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5.1. Profilul spa5.1. Profilul spa5.1. Profilul spa5.1. Profilul spațial și funcționalțial și funcționalțial și funcționalțial și funcțional    

 

Structurarea internă a oraşelor este, în primul rând, o structurare funcţională, prezenţa mai multor 

funcţii în cadrul aceleiaşi aşezări fiind una din trăsăturile cele mai caracteristice ale oraşelor. În 

oraşele cât de cât avansate, aceste funcţii ajung la situaţia în care cele mai multe dintre ele nu se 

mai pot desfăşura într-o manieră spaţială mixtată, ci fiecare funcţie tinde să se diferenţieze 

teritorial, să se individualizeze în spaţiu, creându-şi condiţii cât mai bune de activitate şi căutând să 

nu impieteze asupra bunei desfăşurări a celorlalte funcţii. Cu cât oraşul este mai evoluat, cu atât 

segregaţia funcţional-teritorială este mai profundă şi mai bine definită. 

 

Această zonare funcţională a intravilanului influenţează direct o serie de alte aspecte ale vieţii 

urbane: repartiţia populaţiei, direcţionarea transportul public de călători, distribuţia alimentării cu 

apă şi energie etc. Conturarea zonării funcţionale, ca şi creşterea teritorială, poate fi atât rezultatul 

unei dezvoltări spontane cât şi acela al unei amenajări dirijate, ultima situaţie fiind mai frecventă 

la oraşele din statele care au trecut printr-o fază de economie centralizat planificată. 

 

Tendințele de dezvoltare ale municipiului Pitești și nevoile viitoare de extindere au impus 

modificări în structura zonelor funcționale.  

 

Astfel, conform ultimei revizii a Planului Urbanistic General, limita intravilanului localităţilor s-a 

modificat, incluzând toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii și amenajări, suprafeţe de 

teren care, în baza unui Plan Urbanistic Zonal au fost introduse în intravilan, precum și suprafeţe 

necesare dezvoltării din următorii ani. Acest lucru nu va influența însă negativ structura 

principalelor zone funcţionale la nivelul municipiului Pitesti, acestea menţinându-se pe aceleași 

amplasamente și în viitorul apropiat. 

 

 

ZZZZoooonnnnaaaarrrreeeeaaaa    ffffununununccccțțțțioioioionnnnaaaallllăăăă    aaaa    oooorrrraaaașșșșuuuulllluuuuiiii    

 

Din punct de vedere funcţional, oraşul respectă organizarea şi structura oraşelor moderne: spaţiul 

administrativ şi cultural al oraşului se suprapune vetrei iniţiale a oraşului (centrul oraşului), spaţiul 

rezidenţial, format din mai multe cartiere, este grupat în jurul centrului civic, iar zonele industriale 

se găsesc poziţionate la periferie (în nordul şi sudul oraşului). 

 

Nucleul urban central ocupă partea centrală, se suprapune vetrei inițiale a orașului și 

concentrează cele mai importante instituții și servicii de interes public: Primăria, Prefectura, 

Consiliul Local, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Direcția Județeană pentru Evidența 
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Populației, Curtea de Apel, Registrul Comerțului, Parchetul, hoteluri, muzee, cinematografe, teatre, 

spitale, clinici, instituții de cult, biserici, hypermarket-uri, mall. 

 

Pitești - zona centrală     Piața Milea      

 

 

 

 

 

 

 

 

BilanBilanBilanBilanțul teritorialțul teritorialțul teritorialțul teritorial    

 

Suprafaţa oraşului, precum şi raportul dintre suprafaţa intravilanului şi extravilanului s-a modificat 

de-a lungul timpului. Bilanţul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus are la bază 

bilanţul teritorial al intravilanului existent, corectat cu mutaţiile de suprafeţe în funcţie de planul 

parcelar. 

 

Conform ultimei modificări a suprafeței Municipiului Piteşti, aceasta este de 4095,13 ha, din care 

cea mai mare parte aparţine intravilanului, 2924 ha (71,4% din suprafaţa totală a oraşului); 

extravilanului îi aparţin doar 1170,46 ha.  

 

 

StStStStrrrruuuuccccttttuuuurrrraaaa    şşşşiiii    oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzaaaarererereaaaa    ffffuuuunnnnccccţţţţiiiioooonnnnaaaallllăăăă    aaaa    ssssppppaaaaţţţţiiiiuuuulllluuuuiiii    uuuurrrrbbbbaaaannnn 

 

Structura și organizarea ecosistemului urban Piteşti se referă la modul de organizare a vetrei, 

centrul civic cu unităţile administrative şi culturale, zonele în care sunt amplasate obiectivele 

industriale, cartierele de locuit, infrastructura urbană, configuraţia tramei stradale, etc. 

 

Suprafaţa totală a intravilanului existent (curţi-construcţii) este de 2924,99 ha, această suprafaţă 

cuprinzând, pe lângă localitatea de bază și trupurile de intravilan dispersate în cadrul teritoriului 

administrativ. 
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Zona de locuinţe si funcţiuni complementareZona de locuinţe si funcţiuni complementareZona de locuinţe si funcţiuni complementareZona de locuinţe si funcţiuni complementare    

    

Suprafaţa majoritară a intravilanului municipiului Pitești este ocupată de zona de locuinţe si funcţiuni 

complemetare, reprezentând un procent de 50,10% din total intravilan, iar raportat la suprafaţa 

întregii unităţi administrativ teritoriale, suprfaţa ocupată de zona de locuinţe si dotări complementare 

reprezintă o treime din total. 

 

Din totalul Zonei de locuinţe si funcţiuni complementare, 11% reprezintă proporţia locuinţelor 

colective, restul fiind ocupat de locuinţe individuale cu maxim P+2 niveluri. 

 

 

Zona unităţilor industriale Zona unităţilor industriale Zona unităţilor industriale Zona unităţilor industriale și de depozitareși de depozitareși de depozitareși de depozitare    

    

Zona unităţilor industriale și de depozitare ocupă locul doi în ierarhia zonificării funcţionale, 

reprezentând un procent de 8,4% din totalul Unităţii Administrativ Teritoriale și respectiv 11,76% din 

totalul intravilanului existent. În prezent, zonele destinate unităţilor industriale și de depozitare sunt 

destructurate, prezentându-se ca niște teritorii urbane pentru care sunt necesare măsuri de 

reabilitare și restructurare urbană. 

 

Prin valoarea terenurilor pe care sunt amplasate zonele unităţilor industriale si parţial a construcţiilor, 

activităţile economice pot fi relansate, atât în domeniul productiv, cât și în cel al serviciilor. 

 

 

Zona căilor de comunicaţieZona căilor de comunicaţieZona căilor de comunicaţieZona căilor de comunicaţie    

    

Zona căilor de comunicaţie ocupă suprafeţe de 219,43 ha (7,50% din intravilan). Trebuie menţionat 

faptul că în această suprafaţă sunt incluse teritoriile ocupate de autostradă, căi ferate, autogări și 

heliport. Restul căilor de comunicaţie (carosabil si pietonal) fiind distribuite pe celelalte zone 

funcţionale în funcţie de distribuţia teritorială. 

 

ZonaZonaZonaZona    instituţiilor instituţiilor instituţiilor instituţiilor și serviciilor de interes publicși serviciilor de interes publicși serviciilor de interes publicși serviciilor de interes public    

    

Zona cu funcţiuni complexe, instituţii și servicii de interes public include construcţiile pentru 

învăţământ, sănătate, cultură, culte, administraţie, complexe comerciale etc., situate atât în zona 

centrală a municipiului Pitești, cât și în afara acesteia. 
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ZoZoZoZona spaţiilor verzi, sport, agrement, protecţiena spaţiilor verzi, sport, agrement, protecţiena spaţiilor verzi, sport, agrement, protecţiena spaţiilor verzi, sport, agrement, protecţie    

    

Zona spaţiilor verzi, sport, agrement, protecţie cu o suprafaţă 127,55 ha, însumată cu suprafaţa de 

Păduri de 226,649 ha, reprezintă aproximativ 20,83 mp/cap de locuitor. Trebuie menţionat faptul că 

procentul 4,03% din totalul terenului intravilan este reprezentat de terenuri libere. 

 

Pe zone funcţionale, bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în municipiul Pitești se prezintă astfel: 

 

ZONE FUNCȚIONALE EXISTENT INTRAVILAN PROPUS INTRAVILAN 

     

Suprafață 

(ha) 

Procent % 

din total 

U.A.T. 

Suprafață 

(ha) 

Procent % 

din total 

U.A.T. 

Locuințe și funcțiuni 

complementare 

129,5 31,64% 1376,58 33,62% 

Unități industriale și depozite 438 10,70% 196,4 4,80% 

Instituții și servicii de interes 

public 

259,59 6,34% 574,23 14,02% 

Căi de comunicație și transport, 

din care: 

� Rutier 

� Feroviar 

� Aerian 

219,43 

 

27,76 

66,84 

124,83 

5,36% 

 

0,68% 

1,63% 

3,05% 

219,44 

 

27,76 

66,85 

124,83 

5,36% 

 

0,68% 

1,63% 

3,05% 

Spații verzi, sport, agreement, 

protecție 

127,55 3,11% 191,09 4,73% 

Gospodărie comunală, cimitire 102,4 2,50% 91,97 2,25% 

Destinație specială (imobile 

MapN-TDS) 

93,51 2,28% 93,51 2,19% 

Terenuri libere 121,61 2,97% 0 0% 

Ape 27,13 0,66% 27,13 0,66% 

Poduri 220,96 5,40% 220,97 5,40% 

Terenuri neproductive 19 0,46% 0 0% 

TOTAL INTRAVILAN 2924,67 71,42% 2991,32 73,05% 

TOTAL EXTRAVILAN 1170,46 28,59% 1103,81 26,65% 

TOTAL U.A.T. 4095,13 100% 4095,13 100% 

Sursa: Plan Urbanistic General al Municipiului Pitești 
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Zonarea funcțională a municipiului Pitești 

 

 

Prin noile zonificări funcţionale reglementate pentru noul intravilan s-a realizat: 

 

� Majorarea zonei de instituţii și servicii de interes public de aproximativ 3 ori faţă de situaţia 
existentă, și cuprinderea în aceasta a tuturor dotărilor de interes general ale centrului de 
municipu cât și cele situate în afara perimetrului central. Zona destinată instituţiilor și 
serviciilor de interes public se propune prin noile Reglementări Urbanistice a se extinde pe 
suprafaţa fostelor zone de activităţi industriale, în prezent destructurate. 

� Asigurarea unor locaţii pentru dezvoltarea sectorului terţiar sau a unor activităţi productive 
mici nepoluante. 

� Asigurarea terenului necesar pentru dezvoltarea unor noi cartiere de locuinţe individuale 
sau colective mici majorând suprafaţa destinată acestor funcţiuni cu circa 6,6 %. 
Preponderente în zona de locuinţe vor fi cele individuale sau semicolective, reprezentând 
circa 70,22% dint totalul zonei destinate locuirii și funcţiunilor complementare. Zona de 
locuit a fost stabilită ca să corespundă cerinţelor de dezvoltare ale municipiului Pitești, în 
funcţie și de necesităţile și oportunităţile populaţiei. 

� S-au delimitat zonele de protecţie ale cimitirelor și altor zone funcţionale ce cuprind 
activităţi economice industriale faţă de zonele de locuit. 

� S-a stabilit structura și configuraţia căilor de comunicaţie, definindu-se categoria și profilul 
străzilor cu amenajările acestora, retragerile și planeităţile de aliniament care să asigure atât 
fluenţa, și siguranţa circulaţiei, iar prin retrageri condiţii de protecţie a locuinţelor cât și 
legătura între zonele funcţionale și cu localităţile învecinate. Prin Regulamentul Local de 
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Urbanism sunt stabilite și reguli cu caracter normativ privind necesarul de locuri de parcare 
raportat la zone funcţionale diferite. 

� S-au marcat și reglementat distinct zone definite ca fiind protejate stabilite prin Studiul 
Istoric General al municipiului Pitești, pentru care sunt propuse Reglementări de Intervenţie 
specifice fiecării zone protejate în parte. 

� De asemenea, pornind de la principiului necesităţii unui grad de detaliere specific unor zone 
destructurate, prin Reglementările Urbanistice propuse se marchează zonele pentru care 
autorizaţia de construire se va emite în baza unui P.U.Z. aprobat, deci este necesară 
elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale. 
 

 

StStStStrrrruuuuccccttttuuuurrrraaaa    aaaaddddmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaattttivăivăivăivă    aaaa    mmmmununununiiiicccciiiippppiiiiuuuulllluuuuiiii    PPPPiiiitttteeeeșșșșttttiiii    

 

Din punct de vedere administrativ, municipiul Pitești este divizat în 13 cartiere din care 12 sunt  

dispuse pe dreapta Argeșului și unul pe partea stângă (Calea Câmpulung). Cartierele municipiului 

Pitești sunt localizate în funcție de treptele de relief principale: 

� pe terasa de luncă, în apropierea râului Argeș s-au format cartierele Calea București, 

Calea Câmpulung, Tudor Vladimirescu și Prundu. 

� pe prima terasă a Argeșului s-au format cartierele Negru Vodă, Centru, 

� pe terasa a doua  se află cartierele Găvana, Mărășești, Traian, Banatului, Craiovei. 

� pe terasa a treia se află cartierele: Trivale și Războieni. 

 

 

ZZZZoooonnnnaaaa    ppppeeeerrrriiiiuuuurrrrbbbbaaaannnnăăăă    aaaa    mmmmununununiiiicccciiiippppiiiiuuuulllluiuiuiui    PPPPiiiitttteeeeșșșșttttiiii    

 

Zona periurbană a municipiului Pitești este formată din: orașul Ștefănești și comunele: 

Budeasa, Bascov, Băbana, Moșoaia, Albota, Bradu și Mărăcineni (PUG Pitești, 2012). 

 

Expansiunea rapidă a municipiului Piteşti în secolul XX, precum şi poziţia geografică favorabilă a 

determinat formarea unei importante aglomerări urbane în jurul acestui oraş. Aglomerarea urbană 

a municipiului Piteşti include pe lângă localităţile din imediata vecinătate, menționate mai sus, şi 

localități mai îndepărtate: Mioveni, Topoloveni, Costeşti, Câmpulung, Curtea de Argeș. Toate aceste 

localităţi din județul Argeș, sunt  legate funcţional şi formează un sistem urban complex, ce 

gravitează în jurul municipiului Piteşti. Influenţa acestei aglomerări urbane se resimte pe o arie mult 

mai extinsă, depăşind limitele judeţului Argeş. 
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Zona periurbană a municipiului Pitești 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sursa: PUG Pitești, planșa U1, 2009 

 

 

 

5.2. Tendin5.2. Tendin5.2. Tendin5.2. Tendințe de evoluție spațialțe de evoluție spațialțe de evoluție spațialțe de evoluție spațialăăăă    

    

    

Vatra oraVatra oraVatra oraVatra orașuluișuluișuluișului----    fizionomia fizionomia fizionomia fizionomia urbanăurbanăurbanăurbană    

 

Municipiul Piteşti s-a format şi dezvoltat în sectorul drept al Râului Argeş, în lunca şi pe terasele 

vestice ale acestuia. Vatra oraşului are formă liniară, dezvoltându-se longitudinal, pe direcţia NV-SE, 

în lungul Râului Argeş, pe o distanţă de aproximativ 12 Km, între lacurile de acumulare Bascov şi 

Goleşti. Relieful, dispus sub forma unui amfiteatru natural, larg deschis către SE, a influenţat 

dezvoltarea şi extinderea în timp a oraşului către S şi SE. Cadrul natural prielnic, dar şi poziţia sa în 

cadrul sistemului urban naţional au favorizat atât extinderea în suprafaţă cât şi ascensiunea 

economică rapidă a oraşului. 
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Vatra Municipiului Piteşti  

 
 

 

În funcție de dinamica extinderii teritoriale se poate aprecia că evoluția unui oraș poate parcurge 

mai multe modele în funcție de contextul istoric, politic, social, economic. 

 

În ceea ce privește extinderea orașului Pitești, se remarcă rolul determinant al epocilor istorice 

care prin caracteristicile lor au dat elemente de specificitate fiecărei etape de evoluție. În 

consecință, se poate vorbi de o perioadă lungă de timp corespunzătoare epocilor medievală și 

modernă, în care extinderea orașului s-a desfășurat prin aglutinare sau în formă de stea, de-a 

lungul unor căi importante de legătură orientate spre centrul Munteniei și zona depresionară 

subcarpatică. 

 

După 1920, dar mai ales în ultima jumătate de secol, o consecință a extinderii orașului a 

reprezentat-o înglobarea și urbanizarea unor așezări de tip rural din imediata apropiere (Prundu, 

Bascov, Papucești, Ștefănești, Mărăcineni). Extinderea necontrolată a orașului este tot mai mult 

înlocuită de una dirijată, orientată de către edilii ultimelor decenii spre forme și soluții moderne 
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care să asigure municipiului peisaje urbanistice dintre cele mai atrăgătoare. 

În ultimii ani, orașul a crescut în suprafață în detrimentul localităților vecine (Bascov, Moșoaia, 

Bradu, Albota, Mărăcineni, Ștefănești), datorită extinderii zonelor rezidențiale, dar și a unor 

obiective economice. Evoluția spațială a municipiului Pitești între anii 1790-2012 se poate observa în 

figura de mai jos: 

 

Evoluția spațială a municipiului Pitești între anii 1790-2012 

 

 

 

Și în prezent se menţine tendința populației de a se deplasa către periferie, în  locuințe de tip 

individual, cu un confort sporit, ferite de tumultul, aglomerația  și  poluarea orașului. Principalele 

direcții de extindere ale orașului sunt reprezentate în figura de mai jos:  
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Tendința dezvoltării urbane a municipiului Pitești 

 

 

InInInInflflflfluuuueeeennnnţţţţaaaa    oooorrrraaaaşşşşuuuulllluiuiuiui    îîîîn n n n tttteeeerrrriiiittttoooorrrriiiiuuuu    

 

Oraşul exercită o anumită influenţă asupra teritoriului din jur. Puterea influenţei sale în teritoriu 

depinde de mărimea, complexitatea funcţională, rangul sau de poziţia acestuia în cadrul sistemului 

de localităţi. Spaţiul din jurul oraşului care se află sub influenţa directă a acestuia, reprezintă zona 

lui de influenţă. 

 

Specific municipiului Pitești, a cărui structură urbană relevă o extindere a zonelor funcționale de-a 

lungul axelor de transport, dezvoltarea, conform bibliografiei de specialitate, a avut loc sub forma 

sectoarelor de tip pană. 
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Fazele de evoluţie ale modelului de tip sectorial-pană 

 

 

 

 

Caracteristic procesului evolutiv al municipiului Pitești este restructurarea sectorului de activităţi 

industriale. Tendinţele dezvoltării economice ale Piteștiului se orientează către sectorul serviciilor 

(sectorul terţiar), dezvoltându-se serviciile în sectoarele public si privat. 

 

Ca și tendință de evoluție a municipiului Pitești, prinde contur din ce în ce mai mult ideea dezvoltării  

zonei metropolitane, acest lucru fiind generat și de cerinţele actuale de extindere și evoluţie a 

unităţilor teritorial administrative învecinate. 

 

Dezvoltarea urbană a municipiului Pitești se poate baza pe o strategie care să vizeze dezvoltarea și 

consolidarea potenţialului său de a deveni un pol de dezvoltare economică, inovaţie, cunoaștere, 

comunicaţii și cultură, nod logistic, atât la nivel regional, cât și naţional. 

 

Priorităţile pentru asigurarea unei evoluţii durabile a municipiului Pitești sunt următoarele : 

� Reabilitarea și extensia surselor și reţelelor tehnico-edilitare; 

� Elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale pentru teritoriile destructurate în vederea 

rezolvării problemeor legate de accesibilitate, parcelare, ocupare raţională etc.; 

� Asigurarea unor traversări a căii ferate pentru fluidizarea circulaţiei auto; 

� Asigurarea unei reţele de transport în comun calitative pentru stimularea reducerii utilizării 

automobilelor personale; 

� Stabilirea unor norme cu caracter reglementator pentru asigurarea numărului necesar de 

parcari, având ca punct de plecare pentru stabilirea viitoarelor norme situaţia actuală. 
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TendinTendinTendinTendințe de evoluție a zonelor funcționalețe de evoluție a zonelor funcționalețe de evoluție a zonelor funcționalețe de evoluție a zonelor funcționale    

 

� Actualele zone funcţionale se menţin în gruparea și relaţiile existente, cu amplificările 

teritoriale ale unora (în special zona de instituţii si servicii) 

� Zona de locuinţe va ocupa o suprafaţă predominantă în cadrul intravilanului propus, 

dezvoltându-se firesc, pe amplasamente în continuarea zonei de locuit existente. Locuinţele 

individuale parter si P+1 (chiar si P+2) vor predomina și în perspectivă. În continuarea 

zonelor de locuinţe colective au fost înaintate propuneri de dezvoltare a unor zone cu 

ansambluri de locuinţe colective similare. Zona unităţilor industriale, de depozitare și agro-

zootehnice va cunoaște o scădere semnificativă la nivelul municipiului Pitești de la 11,76% 

din total intravilan existent, la 6,61% din total intravilan propus. 

� Zona cu funcţiuni complexe de interes public va cunoaște o creștere, unele instituţii 

necesitând reamenajări dar și dezvoltări, valoarea de creștere fiind de 131% faţă de situaţia 

existentă. 

� În prezent, suprafaţa cimitirelor este suficientă, raportat la tendinţele evoluţiei demografice 

actuale, de aceea nu au fost făcute propuneri de a se rezerva teren pentru noi 

amplasamente de cimitire. 

� Se propun lucrări de amenajre a zonelor verzi pentru protecţia cursului de apă, a zonelor  cu 

riscuri sanitare etc. 

� Suprafaţa spaţiilor verzi, agrement și perdele de protecţie va cunoaște o creștere însemnată 

datorită amenajării unor noi zone de agrement (individuale si colective) de-a lungul 

cursurilor de apă, a perdelelor de protecţie pentru culuarele tehnice și realizării unor perdele 

de protecţie în jurul unităţilor industriale. Suprafaţa totală de spaţiu verde la nivelul 

intravilanului va fi de 412,05 ha (aproximativ 13,77 % din total intravilan propus), din care 

6,28% spaţii verzi de agrement, sport și 7,49% păduri . Pe cap de locuitor în minicipiul Pitesti 

rezultă o suprafaţă de aproximativ 24,3 mp de spaţiu verde. 

� În conformitate cu Legea nr. 5/2000 privind zonele protejate si Ordonanţa Guvernului nr. 

43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca 

zone de interes naţional, în documentaţia întocmită cu ocazia elaborării P.U.G. – mun. Pitești 

se propun reglementări și prescripţii în legătură cu siturile arheologice și monumentele 

situate în cadrul localităţii. 

� Se fac prescripţii cu caracter de reglementare si pentru zonele de siguranţă si protecţie 

sanitară propuse. 
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5.3. Interven5.3. Interven5.3. Interven5.3. Intervenții și pții și pții și pții și propuneri sparopuneri sparopuneri sparopuneri spațiale și funcționalețiale și funcționalețiale și funcționalețiale și funcționale    

 

Dezvoltarea Zonei Metropolitane PiteştiDezvoltarea Zonei Metropolitane PiteştiDezvoltarea Zonei Metropolitane PiteştiDezvoltarea Zonei Metropolitane Piteşti    

 

Conform Legii 351/2001, anexa 1, pct. 11, zona metropolitană este definită astfel: „Zonă constituită 

prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (capitala României şi 

municipiile de rang I) şi localitățile urbane şi rurale aflate în zona imediată, la distanțe de până la 30 

km, între care s-au dezvoltat relații de cooperare pe multiple planuri”. 

 

Zona metropolitană se organizează şi funcționează în baza principiilor fundamentale: autonomiei 

locale, descentralizării administrative, deconcentrării, subsidiarității, eligibilității autorităților 

administrației publicelocale, legalității, transparenței decizionale şi al consultării cetățenilor în 

soluționarea problemelor locale de interes deosebit. Raporturile dintre autoritățile administrației 

publice ce fac parte din zona metropolitană se bazează pe principiile fundamentale şi se exercită cu 

respectarea cooperării, solidarităŃii şi responsabilității în rezolvarea problemelor zonei 

metropolitane. Autonomia locală are caracter exclusiv administrativ şi financiar. Ea priveşte 

organizarea, funcționarea, componența şi gestionarea resurselor ce aparțin, în limitele legii, 

localităților cuprinse în zona metropolitană. Autonomia locală conferă autorităților administrative 

ale zonei metropolitane dreptul să aibă inițiative în toate domeniile, cu excepția celor date în mod 

expres în competența altor autorități publice. 

 

Dezvoltarea Zonei Metropolitane Piteşti reprezintă o soluție viabilă, având în vedere tendinţele 

actuale ale evoluției zonelor limitrofe municipiului, pe de o parte, precum şi pentru a anticipa 

tendinţele dezvoltării viitoare ale aceleiaşi zone. În vederea delimitării Zonei Metropolitane Piteşti au 

fost luate în considerare criterii de natură diferită, după cum urmează: 

� localităţile componente: municipiul Piteşti, oraşele şi comunele limitrofe;  

� configuraţia şi structura axelor şi culoarelor de dezvoltare; 

� problemele şi interesele comune (accesibilitatea şi infrastructura,problemele de echipare, 

cererea şi oferta de terenuri, şomaj etc.); 

� problemele de mediu; 

� poziţia în teritoriu: în Muntenia, pe traseul paneropean, coridorul IV; 

� condiţiile legale; 

� condiţiile procesului de integrare europeană: regionalizare, dezvoltarea de poli 

metropolitani de dezvoltare; 

� resursele complementare, integrabile, articulabile; 

� verificarea şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, conform 

schiţei de strategie; 
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� reactualizarea planurilor urbanistice generale locale; 

� identificarea zonelor care necesită reactualizare şi detaliere prin planuri urbanistice zonale şi 

planuri de amenajare a teritoriului; 

� identificarea posibilelor proiecte prioritare pe terenuri publice (iniţierea pachetului de 

proiecte metropolitane, ca ofertă în cadrul viitorului târg de proiecte); 

� integrarea conceptului de Zonă Metropolitană în planul de amenajare a teritoriului judeţean; 

� asigurarea finanţării planului de amenajare a teritoriului metropolitan din bugetele locale. 

 

Dintre criteriile utilizate în determinarea limitelor zonei metropolitane, se numără:  

� distanța față de oraş (tot mai frecvent estimată ca durată de deplasare calculată în timp, cu 

mijlocul de transport cel mai des utilizat de populația din teritoriul înconjurător);  

� ponderea persoanelor din localitate care vin zilnic pentru munca în metropolă (15% din forța 

de muncă a localității să fie formată din navetiştii care lucrează în oraş); 

� ponderea populației din aceste localități ocupate în activități neagricole legate de oraş (cel 

puțin 75% din populația ocupată să lucreze în activități neagricole). 

 

Pentru a face parte din Zona Metropolitană Piteşti, au fost selectate într-o primă fază oraşele şi 

comunele limitrofe ale municipiului: Albota, Bascov, Bradu, Mărăcineni, Mioveni, Moşoaia şi 

Ştefăneşti.  

 

Structura pe localităţi a locuitorilor viitoarei Zone Metropolitane Piteşti 

Nr. crt Municipiul, oraşul sau comuna Număr locuitori 

1 Pitești 177.635 

2 Albota 3.907 

3 Bascov  10.332 

4 Bradu  7.458 

5 Mărăcineni 5.190 

6 Mioveni 34.718 

7 Moșoaia 5.479 

8 Ștefănești 14.964 

 TOTAL  259.683 

Sursa: www.insse.ro  

 

În abordarea, planificarea şi implementarea dezvoltării la scară metropolitană vor fi implicaţi actori 

urbani activând în instituţii şi organizaţii din sectorul public, cel privat şi din cadrul comunităţilor 

locale. La nivel administrativ, dezvoltarea la nivel metropolitan presupune colaborarea câtorva 

entităţi: Consiliul Judeţean Argeş, Primăria Municipiului Piteşti şi primăriile comunelor limitrofe. 
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Organizarea administrativă a localităţilor componente ale viitoarei  

Zone Metropolitane Pitești 

Nr. 

crt 
Oraşul / Comuna 

Numărul 

gospodăriilor  
Satele/ cartierele componente 

1 ALBOTA 1487 Albota; Cerbu; Frătești; Gura Văii; Mareș 

2 BASCOV 3400 
Bascov; Brăileni; Glâmbocu; Mica; Prislopu Mic; 
Schiau; Uiasca; Valea Ursului 

3 BRADU 2381 Bradu; Geamăna 

4 MĂRĂCINENI 1741 Mărăcineni; Argeșelul 

5 MIOVENI 11164 Mioveni; Colibași; Clucereasa; Făget; Racoviţa 

6 MOȘOAIA 1998 
Moșoaia; Bătrâni; Ciocănei 
Dealu Viilor; Hinţesti; Lăzărești; Smeura 

7 ȘTEFĂNEȘTI 4797 
Ștefănești; Enculești 
Golești; Izvorani 
Ștefăneștii Noi; Valea Mare Podgoria; Viișoara 

Sursa: Recensământul Populaţiei și al Locuinţelor 2011 
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Viitoarea zonă Metropolitană Pitești

Sursa: Strategia post-aderare a municipiului Pitești în perioada 2007 - 2013 
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Obiectivele viitoarei Zone Metropolitane Piteşti sunt: 

� îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie; 

� reducerea disparităţilor dintre localităţile situate în Zona Metropolitană; 

� dezvoltarea de noi zone rezidenţiale şi cartiere de locuinţe; 

� protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă; 

� dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice; 

� dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar; 

� dezvoltarea economică integrată; 

� dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluziunii sociale şi 

a dezechilibrelor sociale; 

� atragerea de noi investiţii şi creşterea accesului la resurse. 

 

 

 


