
 1 

 

PACTUL PARLAMENTAR PENTRU DAMBOVITA  

 

Înţelegând ca putem dispune, împreuna, de o forţa mult mai mare decât cea rezultata 

din acţiuni separate, noi, parlamentarii USL din Dambovita, am decis ca, pentru o serie de 

obiective de interes general, sa ne concentram eforturile. Sa gândim, sa concepem proiecte si 

sa acţionam ca o echipa pentru realizarea lor. În consecinţa, subsemnaţii: Badea Leonardo, 

Calcan Valentin Gigel, Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan, Dumitru Georgica,  Horga Vasile, 

Moldovan Carmen Ileana, Pârgaru Ion, Plumb Rovana, Săvoiu Ionut Cristian si Stanciu Zisu 

 am decis: 

1. Sa pregătim si sa prezentam opiniei publice programul minimal asumat in comun 

pana la viitoarele alegeri parlamentare. Se înţelege ca, in funcţie de evoluţiile României, ale 

judeţului Dambovita si ale euroregiunii din care Dambovita face parte, acest program va putea 

fi completat sau modificat. 

2. Sa le solicitam cetăţenilor din Dambovita sprijinul, in sensul ca acest program sa fie 

dezbătut, sa poată fi modificat si completat prin aportul individual al acestora ori al diferitelor 

organizaţii civice. 

3. Sa solicitam autorităţilor locale, cu toata fermitatea, întreaga susţinere pentru 

obiectivele asupra cărora convenim. 

4. Sa facem in comun toate diligentele necesare, solicitându-le miniştrilor, precum si 

conducătorilor altor instituţii implicate, sa acţioneze in concordanta cu ţintele pe care le-am 

stabilit in beneficiul cetăţenilor din Dambovita. 

5. In acest scop, ii vom invita pe demnitarii statului implicaţi in derularea programului 

nostru la Parlament, unde noi, parlamentarii USL din Dambovita, vom purta cu aceştia 

cuvenitele discuţii. 

6. Atunci când este vorba despre obiectivele asumate in comun, de cate ori va fi 

necesar un demers scris, suntem gata sa-l asumam sub semnătura comuna. 

7. Atunci când va fi necesara o interpelare in Parlament, o moţiune simpla, un 

amendament la o lege, suntem gata sa întreprindem asemenea acţiuni parlamentare nu in 

nume propriu, ci in nume comun. 
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8. Începând de la data semnării acestui document, in fiecare an vom prezenta 

populaţiei din Dambovita un raport de activitate. 

9. Suntem deschişi primirii in rândurile noastre, in măsura in care îşi asuma aceste 

obiective comune, a tuturor parlamentarilor din opoziţie. 

 

Premize ale pactului parlamentar pentru Dambovita 

a). Premize istorice 

Situat în partea central sudică a ţării, în imediata proximitate a capitalei, judeţul 

Dâmboviţa este aşezat pe văile superioare ale râurilor Ialomiţa şi Dâmboviţa şi cursul 

mijlociu al râului Argeş. 

Cu o suprafaţă de 4054 Kmp. (1,6% din teritoriului naţional) şi situare în ampla curbă 

a  Carpaţilor, în care îşi duc viaţa cca. 540 mii locuitori, judeţul beneficiază de un cadru 

natural de excepţie, caracterizat în special de zonalitatea altitudinilor, mergând de la câmpie la 

vârfurile Omu (2504m) şi Leaota (2133m). 

Judeţul Dâmboviţa a fost locuit încă din Paleoliticul inferior, arheologii descoperind o 

serie de vestigii aparţinând culturii de Prund la Petreşti şi Potlogeni. De asemenea, teritoriul 

judeţului păstrează vestigii ale comunei primitive (Geangoeşti - Cultura Gumelniţa), Viforâta, 

Doiceşti, Valea Voievozilor (Cultura Tei), ale dacilor liberi din secolele II-V (la Valea 

Voievozilor, Răzvad, Târgovişte - Suseni). 

 Momentul de maximă importanţă al judeţului Dambovita s-a situat între sfârşitul 

veacului  XIV şi începutul celui de al XVIII- lea, când Târgovişte a fost capitala Tării 

Româneşti. 

Depresiunea intracolinară în care a apărut şi s-a dezvoltat oraşul Târgovişte, străbătută 

de râurile Ialomiţa, Ilfov şi Dâmboviţa, a favorizat o locuire din timpurile cele mai 

îndepărtate. În această zonă sunt cunoscute numeroase puncte în care se află vestigii 

arheologice din diferite perioade. S-au găsit urme de vieţuire din epoca neolitică şi aşezări sau 

morminte din diferite perioade ale epocii bronzului, dintre descoperirile aparţinând acestei 

epoci remarcându-se binecunoscutul tezaur de piese de aur de la Perşinari. Din prima epocă a 

fierului au fost descoperite urme datând din etapa târzie a acesteia. Mai multe aşezări din zona 

aparţin perioadei de maximă înflorire a civilizaţiei geto-dacice, din secolele III î. Hr. - I d. Hr. 

Din secolele II - III sunt cunoscute materiale care continuă tradiţia locală, precum şi ceramica 

romană. 
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Cercetări arheologice sau descoperiri întâmplătoare au scos la lumină urme care 

dovedesc existenţa unei locuiri, în anumite perioade, în diferite zone din aria care avea să fie 

acoperită de oraşul Târgovişte: urmele unei aşezări din secolele III - IV, ca şi o serie de 

materiale care pot fi datate în secolele V-VII. 

 

Aşezarea rurală, în condiţii favorabile, s-a transformat în „târg de vale", realitate 

reflectată de numele oraşului. Beneficiind şi de contribuţia economică a coloniştilor saşi 

stabiliţi aici, aşezarea a atins la mijlocul secolului al XIV-lea un stadiu incipient urban, cu o 

producţie curentă şi o piaţă permanentă la care participau numeroase sate de pe văile Ialomiţei 

şi Dâmboviţei sau din apropiere, aflate într-un proces de creştere demografică.  

 

În a doua jumătate a secolului al XlV-lea, caracterul urban al Târgoviştei se contura. La 

sfârşitul secolului, aşezarea atinsese stadiul vieţii orăşeneşti, aflându-se într-o continuă 

dezvoltare. Dovezi sunt densitatea locuirii, existenţa unor meşteşugari (fierari, olari), ce par a 

se fi grupat spre zonele exterioare ale localităţii, circulaţia monetară şi calitatea locuinţelor 

(case încăpătoare de lemn cu pivniţă, încălzite cu sobe din cahle). Pe cuprinsul oraşului au 

fost descoperite mai multe locuinţe afectate de un incendiu, în care s-au aflat monede emise în 

Ţara Românească de Mircea cel Bătrân (1386-1418), în Ungaria de Sigismund de Luxemburg 

(1387-1437) sau la Vidin de Sracimir (1371-1396). 

 

Poziţia favorabilă, în mijlocul Ţării Româneşti, pe importanta cale comercială care lega 

Braşovul de Dunăre, calităţile strategice ale locului, precum şi gradul de evoluţie economică a 

aşezării cu certe trăsături urbane au determinat alegerea Târgoviştei ca scaun domnesc în 

timpul lui Mircea cel Bătrân. Domnia acestuia a reprezentat o perioadă de deosebită 

dezvoltare a ţării, a întinderii teritoriale şi a puterii sale militare, într-un moment în care 

independenţa îi era ameninţată de expansiunea otomană. Curtea de aici trebuia să reprezinte 

un punct fortificat menit să consolideze apărarea împotriva pericolului ce venea de la sud de 

Dunăre.  

Momentul cel mai de seamă din istoria Târgoviştei l-a constituit domnia lui Mihai 

Viteazul (1593-1601), în anii căreia oraşul a fost martorul unora dintre cele mai glorioase 

evenimente din istoria ţării, între care şi victoria purtată aici împotriva oştilor otomane în 

octombrie 1595. 

Timp de mai bine de trei secole, spaţiul de la Târgovişte este marcat de nume întipărite 

în veşnicia istorică: Vlad Ţepeş, Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Petru Cercel, Mihai 
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Viteazul, Matei Basarb şi Constantin Brâncoveanu, ultimul domnitor care a oferit atenţia şi 

prestigiul cuvenit cetăţii.  

   De asemenea, trebuie reamintit  faptul ca Târgovişte şi-a plătit tributul de sânge în 

toate marile bătălii ale naţiunii. În războiul de independenţă din 1877-1878 s-au distins 

numeroşi comandanţi si ostaşi târgovişteni. În timpul primului război mondial, Regimentul III 

Dâmboviţa nr. 22 a primit Ordinul “Mihai Viteazul” pentru vitejia sa în campania din 

Transilvania din 1916, şi apoi în timpul marilor bătălii de la Mărăşti, Oituz si Mărăşeşti în 

1917. Ultimul eveniment marcant pentru istoria României a fost  execuţia  dictatorului 

Nicolae Ceausescu  precum si  a şotiei lui, Elena Ceausescu  in oraşul Târgovişte, in 

decembrie 1989. 

 

 b). Premize economice 

După stabilirea la Târgovişte a Curţii domneşti, oraşul a devenit cel mai important 

centru economic, administrativ şi militar al Ţării Româneşti. Aici s-au stabilit cei mai 

însemnaţi dregători şi a fost atras un mare număr de meşteşugari şi negustori. După 1418, 

oraşul avea să devină principala reşedinţă a ţării, ceea ce a determinat şi transformări la curtea 

domnească. În locul vechii case domneşti a fost ridicată alta, de proporţii mult mai mari, 

înconjurată de un zid de piatră şi apărată de un şanţ de dimensiuni mari. Capacitatea defensivă 

a curţii a fost apoi mărită prin ridicarea turnului ce avea să fie numit al „Chindiei". 

După înfiinţarea judeţului Dâmboviţa, cu reşedinţa în municipiul Târgovişte, la 16 

februarie 1968, s-a urmărit ca oraşul să devină „cetate a oţelului şi a industriei constructoare 

de maşini" (după formulările din presa vremii), noua platformă industrială a oraşului 

inaugurându-se la 22 iulie 1969. In judeţ s-au construit întreprinderi noi, printre ele cea de 

beton celular autoclavizat (1964), Fabrica de ultramarin (1969), SARO (1970), Romlux 

(1970), Combinatul de oţeluri speciale (1970), Fabrica de produse ceramice (1974) şi s-a 

extins termocentrala Doicesti (1971). 

În ultimul deceniu al secolului XX, dezvoltarea oraşului Târgovişte s-a desfăşurat    

într-un ritm mai lent. În 1995, oraşul Târgovişte avea o suprafaţă totala de 4 681 ha, 32 342 

locuinţe, iar lungimea străzilor ajunsese la 108 km, din care 98 km modernizate; reţeaua de 

canalizare era de 78,1 km, conducta de gaze avea o lungime de 93,2 km, iar populaţia număra 

99 677 locuitori. Pentru elaborarea planului urbanistic general al oraşului a fost întocmit un 

studiu de urbanism istoric. 
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c). Premize culturale 

  Secolul al XVI-lea a însemnat pentru Târgovişte o epocă de intensă activitate culturală 

şi constructivă. Aici a activat primul meşter tipograf din Ţara Românească, Macarie, care a 

tipărit, începând cu anul 1508, primele trei cărţi în limba slavonă cunoscute la noi: 

„Liturghierul” (1508), „Octoihul” (1510) şi „Evangheliarul” (1512). Către mijlocul aceluiaşi 

secol activitatea tipografică este reluată la Târgovişte de ucenicul lui Macarie, Dimitrie 

Liubavici, cu un „Molivelnic” (1545) si un „Apostol” (1547). Reluarea unei activităţi artistice 

şi constructive a fost marcată de zidirea aşezării mănăstireşti ctitorită de Stelea Spătarul în 

jurul anului 1580, pe locul unor construcţi mai vechi datând de la începutul aceluiaşi secol. 

  In vremea lui Matei Basarab se formează în tipografiile de la Dealu şi Mitropolie, două 

centre de copişti şi miniaturişti. Apar primele cărţi tipărite în limba română: “Carte 

românească de învăţătura” în Moldova şi “Îndreptarea legii” la Târgovişte, care pot fi 

considerate printre primele coduri de limbă naţională din Europa. 

       Secolul XVI reprezintă şi perioada în care se dezvoltă la Târgovişte o adevărată şcoală de 

zugravi de biserici şi iconări, din care fac parte Dobromir şi fiul său, urmaţi în secolele 

următoare de Stroe şi Radu (de la care s-a păstrat singurul caiet cu modele din epoca folosit 

până în 1870). 

 Perioada domniei lui Constantin Brâncoveanu constituie  ultima epocă de reînflorire a 

Târgoviştei ca centru cultural şi constructiv remarcabil. Se creează acum un stil arhitectural 

specific românesc, aplicat la marile biserici şi conace construite în acea vreme şi care va fi 

preluat de celebri arhitecţi români moderni. Este vorba de arcături cu acolade la cerdace şi 

foişoare, cu stâlpi de piatră puternic ornamentaţi. După domnia sa, capitala se mută la 

Bucureşti, eveniment în urma căruia Târgovişte a început sa piardă din puterea economică 

precum şi din populaţie, accentuat si de perioada fanariota. Insa, la cumpăna dintre veacurile 

XVIII şi XIX se poate vorbi despre o adevărată renaştere spirituală naţională, generată de 

scriitori ai acestor meleaguri care au aşezat temeliile moderne ale limbii române: Ienăchiţă, 

Nicolae şi Iancu Văcărescu, Vasile Cârlova, Ion Heliade-Rădulescu, Grigore Alexandrescu, 

Alexandru Vlahuţă, Ion Ghica, Ion Alexandru Brătescu-Voineşti, Iancu Constantin Visarion, 

Elena Văcărescu şi Smaranda Gheorghiu – autoarea unor note asupra călătoriilor sale care au 

purtat-o până la Polul Nord. 

In  ceea ce priveşte dezvoltarea culturala a Târgovistei, aceasta se caracterizează printr-

un mediu cultural elevat, inca din secolul al XVII-lea, in care erau prezenţi reprezentanţi 

importanţi ai renaşterii elene. Un factor important ce a generat acest lucru este chiar 

mitropolia, care a reprezentat un adevărat focar de cultura cu un caracter didactic, necesar 

pentru educarea  tinerilor din acea epoca. Apar aşadar, in jurul bisericilor, scoli particulare. 
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Şcoala din vremea lui Matei Basarab era orientata către  o societate româneasca bazata pe o 

cultura ortodoxa din Balcani, ceea ce presupune că mulţi dintre tineri ştiau limba slavona, insa 

gândirea si forma de exprimare rămăsese in primul rând româneasca: “mulţi scripturile le 

citesc si le vad, dar nu toţi înţeleg daca nu-o va îndrepta pre dânşii cineva”. Şcoala a avut 

meritul  incontestabil pentru implementarea unui învăţământ organizat si sistematic al limbii 

romane, ajutând la formarea unor specialişti locali. In acest timp a funcţionat si şcoala greaca 

si latina sub conducerea lui Pantelimon Ligaridis. 

In secolul, al  XVIII-lea, se înfiinţează scoli in toate reşedinţele de judeţ, iar in 1741 se 

menţionează si existent unei scoli la Târgovişte, aceasta fiind considerata şcoala domneasca al 

cărei dascăl slavonesc si romanesc era numit “desăvârşit dascăl”. 

  Primul local al Scolii publice a fost înfiinţat in 1888 in Târgul din Launtru, insa, 

aceasta a fost  demolata si înlocuita, in prima faza  cu o piaţa amenajata, urmând ca ulterior, 

pe acest  teren, sa fie construita Posta Locala. Tot in acest secol, s-au înfiinţat mai multe scoli 

publice: “Şcoala Domneasca” (Şcoala de băieţi nr. 1, azi Şcoala Populara de Arta), Şcoala 

nr.1 de fete, Şcoala nr.2 de băieţi si de fete, Construirea gimnaziului Ienachita Vacarescu, 

Şcoala primara mixta nr.3 Eliza si Samuel A. Iosif, Şcoala israelita, Liceul Nicolae Filipescu. 

Din punct de vedere cultural,  începutul secolului trecut a cunoscut o renaştere si 

afirmare naţionala. Necesitatea susţinerii acestor  idei  pe plan local a condus la înfiinţarea 

mai multor societăţi culturale, precum: Societatea Culturala “Progresul” (1876), Liga pentru 

unitatea cultural a romanilor (1891), Cercul  didactic al institutilor din Târgovişte (1901), 

Societatea “Târgoviştea”, Societatea “Păstrarea si propăşirea datinilor strămoşeşti”(1913), 

“Societatea pentru protectuarea omului”, Congresul Asociaţiei Romane pentru Înaintarea si 

Răspândirea Ştiinţei,Sfatul Negustorilor – filiala Târgovişte (1914), Cercul sindicatului 

proprietarilor urbani (1935),”Societatea văduvelor eroilor de război”(1928), “Societatea 

pentru profilaxia tuberculozei”(1921) etc. 

 

Odată cu instalarea regimului comunist, in mod automat viata oamenilor s-a schimbat. 

In 1977,  Revoluţia Culturala  imitată de Ceausescu  a însemnat in Târgovişte formarea unui 

centru industrial, fenomen care a stopat dezvoltarea culturala a oraşului. 

 După revoluţia din ’89, în ultimele  decenii, au loc  două ediţii internaţionale de teatru, 

organizate la teatrul “Tony Bulandra”, precum si  numeroase festivaluri internaţionale de 

folclor. Aici se desfăşoară Festivalul Naţional de Romanţe “Crizantema de aur” care a ajuns la 

a 45-a ediţie şi festivalul “Moştenirea Văcăreştilor” care a ajuns la ediţia a 44-a. Vernisaje 

expoziţionale de pictura, lansări de carte, relansează  adevărata viaţa culturala a oraşului 

Târgovişte. 
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Tradiţia culturală a municipiului şi-a găsit încununarea în dezvoltarea învăţământului 

superior. Înfiinţarea Colegiului Universitar Economic şi de Administraţie (1991) şi apoi a 

Universităţii „Valahia" (1992) a deschis municipiului Târgovişte noi perspective. 

 

 Prezentarea, chiar si pe scurt, a istoriei si tradiţiei Judeţului Dambovita constituie 

pentru noi, parlamentarii USL aleşi pe listele electorale din acest judeţ, prilejul de a ne 

propune un program care sa răspundă trecutului glorios al acestui ţinut, conştienţi fiind că pe 

umerii noştri apasă o responsabilitate de care nu ne putem dezice, aceea de a ne ridica la 

valoarea înaintaşilor.  

  

În contextul în care România va beneficia, în perioada de programare 2014-2020, de 

un buget pentru politica de coeziune mai mic faţă de actuala perioadă, este vitală identificarea 

unor surse de finanţare suplimentare care să garanteze un  răspuns adecvat nevoilor specifice 

judeţului, unde investiţii majore sunt inca necesare pentru a aduce infrastructura de transport, 

cea sociala, medicala sau pentru susţinerea mediului economic la standardele minime. În acest 

context, programul de acţiune pe care îl vom promova în calitate de parlamentari aleşi in 

colegiile electorale din Judeţul Dambovita va urmări cu prioritate exploatarea tuturor 

oportunităţilor ce pot conduce la dezvoltarea întregului judeţ şi creşterea calităţii vieţii pentru 

toţi dâmboviţenii. 

 

     Este de remarcat ca, în cadrul ansamblului de analize proiectat la nivelul conceptului 

de regionalizare, judeţul Dâmboviţa porneşte cu marele avantaj pe care îl oferă încadrarea în 

cea mai dinamică zonă de creştere la nivel naţional, descrisă de perimetrul Bucureşti – Ploieşti 

– Piteşti. Un cadru care poate deveni, în egală măsură, o provocare şi o oportunitate. Sunt 

asigurate, astfel, condiţiile fructificării inteligente a unui context teritorial favorabil pe două 

planuri: (i) accesul la o piaţă apropiată foarte extinsă şi la proximitatea unor axe de 

comunicaţie de importanţă naţională şi (ii) concentrarea eforturilor comunităţilor locale în a 

atrage/menţine capital uman de investiţii tentat să privească spre alte centre urbane. 

 

 

OBIECTIVELE PACTULUI PARLAMENTAR PENTRU DAMBOVITA 

 

Obiectivul proiectării judeţului în centrul ariei de dezvoltare pentru următorii ani va fi 

determinat de respectarea şi asumarea mai multor coordonate esenţiale, care fac parte din 

bagajul de potenţial de care Dâmboviţa dispune: 
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• Consolidarea bazei economice prin susţinerea dezvoltării de infrastructură necesară 

mediului de afaceri şi creşterea inter-conectivităţii cu ariile funcţionale adiacente; 

• Repoziţionarea judeţului ca destinaţie turistică, fructificând potenţialul imens pe care 

îl poate oferi perspectivelor de creştere economică implicită.  

• Întărirea performanţei sectorului agro-alimentar ca principal furnizor de produse 

perisabile pentru Regiunea Sud-Muntenia; 

• Valorificare capitalului uman prin educaţie ca pilon de dezvoltare economică; 

• Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii judeţului Dâmboviţa prin dezvoltarea 

accesului la serviciile publice de bază ţi la servicii de internet în mediul rural în 

tandem cu creşterea atractivităţii pentru tineri a oraşelor1. 

       Premisele fundamentării unei platforme solide, competitive la nivel regional pentru 

susţinerea capacităţii judeţului Dâmboviţa de a-şi asuma onest parcursul la nivelul următorilor 

ani există şi aşteaptă să devină operaţionale. E, fără îndoială, o şansă pe care suntem obligaţi 

să n-o irosim şi în dreptul căreia vor sta eforturile conjugate ale tuturor celor care înţeleg 

responsabilitatea demersului. E şansa repoziţionării strategice a judeţului Dâmboviţa din 

perspectiva cadrului regional în care funcţionează şi, pe cale de consecinţă, în aria centrelor 

de dezvoltare naţională. 

  

       Cu o infrastructură de afaceri temeinic dezvoltată (capacitate peste media naţională), 

cu autorităţi locale care să ofere garanţia promptitudinii şi calităţii actului administrativ, cu o 

tradiţie culturală ca fundament esenţial al activităţii de cercetare-dezvoltare şi cu un bagaj 

istoric uriaş, unic în regiune, judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte pot oferi bazele unui 

model de investiţie şi dezvoltare fără precedent. 

 Cele mai sus mentionate reprezinta obiective si sarcini fudamentale ale administratiei 

publice locale, care nu vor fi insa straine parlamentarilor USL damboviteni care, prin 

prezenta, se angajeaza sa sprijine  obiectivele de dezvoltare a judetului, dupa cum urmeaza: 

 

 

A). Dezvoltarea infrastructurii de transport.  

 

Ca şi componentă esenţială a strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa, 

dezvoltarea infrastructurii de transport, precum şi valorificarea la justa sa valoare a 

                                                             

1     ***  -  „Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Dambovita 2012 -2020” 



 9 

potențialului turistic de care judeţul dispune, determină în mod direct crearea unui cadru 

favorabil pentru atragerea de investiţii.  Prin modernizarea infrastructurii de transport se va 

asigura interconectarea cu judeţele vecine si zona metropolitana a municipiului Bucureşti, 

fiind vizate creşterea vitezei de transport, siguranţa traficului si dezvoltarea de rute alternative 

pentru transportul naţional, care să includă centrul si nordul judeţului Dambovita. 

 

Obiective majore pe segmentul de modernizare a reţelei de drumuri existente de interes 

judeţean şi naţional, dar şi construcţia de căi rutiere noi: 

 

� Reabilitare şi consolidare DN 71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia (L = 97,5 km), incluzând 

aici proiectul de extindere pe 4 benzi. 

 

� Reabilitare şi modernizare DN 72 A Târgovişte – Voineşti – Limită jud. Argeş (L = 43 

km). 

 

� Lărgirea DN 7 la 4 benzi pe sectorul Bâldana – Titu (L = 23 km). 

*Investiția răspunde obligațiilor asumate prin Memorandumul încheiat între Guvernul 

României și Grupul Renault. 

 

� Reabilitare DN 1A Crevedia – Butimanu – Cornești – Postârnacu (L = 30 km) 

 

� Proiect „Subcarpatica” * (L = 55,3 km): Reabilitare şi modernizare DJ 710 (Pucioasa - 

Broşteni - Bezdead – Costişata - limita cu judeţul Prahova) , DJ 715 (Buciumeni - 

Bezdead), DJ 712A (Fieni  - Bădeni - Runcu - Râu Alb - Gura Bărbuleţului - Pietrari - 

Alunişu - Manga – Izvoarele) , DJ 702B (Gemenea  - Cândeşti - Aninoşani - Priboiu – 

Tătărani) și DJ 702 (Cândeşti Vale - Cândeşti Deal - Limita Jud. Argeş) 

*Obiectivul asigură legătura între  localităţi situate pe Valea Ialomiţei şi Valea Dâmboviţei şi 

reprezintă o cale de acces de interes regional în condițiile în care DJ 710 și DJ 702 se 

continuă în judeţele Prahova şi Argeş. 

 

� Reabilitare şi modernizare DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – intersecţie 

drum Cabana Piatra Arsă (L = 16 km). 

 

� Reabilitare şi modernizare drum de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga (L = 3,2 

km) 
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� Modernizare DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Peștera, sector intersecție Dichiu-

Bolboci-Peștera (L = 7,9 km). 

 

Obiective majore pe segmentul de poduri 

 

� Expertizarea si reparaţia capitala a tuturor podurilor cu durata de serviciu expirata; 

 

� Poduri noi pe cursul râului Ialomiţa: Moroieni, Doicesti, Sateni, Ibrianu; 

 

� Poduri noi pe cursul râului Dambovita: Dragodanesti – Izvoarele, Ungureni – Mogosesti, 

Lucieni  - pod coada lacului Acumulare Vacaresti. 

 

 

B). Realizarea de proiecte care sa conducă la crearea de noi locuri de munca pentru 

dâmboviţeni 

Vom acţiona pentru sprijinirea: 

• Creşterii gradului de absorbţie in cadrul proiectelor derulate pe fonduri europene  si 

sprijinirea noilor proiecte pentru următorul ciclu de finanţare europeana  2014-2020; 

• Adoptarea de  masuri pentru atragerea de agenţi economici în vederea atingerii 

gradului maxim de ocupare în parcurile industriale din judeţ (Moreni, Mija, Priboiu) 2, 

respectiv: 

- realizarea de materiale de promovare, popularizarea ofertei existente, 

participarea la forumuri de investiţii; 

- atragerea de investitori străini prin participarea la forumuri de investiţii si 

valorificarea înfrăţirilor cu localităţi din Portugalia, Italia si China; 

- imbunatatirea infrastructurii in zona celor 3 parcuri industriale si sporirea 

conectivităţii interne, pentru facilitarea circulaţiei forţei de munca si a 

mărfurilor 

                                                             

2
 *** -  „Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Dambovita 2012 -2020” 
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• Identificarea si punerea in practica de masuri care să conducă la revitalizarea industriei 

de apărare din judeţ (Uzina Automecanica Moreni, Uzina Mecanica Mija, Uzina de 

Produse Speciale Dragomireşti): avem in vedere militarea pentru o strategie de 

înzestrare a structurilor militare din România cu produse fabricate majoritar in tara. 

Aceste comenzi intr-un plan multianual ar creste, gradat, ritmul de producţie al 

industriei de apărare, permiţând angajarea si specializarea de personal tânăr, in funcţie 

de disponibilităţile din bugetele M.Ap.N, M.I., S.P.P., S.R.I., asigurând si un plan de 

producţie care sa ocupe majoritatea facilităţilor pe un minim de 8-10 ani, ceea ce va da 

perspective pe termen mediu pentru industria de apărare, alături de posibile comenzi 

externe. 

• Creşterea atractivităţii pentru investitori a comunelor preconizate pentru introducere în 

Zona Metropolitana Bucuresti, prin extinderea utilitatilor (apa, canalizare) catre 

terenuri desemnate pentru functii industriale 3 ;  

• Dezvoltarea a doua parcuri agro - industriale si logistice in sudul judetului, in 

proximitatea imediata a autostrazii A1 si a centurii exterioare a zonei metropolitane 

Bucureşti (Corbii Mari, Tărtăsesti) si a unui parc industrial in nordul judeţului 

(Voinesti) ; 

• Dezvoltarea unui parc industrial si logistic pentru activităţi destinate întreprinderilor 

mici si mijlocii in zona de sud a municipiului Târgovişte. 

 

C. Valorificarea potenţialului turismului pentru creşterea economică a judeţului 

 

Deşi Judeţul Dambovita beneficiază de un patrimoniu natural extraordinar (pozitia 

judetului aproape de o baza de atractie de potentiali turisti foarte numeroasa - primordial din 

zona capitalei si a Regiunii Sud-Muntenia – si existenta a doua puncte mari de potential 

turistic, Pucioasa – statiune de interes national, si platoul Padina – Pestera) precum si a unuia 

cultural de mare valoare, acestea  nu au fost valorificate suficient, ceea ce impune o noua 

abordare si  implica necesitatea unui efort semnificativ si concentrat în a dezvolta acest 

domeniu. In perioada actualului mandat, parlamentarii USL dâmboviţeni vor sprijini 

activităţi, programe, proiecte care vizează4: 

                                                             

3   ** * -  „Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Dambovita 2012 -2020” 

4
 *** -  „Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Dambovita 2012 -2020”si Oferta electorala 

USL Dambovita 
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1. Dezvoltarea ofertei turistice a judetului, prin: 

a) Sporirea diversitatii  ofertei de produse si servicii turistice din judet, fiind vizate : 

• Dezvoltarea turismului in Platoul Bucegi (Pestera-Padina), prin crearea, întreţinerea de  

pârtii, cabane de acces, transport pe cablu, unitati de cazare, spatii de servicii ; 

• Dezvoltarea de trasee turistice si extinderea/modernizarea celor existente pentru 

drumeţii montane, a pistelor pentru ciclism, a traseelor pentru echitatie 5 ; 

• Dezvoltarea turismului balnear; 

• Sprijinirea  de masuri  care sa conduca la forme institutionale de desfasurare a 

turismului, respectiv de infiintare a unei asociatii judetene a operatorilor de turism, 

facilitarea colaborarii între furnizorii de servicii turistice de baza si suplimentare în 

vederea dezvoltarii de pachete turistice integrate, complexe ; 

•  înfiinţarea de centre de informare turistică în judeţul Dambovita şi crearea unei reţele 

organizate a acestor centre, precum şi sprijinirea desfăşurării activităţii acestora; 

• identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de finanţare a unor proiecte noi 

ori a celor deja existente din domeniul turismului ; 

• atragerea şi facilitarea investiţiilor în turismul dambovitean; 

• Exploatarea brandului Dracula: signaletica si panouri informative6; 

b). Asigurarea protecţiei mediului si a calităţii peisajului natural si antropic, ca element 

de atracţie turistica de baza 

 

• Protejarea, conservarea şi întreţinerea mediului înconjurător, a patrimoniului 

cultural, istoric şi turistic din judeţul Dambovita şi municipiul Targoviste; 

• Sprijinirea dezvoltarii capacitatii administratiei Parcului Natural Bucegi si a ariilor 

protejate din cadrul judetului, pentru preîntâmpina riscurile impuse de fluxul de 

turisti crescut ; 

• Asigurarea sistemelor de management al deseurilor în zonele de trafic turistic, 

incluzând campanii de constientizare si marcaje 

 

                                                                                                                                                                                              

 

5
   ** * -  „Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Dambovita 2012 -2020” 

6
 *** -  „Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Dambovita 2012 -2020”si Oferta electorala USL 

Dambovita 
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2. Valorificarea, la adevărata valoare, a turismului cultural dâmboviţean (turismul urban, 

turismul rural şi turismul religios) si prefigurarea masurilor pentru realizarea, pe termen 

lung, a obiectivului ca Târgoviştea să fie declarată  „capitală culturala europeană „  

 

• Dezvoltarea de trasee turistice culturale (religioase: Bisericile din lemn, manastirile 

din vecinatatea Târgovistei, traseu iluminist/de arhitectura brâncoveneasca: 

monumentele istorice din Târgoviste, Potlogi, Doicesti, Mogosoaia si traseu al 

capitalelor Tarii Românesti:Bucuresti, Târgoviste, Câmpulung si Curtea de Arges) 7; 

• Diversificarea activitatii muzeelor si centrelor culturale din zonele turistice, incluzând 

întarirea sustenabilitatii financiare a acestora prin desfasurarea de activitati 

generatoare de venit (spre exemplu, magazin de suveniruri, dezvoltarea si 

comercializarea de produse de brand turistic, etc.) ; 

• Amenajarea de spatii corespunzatoare în aer liber pentru desfasurarea festivalurilor 

traditionale locale (spre exemplu, Ravasitul Oilor, Cântecul Oieresc, s.a) 8; 

• Realizarea de curse de transport ce conecteaza Târgoviste si Pucioasa cu principalele 

obiective cultural-religioase din proximitate9; 

• Intreprinderea masurilor preliminare pentru crearea conditiilor ca municipiul 

Targoviste sa intre in procedura de selectie de catre juriul Comisiei europene pentru 

desemnarea capitalelor culturale (organizare institutionala  - asociatii,  ligi, fundatii - a 

operatorilor culturali din Targoviste cu acest scop, asigurarea logistica si de 

infrastructura, precum si a posibilitatilor de finantare, astfel incat orasul sa probeze ca 

este capabil sa organizeze un eveniment de o asemenea amploare, independent de 

guvernul tarii, valorificarea in plan cultural a infratirilor existente cu parteneri din  

Italia, Portugalia, si intrerpinderea de demersuri pentru realizarea de noi infratiri cu 

orase medievale, inclusiv foste capitale culturale europene, publicarea de articole 

despre Targoviste pe site-uri de specialitate – istorice, culturale, religioase, 

organizarea de simpozioane, festivaluri, intreceri sportive etc., cu publicitate externa 

                                                             

7
 *** - „Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Dambovita 2012 -2020”si Oferta electorala USL 

Dambovita 
8
 *** -  „Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Dambovita 2012 -2020”si Oferta electorala USL 

Dambovita 

9
 *** -  „Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Dambovita 2012 -2020”si Oferta electorala USL 

Dambovita 



 14 

adecvata, efectuarea de lobby pe langa corpul diplomatic si ministerele culturii din 

tarile europene, etc.) 

 

3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere de acces la principalele obiective turistice din 

judeţ
10

 

 

• Reabilitarea drumurilor de acces rutier catre zona montana Pestera-Padina 

• Reabilitarea drumurilor de acces rutier catre zona montana Leaota 

• Asigurarea de spatii de parcare corespunzatoare în proximitatea zonelor turistice 

importante; 

• Conectarea zonei turistice montane cu resedinta de judet si statia terminala a legaturii 

de cale ferata cu Bucuresti cu curse de transport în comun, în perioadele de flux 

turistic ridicat. 

 

D.  Educatie, cultura, sanatate
11

 

 

• Dezvoltarea unui parteneriat între mediul universitar si reprezentantii sectoarelor 

economice în dezvoltare, prin introducerea de noi specializari  si dezvoltarea de 

programe de practica (de ex. cu Centrul Tehnic Renault Titu); 

• Campanie de promovare a orasului Târgoviste drept centru universitar inovativ si 

dinamic ; 

• Finalizarea lucrarilor la Campusul universitar ; 

• Infiintarea a trei parcuri stiintifice, tehnologice si centre de excelenta cu finantare 

europeana in cadrul Universitatii « Valahia » din Targoviste ; 

• Sustinerea tuturor copiilor si tinerilor supradotati si asigurarea protectiei sociale 

pentru elevii din familii cu venituri reduse ; 

• Reabilitarea si intretinerea monumentelor istorice ; 

• Reabilitarea si consolidarea lacasurilor de cult. Printre acestea, prioritate va fi 

acordata urmatoarelor : Biserica Mânăstirii Dealu, Biserica Sfântul Gheorghe-

Târgovişte, Biserica Sfântul Dumitru-Buzinca din Târgovişte, Biserica Sfântul 

                                                             

10
 ***  - „Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Dambovita 2012 -2020”si Oferta electorala 

USL Dambovita 

11 ***  - „Strategia de dezvoltare durabila a judeţului Dambovita 2012 -2020”si Oferta electorala 

USL Dambovita 
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Nicolae-Androneşti din Târgovişte, Biserica Sfinţii Voievozi din Târgovişte si 

Mânăstirea Nucet; 

• Conservarea si respectarea traditiilor culturale ale tuturor etniilor reprezentate 

in Judetul Dambovita;  

• Implementarea managementului privat la Spitalul Judetean de Urgenta 

Dambovita ; 

• Menţinerea in stare normala de functionare a spitalelor din Moreni, Pucioasa, 

Gaesti ; 

• Finantarea centrelor medico-sanitare de la Bucsani, Niculesti, Uliesti, Racari ; 

 

E. Mai multa grija pentru mediu 

 

• Finalizarea tuturor investitiilor demarate prin Programul Operational Sectorial 

(POS) Mediu in localitatile urbane ; 

• Pregatirea  in vederea depunerii de proiecte pe programul POS Mediu 2 (zona 

rurala), care va deveni  funcţional după anul2014; 

• Prin realizarea obiectivelor mentionate anterior, ne propunem ca, pana in anul 

2018, peste 85% din populatia judetului sa aiba acces la serviciile de apa si 

canalizare ; 

• Incurajarea proiectelor de dezvoltare a surselor alternative de energie 

regenerabila eoliana, solara si microhidrocentrale ; 

• Impadurirea terenurilor degradate, plantarea de perdele forestiere de protectie 

si extinderea spatiilor verzi in zonele de aglomerări urbane, conform 

„Programului de dezvoltare a sectorului forestier în scopul creşterii contribuţiei 

acestuia la ridicarea nivelului calităţii vieţii, pe baza gestionării durabile a 

pădurilor” si „Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului al Judeţului 

Dâmboviţa” 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

Senator Badea Leonardo     _______________________ 

Senator Calcan Valentin Gigel    _______________________ 

Senator Rosca-Stanescu Sorin-Stefan                       _______________________ 

Deputat Dumitru Georgica                _______________________ 

Deputat Horga Vasile                 _______________________ 

Deputat Moldovan Carmen Ileana               _______________________ 

Deputat Pârgaru Ion               _______________________ 

Deputat Plumb Rovana    _______________________ 

Deputat Savoiu Ionut Cristian    _______________________ 

Deputat Stanciu Zisu                 _______________________ 


