai mica de 2.000 locuitori. Comuna Chiajna se
afla in cele 25 de aglomeratii cu populatie peste 2.000 de locuitori.
Din punct de vedere al serviciilor de alimentare cu apa in sistem centralizat,
comuna Chiajna, la ora actuala (aprilie 2013) nu dispune de retea de distributie apa
potabila si/sau menajera proprie in sistem centralizat. De aceea ca prioritati de
dezvoltare si ca plan investitional, administratia locala are in vedere dezvoltarea unui
astfel de proiect.
Avind in vedere un consum de 65 litri de apa pe zi pe cap de locuitor (consum
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personal si tehnologic), putem spune ca este un obiectiv de maxima urgenta crearea
unui sistem centralizat de alimentare cu apa pentru comuna Chiajna.
Consumul de apa la populatia existent (13.261 locuitori) este dat mai jos.

Conform STAS 1478-90 tabel 4 si STAS 1343/1-91:

Pentru consumul curent de apa s-a tinut seama de prevederile STAS 1343 si 1478, cu
valori medii si maxime ale debitului zilnic, estimate astfel:
Consum mediu zilnic
Qzi med =Σ (qs x N) / 1.000 (m3/zi)
Qzi med= (65 x 13.261 ) / 1.000 = 862 m3/zi

Consum maxim zilnic

Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)
Qzi max = Kzi x Qzi med = 1.2 * 862= 1.034,3 m3/zi

Consum orar maxim

Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)
Q orar maxim= (1/24)*Ko * Qzi max = (1/24) * 2.8 * 1.034.3 = 120,6 m3/h

S-a considerat gradul de dotare al locuintelor cu instalatii individuale de
preparare a apei calde si cu instalatii interioare de apa rece si canalizare.
La momentul actual apa se procura din puturi individuale forate si/sau din
comert.
Acestea sunt cantitatile de apa pentru populatia de 13.261 locuitori la ora actuala
(2013). In partea a III-a a prezentei documentatii s-a analizat si situatia de perspectiva,
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pentru 20.000 de locuitori.

Disfunctionalitati
Nu există retea de alimenrare cu apa a populatiei, in sistem centralizat.
Alimentarea cu apa se face din puturi individuale, in mare parte din primul
strat de panza freatica, existand riscul contaminarii ei si prin ea imbolnavirea
populatiei.
In ceea ce priveste canalizarea, comuna Chiajna, beneficiaza in parte de un
sistem de canalizare centralizat proprietate a administratiei locale. Concesionarul
serviciului de canalizare este S.C. ROCO INSTAL. Necesarul de ape evacuate (uzate)
este dat mai jos.

EVACUAREA APELOR (canalizarea apelor uzate menajere)
Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare,
Qu se calculeaza cu relatia:
Qu = 0,8 x QS in care QS – debitele de apa de alimentare caracteristice (zilnic mediu,
zilnic maxim si orar maxim)
Astfel :
Debitul zilnic mediu
Qu zi med = Qzi med x 0.8 = 862* 0.8 = 689,6 m3/zi
Debitul zilnic maxim
Qu zi max = Qzi max x 0.8 = 1034,3* 0.8 = 827,4m3/zi
Debitul orar maxim
Qu orar maxim= Qorar max x 0.8 = 120,6* 0.8 = 96,5m3/h
Deversarea apelor uzate se face in reteaua de canalizare a capitalei, pe
teritoriul sectorului 6.

Disfunctionalitati

Faptul ca nu toata comuna beneficiaza de canalizare se constituie in cea
mai mare disfunctionalitate din acest punct de vedere, reclamand urgenta inceperii
extinderii (eventual reabilitarii) sistemului actual centralizat de canalizare.
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1.4. Climă
Judetul Ilfov prezinta o clima temperat continentala cu nuanta excesiva, cu veri
calduroase si ierni friguroase, dominate de prezenta frecventa a maselor de aer rece
continental din est sau arctic din nord si de vanturi puternice care viscolesc zapada.
Temperatura maxima absoluta (40*C) a fost inregistrata la Snagov (20 august
1945), iar temperatura minima absoluta (-35*C), tot la Snagov (25 ianuarie 1942).
Amplitudinea rezultata din cumularea valorilor extreme (75*C), precum si aceea a
mediilor lunare ale temperaturii aerului (25*C), reflecta caracterul continentalismului
accentuat al climatului judetului Ilfov. Cantitatea medie multianuala a precipitatiilor,
oscileaza in jurul valorii de 500mm (la Branesti si Vidra). Regimul eolian se
caracterizeaza prin predominanta vanturilor dinspre N-E (21,6%) si E (19,7%) care bat
cu viteze medii anuale de 2-2,5m/s, cu maxime pe timpul iernii ce pot depasi
125km/ora.
Verile au un climat in care se resimte destul de puternic caracterul arid si
continental, fiind caracterizate prin valori termice ridicate, insolatie prelungita si
umiditate relative a aerului redusa. Iernile sunt influentate de prezenta maselor de aer
rece est-continentale, caracterizate prin scaderea apreciabila a temperaturii aerului.
Un element foarte important care influenteaza variatia factorilor climatici este
suprafata activa, foarte puternic transformata prin cresterea suprafetelor construite si
afectata de infrastructure, desecarea mlastinilor, amenajarea suprafetelor lacustre,
extinderea spatiilor deschise in defavoarea padurilor, degradarea terenurilor etc.
Media anuală a temperaturii aerului (calculată pentru perioada 1961 – 2000),
înregistrează valori cuprinse între 9,80C la Tâncăbeşti şi 11,20C la Bucureşti-Filaret.
În cazul municipiului Bucureşti se înregistrează variaţii ale mediilor multianuale de
0,90C (Observatorul Astronomic din B-dul Ana Ipătescu 11,5 ºC, Bucureşti-Filaret:
11.20C, Bucureşti-Băneasa: 10,6ºC), influenţa spaţiilor construite fiind evidentă. La
Bucureşti-Filaret, diferenţele cele mai mari se înregistrează în perioadele cu precipitaţii
reduse cantitativ (februarie-martie – 0.7-0.80C, septembrie-octombrie – 0,9-1 0C), ceea
ce favorizează procesele de aerare a mediului urban prin intermediul brizei urbane.
Acest lucru evidenţiază clar prezenţa fenomenului de insulă de căldură urbană, care
cuprinde o mare parte a intravilanului municipiului Bucureşti pe orizontală, iar pe
verticală se manifestă ca un clopot urban (fenomenul de horn) având de 3-4 ori
înălţimea blocurilor oraşului (150-200 m). În cursul anului temperatura medie lunară a
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aerului înregistrează o maximă în iulie şi o minimă în ianuarie.
De umiditatea ridicată a aerului este legată apariţia ceţii, anual producându-se
40 – 50 de cazuri, cu frecvenţă mai mare în zona lacurilor şi a cursurilor de apă. Cele
mai frecvente fenomene cu ceaţă se semnalează în intervalul octombrie-martie
(96,2%, cu maxim în luna decembrie – 97%).
Diversitatea suprafeţelor active intravilane şi extravilane, specificul zonelor
funcţionale din interiorul aşezărilor umane, precum şi morfologia locală a reliefului,
sunt factori care generează în permanenţă condiţii speciale de dezvoltare şi repartiţie
a complexului de factori şi fenomene meteorologice, diferenţiindu-se în mai multe
topoclimate (aşezărilor umane, de vale, forestier, de interfluviu, de luncă) şi o mare
diversitate de microclimate, funcţie de înclinarea şi orientarea versanţilor, gradul de
acoperire cu vegetaţie forestieră, densitatea clădirilor, funcţionalitatea diferitelor zone
etc (microclimatele bulevardelor şi străzilor, pieţelor şi curţilor, spaţiilor verzi, crovurilor,
versanţilor nordici sau sudici etc.).
În concluzie, factorul climatic, poate fi considerat un factor de favorabilitate
pentru dezvoltarea comunităţilor umane, chiar dacă impune numeroase restricţii în
amenajarea spaţiului şi costuri ridicate pentru activităţi economice şi spaţii rezidenţiale.
In ceea ce priveste comuna Chiajna temperatura medie anuala a aerului are
valoarea de 10,3oC, mediile lunare punand in evidenta contraste termice intre cele
doua anotimpuri extreme (In ianuarie mediile sunt de – 3,2oC, iar in iulie de + 22,0oC),
maxima absoluta a atins valoarea de + 41,5oC, iar minima absoluta a fost de – 33,1oC,
valoarea amplitudinii termice fiind 74,60.
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Harta potenţialului energetic solar al României4

Precipitaţiile există în tot timpului anului, fie sub formă de ploaie, fie sub formă
de zăpadă, maxima de precipitaţii înregistrându-se la începutul verii și având o medie
anuală de 590 mm/mp.
Regimul eolian se caracterizează prin dominanţia vântului de est cu o frecvenţă
de 212%. Perioada de calm mediu reprezintă 18,9% din cursul anului. Vânturile
dominante sunt cele din est – Crivăţul şi din vest – Austrul.

Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în romania (solar, vânt,
biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor în producerea
de energie electrică neconvenţională, pag. 12,
http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf
4
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Harta vitezei medii anuale a vântului la 50m deasupra solului (România)5

1.5. Relieful, solul, structura geologică a teritoriului comunei Chiajna
Judeţul Ilfov este aşezat în exclusivitate în zona Câmpiei Române, cu o
altitudine ce variază între 50 şi

120 m de la nivelul mării, aparţinând subunităţii

Câmpiei Vlăsiei în cadrul căreia se evidenţiază interfluviile largi (48 km), presărate cu
crovuri, movile, văiugi, lacuri. Mediul luncilor este bine reprezentat în lungul arterelor
hidrografice care traversează zona, respectiv Argeş, Ialomiţa şi Dâmboviţa. Celelalte
râuri au lunci care prin dimensiuni şi morfometrie nu aduc modificări semnificative la
nivelul elementelor de peisaj şi nu influenţează semnificativ calitatea mediului.
Temperatura solului cunoaste variatii diferentiate, media anuala fiind de 12,7 oC
(minima in ianuarie de – 4,3oC, iar maxima in iulie de + 27,3oC.
umezeala relativa a aerului are valoarea medie multianuala de 78,20.
Precipitatiile atmosferice au valoarea medie multianuala de 538,90 m.m., cu
maxime in iulie de 92,00m.m. si minime in februarie de 7,80 m.m.
Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în romania
(solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea
investiţiilor în producerea de energie electrică neconvenţională, pag. 13,
http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf
5
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Stratul de zapada dureaza 54 zile, valoarea medie decadica a grosimii lui fiind de
7,80 cm. Vanturile dominante sunt din directia nord-est (23,20%), urmate de cele din
directia sud-vest (8,10%). Directiei nord-est ii revin cele mai mari viteze medii anuale
(3,50m/sec), urmata de directia est (3,20m/sec). Frecventa vantului de nord-est pentru
perioada de iarna este de 23,00%.
Prezentul Studiu Geotehnic are scopul de a stabili natura terenului de fundare,
precum si principalii parametri fizico-mecanici ai acestuia.
Studiul Geotehnic a fost intocmit in conformitate cu urmatoarele normative in vigoare:
GT 035/2002, Ghid privind intocmirea si verificarea documentatiilor geotehnice, pentru
constructii. NP 074/20002, Normativ privind principiile, exigentele si metodele
cercetarii geotehnice a terenului de fundare.
Perimetrul studiat este acoperit cu un complex argilos, prafos, nisipos, cu
caracter loessoid, avand o plasticitate mijlocie la foarte mare, plastic consistent la
plastic moale, foarte umed la saturat, macroporic, sensibil la umezire si inghet, sub
care se dezvolta nisipuri cu pietris marunt, ce alcatuiesc stratul acvifer freatic al luncii
raului Dambovita.
Stratul acvifer freatic este ascensional, nivelele hidrostatice stabilizandu-se la
adancimi foarte mici de la suprafata terenului.
Aceasta presiune a stratului freatic este datorata cantitatii de precipitatii care
cad pe suprafata studiata, apoi in bazinul hidrografic al vaii Dambovita, precum si
datorita nivelelor din Lacul Morii, aflat foarte aproape.
In aceasta situatie straturile de argila prafoasa, nisipoasa si prafurile argiloase,
pana la prafuri nisipoase, fiind umezite de apa subterana, pot deveni plastic moi,
terenul de fundare putand deveni plastic moale, diminuindu-si capacitatea portanta,
care si asa este destul de redusa.
Datorita marii varietati litologice, atat pe verticala, cat si pe orizontala, modul
de fundare va fi diferit, functie de zona de constructie.
Dupa modul de transmitere a incarcarilor sau adancimea de fundare, in
perimetrul studiat fundatiile pot fi de doua feluri:
1 – fundatii directe sau de mica adancime, la care incarcarile constructiei sunt
transmise prin contact direct cu terenul de fundare, aceste fundatii executate deasupra
nivelului apelor subterane, pot fi:
a – fundatii continue
b – fundatii pe grinzi

Strategia de dezvoltare a comunei Chiajna, județul Ilfov 34
2016-2020
c – fundatii pe retele de grinzi incrucisate
d – fundatii pe radier general
Dupa modul de preluare a eforturilor la suprafata de contact dintre terenul de
fundare si fundatie, acestea pot fi:
- fundatii rigide, la care sectiunea cea mai solicitata nu poate prelua decat tensiuni
unitare de compresiune sau tensiuni de intindere, ce pot fi preluate de materialul din
care este executata fundatia, nerecomandate pe zonele respective datorita greutatii
mari ale constructiilor ce vor fi realizate.
- fundatii elastice, la care in sectiunile cele mai solicitate ale talpii fundatiei pot sa
apara tensiuni de intindere si forfecare mari, pentru preluarea carora este necesar sa
se utilizeze betonul armat.
Recomandam pentru aceste zone de constructie, fundatii continue, elastice, pe
retea de grinzi sau radier general, din beton armat.
2 – fundatii indirecte sau de adancime, la care legatura dintre fundatie si terenul de
fundare se face prin intermediul unor elemente speciale, aceste fundatii executate sub
nivelul apelor subterane, pot fi:
fundatii pe piloti sau coloane
fundatii pe chesoane deschise.
Fundatiile pe piloti constituie cel mai raspandit sistem de fundare in adancime, ei
vor fi din beton armat si vor fi incastrati intr-un radier general jos sau inalt, dupa
aprecierea proiectantului de rezistenta.
Dupa modul de transmitere a incarcarilor axiale de teren, pilotii pot fi:
- piloti purtatori pe varf, care ajung cu baza intr-un strat practic incompresibil (nisipuri
si pietrisuri indesate) si care transmit integral incarcarea axiala prin presiunile de la
contactul bazei cu terenul.
Rezistenta terenului este in acest caz comparabila cu cea a materialului
pilotului, astfel incat forta pe care o poate prelua pilotul este deseori limitata de
conditia ca rezistenta acestui material sa nu fie depasita.
- piloti flotanti, la care datorita deformabilitatii terenului de la baza si deplasarii relative
dintre piloti si teren, se pot mobiliza forte de frecare pe suprafata laterala la contactul
dintre pilot si teren.
Functie de marimea solicitarii, incarcarea axiala se transmite la teren integral
prin frecarea pe suprafata laterala sau partial prin frecare si partial prin presiunea de la
contactul bazei cu terenul.
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Pilotii vor fi de tipul pilot de dislocuire (piloti forati), executati sub nivelul apei
subterane, cu tubaj recuperabil sau pierdut, din beton armat, marca minima fiind B
300, armarea cu otel OB 37 sau PC.
Nu este necesara verificarea la flambaj deoarece terenul prin care trece pilotul
pentru a ajunge la stratul incompresibil, creaza o freta naturala care se opune
flambajului.
Baza pilotilor va intra in nisipurile si pietrisurile luncii Dambovita minimum 1,50
m.
In functie de tehnologia de formare a acestor piloti, capacitatea lor portanta
poate varia in limite foarte largi, iar apreciarea portantei prin calcul, conform STAS
2561/3-90, este hazardanta, fara a cunoaste performantele efective ale utilajului.
Orientativ se poate face precizarea ca pentru aceleasi diametre si aceleasi
fise active, capacitatea portanta la compresie, cu sarcini statice verticale, poate diferi
de pana la 3 ori, iar capacitatea portanta la smulgere sau sarcini orizontale, de pana la
5-10 ori, in functie de utilaj si tehnologia de lucru.
Dintre procedeele agrementate la noi in tara, se recomanda tehnologia de
confectionare a pilotilor forati, cu unul sau mai multe nivele de injectare.
Pentru acesti piloti forati, formati direct in teren, cu injectia la baza se poate
admite pentru un pilot izolat, functie de tehnologia de executie, o capacitate portanta
de compresiune de:
250,00 KN – pentru piloti executati prin procedeul Soletanche (cu unul sau mai
multe nivele de injectare)
180,00 KN – pentru piloti forati in sistem calsic cu injectia la baza (avand un
diametru de 350,00-400,00 mm si fise active de 5,00-6,00 m).
Pentru ambele variante de executie a pilotilor, efectul frecarii negative, date
de consolidarea sub greutatea proprie a umpluturilor de la suprafata, poate fi neglijat.
Fundatiile pe chesoane deschise sunt folosite doar la adancimi mari sub
nivelul apei subterane, ceea ce nu esta cazul in perimetrul studiat.
Indiferent ce metoda va fi aleasa, se va face o analiza chimica asupra apelor
subterane si asupra apei subterane din lunca Dambovitei, deoarece aceste ape au o
agresivitate sulfatica si carbonica slaba la moderata si pot afecta dupa mai multi ani de
exploatare lucrarile executate.
Zona studiata, conform STAS 6054 – 77 este cuprinsa in geoizoterma 0,90
adica adancimea de inghet este de 0,90 m de la suprafata terenului, fapt ce
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recomanda ca adancimea minima de fundare sa fie - 1,20 m.
La executarea fundatiilor ce vor avea in vedere betoane (B 200 sau 250) si
armature adecvate, conform cu Normativ C 140-88, deoarece apele subterane din
lunca raului Dambovita sunt slab la moderat agresive sulfatic si carbonic.
Tipul de fundatie va fi stabilit de catre proiectantul structurii de rezistenta,
functie de volumul si greutatea fiecarei constructii.
Natura terenului si valorile tasarii specifice, recomanda respectarea
Normativului P 7-92, privind fundarea pe terenuri sensibile la umezire.
Avand in vedere compresibilitatea ridicata caracteristica depozitelor
loessoide, se apreciaza ca sub sarcina adusa de constructie, de circa 1,00 daN/cm2,
tasarea poate fi de 4,00 pana la 5,00 cm, din aceasta valoare circa 50% urmand a se
consuma in perioada constructiei, restul fiind tasari de consolidare in timp.
Pamanturile argiloase-prafoase-nisipoase intalnite in sapaturi pot fi incadrate conform
cu Normativul de sapare, Ts., in teren mediu (50,00%) si teren tare (50,00%).

Cadrul geografic şi resursele subsolului în județul Ilfov6
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Situaţia calității solurilor în judeţul Ilfov7

Terenul din jurul constructiilor se va amenaja corespunzator, cu pante si
rigole de scurgere, precum si cu trotuare de garda de circa 1,00 m latime, astfel incat
apa din precipitatii sa nu stagneze in jurul acestora.
Prin proiectare se vor lua masuri de sporire a rezistentei si rigiditatii spatiale a
constructiilor, precum si sporirea capacitatii de adaptare la deformatii mari si
neuniforme.
Se recomanda armaturi in partea inferioara si superioara a fundatiilor si
folosirea betoanelor adecvate, B 200 sau B 250, conform cu Normativ C 140-86 si 88.

7
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Vegetaţia şi fauna
Vegetaţia zonei în care este amplasat teritoriul comunei Chiajnei aparţine tipului
de silvostepă prezent în întreaga Câmpie Română, în care covorul vegetal este
constituit din specii lemnoase, cu pondere esenţa stejarului şi specii ierboase, cu
pondere familia gramineelor. Vegetaţia ierboasă este predominant reprezentată de
graminee și leguminoase. Vegetația hidrofilă din luncile râurilor și lacurilor este
formată din speciile lemnoase de sălcii și plopi. Marginile bălților și lacurilor sunt
brodate cu nuferi si stânjenei de baltă.
Aceste două asociaţii vegetale au asigurat procesul de humificare a materiei
organice primare, care supusă unor procese complexe de descompunere şi
mineralizare ajunge în stadiul final la obţinerea de substanţe simple necesare nutriţiei
plantelor.
Pătura vie este relativ săracă, cu frecvenţa mai mare a speciilor indicatoare de
uscăciune estivală: Genista tinctoria, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Poa
pratensis, Litospermum purpureo-coeruleum.
Ca o curiozitate pentru această zonă de câmpie este prezenţa a 15 exemplare
de fag (Fagus sylvatica), care în mod obişnuit nu cresc la această altitudine. Dintre
speciile

de arbori existente, mai pot fi menţionaţi: Tilia cordata, Quercus robur,

Quercus cerris. Printre arborii masivi se dezvoltă tufişuri de alun, cătină, lemn câinesc
şi soc, iar primăvara înfloresc ghioceii, brânduşele şi brebeneii, mărgăritarul şi crinul
de pădure.
Ca și vegetația, fauna este bogată și variată, animalele fiind răspândite în
strânsă legatură cu zonele de vegetație.
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Harta suprfețelor după gradul de acoperire cu păduri. 8

În total zona acoperită de păduri, ce cuprinde zona verde de pădure şi zona
verde de protecţie, este de 130 ha ceea ce reprezintă 25,07% din extravilan şi 3,47%
din întreg teritoriul administrativ, plasând comuna Chiajna în cele 11 unităţi
administrativ-teritoriale ce au o pondere a teritoriului acoperit de păduri de până la 5%
din total.
În zona stepei și silvostepei sunt caracteristice unele rozătoare, precum:
șoarecele de câmp, hârciogul, popândăul și alte animale mici cum ar fi iepurele,
dihorul etc. Tot în zona de stepă, se întâlnesc păsări precum: prepelița, vulturul pleșuv
de stepă, potarnichea și, mai rar, dropia. Totodata, stepa propriu-zisa are în Câmpia
Română cea mai vestică poziție. În acest caz, vegetația naturală a fost înlocuită în
mare parte de culturile agricole, și, cu toate acestea, fauna a rămas variată. Zona
pădurilor de foioase are o faună bogată în specii.
Astfel, în pădurile din județul Ilfov, inclusiv în pădurea Țegheș, trăiesc animale
ca iepurele, veverița, vulpea, dihorul, căprioarele și multe specii de păsări, cum ar fi:
8

Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean ILFOV – Reactualizare, 2003, cartograma 29

Strategia de dezvoltare a comunei Chiajna, județul Ilfov 40
2016-2020
pupăza, coțofana, grangurul, cucul, mierla, privighetoarea fazani, potârnichi, cintezoii
şi piţigoii, privighetorile, porumbeii sălbatici şi turturelele. Primăvara şi toamna se
opresc aici din călătoria lor spre ţări mai calde, în locurile mai umede, sitarii şi
becaţinele. Alte specii de faună care susţin echilibrul ecologic al zonei sunt : Antipalus
varipes, Laphria flava, Nitellia vera, Calliphora vomitoria, Phaenicia sericata, Lucila
cesar, Kiefferulus tedipediformis, Cerambyx cerdo (croitorul mare), Helix lucorum,
Helix pomatia (melc de livadă), Rana ridibunda (broasca de lac mare), Hyla arborea
(brotăcel), Lacerta viridis, Lacerta agilis,

Natrix natrix (şarpele de casă), Cuculus

canorus, Circus macrourus (cuc), Accipiter nisus, Sus scrofa (porc mistreţ).
Fauna din zona comunei Chiajna este constituită în general din specii termofile:
orbetele, şoarecele pitic, şoarecele de pădure,şobolanul de câmp, turturica,
privighetoarea, ciocănitoarea, gaia roşie, guşterul şi şopârla de pădure. Fauna
pajiştilor de luncă, a stufărişurilor şi zăvoaielor grupează specii tipice. Multe dintre
păsările care trăiesc în aceste locuri atrag dupa ele răpitoare: gaia neagră, codalbul,
şoimul rândunelelor, acvila ţipătoare şi cucuveaua comună. Puţin variate, mamiferele
se impun prin câteva specii: mistreţul, dihorul, hârciogul, popândăul, şoarecele de
câmp, iepurele şi vulpea.

1.6. Resursele subsolului

La formarea solurilor au contribuit o serie de factori naturali ai mediului
înconjurator, considerati ca factori pedogenetici. Prezentând succint caracteristicile
acestor factori întâlniti în zona de amplasare a comunei CHIAJNA, din judetul Ilfov,
mentionam urmatoarele:

CONSIDERATII GEOMORFOLOGICE
Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul studiat face parte din marea
unitate

de

relief

a

Campiei

Romane,

compartimentul

Campia

Vlasiei,

subcompartimentul Campia Bucurestilor, local lunca raului Dambovita.
Este marginita pe trei laturi (nord, vest si sud) de largi coridoare de lunca (Arges si
Ialomita), sau de campii de subsidenta de tipul luncilor (campia Titu, Gherghita si
Sarata), are o altitudine medie de 118,00 m, in lunca raului Dambovita (Comuna
Cernica).
Campia Vlasiei, s-a format prin umplerea zonei respective cu aluviuni, aduse de raurile
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din Carpati si Subcarpati, in timpul cuaternarului. Aceste aluviuni au fost depuse aici,
fie ca sedimente fluviatil-lacustre, fie sub forma de conuri piemontane sau
piemontano-deltaice, catre marginea unei zone lacustromlastinoase, care s-a mentinut
pana tarziu in Baragan.
Este marginita pe trei laturi (nord, vest si sud) de largi coridoare de lunca (Arges si
Ialomita) sau de campii de subzistenta de tipul luncilor (campia Titu, Gherghita si
Sarata), are o altitudine medie cuprinsa intre 118,00 m. in partea de NV (satul
Burias,comuna Peris) si 50,00 m., in lunca raului Dambovita (Comuna Cernica).
Un element esential al Campiei Vlasia il constituie loessul, care s-a depus in mai
multe faze peste aluviunile amintite, uneori si intre ele si care de fapt formeaza
suprafata campiilor sub care s-au sculptat vaile.
Campia Vlasiei se situeaza atat ca pozitie, cat si ca geneza la contactul mai
multor tipuri genetice de campii de la care imprumuta unele caractere, direct sau
indirect,astfel la nord si nord-vest se imbina cu Campia de subzistenta Titu-Sarata, in
est si sud-est, face tranzitia cu campia tabulara fluvio-lacustra a Baraganului, iar in sud
are un contact brusc cu Burnazul; printre aceste doua ultime campii, lunca comuna a
Argesului si Dambovitei, o leaga direct de nivelul de baza al Dunarii; la vest se afla tot
o campie piemontano-terminala (Gavanu), fata de care Vlasia este despartita prin
largul culoar Arges-Sabar, o adevarata prelungire spre sud a campiei de subzistenta
Titu. Caracteristica de baza a Campiei Vlasia este aceea ca ea cumuleaza caracterele
tipurilor vecine de campii. Campiile interfluviale sunt netede, cu o usoara panta catre
sud-est, pe ele apare relieful tipic loessurilor, respectiv crovurile.
Vlasia Centrala sau Campia Bucurestiului situata intre lunca Arges-Sabar la
vest, valea Pasarea la est, Campia de subzistenta Titu la nord si campia Calnaului la
sud, are altitudini cuprinse intre 110,00 si 100,00 m.c.a. in NV si 50,00 pana la 60,00
m. in SE (96,30 m. la Chiajna; 88,90 m. la Piata Presei Libere si 54,50 m. in valea
Dambovitei la Popesti-Leordeni).
Are un aspect plan cu o usoara inclinare spre sud-est de 1,00 pana la 3,00 grade,
singurele vai care o fragmenteaza pe directia NV – SE fiind cele ale Dambovitei si
Colentinei.
Valea Dambovitei intra in judetul Ilfov, la vest de Chiajna, lunca incepe la nord
de satul Cosoba, avand latimea cuprinsa intre 1,50 si 2,50 Km, pe teritoriul comunei
Chiajna.
Ca structura litologica, in baza luncii se intalnesc nisipuri si pietrisuri marunte,
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care au deasupra maluri de inundare, uneori cu aspect loessoid si argile.
Microrelieful de lunca a fost creat prin aluvionarile inegale din timpul viiturilor,
prin dinamica meandrarii raului, precum si prin tendinta generala de deplasare a raului
spre malul drept, eroziunea laterala creand piscuri sau pinteni de camp, golfuri de
lunca si popine sau gradisti.
Altitudinea perimetrului studiat in lunca raului Dambovita, pe teritoriul cadastral
al Comunei Chiajna este cuprinsa intre 84,25 m. la Dudu, 86,50 m. la Rudeni si
88,50m la Chiajna.

CONSIDERATIUNI GEOLOGICE.

Campia Vlasiei, ca mare unitate de relief, face parte, din punct de vedere
geologic, din Platforma Valahica, care, impreuna cu Platforma Prebalcanica, compun
Platforma moesica.
Specificul cultural al Platformei Valahe il constituie, in baza, soclul rigid, format
din cristalin metamorfic si roci magmatice, peste care se dispun cateva cicluri
sedimentare.
Platforma Valaha se contureaza, incepand din tortonian, cand se depune un
facies de molasa provenit aproape in exclusivitate din Carpati, aflati in ridicare.
Peste tortonian se intalneste tot pliocenul, cu lacune in smartianul superior si
meotianul superior pana in pontianul inferi Romanianul (levantinul) inferior si mediu,
format din nisipuri, argile si strate subtiri de carbune este situat intre 282,00 si 400,00
m. in zona Bucuresti. Cuaternarul reprezinta pentru Campia Vlasiei o perioada noua
de uscat, uscat mlastinos, uneori chiar lacustru; acum alterneaza depunerea unor
pietrisuri in vaste conuri de dejectie, cu depuneri marnoase si nisipoase si apoi
loessoide.
Grosimea cuaternarului atinge la Parcul Libertatii circa 230,00 m., iar la Podul
Herastrau circa 350,00 m. si se ingroasa spre nord si nord-est.
Incepand de la baza spre suprafata au fost delimitate urmatoarele formatiuni
cuaternare:
Stratele de Fratesti, se compun din nisipuri, pietrisuri si lentile subtiri de argila, ceea ce
le confera o structura lenticulara, in ele se disting doua fasii mai argiloase, care
despart trei straturi de pietrisuri si nisipuri.
Grosimea lor este mai mica in sud si se ingroasa spre nord, unde se si afunda,
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astfel, aproximativ, pe paralela Bucuresti-Progresul, grosimea lor este de 90,00 m., iar
la Baneasa de 170,00 m., cotele de adancime fiind in aceleasi puncte, de – 90,00m. si
260,00 m., la nord de linia Otopeni, aceste depozite devin tot mai fine, fapt ce indica
venirea lor dinspre sud.
Varsta lor este apreciata ca fiind Pleistocen inferior.
Complexul marnos se compune dintr-o succesiune de marne si argile, cu
intercalatii de nisipuri fine, reprezentand depuneri lacustro-mlastinoase de mica
adancime, apare la zi pe fruntea Burnazului cu o grosime de circa 5,00 m., dupa care
se afunda si se ingroasa, atingand la Bucuresti 100,00-120,00 m. adancime.
Varsta lui este apreciata ca fiind Pleistocen mediu.
Nisipurile de Mostistea apar la zi in malurile Mostistei, Argesului, Dambovitei si
Ialomitei cu grosimi variabile de pana la 15,00 m, varsta lor fiind apreciata ca rissiana.
Peste Nisipurile din Mostistea s-au depus argile si argile nisipoase, cu aspect
loessoid, groase de 5,00 pana la 10,00 m., denumite depozite intermediare, care au o
structura lenticulara si varsta riss-wurm.
In pana la 10,00 m.
Pietrisurile de Colentina stau peste depozitele intermediare, dar uneori se gasesc
direct peste Nisipurile din Mostistea, ele se compun din nisipuri si pietrisuri, groase de
4,00 pana la 8,00 m. si apar la zi in carierele din zona Bucurestilor, varsta lor fiind
pleistocen mediu (wurm I).
Pentru caracterizarea geotehnica a amplasamentului studiat intereseaza ultimul
orizont, cel al depozitelor loessoide, care sunt considerate din punct de vedere genetic
ca fiind deluvial-proluviale, ele fiind alcatuite din argile prafoase si nisipoase, cu
grosimi cuprinse intre 10,00 si 20,00 m.
Varsta depozitelor loessoide din perimetrul studiat este apreciata ca fiind
pleistocen superior.
Lunca raului Dambovita este acoperita cu depozite Holocene superioare, reprezentate
prin depozite maloase, argiloase, cu caracter loessoid, care au in baza nisipuri si
pietrisuri marunte.

CONSIDERATIUNI SEISMICE
Perimetrul studiat este afectat de doua tipuri de cutremure:


intermediare
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normale

Cutremurele intermediare au focarul sub scoarta terestra, in mantaua superioara, la
adancimi cuprinse intre 80,00 si 180,00 Km, in zona Vrancea, la limita nordica a Placii
Marii Negre si Central Dobrogene, a carei frunte se scufunda pe un plan de 60 de
grade sub Microplaca Transilvana, care avanseaza la Curbura Carpatilor, peste prima.
Aceste cutremure isi dirijeaza energia pe o elipsa alungita de la NE catre SW, uneori
simetric,alteori asimetric, zona studiata fiind situata la circa 160,00 Km de regiunea
epicentrala vranceana.
Energia degajata de aceste cutremure este enorma, ea fiind cuprinsa intre 10,00 exp
22,00 si 10,00 exp 25,00 ergi, acceleratia epicentrala situandu-se intre 1.000,00 si
2.000,00cm/sec2.
Cutremurele normale au focarul in scoarta terestra, pe faliile Platformei Valahe
(Campia Vlasiei), la adancimi cuprinse intre 5,00 si 30,00 Km; ele sunt mai slabe ca
intensitate decat primele, dar mai distrugatoare decat acestea datorita adancimii mici
la care se formeaza.
Intre cele doua tipuri de cutremure exista stranse legaturi, ele influentandu-se reciproc.

2. Demografie
2.1.

Caracteristicile generale ale populaţiei comunei Chiajna

Impreuna cu celelalte localitati apropiate ale Bucurestiului si comuna Chiajna a
beneficiat de dinamismul demografic al metropolei. Dupa 1990, cresterea usoara a
populatiei se datoreaza în mare parte unor actiuni generate de noul context economic
si social: reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului pentru unele
persoane îndreptatite precum si deplasarea interesului pentru conditii de locuit
superioare pentru unii locuitori ai capitalei. Isi fac aparitia în comuna locuinte mai
spatioase si mai confortabile, mai aproape de natura si mai îndepartate de
agresivitatea orasului.
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Dinamica populației în perioada 1992-20029

Populatia comunei Chiajna in anul 2011 era de 13.261 locuitori (conform datelor
preliminare ale recensamantului din 2011-24.08.2012). Populatia comunei Chiajna
reprezinta 0,7‰ din populatia. Populatia comunei Chiajna raportata la populatia
judetului Ilfov reprezinta 3,6% .
Populatia comunei Chiajna, pe sexe, la 1 iulie 2011 era urmatoarea:
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DENSITATEA POPULATIEI
Suprafata comunei
• Din punct de vedere al densitatii populatiei, comuna Chiajna se prezinta astfel:
Suprafata teritoriului administrativ al comunei – 1629,35 ha(conform datelor furnizate
de OCPI Ilfov)
• Suprafata teritoriu intravilan – .1521,00 ha, din care:
Populatia stabila la 2011 conform datelor “Comisiei Judetene de Statistica”:
-

total comuna Chiajna – 13.261 persoane;

din care: masculin

– 6490 persoane;

feminin

– 6771 persoane.

-

suprafata: 16,2935 kmp

-

densitatea populatiei in comuna Chiajna la 2011 era de: 813,88 loc/km2.

Densitatea populatiei Romaniei:
-

1992 – 95,7 loc/km2;

-

2002 – 91,0 loc/km2;

-

2011 - 79,9 loc/ km2

Populaţia stabilă a Romaniei la recensamantul din 2011 (date preliminare la
24.08.2012): 19.043.767 persoane.
Populatia stabila a judetului Ilfov la 2011 (conform datelor preliminare ale
recensamantului din 2011-24.08.2012) este de 364241.
Suprafata judetului Ilfov este de 1583 km2.
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Densitatea populatiei in judetul Ilfov in 2011: 230,1 loc/km2.
Densitatea populatiei in comuna Chiajna in 2002: 450 loc/km2.
Densitatea populatiei in comuna Chiajna in 2011: 813,88 loc/km2.

Se observa ca densitatea populatiei comunei Chiajna este mult mai mare decat
densitatea pe judetul Ilfov (de 3,5 ori mai mare) si densitatea pe tara (de 10,1 ori mai
mare).

EVOLUTIA POPULATIEI

Evolutia populatiei comunei Chiajna - in intervalul 1990-2011 se poate urmari in
tabelul de mai jos:

conform datelor furnizate de DJS Ilfov.
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Avand in vedere tabelul de mai sus, Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a facut
urmatoarea „Estimare a evolutiei populatiei comunei Chiajna, jud.Ilfov, la orizontul
anului 2055”:

Observam urmatoarele aspecte: Conform CNP la nivelul lui 2015 populatia ar
trebui sa ajunga la 12.101 locuitori. Din datele preliminare ale recensamantului din
2011 se observa ca populatia a atins deja 13.261 locuitori. Din aceasta
neconcordanta, putem spune ca numai analiza statistica nu corespunde situatiei reale
si ca alaturi de dinamica statistica, este necesar a se tine cont si de alti factori cum ar
fi: observarea pe teren a volumului (numarului) de locuinte (atat individuale cat si
colective), dezvoltarea in perspectiva a relatiilor in teritoriu (realizarea drumului expres
si a celor doua inele mediane ale Bucurestiului, care vor tranzita Chiajna, asigurandu-i
o legatura rapida atat cu capitala cat si cu autustrada A 1, Bucuresti-Pitesti). Avand in
vedere cele de mai sus, apreciem ca populatia comunei va ajunge la nivelul lui 2055 la
aproximativ 25.000 - 30.000 de locuitori.

STRUCTURA PE VARSTE
Populaţia stabilă:
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Din tabelul de mai sus se poate observa ca pana la varsta de 50 de ani ,
barbatii sunt mai numerosi, exceptie facand categoria de varsta 0-4 ani. Dupa 50 de
ani, femeile sunt mai numeroase, ceea ce ne conduce la concluzia ca speranta de
viata este mai lunga la femei decat la barbati, fenomenul inscriindu-se in tendinta
nationala.
Avand in vedere tabelul de mai sus, rezulta :

PIRAMIDA VARSTELOR PENTRU ANUL 1990
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Anul 2000 are structura de mai jos:
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Se poate observa ca dupa 10 ani se pastreaza aceleasi tendinte ca in 1990
Avand in vedere tabelul de mai sus s-a intocmit:

PIRAMIDA VARSTELOR PENTRU ANUL 2000

Anul 2011 are structura de mai jos:
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Avand in vedere tabelul de mai sus s-a intocmit

PIRAMIDA VARSTELOR PENTRU ANUL 2011

Din analiza celor 3 piramide ale varstelor, ce acopera evolutia demografica pe
21 de ani rezulta ca segmentul de populatie cuprins intre 0 – 19 ani s-a micsorat in
2011 fata de 2000 si 1990. Cu toate ca populatia comunei a crescut – putem spune
spectaculos – constatam ca sporul natural este deficitar si ca de fapt populatia
imbatraneste prin aportul sporului migrator. Din aceasta realitate se contureaza una
din directiile in care autoritatea locala are de luat masuri. Este vorba de masuri sociale
in segmentul planificare familiala. Ca masura pentru incurajarea constituirii de noi
familii Consiliul Local si Primaria comunei Chiajna au optat pentru constituirea unei
zone de loturi de teren pentru tinerii casatoriti. A fost lotizat teren, loturile urmand a se
atribui familiilor nou constituite. Aceasta masura ar trebui dublata de noi locuri de
munca si de unele facilitati in acordarea de credite pentru locuinte. Nu in ultimul rand
este necesar acesul la educatie si sanatate stiindu-se faptul ca o instruire superioara
ofera sanse in plus pentru gasirea si mentinerea unui loc de munca, iar asistenta
medicala tinerelor mame si copiilor nou nascuti duce la formarea unei populatii
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sanatoase, care la randul ei poate ocupa un loc de munca stabil.

Hartă reprezentând dinamica populațieijudețului Ilfov și a comunei Chiajna10

10
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Harta densității populației în județul Ilfov și comuna Chiajna11

2.2 Mișcarea naturală a populației în comuna Chiajna

MISCAREA NATURALA SI MIGRATOARE SPOR NATURAL

11
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Natalitate- numarul de nascuti la 1000 locuitori
Mortalitate- numarul de decedati la 1000 locuitori.

Se observa ca sporul natural a avut o evolutie descendenta (spor natural negativ)
pana in 2007. Sporul natural a fost 0 (zero) in 2006 si abia din 2008 se observa o
trecere a lui in plaja pozitiva.
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Harta mortalității în județul Ilfov 12

Sporul natural al populației se află în jurul mediei județului Ilfov. Cu excepția
estului județului Ilfov restul teritoriului se carcaterizează printr-un spor natural al
populației negativ sau doar ușor pozitiv.

12
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Harta sporului natural al populației în județul Ilfov și comuna Chiajna13

13
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2.3 Migraţia populaţiei

Din tabelul si graficul pentru sporul migrator se constata ca acesta este pozitiv
(populatia a crescut) incepind cu 1993, exceptie facand anii 1997 si 2000, cand sporul
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migrator a fost negativ. In concluzie, populatia comunei a crescut, dar nu pe baza
sporului natural (care este negativ-populatia imbatraneste si are ca rezultat micsorarea
numarului de locuitori ai comunei), ci datorita sporului migrator, care, in momentul
incetarii lui nu va mai duce la cresterea numarului locuitorilor. Avand in vedere aceasta
situatie, autoritatile locale vor trebui sa gaseasca factorii ce pot duce la stoparea
imbatranirii populatiei si ulterior la cresterea numarului acesteia. Pe langa factorii ce
vor fi identificati de catre autoritatile locale, sugeram in “Evolutia demografica” un
program privind ameliorarea fenomenului de imbatranire prin cresterea natalitatii,
program ce ar contine urmatoarele masuri:
-

flexibilizarea oprtunitatilor pe care le au femeile tinere de a se dezvolta
profesional concomitent cu procesele de intemeiere a unei familii si de
nastere si crestere a copiilor. Aceasta masura vizeaza in special, acele
unitati administrativ-teritoriale cu populatie imbatranita.

-

creerea de facilitati de planificare familiala;

-

suport economic pentru familiile cu copii;

-

atragerea /reducerea emigratiei, tinerilor.
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Evoluția populației județului Ilfov

Harta sporului migratoriu

14

Dezvoltarea infrastructurii de transport dinspre şi către zonele limitrofe capitalei,
cererea mare de locuinţe existentă la nivelul capitalei, creşterea nivelului de trai şi
dorinţa oamenilor de a locui la case, greu accesibile din punct de vedere financiar în
Bucureşti, asigurarea utilităţilor necesare în oraşele şi comunele învecinate
Bucureştiului constituie doar câteva din motivele ce stau la baza migraţiei locuitorilor.
În mod natural acest fenomen va continua pe termen lung, mai ales în
condiţiile de dezvoltare economică a acestei regiuni peste media naţională.

3. Forţa de muncă
3.1 Populaţia activă și populația ocupată

14
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Situația populației ocupate în funcție de sectoarele economice15

Populaţia după starea civilă

15
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Persoane plecate în străinătate

3.2 Şomajul16
Populaţia stabilă

Populația după situația economică17

Primul lucru care se desprinde din tabelul de mai sus este ca populatia inactiva o
depa- seste pe cea activa. In momentul de fata acest lucru este valabil la nivel
national, astfel incat comuna Chiajna nu avea cum sa faca

exceptie. Populatia

inactiva o depaseste pe cea activa cu 1949 persoane, intrand in sarcina celor 3030 de
persoane active sa le intretina si pe acestea.
Populatia activa reprezinta 37,83% din populatia stabila, iar populatia inactiva 62,17%.
Numarul pensionarilor este de 2344 persoane si este sensibil egal cu numarul de

În momentul fnalizării prelucrării datelor recensământului din 2011, analizele legate de populație și
forța de muncă vor putea fi actualizate.
17
Date la nivelul comunei Chiajna furnizate de Primăria Chiajna, Recensământul Populației și Locuințelor 2002
16

Strategia de dezvoltare a comunei Chiajna, județul Ilfov 65
2016-2020
elevi/studenti, casnice si intretinute de alte persoane cumulat. Fiecarei persoane
active ii revine spre intretinere 1,64 persoane inactive, cee ce se reflecta in gradul
mare de impozitare si fiscalitate la nivel national. Procentul somerilor, de 8,7% + 1,6%
dau impreuna un procent de 10,3% din populatia activa. Acest procent este mare, iar
ca masuri de scadere a lui putem enumera:
-

atragerea de noi investitii pe teritoriul comunei;

-

reconversia fortei de munca reprezentata de someri;

-

recalificarea profesionala;

-

cautarea unui loc de munca in alta localitate a judetului, in alt judet sau in
capitala;

-

incurajarea initiativei particulare in paralel cu facilitati de creditare.

Populația după statutul profesional18

Se observa ca numarul salariatilor este dominant, ccea ce inseamna ca ideea si
exigentele

initiativei particular, nu se afla deocamdata (la nivelul anului 2002) in

atentia fortei de munca din Chiajna.
Populaţia după sectorul în care lucrează persoana

Date la nivelul comunei Chiajna furnizate de Primăria Chiajna, Recensământul Populației și
Locuințelor 2002
18
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Daca din tabelul Populaţia după statutul profesional reiese ca numarul salariatilor este
cu mult mai mare decat al celorlalte categorii, din tabelul de mai sus reiese ca
ponderea angajatilor este in domeniul privat.

Observam din situatia de mai sus ca forta de munca este dinamica, numarul celor ce
lucreaza in alt judet depasindu-l pe al celor ce au ramas in cadrul judetului Ilfov.
Structura populaţiei ocupate după timpul efectiv de lucru în activitatea principala
ore/saptamana

Programul de lucru preferat ramane cel de 40 ore/saptamana, dar este de
remarcat faptul ca un numar destul de mare (1139 persoane) sunt dispuse la un
program de munca 41 – 61 ore/saptamana si chiar peste.
Aceasta situatie se poate explica astfel:
- fie situatia familiara este grea si membrii activi ai familiei depun eforturi suplimentare
(ca sa nu spunem disperate) pentru intretinerea familiei;
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- fie se urmareste acumularea de care este nevoie pentru dezvoltarea unei afaceri
private.

4. Activităţi economice
4.1. Investiţii existente
In comuna Chiajna activitatea economica este reprezentata în special de
comert, industrie-depozitare, servicii si servicii publice si mai putin de agricultura.
Aceste activitati se vor dezvolta in continuare, comuna dispunand de teren in acest
sens.
Avand in vedere rolul jucat de com.Chiajna pana in 1990 - activitate preponderent
agricola-si dupa 1990 - zona rezidentiala si servicii, se poate spune ca functiunile
dominante sunt locuirea si serviciile (comertul, parcuri logistice, livrarea de masini si
utilaje pentru transport si constructii, recreere). Datorita aparitiei unei zone
rezidentiale, firesc s-a dezvoltat si functiunea serviciilor conexe (complementare)
acesteia.. Din pacate acestea s-au dezvoltat tot de-a lungul strazilor principale, dar
fara a rezolva-de multe ori- problema parcarii masinilor de aprovizionare sau ale
consumatorilor. Prin Regulamentul Local de Urbanism se prevad masuri pentru
indepartarea acestei disfunctiuni, prevazandu-se ca locurile de parcare sa fie
asigurate in afara partii carosabile pe proprietateazonelor ce au nevoie de parcari
si/sau banzi de decelerare/accelerare.
Ca si functiuni se consolideaza functiunile de locuire, industrie-depozitare si
servicii in zone bine definite.
Analizând functiunile existente pe teritoriul comunei si zonele în care se
dezvolta aceste functiuni s-au evidentiat nuclee de concentrare a interesului bine
definite sau unele în faza incipienta, care vor putea constitui baza de plecare pentru
viitoarele tendinte de dezvoltare ale comunei. Studiile de urbanism anterioare (PUG,
PUZ-uri, PUD-uri impuse de noi investitii pe teritoriul comunei) pot orienta din punct de
vedere functional posibila dezvoltare functionala a intravilanului. De asemenea,
viitoarea dezvoltare urbanistica a comunei Chiajna va fi influentata de dezvoltarea
retelei de cai rutiere si a celei de utilitati. Construirea drumului expres precum si al
primului si celui de-al doilea inel median al Bucurestiului, va face din comuna Chiajna
o localitate spre care se va indrepta atentia unei parti a populatiei capitalei si nu numai
a capitalei. Deoarece comuna se afla in prima centură de aşezări din jurul capitalei cu
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premise solide pentru înscrierea într-un proces accelerat de urbanizare şi perspective
pentru includerea în sistemul administrativ al capitalei, Chiajna constituie o zonă cu
potenţial funcţional şi economic mixt, în care vor predomina locuintele, industria,
serviciile, comerţul şi funcţiunile de recreere şi agrement.

4.2. Agricultură
4.2.1 Exploatări agricole organizate

Disfunctionalitati legate de dezvoltarea productiei agricole in comuna Chiajna
Prin aplicarea legii fondului funciar, terenul agricol al comunei a trecut in proprietate
privata in proportie de peste 90%, cu urmatoarele consecinte:


exploatarea terenurilor agricole in exploatatii si parclele mici;



exploatarea ineficienta a fondului funciar datorita diminuarii efectivelor de
animale;



fluxul tehnologic de obtinere a productiei agricole vegetale este mult ingreunat
de

faramitarea suprafetelor si divesificarea optiunii proprietarilor in cultivarea anumitor
plante, cu consecinte in diminuarea calitatii si cantitatii productiei agricole;


lipsa sistemului irigatii-desecari;



folosirea insuficienta a masinilor agricole;



lipsa suportului financiar in scopul realizarii lucrarilor de imbunatatiri funciare.

Impactul legii nr. 18/1991- Legea fondului funciar- asupra amenajarilor de irigatii, prin
actiuni ale propietarilor care contravin Legii nr. 84/1991 – lucrarile de imbunatatiri
funciare sunt executate cu fonduri de la bugetul statului, apartin domeniului public si
nu fac obiectul legii nr.18/1991.
Avand in vedere disfunctionalitatile de mai sus, precum si faptul ca dupa 1990 o
parte a populatiei Bucurestiului s-a intors acasa (in Chiajna), iar o alta parte a optat
pentru o a doua locuinta intrun mediu mai curat si mai linistit, a aparut necesitatea
extinderii intravilanului pe aproape intreaga suprafata administrativa, motiv care a dus
la o diminuare drastica a productiei agricole,in favoarea dezvoltarii altor sectoare. In
perspectiva, odata cu realizarea drumului expres, este posibil ca migrarea populatiei
din Bucuresti catre Chiajna sa devina spectaculoasa.
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Comuna detinea o importanta suprafata agricola de teren arabil din teritoriul
administrativ, pe care se cultivau cereale, legume, vita de vie, etc. In prezent suprafata
agricola (in mare parte aflata in intravilan) este de numai 527 ha.
Distributia terenului agricol pe folosinte agricole se poate observa in tabelul de
mai jos.
Elementul productiv de baza al teritoriului comunei îl reprezinta solul cu
calitatea sa principala, fertilitatea.
Disfunctionalitatile de mai sus, au dus la rezultatele din urmatorul tabel.
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Din tabelul de mai sus reiese faptul ca activitatea agricola a scazut simtitor in
sfera productiei agricole, iar productia zootehnica practic nu mai exista.
In tebelul de mai jos se pot urmari categoriile de folosinta existente pe teritoriul
administrativ al comunei.

Situația suprafeței terenurilor agricole agricole pe cap de locuitor 19

Teritoriul comunei este accesibil oricăror funcţiuni, dar preponderente vor putea
fi comerțul, locuinţele, serviciile, agrementul şi turismul.
Comuna deţinea o importantă suprafaţă agricolă de teren arabil pe care se
cultivă cereale, plante furajere, legume, etc.

19
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Hartă terenurilor agricole din județul Ilfov20

Elementul productiv de bază al teritoriului comunei îl reprezintă solul cu
calitatea sa principală, fertilitatea.

O cauza a schimbarii interesului fata de agricultura si zootehnie il constituie explozia
sectorului imobiliar in perioada 2005-2008, interval in care a luat avant vanzarea de
terenuri si constructia de locuinte.
Astazi insa, activitatea sectorului imobiliar si cel al dezvoltarii urbanistice este mai
lenta, generand suprafete agricole neexploatate. Totusi comuna Chiajna ramane o
20
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comuna cu o dezvoltare dinamica in continuare.
Productiile obtinute sunt relativ modeste in raport cu calitatea solurilor.
In sectorul zootehnic se inregistreaza un declin evident al efectivelor de animale,
prin desfiintarea fermelor C.A.P si I.A.S.
Avand in vedere faptul ca dupa 1990 a avut loc un amplu proces de faramitare a
terenurilor fostelor C.A.P-uri, ceea ce a dus la o scadere a productiei agricole, ar fi
necesar a se gasi modalitati noi de sustinere a productiei agricole.
Apreciem totusi ca acest lucru nu se va intampla deoarece terenurile din comuna
au fost comercializate in vederea relaizarii de locuinte, suprafete importante fiind
lotizate in acest sens. Practic in comuna Chiajna nu mai sunt disponibile suprafete
intinse pentru practicarea agriculturii.
Dealtfel nici in „Strategia de dezvoltare a judetului Ilfov” nu sunt prevazute masuri
de reluare sau revitalizare a productiei agricole in comuna Chiajna.
Cu privire la evolutia organizarii productiei agricole, cel putin in aceasta
perioada, nu se mai poate face o prognozare, cu atat mai mult cu cat, odata realizat
drumul expres limitrof cu latura de sud a comunei, se poate relua dezvoltarea
imobiliara pe singura suprafata inca neatacata de investitii imobiliare in domeniul
locuirii.

4.2.2 Exploatări zootehnice organizate

O cauza a schimbarii interesului fata de zootehnie il constituie explozia
sectorului imobiliar in perioada 2005-2008, interval in care a luat avant
vanzarea de terenuri si constructia de locuinte.
Totodata trebuie tinut cont de diminuarea productiei agro-zootehnice, eforturile
pentru reabilitarea agriculturii urmand a se face in directiile optime si numai
daca, in urma unei analize pertinente, se constata ca in comuna Chiajna
agricultura poate redeveni o activitate cu pondere importanta in economia
comunei si a judetului
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4.2.3 Exploatări piscicole organizate
Pe teritoriul comunei Chiajna există doar Lacul Rosu. Structura solului,
resursele de apă subterană existente, poziționarea față de cursuri de apă importante
ale județului Ilfov- Argeș, Sabar și Ciorogârla- sunt favorabile dezvoltării unor afaceri
in domeniul piscicol. În plus, municipiul București constituie o piață pe care
producătorii locali pot să își valorifice cu ușurință produsele piscicole, apropierea și
accesul direct fiind un avantaj competitiv important față de alți producători.

4.2.4 Silvicultură şi vânătoare
Comuna Chiajna are o suprafață de pădure de 24 ha (Padurea Rosu). Fondul
forestier al comunei Chiajna este unul foarte valoros din punctul de vedere al speciilor,
aici gasindu-se salcam, frasin si stejar, dar si cu o valoare mare din punct de vedere
peisagistic.
Din puncutul de vedere al vânatului, animalele salbatice sunt putin raspandite in
aceasta zona, aici se intalnesc doar iepuri, vulpi si mici rozatoare. Acest lucru se
datorează și dezvoltării imobiliare a comunei care a dus la reducerea habitatului
natural prin invadarea și amenajarea în scop de locuire umană a acestuia.

4.3. Turism

4.3.1 Resursele de turism

(conform Ordinului nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice,
actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute.
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Conform Ordinului nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice,
actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute.

Lista monumentelor istorice de pe teritoriul comunei Chiajna, județul Ilfov21

21

Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului, http://www.cultura.ro/page/17
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4.3.2 Tipuri de turism practicate
Cele trei componente ale utilizării timpului liber – turism, receere, agrement – au
o deosebită importanță pe teritoriul regiunii, datorită prezenței în vecinătatea sa a celui
mai mare centru urban al țării – Bucureștiul. Zilnic și mai ales la sfârșit de săptămănă,
numeroși bucureșteni se îndreaptă spre locurile cu peisaj atrăgător și reconfortant.
Bineințeles acestora li se adaugă și un însemnat număr de locuitori din județ sau din
alte orașe și județe ale țării ce sunt în trecere, precum și turiști străini. Varietatea
peisajului, cu pădurile sale bogate și apele situate de-a lungul văilor, cu satele pitorești
și cu multimea monumentelor istorice ce se întâlnesc la tot pasul, constituie o sursă de
mare și permanentă atracție, de petrecere plăcută a timpului liber de scurtă durată.
Însă, cu toata solicitarea crescândă a celor dornici de a-și petrece timpul liber în
mijlocul naturii, amenajările și dotările nu sunt încă pe măsura necesităților și
posibilităților.
În comuna Chiajna principalele tipuri de turism practicate sunt turismul rural,
turismul de tranzit, turismul cultural, turismul de week-end și turismul de afaceri.
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Turismul rural
Dacă în occident universul și mediul rural a devenit de mult o amintire, călătorul
în România are acum posibilitatea de a descoperi astfel de locuri în care ciobanii care
își duc turmele de oi pe pășunile din munți, de a vedea focurile câmpenești care se
aprind în preajma satelor, de a asista la mulsul oilor și pregătitul brânzeturilor, de a
întâlni pe ulițele înguste ale satelor, se pot auzi sunete ”ciudate”: câinii care latră,
mugetul vacilor care se întorc de la pășune, gâștele și rațele din curțile țăranilor.
Turistul poate să fie nu numai un simplu oaspete dar si un participant la activitățile
cotidiene ale gospodăriei sau la obiceiurile și ritualurile păstrate în comunitățile rurale
și care sunt practicate în anumite perioade ale anului.
Arhitectura tradițională din zonă nu a fost păstrată, astfel că doar elementele
arhitecturale enumerate la începutul capitolului despre turism la subcapitolul
”Resursele de turism” se pot constitui în atracții turistice din punct de vedere
arhitectonic.
Multe din locuințele noi finalizate sau aflate încă în fază de construcție pot fi
transformate în structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare. Unele dintre ele pot
fi valorificate prin introducerea lor în circuitul turistic ca structuri de tip aparthotel
pentru turiștii care doresc un confort mai ridicat decât oferă celelalte structuri de
primire cu funcțiuni de cazare sau care își desfășoară activitatea profesională în
capitală pentru o perioadă mai lungă de timp. De asemenea, unele dintre ele pot fi
finalizate prin implementarea unui sistemul home share.

Turismul cultural
Comuna Chiajna are un patrimoniu cultural-istoric de valoare care îi poate conferi
atractivitate turistică. Există valori de patrimoniu cultural de interes național, între care
se remarcă: biserici si monumente.
In comuna Chiajna se gasesc ramasitele Manastirii Doamna Chiajna si
monumentele eroilor cazuti in Primul si Al doilea Razboi Mondial, aflate in satele
Chiajna si Rosu. A fost ctitorita Statuia Doamnei Chiajana, patronul si sramosul
spiritual al localalitatii. Bisericile, in nr de trei se alfa in fiecare sat al comunei:


Biserica Sf. Nicolae dateaza din anul 1831 (Chiajna)



Biserica Sf. Gheorghe construita in anul 1841 (Dudu)
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Biserica Izvorul Tamaduirii realizata in anul 1783 (Rosu)
Aceasta formă de turism este sustinută de capacitate de cazare a municipiului

București, care reprezintă 12,9% din totalul locurilor de cazare existente la nivelul
întregii țări, în ultimii ani înregistrându-se o diminuare a acesteia, ca urmare a
schimbării destinațiilor unor unități de cazare. Numărul turiștilor străini în turismul
cultural religios a crescut cu 28,5%.
Aspectele problematice cu care se confrunta acest tip de turism sunt legate de
infrastructura, monumentele de arhitectură învechită și insuficiența sau lipsa spațiilor
de parcare dotate cu puncte de informare și promovare a obiectivului cultural.

Turismul de week-end
Apropierea de municipiul București conferă comunei Chiajna o serie de
oportunități, una dintre ele fiind turismul de scurtă distanță și scurtă durată sau
turismul de week-end.
Criza economică din ultimii ani a condus la schimbarea comportamentului de
consum turistic. Astfel, durata sejurului a scăzut pentru marea masă a turiștilor și,
implicit, distanțele pe care aceștia sunt dispuși să le parcurgă. De asemenea, nivelul
costurilor dispuși să le aibă pentru petrecerea unui concediu este mult mai mic decât
acum câiva ani.
De aceea, distanța mică față de București, accesul facil și prezența Pădurii
Rosu și a Lacului Rosu cu potențialul lor peisagistic și atractivitatea turistică, conferă
comunei Chiajna, un potențial real pentru practicarea acestui tip de turism.

Turismul de afaceri
Pe fondul creşterii economice din ultimii ani, Chiajna a atras din ce în ce mai
multi investitori străini motiv pentru care turismul de afaceri a cunoscut cele mai
puternice ritmuri de creştere din ultimii ani,fie că e vorba de evenimente, întâlniri,
conferinte, sau de interese de afaceri individuale. De asemenea, odată cu investitiile
străine au pătruns şi noi practici manageriale şi politici îndomeniul resurselor umane
aşa încât o altă formă de turism care ia din ce în ce mai mare amploareeste „teambuilding-ul” (deplasări în scopuri recreative ale unei echipe de angajati / a întregului
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personal al unei companii).
Conform datelor statistice, în anul 2006 aproximativ jumătate din numărul de
turişti au fost înregistrati în Capitală şi vecinatati, printe care se numara si Chiajna),
practic în principalul centru economic (care de asemenea găzduieste şi principalele
centre expozitionale), ceea ce pledează tot în favoarea dinamicii accentuate a
turismului de afaceri. În acest sens, dezvoltarea unor capacități de cazare și de
agrement pot aduce un plus zonei din punct de vedere economic și se pot constitui în
elemente de atracție pentru investițiile în domeniul turistic, atât cazare cât și agrement.

Turismul de tranzit
Această formă de turism este favorizată de dotarea regiunii cu o infrastructură
modernă de autostrăzi, drumuri naţionale

şi căi aeriene (Aeroportul Internaţional

Bucureşti-Otopeni, Aeroportul Băneasa).
Pentru realizarea de conexiuni naţionale şi internaţionale adesea se impune ca
punct de tranzit nodul de comunicaţii aflat în regiune, fapt ce generează şi o cerere
pentru servicii turistice de tip cazare şi restaurant.
După cum se poate observa din rezultatele anchetei asupra formelor de turism
pentru municipiul Bucureşti turismul de afaceri şi motive profesionale are în mod
incontestabil rolul cel mai important deţinând o cotă de 75,2% în totalul formelor de
turism.
Situată în partea de nord-vest a municipiului București,

comuna Chiajna este

străbătută de șoseaua de centură a municipiului București, iar autostrada București–
Pitești începe pe teritoriul ei. Satele comunei sunt însă deservite de șoseaua
județeană DJ601A, care duce înspre est laBucurești (cartierul Militari), și spre nordvest la Dragomirești-Vale și mai departe în județul Giurgiu la Joița și în județul
Dâmbovița la Brezoaele, Slobozia Moară (DN7), terminându-se în DN71 la Răcari.
Prin comună trece calea ferată de centură a Bucureștiului, segmentul fiind tranzitat
de trenurile ce circulă între București și Videle (cu destinația Craiova sau Giurgiu)
CB (de la Centura București) este indicativul șoselei de centură a Bucureștiului, drum
național care înconjoară orașul. Ea se intersectează cu toate drumurile naționale
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principale

care

pornesc

din

București,

anume DN1 (lângă Otopeni), DN2 (întreVoluntari și Afumați), DN3 (la Pantelimon), DN
4 (la Popești-Leordeni), DN5 (în Jilava), DN6 (la Bragadiru)

și DN7 (în Chitila),

cu

autostrăzile A1 (lângă Roșu), A2 (lângă Cățelu) și A3 (lângă Crețuleasca), cu drumul
național secundar DN1A (la Mogoșoaia), precum și cu alte drumuri județene, de
interes local.

4.4. Alte activităţi economice
4.4.1. Agenți economici (activități neagricole)
Sectorul tertiar al serviciilor este bine reprezentat comparativ cu
situatia existenta in general in mediul rural. Acest sector reprezinta aproximativ 20%
(in care nu intra comertul) din activitatile specifice zonei. Principalele domenii in care
populatia isi desfasoara activitatea sunt: transporturile si comunicatiile, sanatatea si
asistenta sociala, alimentatia publica, prestarile de servicii, administratia publica.
Un loc aparte il reprezinta comertul care intruneste 70% din activitatile specifice zonei.
Locurile de munca salariale din sectorul tertiar reprezinta o pondere importanta din
totalul locurilor de munca.
Ca unitati reprezentative in sectorul tertiar, se mentioneaza: restaurantele,
cofetaria, farmacia, service auto (AUSBOURG), centre logistice (EUROPOLIS PARK),
reprezentante ale unor mari firme de transport auto (IVECO), supermarketuri
(CARREFOUR), parcuri acvatice de distracie, etc.
In tabelul de mai jos sunt evidentiate cateva din unitatile mai importante ce
activeaza in sectorul tertiar pe raza comunei:
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5

Echiparea teritoriului

5.1 Infrastructura rutieră şi/sau feroviară
Localitatea este traversata de drumul judetean DJ 601A care face legatura cu
Bucurestiul prin b-dul Uverturii si cu Soseaua de centura a Bucurestiului. Aceasta din
urma leaga comuna Chiajna de autostrada A1 si face legatura cu comunele:
Domnesti, Dragomiresti-Vale, Chitila si din Chitila cu Bucurestiul sau cu Buftea si mai
departe cuTargoviste sau cu Pitestiul.
Drumurile (actualmente strazi) din interiorul comunei au un trafic mediu sau redus,
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incadrandu-se in clasele tehnice a III-a si a IV-a, avand latimi ale partii carosabile intre
6,00-7,00 m. Ele au imbracaminti asfaltice in stare buna si medie.
In ceea ce priveste dezvoltarea traficului si legaturile in teritoriu, comuna va
beneficia in viitor de oportunitatea drumului expres de la limita cu sectorul 6 al
capitalei. Aceasta artera se va dezvolta atat pe teritoriul comunei cat si pe teritoriul
Bucurestiului si va face legatura cu autostrada A1 (Bucuresti-Pitesti).
La limita de est a comunei, partial pe teritoriul acesteia, se va dezvolta o alta retea
majora de circulatie a capitalei si anume „Inelul Median al Bucurestiului”. Acesta va
face legatura cu drumul expres de unde circulatia se va desparti spre A1 si spre
Bucuresti pe directia Dambovita (stavilarul Ciurel/strandul Dambovita-Crangasi).
De larga perspectiva este al doilea inel median al Bucurestiului, care va strabate
comuna de la nord la sud cu intrare in drumul expres. Este posibil ca o portiune- si
anume in partea de nord a comunei la padurea Rosu- sa subtraverseze padurea
printr-un tunel de aproximativ 2-3 km. Aceasta varianta ar prelua si traficul de pe DJ
601A (din comuna) si ar descarca in drumul expres asa cum este expus in plansa de
Reglementari functionale-Cai de comunicatie.
In comuna Chiajna exista si cai de comunicatie feroviara si anume calea ferata
dubla, electrificata, Bucuresti-Craiova, deservita de statia c.f. Chiajna si linia c.f de
centura a Bucurestiului, cu ramificatie spre Giurgiu.
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Harta căilor de comunicație existente și ce urmează a se dezvolta 22

Căi rutiere de interes naţional
În nordul comunei, pe limita administrativ – teritorială de găseşte DN 2,
Autostrada Bucureşti – Piteşti, cu mari valori de trafic.
Comuna se află în vestul județului, la nord-vest de București, pe cele două maluri
ale Dâmboviței.
Căi rutiere de interes judeţean
Principala circulaţie rutieră a comunei este drumul judeţean DJ 601A, DN 6, BucureştiChiajna care o leagă spre est de Chiajna și București, intersectându-se la limita cu
comuna Chiajna cu șoseaua de centură a Bucureștiului; și spre nord-vest
de Joița (județul Giurgiu) și mai departe în județul Dâmbovița de Brezoaele, Slobozia
Moară (unde se intersectează cu DN7), terminându-se la Răcari în DN71.
Ambele căi de comunicații sunt de interes național și internațională fiind părți ale
culoarelor IV și IX Pan-europene și vor avea valori ale traficului ridicate.

.
Căi rutiere de interes local
Drumurile (actualmente strazi) din interiorul comunei au un trafic mediu sau
redus, incadrandu-se in clasele tehnice a III-a si a IV-a, avand latimi ale partii
carosabile intre 6,00 -7,00 m. Ele au imbracaminti asfaltice in stare buna si medie.

Circulaţia feroviară
In comuna Chiajna exista si cai de comunicatie feroviara si anume calea ferata
dubla,electrificata, Bucuresti-Craiova, deservita de statia c.f. Chiajna si linia c.f de
centura a Bucurestiului, cu ramificatie spre Giurgiu.
5.2 Infrastructura tehnico-edilitară

Comuna Chiajna este electrificata in proportie de 90%. In afara de reteaua
electrica de joasa tensiune prin care se face alimentarea cu energie electrica a
22

Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Ilfov – Reactualizare, 2003, cartograma 8
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consumatorilor casnici, a retelei de iluminat public si a consumatorilor economici,
teritoriul comunei este strabatut de doua linii electrice aeriene (LEA) cu tensiune
nominala de 400 kv, aflate in patrimoniul public al statului si in concesiunea CN
Transelectrica – ST Bucuresti conform scrisorii informative nr.963/06.02.2013. In
conformitate cu aceeasi scrisoare terenurile din zona de siguranta si protectie, raman
in extravilan, ca teren arabil, neconstruibil.
Traseele de medie tensiune (20kv si 0, 4 kv), sunt patrimoniu public al
statului, serviciul de transport si distributie fiind asigurat de S.C. Enel. Aceste trasee
impun o serie de restrictii pentru regimul constructiilor, ceea ce face ca proprietarii de
terenuri limitrofe cu LEA (linie electrica aeriana) de 400 kv, 110 kv, 20 kv si 0, 4 kv sa
nu-si poata exercita dreptul de folosinta asupra intregului teren in vederea construirii
de cladiri, asa cum reiese din acelasi aviz eliberat de TRANSELECTRICA
BUCURESTI. Proprietarii de terenuri afectate de zonele de siguranta si protectie ale
LEA, vor putea construi numai cu avizul TRANSELECTRICA BUCURESTI si SC.
Enel.
Teritoriul comunei Chiajna mai este tranzitat si de traseu de apa industriala
precum si de cabluri electrice subterane din patrimoniul S.C. Electrocentrale,
furnizoare de agent termic.
Aceste trasee nu alimenteaza cu agent termic comuna ci doar o tranziteaza.
Conform avizului ELECTROCENTRALE aceasta detine urmatoarele trasee pe
teritoriul Chiajna:
a. 2 conducte de apa industriala, Dn 1000, din tuburi PREMO, amplasate in subteran
la cca.1,2 m, ce fac legătura intre staţia de pompe apa bruta Dragomiresti-Argeş
(amplasata in comuna Dragomiresti Vale, judeţul Ilfov) si termocentralele Progresu si
Bucureşti Sud;
b. 2 cable electrice de 6 kv, amplasate in subteran la cca 2 m.

Disfunctionalitati ale retelelor de distributie a energiei electrice
La nivelul consumatorilor, disfunctionalitatea cea mai des intalnita este legata de
starea de imbatranire, uzura fizica si morala a echipamentelor de bransament.
Si reteaua de iluminat public are un grad de uzura ridicat. Strazile periferice ale
comunei au multe lampi iesite din functiune. Se impune o reparatie capitala a acestei
retele.
Traseul liniei electrice de 400 kv. pe teritoriul administrativ al comunei se constituie de
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asemenea intr-o disfunctionalitate importanta, atat din punct de vedere al exercitarii
dreptului de folosinta si proprietate, cat si din punct de vedere al sanatatii populatiei.

Harta rețelelor electrice din județul Ilfov23

23

Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Ilfov – Reactualizare, 2003, cartograma 34
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Alimentarea cu energie termică şi gaze naturale

In localitatea Chiajna, alimentarea cu energie termica a consumatorilor se
realizeaza in prezent in mai multe moduri:
a) incalzire cu sobe cu combustibil solid (lemne, carbuni) sau gaze;
Pentru consumatorii din locuintele individuale cu sisteme locale de incalzire,
cea

mai

importanta

disfunctionalitate

o

constituie

cantitatea

insuficienta

a

combustibilului solid, precum si calitatea necorespunzatoare a acestuia. In mod
deosebit, carbunii au putere calorica scazuta din cauza continutului ridicat de steril, iar
granulatia este de multe ori necorespunzatoare, fiind livrat cu praf sau cu bucati prea
mari. Lemnele contin putregaiuri, iar unele bucati sunt prea mari, fiind greu de
manevrat si de spart.
b) centrale termice pe combustibil gazos sau lichid.
Pe raza comunei exista trasee energetice industriale detinute de S.C.
ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.-ELCEN si anume:


2 conducte de apa industriala- amplasate in subteran la cca. 1,2 m- de legatura

intre statia de pompe apa bruta Dragomiresti-Arges si termocentralele Progresu
si Bucuresti Sud;


2 cabluri electrice de 6 kv, amplasate in subteran la cca. 2 m amintite si mai

sus.
Nu exista alimentare cu energie termica in sistem unitar pe raza comunei.
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ „S.A.
MEDIAS detine pe raza comunei Chiajna urmatoarele investitii:
traseu Inel Bucuresti;
traseu Corbu- Bucuresti fir 1;
traseu Gura Sutii – Bucuresti;
traseu racord SRM Chiajna;
traseu racord SRM Iveco;
traseu racord SRM Portland;
traseu racord SRM Complex Carrfour;
incinta SRM Chiajna;
incinta SRM Iveco;
incinta SRM Portland;
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incinta SRM Complex Carrfour.
Aceste obiective sunt conducte de transport gaze naturale de inalta presiune,
iar prin intermediul statiei de reducere si masurare se realizeaza alimentarea cu gaze
naturale a comunei si a celorlalti consumatori industriali. Pentru aceste obiective sunt
stabilite prin lege si avizul TRANSGAZ zone de protectie.
In conformitate cu avizul nr.4967/136 din 27.02.2013, cu „ Normele tehnice
pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport
gaze naturale, cu Legea gazelor nr. 351/2004 actualizata, articolele 86 si 90, „ SNTGN
„TRANSGAZ „ Medias, in calitate de concesionar al SNT, beneficiaza de dreptul de uz
si de servitute legala asupra terenurilor pe care sunt amplasate conducte, in vederea
lucrarilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare si intretinere a conductelor pe
toata durata de viata a acestora”.
In virtutea acelorasi reglementari se stabilesc si distantele minime de la
conductele de gaze naturale pana la cele mai apropiate constructii sau lucrari.
SOCIETATEA COMERCIALA DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. este
concesionarul distributiei de gaze pe teritoriul comunei Chiajna. Reteaua de
alimentare cu gaze natural asigura alimentarea in cele trei sate ale comunei. Conform
avizului nr. 1041/13.03.2013 „retelele de distributie gaze naturale se afla in
intretinerea, folosinta si exploatarea S.C.DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.”. Conform
aceluias aviz „zonele de siguranta si protectie fata de conductele de gaze naturale
sunt conform cu prevederile NTPEE-2008 (tabel 1) si a Legii energiei electrice si a
gazelor naturale nr. 123/2012, respectiv de 2 m. fata de conductele de presiune
redusa si 3 m. fata de conductele de medie presiune in cazul constructiilor cu subsol.
DISFUNCTIONALITATI
Cele mai importante disfunctionalitati sunt legate de conductele de transport
gaze naturale, titei si gaze asociate si de produse petroliere care sunt amplasate pe
terenuri care inprezent sunt ale unor proprietari ce doresc sa construiasca diverse
obiective in zona acestor conducte.
Exista situatii cand cei pusi in posesia terenurilor nu cunosc conditiile de
siguranta cerute de normativele in vigoare pentru amplasarea constructiilor fata de
aceste retele, existand riscul amplasarii constructiilor pe conducte, sau riscul avarierii
conductelor la executarea sapaturilor.
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Alimentare cu apă şi canalizare
In conformitate cu definitia aglomerarilor din Directiva 91/271/CEE, in judetul
Ilfov, au fost identificate 25 aglomerari cu o populatie echivalenta (p.e) mai mare de
2.000 locuitori si 29 aglomerari cu p.e mai mica de 2.000 locuitori.
Comuna Chiajna se afla in cele 25 de aglomeratii cu populatie peste 2.000 de
locuitori.
Din punct de vedere al serviciilor de alimentare cu apa in sistem centralizat,
comuna Chiajna, la ora actuala (aprilie 2013) nu dispune de retea de distributie apa
potabila si/sau menajera proprie in sistem centralizat. De aceea ca prioritati de
dezvoltare si ca plan investitional, administratia locala are in vedere dezvoltarea unui
astfel de proiect.
Avind in vedere un consum de 65 litri de apa pe zi pe cap de locuitor (consum
personal si tehnologic), putem spune ca este un obiectiv de maxima urgenta crearea
unui sistem centralizat de alimentare cu apa pentru comuna Chiajna.

5.3 Servicii poştale, telecomunicaţii şi mass-media
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Cu toate ca nu exista date recente pentru acest capitol, din discutiile cu administratia
locala, cat si din datele furnizate de avizatori (Romtelecom, Orange, Vodafone si RDS)
rezulta ca populatia este conectata la retelele de telecomunicatii aproape 100%,
aceasta insemnand ca in fiecare gospodarie exista un post de telefonie fixa sau
mobila.

5.4 Parcuri şi zone de agrement
Zona de agrement și parcuri este foarte bine dezvoltată în comuna Chiajna, aici
existând o suprafață considerabila destinata acestei activități.

6. Social
6.1 Sănătate
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Avand in vedere ca norma de pacienti pentru un medic de familie este intre
1000 – 2000, rezulta din tabelul de mai sus ca asistenta medicala la nivel de medic de
familie este asigurat si chiar exista o rezerva, astfel incat putem spune ca pentru
comuna Chiajna nu exista deficit de personal la acest capitol (medic de familie).
Sectorul medical este bine reprezentat atat la nivel public cat si privat, atat la medicina
generala cat si pe specialitati. Se poate observa insa ca pe specialitati sectorul sanitar
este dominat de sectorul privat. Cu toate ca exista o varietate de specializari, la
capitolul asistenta medicala se observa un deficit de personal calificat la nivel mediu.
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6.2 Protecţie socială
În domeniul protecției protectiei copilului si a familiei se asigura respectarea
drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenirea separarii acestuia de familie,
se propune si se aplica masurile de protectie speciala pentru copiii aflati in dificultate
au cu handicap. Pentru protectia persoanelor cu handicap se asigura respectarea
drepturilor acestora prin acordarea de servicii de asistenta, consiliere, ingrijire,
tratament, recuperare, reabilitare, orientare si formare profesionala precum si alte
tipuri de servicii in functie de nevoile persoanelor cu handicap conform prevederilor
legii nr. 448/2006.
Având în vedere situația socio-demografică și economică a comunei, pe
termen mediu și lung se prefigurează ca fiind necesară construirea unui Căminul de
Persoane Vârstnice care să cuprindă în cadrul său și un Centru de Zi pentru Persoane
Vârstnice.
De asemenea, pentru a veni în sprijinul locuitorilor comunei Chiajna angajați
în București și alte localități ale județului Ilfov sau chiar în comună care au copii
înscriși la unitățile de învățământ din comună, este nevoie să se susțină programe
afterschool. De asemenea, facilitățile de învățământ existente, grădinițe sau cămine,
este recomandat să aibă program prelungit.
6.3 Educaţie
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Fata de tabelul de mai sus (an 2002) facem urmatoarele precizari: - actualmente (an
2013) exista doua unitati de invatamant primar si nu una.
- exista doua sali de sport in unitati de invatamant, la care se adauga si sala din
complexul sportiv Concordia Chiajna (nivel 2013).
Cu un numar de 51 de PC la 1409 elevi inscrisi, adica un calculator la 27,6 elevi, se
poate considera ca eforturile in acest domeniu trebuie substantial marite si facute
demersurile pentru schimbarea acestei situatii, cu atat mai mult cu cat Chiajna este un
furnizor de forta de munca pentru capitala, dar aceasta trebuie sa fie si de calitate.
Din punct de vedere al personalului didactic este asigurat numarul de educatori
(educatoare), invatatori si profesori la toate gradele de invatamant ce se regasesc pe
teritoriul comunei. O atentie deosebita va trebui indreptata spre zonele noi construite
unde au aparut blocuri numeroase cu P+8 nivele, unde densitatea populatiei este
mare si deci si numarul de copii este in crestere. Acest fapt va impune construirea de
noi crese, gradinite si posibil o noua scoala cu clase I-VIII.
In prezent exista în comuna CHIAJNA urmatoarele dotari socio-culturale si/sau
administrative ca bunuri care apartin domeniului public al comunei:
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6.4 Cultură şi culte

Comuna dispune de o biblioteca cu un numar de 5000 de volume, care dezvolta si
imbunatatesc serviciile pentru comunitate, pentru a avea un impact mai mare pentru
cei care frecventeaza deja biblioteca, dar si pentru cei care nu sunt familiarizati cu
activitatea bibliotecii publice.

6.5 Sport
CS Concordia Chiajna este un club de fotbal din comuna Chiajna, județul Ilfov,
care evoluează în Liga I.
Echipa a promovat din Liga a IV-a în Liga a III-a și apoi din Liga a III-a în Liga a II-a în
anul 2007. Echipa a fost foarte aproape de a promova în Liga I în anul 2008, însă nu a
reușit acest lucru decât în sezonul 2010-2011 când a terminat pe locul 2, la 6 puncte
de lider.
Clubul Sportiv Concordia Chiajna a fost înființat în anul 1957, având la vremea
respectivă o singură secție sportivă, fotbal. Denumirile purtate de-a lungul timpului au
fost GAC Chiajna, AS Chiajna și ILF Militari, în momentul în care echipa de fotbal a
fost sponsorizată de Întreprinderea de Legume-Fructe Militari. S-a jucat fotbal sub
nivelul primelor trei divizii, la nivel de amatori. În anul 1988 s-a încercat promovarea în
Divizia C de atunci, dar echipa n-a trecut de barajul de promovare. S-a realizat acest
lucru în 1992, însă abia când Divizia A s-a numit o scurtă perioadă Divizia Națională.
Stadionul "Concordia Chiajna"
Situat pe locul unei foste gropi de gunoi, stadionul Concordia a
fost ridicat din temelii intre anii 2004-2007, fiind una dintre
investitiile importante ale Consiliului Local Chiajna. Avand 4.000
de locuri, cu posibilitatea extinderii numarului de scaune la 7-8
mii, este singurul stadion complet acoperit. In decursul anului
2010 va fi montata instalatia de nocturna, achizitionata deja de Consiliul Local Chiajna
din Israel. Stadionul dispune de 200 de locuri de tipul "Loja VIP", cu parcarea aferenta.
Federatia Romana de Fotbal a organizat in repetate randuri meciuri internationale ale
echipelor reprezentative de copii si juniori. Ultimul meci international gazduit de arena
din Chiajna a fost cel al nationalelor de tineret dintre Romania si Polonia, partida
disputata in luna noiembrie a anului 2009. La jumatatea anului 2009, au fost terminate
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nu mai putin de patru terenuri de antrenament cu gazon natural, preconizandu-se
montarea unei instalatii de nocturna pe unul din terenuri.

Baza de pregatire Rosu
Baza de pregatire a echipelor de fotbal este situata in satul Rosu, acolo unde fotbalistii
au cele mai bune conditii de pregatire si refacere. Baza de la Rosu dispune de teren
de joc si antrenament cu gazon artificial si nocturna. Tot aici se afla si birourile
conducerii.

Baza de pregatire Chiajna
La inceputul anului 2010 au fost date in folosinta patru terenuri de antrenament cu
gazon natural si nocturna, care sunt folosite pentru antrenamentele echipelor clubului,
iar odata cu terminarea vestiarelor si a tribunelor, pot fi folosite si pentru meciuri
oficiale de catre grupele de copii si juniori. De fapt, este locul unde se desfasoara
partea nevazuta de pregatire a primei echipe.

Sala Sporturilor "Concordia Chiajna"
Alta investitie a Consiliului Local din Chiajna este Sala Sporturilor
Concordia, care a fost proiectata si construita in timp record, doi
ani, si a costat peste 10 milioane de euro. Primul meci disputat in
Sala Sporturilor din Chiajna a fost un adevarat regal handbalistic,
Oltchim Ramnicu Valcea si Rulmentul Brasov disputandu-si
Supercupa Romaniei la handbal feminin. Echipa de handbal masculin Steaua MFA sia pus la sfarsitul sezonului competitional 2008/2009 laurii de campioana nationala in
sala din Chiajna, o adevarata mandrie pentru locuitorii micutei localitati de langa
Bucuresti.

.
7. Mediu
7.1 Protecţia naturii şi a peisajului.
Avand in vedere pozitia geografica a comunei, cat si faptul ca nu s-a dezvoltat
industrie poluanta pe teritoriul său, aerul, apa, solul, flora si fauna nu au avut de suferit
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un impact major. Comuna Chiajna trebuie insa sa se ralieze unei strategii de
dezvoltare si unui program de masuri valabile pentru intregul judet Ilfov. Prin
adoptarea unei strategii dedezvoltare si a unui program de masuri, comuna Chiajna se
va alinia din punct de vedere al mediului la cerintele si exigentele europene.
Factorii de mediu au fost influentati negativ de dezvoltarea dezechilibrata a
activitatilor din domeniul constructiilor, transporturilor si mai putin al agriculturii (in
trecutul nu foarte indepartat prin folosirea ingrasamintelor chimice solul a ajuns sa fie
poluat, poluare ce s-a transmis si panzei de apa freatica).
Ca si celelalte comune si orase din judetul Ilfov si comuna Chiajna se va ralia
strategiei din domeniul mediului înconjurător care are ca obiectiv general
îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu, cât şi limitarea şi/sau eliminarea impactului
negativ asupra acestora. Prin ameliorarea conditiilor de mediu, se va imbunatatii si
calitatea vietii, aspect ce trebuie sa fie in permanenta in vederea si atentia
administratiei publice atat locale cat si la nivel de centralitate.
Pentru fiecare factor de mediu se va urma o strategie de rezolvare a
problemelor create de poluare şi degradare în raport cu situaţia existentă.
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Problemele de mediu și disfuncționalitățile existente în județul Ilfov24

Factori şi probleme de mediu
7.1.1 Factorul de mediu aer
Concentrarea industrial - urbană a regiunii București-Ilfov cu larga sa diversitate
de activități antropice prezintă dezavantajele generate de poluarea habitatului ca efect
secundar al acestor activități.
Sursele de poluare a aerului sunt sursele fixe industriale, de obicei concentrate
pe mari platforme industriale dar și intercalate cu zone de locuit intens populate (cu
dezvoltări preponderent pe verticală), circulația auto, în special de-a lungul marilor
artere incluzând și traficul greu.
Sursele de poluare a aerului se pot grupa în câteva mari categorii principale,
astfel:
-

Obiective industriale

-

Şantiere de construcţie şi betoniere

-

Centralele electrotermice

-

Surse difuze de combustie

-

Traficul auto
Comuna Chiajna, fiind o localitate adiacentă municipiului Bucuresti, este

afectată de aceste tipuri de poluare dar nu într-o atât de mare măsură ca și
aglomerările urbane mari din zonă.
7.2.2 Factorul de mediu apă
Poluarea apelor din comună este cuprinsă în limite admise cu excepţia
perioadei de iarnă, când se înregistrează concentraţii mai mari de substanţă organică
de provenienţă animal datorată revărsărilor resturilor fecaloide în albia pârâului.
Situaţia mai sus evidenţiată se datorează în primul rând lipsei bazinelor
vidanjabile hidroizolate şi platformelor de gunoi de grajd betonate.
Poluarea locală este prezentă în peisaj, cu depozite de reziduri menajere şi de
consum depozitate la întamplare, de obicei în albia majoră a pârâielor.

24
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7.2.3 Factorul de mediu sol
Poluarea solului este produsă în zonele de exploatare a hidrocarburilor, dar şi
ca urmare a gestiunii deficitare a deşeurilor.
Poluarea solurilor în comuna Chiajna, se încadrează în limitele normalului, cu
excepția zonelor de exploatare a țițeiului, dar în aceste zone, atât pe parcursul
exploatării cât și după finalizarea acesteia se vor lua măsuri speciale de refacere a
mediului și de aducere a lui în starea inițială.
7.2.4 Alţi factori cu impact asupra mediului (calamităţi naturale, activităţi
antropice)
În comuna Chiajna nu au existat calamități naturale sau alte asemenea motive
care să ducă la schimbări majore în ceea ce privește mediul.
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Hartă Riscuri naturale25

7.2

Alimentarea cu apă

In conformitate cu definitia aglomerarilor din Directiva 91/271/CEE, in judetul
Ilfov, au fost identificate 25 aglomerari cu o populatie echivalenta (p.e) mai mare de
2.000 locuitori si 29 aglomerari cu p.e mai mica de 2.000 locuitori.
Comuna Chiajna se afla in cele 25 de aglomeratii cu populatie peste 2.000 de
locuitori.
Din punct de vedere al serviciilor de alimentare cu apa in sistem centralizat,
comuna Chiajna, la ora actuala (aprilie 2013) nu dispune de retea de distributie apa
potabila si/sau menajera proprie in sistem centralizat. De aceea ca prioritati de
dezvoltare si ca plan investitional, administratia locala are in vedere dezvoltarea unui
astfel de proiect.

Tratarea apelor uzate
In ceea ce priveste canalizarea, comuna Chiajna, beneficiaza in parte de un sistem de
canalizare centralizat, proprietate a administratiei locale. Concesionarul serviciului de
canalizare este S.C. ROCO INSTAL. Necesarul de ape evacuate (uzate) este dat mai
jos.
Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare,
Qu se calculeaza cu relatia:
Qu = 0,8 x QS in care QS – debitele de apa de alimentare caracteristice (zilnic mediu,
zilnic maxim si orar maxim)
Astfel :
Debitul zilnic mediu
Qu zi med = Qzi med x 0.8 = 862* 0.8 = 689,6 m3/zi
Debitul zilnic maxim
Qu zi max = Qzi max x 0.8 = 1034,3* 0.8 = 827,4m3/zi
Debitul orar maxim
Qu orar maxim= Qorar max x 0.8 = 120,6* 0.8 = 96,5m3/h

25
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Deversarea apelor uzate se face in reteaua de canalizare a capitalei, pe
teritoriul sectorului 6.

Disfunctionalitati

Faptul ca nu toata comuna beneficiaza de canalizare se constituie in cea
mai mare disfunctionalitate din acest punct de vedere, reclamand urgenta inceperii
extinderii (eventual reabilitarii) sistemului actual centralizat de canalizare.

7.3 Sistemul actual de gestionare a deşeurilor (tipuri de deşeuri, colectare,
transport, depozitare, valorificare, probleme)
La ora actuală în comuna Chiajna gestionarea deșeurilor este realizată printrun contract încheiat cu o societate de profil. Această societate se ocupă de colectarea
deșeurilor, transportul și depozitarea acestora.
Comuna nu dispune de un sistem propriu de colectare și nici de un punct de
depozitare a deșeurilor.

8. Administraţia publică locală

8.1 Structură, servicii şi ordine publică

În România, administrația publică locală este alcatuită din Consiliile locale ale
comunelor și primăriile. inclusiv instituțiile subordonate (spitale, centre medicale,
creșe, grădinițe, școli, școli post-liceale, grupuri școlare, colegii, institute, case de
cultură, teatre, filarmonici, ansambluri folclorice, edituri, muzee, centre de plasament,
cantine de ajutor social, cămine pentru vârstnici, direcții de asistență și protecție
socială, direcții de evidență a persoanei, direcții de impozite și taxe locale, administrații
ale fondului imobiliar și ale unităților sanitar-publice, administrațiile domeniului public).
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Consiliile locale ale comunelor au drept de iniţiativă şi hotărăsc, în condiţiile
legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. Consiliul local
al comunelor exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

Comunele au câte un primar şi un viceprimar, aleşi în condiţiile legii.
Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi
poate delega atribuţiile sale.
Primarul unei comune conduce serviciile publice locale și îndeplineşte
următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.

Consiliile locale ale comunelor pot înfiinţa şi organiza instituţii şi servicii
publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi
nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de
care dispun.
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Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente
funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate
cu funcţionari publici şi personal contractual.

In cazul comunei Chiajna administrația publică locală se prezintă astfel:
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Partea a II-a Elaborarea viziunii de dezvoltare, a obiectivelor si planificarea
dezvoltarii

9. Viziune, obiective, măsuri și acțiuni

9.1 Viziunea
Să transformăm împreună comuna Chiajna într-o localitate modernă în care
oamenii să trăiască o viață sănătoasă, îndreptată spre valorile de familie, cu grijă si
respect pentru generațiile următoare, într-o localitate cu o administrație competentă și
determinată să creeze condițiile necesare unui trai decent locuitorilor comunei.

9.2 Obiectivele generale și specifice

Obiective generale
Auditul comunei Chiajna, identificarea punctelor tari și a celor slabe, a
oportunităților și amenințărilor, a necesităților și priorităților de dezvoltare, a acțiunilor
necesare in baza prerogativelor legale, conferite consiliului local, face necesară
stabilirea unor obiective strategice menite să se constituie într-un cadru absolut
necesar orientării și eficientizării evoluţiei economico-sociale în perioada 2013-2020.
În acest context, Consiliul local Chiajna va acționa în următoarele direcții
strategice de acțiune
I.

Integrare europeană și dezvoltarea relațiilor internaționale;

II.

Educație și cultură;

III.

Protecție socială;

IV.

Sănătate;

V.

IMM-uri și competitivitate

VI.

Agricultură și dezvoltare rurală;

VII.

Infrastructură;

VIII.

Protecția mediului inconjurator;

IX.

Turism și sport.
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Subsecvent, Consiliul local Chiajna își propune următoarele obiective strategice
pentru dezvoltarea economico – socială a comunei în perioada 2016-2020:
1. Dezvoltarea infrastructurii de bază;
2. Dezvoltarea serviciilor publice;
3. Întărirea coeziunii sociale si reducerea sărăciei;
4. Regenerarea rurală și protecția mediului;
5. Diversificarea activităților economice și creșterea competitivității;
Obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare locală a comunei Chiajna sunt
următoarele:
1) Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice si sociale respectand principiile
dezvoltarii durabile.
2) Ridicarea standardului de viata al locuitorilor comunei Chiajna;
3) Asigurarea unui grad sporit de competitivitate al tuturor sectoarelor de
activitate;
4) Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat și
crearea de oportunități și facilități atractive pentru potențialii investitori autohtoni
sau străini;
5) Revigorarea spațiului rural, ca alternativă socio-economică a mediului urban;
6) Dezvoltarea agriculturii;
7) Dezvoltarea și diversificarea serviciilor publice oferite cetățenilor;
8) Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii fizice și a celorlalte utilități publice;
9) Protecția mediului înconjurător, dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii de
mediu;
10) Consolidarea mediului de afaceri;
11) Dezvoltarea resurselor umane, creșterea ocupării și a incluziunii sociale;
12) Dezvoltarea turismului prin valorificarea potențialului zonei și amenajarea unor
zone de agrement;
13) Dezvoltarea capacității administrației publice locale;
14) Stimularea dezvoltării comunei prin parteneriate zonale;
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10.

Identificarea portofoliului de proiecte

■ Proiecte de infrastructura
o Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale inlcusiv montare rigole,
consolidări maluri etc.;
o Reabilitare podurilor și podețelor;
o Îmbunătățirea serviciilor de transport pentru persoanele din satele componente;
o Realibitarea căilor de acces spre zonele cu potential turistic;
o Reabilitarea drumurilor afectate de calamitățile naturale.
Forme de finanțare


Finanțări în cadrul programelor post aderare;



Finanțări din fonduri guvernamentale;



Cofinanțări din bugetul local

■ Proiecte de mediu
o Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități cum ar
fi: alimentare cu apă, rețele de canalizare, rețea distribuție gaze naturale,
rețea energie electrică;
o Stoparea și prevenirea eroziunii terenului;
o Construirea instalațiilor de epurare/preepurare a apelor uzate menajere
și industriale;
o Înlăturarea factorilor poluatori ai râurilor;
o Amenajarea cursurilor de apă;
o Îndiguiri ale zonelor limitrofe ale râurilor.
Forme de finanțare


Finanțări în cadrul programelor post aderare;



Finanțări din fonduri guvernamentale;

■ Proiecte ce vizează dezvoltarea economiei și creșterea competitivității
economice
o Promovarea programelor de finanțare nerambursabilă;
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o Realizarea de studii de fezabilitate, de piața, planuri de marketing,
planuri de afaceri;
o Analize cost/beneficiu și financiare etc;
o Promovarea IMM - urilor din comuna si a produselor/serviciilor acestora;
o Investiții în capital fizic și tehnologii moderne nepoluante;
o Investiții în dotări IT;
o Certificarea sistemului de management al calității;
o Certificarea sistemului de mediu;
o Certificarea produselor;
o Certificarea/clasificarea serviciilor;
Forme de finanțare


Finanțări în cadrul programelor post aderare;



Finanțări din fonduri guvernamentale;



Cofinanțări din bugetul local

■ Proiecte în domeniul sănătății, culturii și educației
■ Sănătate:
o Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de sănătate;
o Dotarea unităților cu aparatura necesară;
o Realizarea unei policlinici;
o Îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgentă a unitaților
specializate, inclusiv dotarea cu echipamente specifice;
Forme de finanțare


Finanțări în cadrul programelor post aderare;



Finanțări din fonduri guvernamentale;



Cofinanțări din bugetul local

■ Cultură:
o Crearea unei expoziții etnografice a comunei;
o Organizarea de activități culturale și festivaluri;
o Crearea unei biblioteci și ameliorarea fondului de carte al bibliotecii școlii;
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o Facilitarea accesului în mod gratuit la internet a locuitorilor comunei în
cadrul bibliotecii;
o Îmbunătățirea activității culturale;
o Realizarea de materiale promoționale;
Forme de finanțare


Finanțări în cadrul programelor post aderare;



Finanțări din fonduri guvernamentale;



Finanțări și cofinanțări din bugetul local

■ Educație:
o Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de învătământ;
o Dotarea unităților cu aparatura necesară;
o Implementarea de proiecte de invatare de - a lungul vietii;
o Susținerea unor programe pentru reducerea pericolului de abandon
școlar;
o Susținerea unor programe de tip afterschool;
Forme de finanțare


Finanțări în cadrul programelor post aderare;



Finanțări din fonduri guvernamentale;



Cofinanțări din bugetul local

■ Proiecte în domeniul turismului
o Reabilitarea obiectivelor turistice;
o Susținerea amenajării de spații de cazare;
o Crearea de infrastructură de agrement;
o Amenajarea de trasee de nișa (cicloturism, echitație etc.);
o Încurajarea investițiilor private în domeniul turistic;
o Înființarea unui Centru de informare și promovare turistică;
o Participarea la târgurile de turism;
o Realizarea de materiale promoționale;
o Promovarea turismului ecologic;
o Clasificarea serviciilor de turism;
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Forme de finanțare


Finanțări în cadrul programelor post aderare;



Finanțări din fonduri guvernamentale;



Cofinanțări din bugetul local

■ Proiecte de dezvoltare a resurselor umane
o Adaptarea sistemului educațional și de pregătire profesională la cerințele
pieței muncii;
o Creșterea adaptății forței de muncă și dezvoltarea antreprenorială;
o Politici active pentru angajare;
o Îmbunatățirea calității serviciilor sociale;
o Promovarea dezvoltării și incluziunii sociale;
o Promovarea și susținerea economiei sociale;
Forme de finanțare


Finanțări în cadrul programelor post aderare;



Finanțări din fonduri guvernamentale;



Cofinanțări din bugetul local

■ Proiecte de dezvoltare a capacității administrative
o Îmbunătățirea capacității administrației publice locale pentru accesarea
Fondurilor Structurale;
o Dezvoltarea abilităților de management de proiecte și planificare
strategică;
o Creşterea calităţii serviciilor oferite de către administraţia publică către
populaţiei şi către agenţii economici
o Informatizarea administrației publice locale;
o Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor public-privat (PPP);
o O mai bună comunicare cu societatea civilă
o Inventarierea patrimoniului și politici de eficientizare a administrării
acestuia;
o

Îmbunătățirea vizibilității administrației publice locale în comunitate

Forme de finanțare


Finanțări în cadrul programelor post aderare;
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Finanțări din fonduri guvernamentale;



Cofinanțări din bugetul local

Procesul de consultare a populației
Metoda
Procesul de consultare a populației s-a desfășurat printr-un sondaj de opinie
derulat în perioada 5-8 martie 2013. Datele au fost culese prin ancheta sociologică.
Ca instrument al cercetării a fost utilizat un chestionar cu întrebări închise şi deschise.
Chestionarul a fost completat de către operatorii de teren, la domiciliul respondenților.
Eşantionul, construirea eşantionului, metoda de eşantionare și descrierea
planului de eşantionare
Universul cercetării este format din persoanele în vârstă de 18 ani şi peste,
rezidente în locuinţe neinstituţionalizate din cele două sate ale comunei Chiajna.
Populaţia totală: 6327 persoane
Universul cercetării (18+): 4714 persoane
Mărimea eşantionului proiectat: 350, eşantion reprezentativ la nivelul comunei
Chiajna. Eșantion realizat: 351 persoane
A fost utilizată eşantionarea aleatoare, prin metoda pasului.
Din lista de străzi pusă la dispoziție de către Primăria comunei Chiajna au fost
selectate aleatoriu străzile. Apoi, pe aceste străzi, s-au selecționat respondenții prin
metoda pasului. Pasul de eșantionare a fost de 3 gospodării, pe unele străzi si de 6
gospodări pe o stradă (aceasta având o lungime mare). Din fiecare gospodărie a fost
aleasă persoana care și-a sărbătorit cel mai aproape de momentul interviului ziua de
naștere.
Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia de 18 ani şi peste din comuna
Chiajna. Eroarea maximă de eşantionare este de ± 2,8% la un coeficient de încredere
de 95%.
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Chestionarul
CHESTIONAR CONSULTAREA POPULAȚIEI
1. Locuiţi în satul _________________________
2. În care dintre categoriile următoare vă regăsiţi?
a. Patron
b. Salariat
c. Agricultor
d. Şomer
e. Pensionar
f. Beneficiar de ajutor social
g. Elev/ student
h. Alta _________________________________
3. Care este principala sursă de venit?
a. Salar
b. Profit
c. Agricultură
d. Pensie
e. Ajutor social
f. Rentă
g. Alta (care)____________________________
4. Care este nivelul studiilor dumneavoastră?
a. Primare ( I- IV )
b. Gimnaziale ( I- VIII )
c. Şcoala profesională
d. Liceu
e. Şcoală postliceală
f. Universitare
5. Vă rugăm să ne spuneţi dacă aţi solicitat sprijinul autorităţilor locale (primărie ) în
ultimii 2 ani, pentru o problemă din satul d-voastră?
 Da
 Nu
Dacă da, treci la întrebarea următoare, dacă nu, sari peste ea.
6. De câte ori?
a. O dată
b. De două ori
c. De mai multe ori
7. Menţionaţi o situaţie pentru care aţi solicitat sprijinul autorităţilor locale?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Situaţia a fost rezolvată:
a. Da
b. Nu
c. Parţial
8. Daţi o notă de la 1 la 10 (în care 1 reprezintă deloc, iar 10 foarte mult) pentru
modul în care autorităţile locale se implică în rezolvarea problemelor comunei:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Cine credeţi că trebuie sa se implice în rezolvarea problemelor locale/comunei
dumneavoastră (nu se citesc răspunsurile)?
a. Primăria
b. Primarul
c. Consilierii
d. Angajaţii primăriei
e. Preotul
f. Cetățenii
g. Instituţiile judeţene
h. Altcineva ________________
10. Consideraţi că ar trebui să se schimbe ceva pentru ca dumneavoastră personal să
trăiți mai bine
 Da
 Nu
Dacă da, treci la întrebarea următoare, daca nu, sari peste ea.
11. Ce anume?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________
12. Enumeraţi cele mai importante 3 probleme ce trebuie rezolvate în satul
dumneavoastră:
1 ___________________________________________
2 ___________________________________________
3 ___________________________________________
13. Enumeraţi cele mai importante 3 probleme ce trebuie rezolvate în comuna
dumneavoastră:
1 ___________________________________________
2 ___________________________________________
3 ___________________________________________
14. Nominalizaţi două persoane în care aveţi încredere să vă reprezinte pe plan local
într-un comitet de dezvoltare social-economică (care să vă susţină dorinţele):
1 _________________________
2 _________________________
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15. Care este situația satului dumneavoastră în ceea ce priveşte:
Foarte Bună
bună

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Accesul la surse de apă potabilă
Alimentarea cu energie electrică
Starea drumurilor interne sau care leagă
comunitatea cu exteriorul
Accesul la servicii de sănătate
(dispensar, medic de familie, etc)
Accesul copiilor la servicii de educaţie
(grădinițe, şcoli, etc)
Accesul la servicii sociale pentru
persoane dezavantajate
Accesul la mijloacele de transport în
comun
Accesul la telefon funcţional
Accesul la informaţie (radio, TV, presa
scrisă, bibliotecă, etc)
Posibilităţile de petrecere a timpului în
localitatea Dvs
Starea spaţiilor destinate activităţilor
cultural-sportive
Curăţenia şi îngrijirea localităţii
Veniturile obţinute din agricultură
Posibilitatea de a obţine venituri şi din
alte surse (activităţi productive)
Posibilitatea de a vă aproviziona cu
alimente de bază
Posibilitatea de a vă cumpăra produse
nealimentare

1
1
1

2
2
2

Proastă Foarte Nu
proastă știu/
Nu pot
aprecia
3
4
9
3
4
9
3
4
9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1
1

2
2

3
3

4
4

9
9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

9
9
9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

16. Câţi membri are familia/gospodăria dumneavoastră? ____
17. Care este venitul mediu lunar net pe familia/gospodăria d-voastră?
_________________________
18. Vârsta: _______
19. Religia: __________________
20. Sex: M 

F
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21. Statutul dumneavoastră marital
a. Necăsătorit
b. Căsătorit
c. Divorţat
d. Văduv

Vă mulțumesc,
Nr. telefon:
Nr. imobil:
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Analiza datelor
În paginile următoare, se află analiza răspunsurilor la întrebările chestionarului.
La întrebarea: ” Vă rugăm să ne spuneţi dacă aţi solicitat sprijinul autorităţilor
locale (primărie ) în ultimii 2 ani, pentru o problemă din satul d-voastră?”, 14,5% din
respondenți au răspuns afirmativ, adică 51 de persoane, iar 85,5% din respondenți au
declarat că nu au apelat la sprijinul primăriei pentru a-și rezolva problemele.
Vă rugăm să ne spuneţi dacă aţi solicitat sprijinul autorităţilor
locale (primărie) în ultimii 2 ani, pentru o problemă din satul dvoastră?
Răspuns (%)

Da

Nu

14,5

85,5

La întrebarea, 6 ” De câte ori?”, la care trebuia să se răspundă doar dacă se
răspundea afirmativ la precedenta, din cei 51 de respondenți, 43,1% au apelat doar o
singură dată, ceilalți 56,9% apelând de două sau mai multe ori la primărie pentru
rezolvarea problemelor din satul lor.
De câte ori?
Total
O dată De
De mai
Vă rugăm să ne spuneţi dacă aţi solicitat
două multe ori
sprijinul autorităţilor locale (primărie) în ultimii 2
ori
ani, pentru o problemă din satul d-voastră? Dacă 22
7
22
51
”Da”, de câte ori ?
Total
22
7
22
51
43,1% 13,7% 43,1%
100,0
%
La întrebarea deschisă nr.6, ”Menţionaţi o situaţie pentru care aţi solicitat
sprijinul autorităţilor locale?”, doar 48 persoane au oferit răspunsuri operatorilor de
interviu, adică 13,7%. Dintre aceștia, 2,4% au adresat primăriei probleme legate de
comunitate, cum ar fi câinii vagabonzi, starea drumurilor, iluminat public, utilități, iar
restul legate de probleme personale cum ar fi proprietatea, diferite tipuri de ajutoare,
autorizații etc.
La întrebarea 8, ” Daţi o notă de la 1 la 10 (în care 1 reprezintă deloc, iar 10
foarte mult) pentru modul în care autorităţile locale se implică în rezolvarea
problemelor comunei” situația se prezintă astfel:
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Din cei 351 de respondenți 87,7% au declarat că Primăria Chiajna se implică în
rezolvarea problemelor comunei, doar 12,3% declarând că administrația locală se
implică prea puțin în rezolvarea problemelor comunității.
La întrebarea 9, ”Cine credeţi că trebuie sa se implice

în rezolvarea

problemelor locale/comunei dumneavoastră?”, în care s-a înregistrat răspunsul
spontan, operatorii de interviu fiind instruiți să nu se citească răspunsurile
respondenților, 97,4% dintre aceștia au răspuns că Primarul, Primăria, consilierii locali
și angajații primăriei sunt cei care trebuie să rezolve problemele comunei. Restul de
2,6% au spus că instituțiile județene sau altcineva trebuie să se implice.
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”Cine credeţi că trebuie sa se implice în
rezolvarea problemelor locale/comunei
dumneavoastră?”
Primăria

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent
Cumulativ (%)

81

23,1

23,1

Primarul

172

49,0

72,1

Consilierii

60

17,1

89,2

Angajații primariei

29

8,3

97,4

Instituțiile județene

6

1,7

99,1

Altcineva

3

,9

100,0

Total sa se implice in rezolvarea
351
100,0
9. Cine credeti ca trebuie
problemelor
loca
Altcineva
Institutiile judeten
Angajatii primariei
Consilierii
Primaria

Primarul

La întrebarea deschisă 12, ” Enumeraţi cele mai importante 3 probleme ce
trebuie rezolvate în satul dumneavoastră”, la care respondenții au furnizat răspunsuri
spontane operatorilor, primele 10 probleme ce trebuie rezolvate în satul unde locuiesc,
ponderi semnificative între problemele identificate de către cei chestionați având
următoarele:
1.

Infrastructura generală- 41,89% din care,
a.

Alimentarea

cu

apă

canalizarea, 17,38%)
b.

Drumurile- 15,10%

c.

Iluminatul public- 4,85%

d.

Pasarelă/pod- 2,28%

și

canalizarea-

19,66%

(doar

Strategia de dezvoltare a comunei Chiajna, județul Ilfov 116
2016-2020
2.

Amenajarea peisagistică și dotările urbane ale comunei Chiajna- 20,53%

3.

Transportul- 13,39%

4.

Curățenia și ecarisajul- 8,84%

5.

Educația, cultura și agrementul- 8,06%

6.

Locurile de muncă- 2,85%

7.

Ajutoarele sociale și sprijinirea tinerilor- 2,28%

La întrebarea 15, ”Care este situația satului dumneavoastră în ceea ce priveşte” care
se referă la anumite aspecte importante pe care comunitățile rurale din România le
consideră a fi importante, situația se prezintă astfel:

1.

Accesul la surse de apă potabilă
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent Cumulativ
(%)

8
192
62
37
52
351

2,3
54,7
17,7
10,5
14,8
100,0

2,3
57,0
74,6
85,2
100,0

Accesul la surse de apa potabila

Foarte buna
Nu stiu/ Nu pot apre

Foarte proas ta

Buna
Proasta
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2.

Alimentarea cu energie electrică
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia

Număr respondenți

Procent (%)

Procent Cumulativ
(%)

15
285
39
12
351

4,3
81,2
11,1
3,4
100,0

4,3
85,5
96,6
100,0

Alimentarea cu energie electrica
Foarte proas ta
Proasta
Foarte buna

Buna
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3.

Starea drumurilor interne sau care leagă comunitatea cu exteriorul
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți
20
192
111
26
2
351

Procent
(%)
5,7
54,7
31,6
7,4
,6
100,0

Procent Cumulativ
(%)
5,7
60,4
92,0
99,4
100,0

Starea drumurilor interne sau care leaga comunitatea cu exteriorul
Nu stiu/ Nu pot apre
Foarte proas ta
Proasta
Foarte buna

Buna
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Accesul la servicii de sanatate (dispensar, medic de familie, etc)
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent
Cumulativ (%)

13
199
67
13
59
351

3,7
56,7
19,1
3,7
16,8
100,0

3,7
60,4
79,5
83,2
100,0

Accesul la servicii de sanatate (dispensar, medic de familie, etc)

Foarte buna
Nu stiu/ Nu pot apre

Foarte proas ta

Proasta
Buna
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Accesul copiilor la servicii de educatie (gradinite, scoli, etc)
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent
Cumulativ (%)

6
182
59
10
94
351

1,7
51,9
16,8
2,8
26,8
100,0

1,7
53,6
70,4
73,2
100,0

Accesul copiilor la servicii de educatie (gradinite, scoli, etc)
Foarte buna

Nu stiu/ Nu pot apre

Foarte proas ta

Proasta

Buna
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Accesul la servicii sociale pentru persoane dezavantajate
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent
Cumulativ (%)

1
33
42
54
221
351

0,3
9,4
12,0
15,4
63,0
100,0

0,3
9,7
21,7
37,0
100,0

Accesul la servicii sociale pentru persoane dezavantajate
Foarte buna
Buna

Proasta

Foarte proas ta
Nu stiu/ Nu pot apre
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Accesul la mijloacele de transport in comun
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent
Cumulativ (%)

4

1,1

1,1

Bună

95

27,1

28,2

Proastă

125

35,6

63,8

Foarte proastă

106

30,2

94,0

Nu știu/ Nu pot aprecia

20

5,7

99,7

Total

351

100,0

Accesul la mijloacele de transport in comun
22
Nu stiu/ Nu pot apre
Foarte proas ta
Foarte buna

Buna

Proasta
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Accesul la telefon funcțional
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent
Cumulativ (%)

33
150
81
10
77
351

9,4
42,7
23,1
2,8
21,9
100,0

9,4
52,1
75,2
78,1
100,0

Accesul la telefon functional

Foarte buna
Nu stiu/ Nu pot apre

Foarte proas ta

Buna
Proasta
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Accesul la informație (radio, TV, presă scrisă, bibliotecă, etc)
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total
Accesul la informatie
(radio,

Număr
respondenți

TV,

26
265
36
8
16
351
presa

Procent (%) Procent Cumulativ
(%)

scrisa,

7,4
75,5
10,3
2,3
4,6
100,0
biblioteca,

Nu stiu/ Nu pot apre
Foarte proas ta
Proasta
Foarte buna

Buna

7,4
82,9
93,2
95,4
100,0

etc)
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Posibilitatile de petrecere a timpului in localitatea Dvs
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent Cumulativ
(%)

3
31
115
136
66
351

0,9
8,8
32,8
38,7
18,8
100,0

0,9
9,7
42,5
81,2
100,0

Posibilitatile de petrecere a timpului in localitatea Dvs
Foarte buna
Buna
Nu stiu/ Nu pot apre

Proasta

Foarte proas ta

Strategia de dezvoltare a comunei Chiajna, județul Ilfov 126
2016-2020
Starea spațiilor destinate activităților cultural-sportive
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent
Cumulativ (%)

1
72
95
112
71
351

0,3
20,5
27,1
31,9
20,2
100,0

0,3
20,8
47,9
79,8
100,0

Starea spatiilor destinate activitatilor cultural-sportive
Foarte buna
Nu stiu/ Nu pot apre

Foarte proas ta

Buna

Proasta
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Curatenia si ingrijirea localitatii
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent
Cumulativ (%)

1
130
142
67
10
350

,3
37,0
40,5
19,1
2,9
100,0

,3
37,4
78,0
97,1
100,0

Curatenia si ingrijirea localitatii
Missing
22
Nu stiu/ Nu pot apre

Foarte buna

Foarte proas ta

Buna

Proasta
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Veniturile obținute din agricultură
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent
Cumulativ (%)

0
18
55
99
179
351

0
5,1
15,7
28,2
51,0
100,0

0
5,1
20,8
49,0
100,0

Veniturile obtinute din agricultura

Buna
Proasta

Nu stiu/ Nu pot apre

Foarte proas ta
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Posibilitatea de a va aproviziona cu alimente de baza
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent
Cumulativ (%)

54
239
51
4
3
351

15,4
68,1
14,5
1,1
,9
100,0

15,4
83,5
98,0
99,1
100,0
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Posibilitatea de a va cumpara produse nealimentare
Care este situația satului
dumneavoastră în ceea ce
priveşte:
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
Nu știu/ Nu pot aprecia
Total

Număr
respondenți

Procent (%)

Procent
Cumulativ (%)

38
206
83
12
12
351

10,8
58,7
23,6
3,4
3,4
100,0

10,8
69,5
93,2
96,6
100,0

Posibilitatea de a va cumpara produse nealimentare
Nu stiu/ Nu pot apre
Foarte proas ta
Proasta
Foarte buna

Buna

