




STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA 2017-2022 

Anexa 1 

CAPITOLUL. 3. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE din cadrul STR.A TEQIEI DE 
DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI PUCHENil MARI 2017-2022 se completeaza 
dupa cum· urmează: 

3.10 POPULATIA 
Principalelor probleme privind integrarea tinerilor care provin din comunităţi 
marginalizate sau grupuri vulnerabile in comuna Puchenii Mari 
Tinerii, definiţi drept persoanele cu vârsta între 18 şi 35 de ani (Legea tinerilor nr. 350/2006) 
sunt consideraţi expuşi riscului de marginalizare. Acest grup este supus unui set de legi 
speciale. Legea tinerilor nr. 350/2006 stabileşte cadrul legal ce asigură integrarea socio
profesională adecvată a tinerilor, pe baza nevoilor şi aspiraţiilor acestora. Legea nr. 116/2002 
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale pune accentul asupra tinerilor, 
propunându-şi să garanteze accesul acestora la drepturi fundamentale precum dreptul la un 
loc de muncă, la o locuinţă, la asistenţă medicală şi la educaţie, introducând astfel măsuri de 
prevenire şi combatere a excluziunii sociale şi de mobilizare a instituţiilor în domeniu. Deşi 
calitatea vieţii de care se bucură această subcategorie a populaţiei are consecinţe asupra 
viitorului oricărei ţări, nu toţi tinerii sunt expuşi riscului de sărăcie sau marginalizare. Este 
important ca programele guvernamentale să definească şi să vizeze subgrupurile relevante de 
tineri, diferenţiate de totalitatea tinerilor. 
Structura demografică a României post-comuniste s-a modificat semnificativ, întrucât 
scăderea natalităţii a generat o reducere atât a ponderii tinerilor în populaţia totală, cât şi a 
numărului acestora. Cea mai semnificativă scădere se înregistrează pentru categoria de vârstă 
0-19 ani, a cărei pondere în populaţia totală a scăzut cu 3,5%, de la 23,9% în anul 2005 la 
20,4% în anul 2012. Deşi scăderea acestui segment al populaţiei în România este mai mare 
decât în alte state UE, ponderea tinerilor în România se situează în continuare peste media din 
UE-28, fiind în anul 2015 de 21,7% (tineri între 18-34 ani), cu o valoare mai mare în mediul 
urban faţă de rural (22,9% faţă de 20,2% ). Proiecţii le Eurostat arată că se preconizează o 
menţinere a trendului descrescător în următoarele decenii. Rata fertilităţii totale în România a 
fost 1,5 în anul 2014, valoare situată sub 1,6 - media din UE28 pentru acelaşi an. 
Principalelor probleme sociale privind integrarea tinerilor care provin din comunităţi 
marginalizate sau grupuri vulnerabile sunt: 
- Sărăcia - şomajul (în special cel de lungă durată) 
- condiţiile precare de locuire şi de viaţă 
- accesul scăzut la serviciile medicale şi sociale 
- accesul scăzut pe piaţa muncii 
- nivelul redus de educaţie şi de participare la formare a profesională. 
Lipsa locuinţelor adecvate este considerată unul dintre factorii determinanţi pentru deciziile 
majore ale tinerilor privind întemeierea unei familii, precum decizia de a se căsători sau a 
avea copii, fiind un impediment pentru căutarea unui loc de muncă în oraşele mari sau cu 
dezvoltare rapidă. România se situează pe ultimul loc în rândul ţărilor europene din punctul 
de vedere al procentului de locuinţe publice (3%, faţă de 30% - media în UE-28 în anul 



2014), ceea ce sugerează disponibilitatea limitată a acestora pentru tinerii activi şi mobili din 
punct de vedere profesional. 
Oferta limitată de locuinţe ce pot fi închiriate la un nivel accesibil, disponibile tinerilor în 
căutarea unor oportunităţi de angajare, determină limitări semnificative în ceea ce priveşte 
mobilitatea muncii, restrângând, de asemenea, capacitatea tinerilor de a se muta din casa 
părinţilor şi a duce o viaţă independentă. Prin urmare, aproape 75% dintre tinerii din România 
(cu vârsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani) locuiesc în continuare cu familia, faţă de 66,1% -
media în UE-28 (Eurostat, 2013). Provocările din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte 
integrarea pe piaţa muncii, precum şi accesul limitat la locuinţe accesibile se numără printre 
factorii care determină amânarea deciziei de a se căsători sau a avea copii. 
Problemele cu care se confruntă tinerii în ceea ce priveşte mobilitatea şi accesul la locuinţe 
adecvate au efecte negative asupra domeniului locuirii. Dificultăţile tinerilor de a trăi în 
locuinţa proprie, datorită lipsei opţiunilor locative, împreună cu dependenţa lor economică de 
membrii mai vârstnici ai familiei generează supraaglomerare. În consecinţă, peste jumătate 
dintre populaţia ţării locuieşte în case supraaglomerate, România fiind ţara europeană cu cel 
mai ridicat procent al supraaglomerării, de trei ori mai mare decât media UE- 27 (16,8%). 
Analiza derulată în cadrul procesului de elaborare a Strategiei Naţionale privind Incluziunea 
Socială şi Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 arată că tinerii reprezintă categoria 
de vârstă cea mai afectată de sărăcie. Deşi programele pentru locuinţe au acordat prioritate 
tinerilor, acestea nu au luat în considerare nivelul veniturilor, oferind deseori subvenţii sub 
formă de durii reduse, teren gratuit, condiţii avantajoase la acordarea de credite ipotecare 
pentru tinerii din categoria de venituri medii-inferioare, medii şi chiar mari. Acest aspect 
subliniază necesitatea ca programele guvernamentale să definească mai bine subgrupurile de 
tineri care necesită în mod deosebit ajutor din partea guvernului. Din punct de vedere al 
incluziunii pe piaţa muncii, numărul tinerilor care intră pe piaţa muncii în primul an după 
absolvire este relativ redus. Excluziunea socială este un fenomen care efecte asupra mai 
multor dimensiuni, asupra educaţiei, accesului la piaţa muncii, asupra reţelelor sociale şi a 
interacţiunii sociale etc. 
De asemenea, la nivelul comunei Puchenii Mari se identifică existenţa unui stoc limitat de 
locuinţe disponibile pentru închiriere sau achiziţionare la preţuri acceptabile pentru generaţia 
tânără. Oferta limitată de locuinţe ce pot fi închiriate la un nivel accesibil, disponibile 
tinerilor în căutarea unor oportunităţi de angajare, determină limitări semnificative în ceea ce 
priveşte mobilitatea muncii, limitând, de asemenea, capacitatea tinerilor de a se muta din casa 
părinţilor şi a duce o viaţă independentă. 
Provocările din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte integrarea pe piaţa muncii, precum şi 
accesul limitat la locuinţe accesibile se numără printre factorii care determină amânarea 
deciziei de a se căsători sau a avea copii. 
Dificultăţile întâmpinate de tineri de a-şi întemeia o gospodărie proprie. corelate cu 
dependenţa economică şi/sau fiziologică a vârstnicilor, determină un număr mare de locuinţe 
supra-aglomerate. Dintre aceste locuinţe, o parte sunt construite din materiale inadecvate şi 
nu sunt dotate cu utilităţi (apă curentă, băi, duşuri şi mai ales sistem de canalizare). 
În comuna Puchenii Mari, condiţiile de locuire reprezintă unul din riscurile la care persoanele 
cu venituri mici sunt expuse. În cazul acestei categorii de persoane, locuinţele prezintă una 
sau mai multe dintre următoarele deficienţe: 
- locuinţă cu scurgeri de apă prin acoperişul imobilului, cu igrasie sau cu podele deteriorate; 

- locuinţă întunecoasă, cu lumină naturală insuficientă; 
- locuinţă fără baie/ duş interior; 
- locuinţă fără grup sanitar de folosinţă proprie în interior. 



În comuna Puchenii Mari, la fel ca la nivel naţional, preţurile locuinţelor au crescut în mod 
semnificativ în ultimii ani. Majoritatea gospodăriilor sunt „supraîmpovărate" deoarece 
costurile totale de locuire reprezintă peste 50% din venitul net. În aceste condiţii, persoanele 
tinere care fac parte din grupurile vulnerabile sunt afectate de fenomene . precum 
supraîmpovărarea costurilor legate de locuire, supraaglomerarea locuinţelor, nesiguranţa 
locativă sau ajung să locuiască în spaţii nesigure (condiţii precare de locu'ire sau locuire 
informală). Condiţiile impoprii de locuire reprezintă probleme de sănătate netratate, cauze de 
marginalizare a copiilor, influenţează dezvoltarea şcolară a copiilo� şi restrâng accesul la 
sistemul regulat de învăţământ şi sunt cauza abandonului şcolar timpuriu .. Deficienţele din 
educaţie, şomajul şi condiţiile de locuire improprii au efectul unui" cerc vicîos al sărăciei şi 
excluziunii sociale. 
LOCUINTE SOCIALE 

Problematica locuirii în general şi a locuinţelor sociale, în special, este complexă şi suscită, 
dezbateri inclusiv la nivel european, deşi în această materie competenţele sunt exercitate la 
nivel naţional, regional şi local, în funcţie de specificul sistemului instituţional stabilit de 
către fiecare stat. Consacrat prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi prin 
Carta socială europeană, dreptul la locuinţă a făcut obiectul Rezoluţiei Parlamentului 
European P7 TA(2013)0246 „Locuinţele sociale din Uniunea Europeană", Rezoluţia 
Parlamentului European din 11  iunie 2013 referitoare la locuinţele sociale din Uniunea 
Europeană (2012/2293(INI)). Subliniind necesitatea unei abordări integrate a acestei 
problematici, Parlamentul European promovează accesul universal la locuinţă, într-o 
societate vădit afectată atât de inechităţi sociale, cât şi de marginalizare, de excluziune şi de 
segregare. Promovarea rolului economic şi social al locuinţelor sociale, adoptarea unei 
politici europene privind locuinţele sociale, încurajarea investiţiilor pentru crearea de locuri 
de muncă la nivel local şi dezvoltarea economiei verzi, lupta împotriva sărăciei, promovarea 
incluziunii şi a coeziunii sociale, precum şi lupta împotriva precarităţii energetice reprezintă 
direcţiile identificate de către Parlamentul European pentru o abordare integrată a 
problematicii locuirii sociale. Recomandările formulate de către instituţia UE mai sus 
menţionată statelor membre şi autorităţilor competente este de a simplifica cererile formulate 
pentru acordarea locuinţelor sociale, de a ameliora echitatea, transparenţa şi imparţialitatea în 
procesul de atribuire a acestora, ţinând seama de realitatea economică, socială şi culturală pe 
care acestea o reflectă. În ceea ce priveşte criteriile de atribuire a locuinţelor sociale, acestea 
trebuie să permită coabitarea socială, anonimizarea solicitărilor primite, publicitatea 
locuinţelor disponibile, instaurarea de sisteme de cotare a dosarelor, precum şi separarea 
instituţiilor care verifică îndeplinirea criteriilor de cele care atribuie respectivele locuinţe. 
Autorităţile locale ar trebui să ţină seama de realităţile economice, sociale şi culturale ale 
comunităţii vizate, iar perfecţionarea cadrului legislativ trebuie să se raporteze la necesităţile 
concrete, prin îmbunătăţirea modului de coordonare şi de corelare a autorităţilor 
administraţiei publice locale şi centrale care exercită competenţe în această materie, dar şi 
prin introducerea de definiţii coerente şi inclusive care iau în considerare toate categoriile 
defavorizate, marginalizate şi expuse riscului de excluziune. Prezentarea cadrului legislativ 
referitor la locuinţele sociale şi criteriile de acordare a acestora este condiţionată de 
prezentarea prealabilă a unor realităţi faptice menite să permită o înţelegere aprofundată a 
implicaţiilor juridice pe care definiţiile, criteriile şi mecanismele instituite le pot avea pentru 
soluţionarea pe termen scurt şi mediu a acestei problematici deosebit de complexe. În 
România, stocul de locuinţe sociale este limitat, raportul cerere/ofertă fiind vădit 
disproporţionat şi afectat de procesul de privatizare iniţiat după 1989, majoritatea clădirilor 
care au în prezent această destinaţie fiind într-o stare avansată de degradare. Procesul de 
planificare strategică iniţiat de către autorităţile administraţiei publice centrale pentru diferite 
paliere sectoriale relevante pentru dezvoltarea economico-socială analizează tangenţial şi 



problematica locuinţelor sociale. În acest sens, în cuprinsul Strategiei Naţionale privind 
Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei (2014-2020) se menţionează că guvernul doreşte să 
evalueze nevoile de locuinţe sociale ale grupurilor vulnerabile şi să constituie un cadru 
strategic national orientat în mod specific către politica în domeniul locuinţelor şi care să 
include co.ordonarea şi cooperarea intersectorială între autorit�ţile centrale şi locale. 
Criteriile-cac;lru de acces la locuinţele pentru tineri şi criteriile de ierarhizare în baza cărora 
autorităţile stabilesc listele de prioritate sunt prevăzute în HG nr. 962 din 27 septembrie 2001 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicate a prevederilor Legii nr. 
l 52/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările si 
completarile ulterioare (Anexa 11 este prezentată mai jos). Autorităţile publice locale 
repartizează tinerilor aceste locuinţe, în funcţie de ordinea stabilită prin listele de prioritate 
întocmite în baza prevederilor legale şi în limita fondului locativ disponibil în acest scop. 
Programe aferente sectorului locuirii în România: in prezent există aproximativ 20 de 
programe dedicate locuirii în România, aflate în diferite etape de implementare. Cele mai 
importante rezultate (în raport cu bugetele alocate şi facilitatea accesării lor de către 
beneficiari) sunt înregistrate de către programele de finanţare a locuinţelor, cum ar fi 
programul „Prima Casă" şi programul BauSpar. Programele de eficienţă energetică au fost şi 
ele de succes din punct de vedere al popularităţii, înregistrând un număr semnificativ de 
beneficiari. Astfel de programe răspund în parte nevoii de a îmbunătăţi locuinţele în contextul 
unui fond deteriorat al blocurilor de locuinţe. Aceste iniţiative au beneficiat de prioritizări şi 
alocări consistente de fonduri UE în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice pentru a atinge 
obiectivul Europa 2020 privind emisiile de CO2. Sectorul locuirii reprezintă responsabilitatea 
comună a Guvernului şi a autorităţilor administraţiei publice locale (primării/consilii locale). 
Autorităţile publice locale, reprezentate de primării/consilii locale şi consilii judeţene, au 
obligaţia de a asigura locuinţe sociale, precum şi terenuri racordate la reţelele de utilităţi 
pentru alte proiecte ale guvernului de dezvoltare de locuinţe. Autorităţile locale joacă un rol 
esenţial în fumizarea de locuinţe prin punerea la dispoziţie a terenurilor racordate la reţelele 
de utilităţi, fiind responsabile cu administrarea sectorului public de locuinţe, atât locuinţe 
sociale cât şi locuinţe pentru tineri. Administraţiile publice locale pot solicita, fonduri 
europene pentru construirea de locuinţe şi pot pune la dispoziţie terenul necesar pentru 
construirea locuinţelor. 

Criterii de acces la locuinţă: 

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să 
fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, cererea de locuinţă se 
efectuează numai individual şi în nume propriu. 
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soVsoţie, copii şi/sau 
alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă 
locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de 
stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară 
activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă 
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt 
amplasate locuinţele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de 
consiliile locale. 
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât 
locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor 
obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru 
tineri. 
StabiJirea ordinii de prioritate 



Ordinea de prioritate se stabileşte printre solicitanţii eligibili (eligibilitatea lor fiind definită 
conform Art. 42 şi Art 48 al legii locuinţei), respectiv printre categoriile beneficiare de 
locuinţe sociale conform Art. 43 al legii locuinţei. 
Ordinea de prioritate în acordarea de locuinie sociale se stabileşte prin aplicarea unor criterii 
de selecţie, care generează un punctaj ce trebuie să prioritizeze cazuri le sociale. 
Cazurile sunt identificabile prin: 
A) Mărimea veniturilor Conform Legii locuinţei actualizate, sunt eligibile la locuinţe sociale 
persoanele care au un venit net sub venitul mediu pe economie. 
B) Condiţii improprii de locuire 
Pentru a le defini, Consiliile Locale trebuie să pornească de la scopul alocării de locuinţe , şi 
anume acela de a susţine accesul la locuinţă al persoanelor care nu au resurse pentru a 
achiziţiona o locuinţă de pe piaţă. Adică persoanele ale căror condiţii de viaţă sunt 
caracterizate prin cele mai intense şi multiple forme ale deprivării materiale. ar trebui să fie 
prioritizate printre solicitanţii de locuinţe 
Printre formele de privare materială, pe lângă deprivarea financiară, un efect major asupra 
vieţii oamenilor îl are deprivarea locativă. Deprivarea locativă la rândul ei se poate manifesta 
în diverse moduri, care toate ar trebui să primească punctaj adecvat în stabilirea ordinii 
priorităţilor în atribuirea de locuinţe , şi anume în: 

• lipsa de adăpost (conform legii asistenţei sociale înseamnă cazurile persoanelor care trăiesc în stradă, 
persoane care trăiesc în centre de găzduire temporară sau altele asemenea) 

• lipsa de locuinţă (conform Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 97 / 2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, înseamnă lipsa de domiciliu sau 
reşedinţă) 

• risc de evacuare (din imobile retrocedate, din locuinţe sociale, din spaţii ocupate fără acte, etc.) 
• supraaglomerare : se pot distinge cel puţin trei categorii de solicitanţi în funcţie de gradul de 

supraaglomerare al locuinţei în care trăiesc, astfel încât cazurile cu cel mai ridicat nivel de 
supraaglomerare să primească cele mai multe puncte locuirea într-un mediu nesănătos/poluat (în 
proximitatea unor rampe de deşeuri, situri industriale toxice, staţii de epurare a apei sau altele 
asemenea) 

• locuirea într-un teritoriu care este izolat de restul localităţii (distanţă geografică. lipsă transport public) 
• locuirea în locuinţă neconvenţională şi/sau improvizată, cum ar fi: unitate mobilă, unitate provizorie, 

adăposturi sau structuri provizorii de ex barăci, alte unităţi nedestinate locuirii dar care sunt locuite 
(definiţie utilizată în Recensământ) 

Astfel, având în vedere situaţia economică actuală, precum şi necesitatea asigurării unui 
fond de locuinţe, se impune îmbunătăţirea infrastructurii de acest tip. 
De altfel, conditiile de trai ale grupurilor vulnerabile, de cele mai multe ori sunt inadecvate, 
reprezentand pericolul unui focar de infectii, epidemii, prin lipsa canalizarii, a apei curente, a 
unor conditii minime de trai decent; vechimea constructiilor si starea de degradare avansata, 
reprezinta un pericol pentru locuitori. 

CAPITOLUL 4. STRATEGIA DE DEZVOLT ARE PROPUSĂ din cadrul STRATEGIEI 
DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI PUCHENII MARJ 2017-2022 se 
completeaza dupa cum urmează: 
4.3. Obiective strategice 
OBIECTIVELE SPECIFICE 
Obiectivul specific 5. Resurse Umane 

• Puchenii Mari - comuna atractiva cu calitate crescută a locuirii şi serviciilor publice şi 
oportunităţi diverse pentru petrecerea timpului liber - Zone rezidenţiale cu o calitate ridicată a 
locuirii 

• Zone dezavantajate regenerate 
• Dezvoltarea capitalului uman - Creşterea ocupării în rândul tinerilor şi a grupurilor defavorizate 






