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I. 

    STRATEGIA NATIONALA 

       

1. CONTEXT EUROPEAN 

 

 

 

 

 

 

Strategia Europa 2020 a UE stă la baza tuturor politicilor de dezvoltare relevante la 

nivelul Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Europa 2020 are ca obiectiv 

dezvoltarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii la nivelul UE, prin 

stabilirea de priorităţi care să încurajeze Statele Membre să atingă niveluri ridicare de ocupare 

a forţei de muncă, productivitate şi coeziune economică şi socială. Pentru a atinge aceste ţinte, 

UE a stabilit cinci obiective ambiţioase, referitoare la: 

• ocuparea forţei de muncă 

• cercetare, dezvoltare şi inovare 

• schimbările climatice şi energie 

•  educaţie 

• sărăcie şi excluziune socială  
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1.1. Detalieri de continut 

 

Pentru fiecare dintre aceste obiective, Statele Membre şi-au stabilit propriile ţinte la 

nivel naţional şi au definit direcţiile şi măsurile strategice necesare pentru atingerea acestora.  

Cea mai mare parte a asistenţei financiare relevante din partea UE pentru Strategia 

Europa 2020 va fi pusă la dispoziţie în cadrul Politicii de Coeziune a UE, prin Instrumentele 

Structurale. Întrucât legislaţia aplicabilă acestor instrumente pentru perioada 2014 - 2020 nu 

va fi definitivată foarte curând, vor exista o serie de modificări faţă de perioada actuală, după 

cum urmează: 

•  includerea fondurilor UE pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, alături de 

FEDR, FSE şi FC în “contractul/acordul de parteneriat”, care va stabili cadrul 

strategic naţional pentru programarea fondurilor UE; 

• concentrarea pe 11 Obiective Tematice după cum urmează: 

1. cercetare şi inovare 

2. tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC) 

3. competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) 

4. trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon 

5. adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionarea riscului 

6. protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor 

7. promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

                        infrastructurilor reţelelor majore 

  8.  ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă 

  9.  incluziune socială şi combaterea sărăciei 

  10.educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii 

  11.consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă 

• oportunităţi mai mari pentru abordări teritoriale ale procesului de programare; 

•  posibilităţi de dezvoltare a unor Programe Operaţionale (PO) multi-fond 

FEDR/FSE; 

• o concentrare mai mare pe monitorizarea rezultatelor - inclusiv monitorizarea 

la nivelul teritorial relevant; 

•  posibila impunere de către Comisia Europeană a unor condiţionalităţi macro-

economice şi sectoriale statelor membre – ex-ante şi/sau ex-post; 
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•  alocări financiare suplimentare acordate Statelor Membre şi/sau regiunilor cu 

rezultate deosebite în implementare şi/sau celor care obţin rezultate ce 

contribuie la atingerea ţintelor legate de strategia Europa 2020.
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PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA  
2010-2020 

 
PUNCTE TARI 
1. Suprafața agricolă și forestieră semnificativă și condiții pedoclimatice favorabile care permit și diversificarea culturilor 
România are o SAU de 13.3 milioane ha, aproximativ 55.8% din teritoriul tării si 6 % din SAU a UE-27, precum și 6.8 milioane ha de pădure, reprezentând 
28.3% din suprafața totală a țării. 
2. Procent mare din SAU detinută de fermele de peste 100 ha 
Conform RGA 2010, aproximativ 48 % din SAU este utilizată de către exploatații ce au suprafața de peste 100 ha. 
3. Traditie indelungata in activitatea de cercetare – dezvoltare in domeniul agricol 
Sistemul de cercetare agricolă din România este caracterizat prin existența a 60 de unități de cercetare dezvoltare şi inovare de interes public, aflate în 
subordinea şi coordonarea Academiei de Ştiințe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”, reprezintă cca. 90% din activitatea de cercetare-dezvoltare pe 
țară. Alături de acestea funcționează unități şi / sau departamente de cercetare ale universităților de ştiințe agricole, biologice și de industrie alimentară, 
precum şi ale unor entități private, pentru aproape toate domeniile de specializare ale cercetărilor agricole. 
4. Dinamică pozitiva a agriculturii ecologice în România. 
În perioada 2007-2012, suprafața cultivată în sistem ecologic a înregistrat un ritm mediu de creştere anuală de 20% ajungând în 2012 la 300000 ha, 2.25% din 
SAU a României. 
5. Existenţa unei game variate de produse alimentare tradiţionale, atestate la nivel naţional. 
Dinamica înregistrării acestor produse în Registrul de atestare a produselor tradiţionale a crescut semnificativ în ultimii cinci ani, având un maxim de 1034 
produse în anul 2011. În 2012 existau 4180 de produse tradiționale înregistrate. 
6. Disponibilitatea forței de muncă din mediul rural . 
Populaţia activă din rural reprezintă 46,63% din totalul locuitorilor României. 
7. Ponderea mare a terenurilor agricole și forestiere generatoare de servicii ecosistemice caracterizate printr-o mare diversitate biologică. 
Suprafaţa de pajişte cu înaltă valoare naturală este de aprox. 2,4 milioane hectare. 
Aprox.1,76 milioane de ha din pădurile aflate în fondul forestier național se află în zone Natura 2000. 
Au fost identificate un număr 783 tipuri de habitate din care 196 habitate specifice păşunilor şi fâneţelor, 206 habitate forestiere şi 135 habitate specifice 
terenurilor agricole. De asemenea, au fost identificate cca 280.000 ha de păduri virgine. 
8. Utilizarea pe suprafeţe întinse de teren agricol a practicilor agricole tradi ţionale extensive. În prezent există cca. 950.000 ha sprijinite din FEADR în 
vederea aplicării practicilor agricole tradiţionale. 
9. Moştenire rural ă bogată 
Patrimoniu natural, patrimoniu cultural material și imaterial divers; existența meșteșugarilor care lucrează independent sau organizați în asociații și 
cooperative meșteșugărești (la nivelul anului 2010, din 2017 cooperative 42,5% erau cooperative meșteșugărești). 
10. Existenta GAL formate în perioada de programare 2007-2013. 
Există 163 GAL-uri care acoperă o suprafață de 141 391 km2 și o populație de 6 766 377 locuitori; aprox. 4100 membrii în GAL-uri. Peste 180 activități de 
instruire efectuate. 11. Număr de unități de procesare modernizate și aduse la nivelul standardelor europene în creștere. 
12. Creșterea capacității de cazare în structurile de primire turistică din mediul rural. 
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PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA  
2010-2020 

 
PUNCTE SLABE 
 
1.Trend demografic negativ - Conform recensămintelor realizate în 2002 și 2011, în acest interval populația din zonele rurale a scăzut cu 12.25%. 
2. Numărul mare de exploatații agricole de mici dimensiuni, faramițarea excesivă și suprafața medie mică a terenurilor agricole și forestiere. 
La nivel național, exploatațiile sub 5 ha, reprezentau, în 2010, aproximativ 93% din totalul exploataţiilor şi acopereau 29,7% din suptafata agricola utila (SAU). 
Suprafața medie a parcelei este de 0.45 ha, iar un fermier deține în medie 4.8 parcele. În 2010 suprafața medie a unei exploatații agricole a fost de 3.45 ha, iar 
a unei proprietăți forestiere este de aproximativ 2,65 ha. 
3. Sistem de irigații neadaptat la cerințele agriculturii românesti. 
Suprafaţa amenajata pentru irigații, a reprezentat în 2012 aproximativ 24% din SAU în timp ce suprafaţa irigată a fost mai mică de 1,3%1. Din 
cele 3,1 milioane hectare amenajate cu infrastructură de irigații doar 50% sunt considerate viabile. 
4. Un sistem de colectare, depozitare și valorificare a produselor agricole insuficient dezvoltat şi acces limitat şi neorganizat al fermierilor mici pe 
piaţă. 
În 2011 erau 379 de depozite pentru legume, fructe și cartofi în doar 32 de judeţe, totalizând o capacitate de depozitare de 233 mii tone. Se estimează că 
aceasta reprezintă mai puţin de 20% din necesarul de depozitare şi condiţionare pentru producţia de legume-fructe şi circa 40% din necesarul de depozitare şi 
condiţionare pentru producţia de cartofi. 
5. Nivelul scazut al educației și formării profesionale în agricultură si silvicultură cauzat și de scăderea numărului de unit ăți școlare (licee) cu profil 
agricol. 
Comparativ cu numărul mare de exploatații, avem un număr scăzut de fermieri cu studii de specialitate; ponderea managerilor de exploatație având nivel de 
instruire de bază sau completă a scăzut de la 4.6% în anul 2007 la 2,5% în anul 2010 (INS), în comparație cu 20% media UE27. 
O serie de școli cu profil agricol s-au închis iar numărul acestora per general s-a redus. În anul 1997 au fost 238 licee agricole si au scăzut la un nr de 44 in 
2011. In silvicultura în anul 1997 existau 33 de licee, iar in 2010 au mai rămas 10. 
6. Interes scăzut al sistemului bancar în a finanța sectorul agricol și alte activitati economice din mediul rural. 
În perioada 2006 – 2009, nivelul creditelor acordate agriculturii s-a situat sub 3% din volumul total al creditelor acordate sectorului neguvernamental din 
economie. 
7. Nivel scăzut al productivit ății muncii în agricultur ă. 
În 2011, în Romania, forța de muncă ocupată în agricultură, silvicultură și pescuit era de 28,6% din totalul forței de munca. În România, în perioada 2010- 
2012, valoarea medie a indicatorul privind productivitatea muncii în agricultură. (VAB/UAM) a fost de 4328 euro, valoare de aproape patru ori mai mică 
decat media europeană de 14967 euro (UE-27) 
8. Pondere ridicată a agricultorilor vârstnici. 
La nivelul anului 2010, din totalul exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, 61% dintre ele aveau capi (şefi de exploataţie) cu vârsta de 55 ani și peste. 
9. Sistem de consultanţă insuficient dezvoltat şi neadaptat la cerinţele pieţei si care nu se adresează suficient utilizatorilor de terenuri agricole şi forestiere 
care aduc servicii de mediu şi climatice prin adoptarea unor practici agricole extensive, micilor fermieri sau tinerilor fermieri. La nivelul anului 2012, numărul 
total de angajaţi din reţeaua publică de consultanţă este de 850 persoane (faţă de 1700 persoane în primii ani de funcţionare) din care 500 la centrele locale de 
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consultanţă agricolă şi 350 la camerele agricole judeţene. Comparativ cu numărul mare de localităţi şi volumul de activităţi, numărul consultanţilor este cotat 
ca insuficient. Raportul între numărul de consultanţi şi cel al beneficiarilor consultanţei agricole este în momentul actual de 1/3636 (dacă se consideră inclusiv 
fermele de subzistenţă, adică 850 de consultanţi la aproape 4 milioane de proprietari de pământ) sau de 1/1500 (considerându-se doar fermele înscrise la 
APIA, ceea ce înseamnă că 850 de consultanţi asigură consultanţa agricolă la aproximativ 1.300.000 de ferme înregistrate. 
10. Sistem cadastral slab dezvoltat. 
Conform ANCPI peste 50% din terenul agricol nu este înscris în cartea funciară. 
11. Dotare tehnică scăzută şi de slabă calitate în domeniile agricol, forestier și al industriei alimentare. 
Dotarea unui agricultor român este, în medie, de circa 25–26 de ori mai mică decât media UE-15 (9000–9200 € imobilizări corporale în UE-15 - 350 € în 
România) 
12. Nivel scăzut al forţei de muncă angajată în activităţi non-agricole. 
La nivelul anului 2011, la nivel național,populaţia ocupată în sectorul terţiar reprezenta 49.84% din totalul populaţiei ocupate, în timp ce în sectorul primar 
populaţia ocupată era în proporţie de 29,19%. 
13. Nivel de trai scăzut şi incidenţa ridicată a sarăciei. 
Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială – persoane sever defavorizate din punct de vedere material, în România în anul 
2010 atingea 6.643.000 (31% din populaţie), iar în anul următor 6.286.000 persoane (29,4% din populaţie), comparativ cu media UE 27 de 8,8% în 2011, 
conform EUROSTAT. În 2011, peste 71% din populaţia săracă din România trăieşte în localităţi rurale (Raport de cercetare privind economia socială în 
România din perspectivă europeană comparată, proiectul Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate 
2010). 
14. Infrastructura rural ă de bază slab dezvoltată şi acces limitat la serviciile de bază (sociale, de sănătate, cultură). 
La nivelul anului 2011, din totalul comunelor din România, 69,45% beneficiau de reţeaua de distribuţie a apei, iar 19,29% din totalul comunelor beneficiau de 
canalizare publică. La gaze naturale aveau acces 22,20% dintre comunele din România. Gospodăriile neelectrificate erau în procent de 1,40%. 
În anul 2011 drumurile județene și comunale modernizate ocupau 10,6 % din totalul drumurilor din România. În mediul rural la sfârșitul anului 2011, din 
31639 km drumuri comunale doar 7% erau modernizate, cea mai mare parte fiind drumuri pietruite (48%) și drumuri de pământ (29%). 
Numărul dispensarelor medicale din România a scăzut cu 16,5% din 2005 (224 de unități) până în 2011 ajungând la 187 de unități. Centrele pentru asistarea 
adulților, în anul 2011 erau în număr de 524 de unități din care 142 cămine pentru persoane vârstnice în stare de funcţionare. În 2011 în România funcționau 
295 de creșe. 
15. Rețeaua de drumuri forestiere slab dezvoltată. 
Densitatea medie a drumurilor forestiere din FFN, de 6,3 m / ha, este cu mult sub nivelul altor ţări europene care au în linii mari topografie similară (Austria 
36 m / ha, Elveţia 40 m / ha şi Franţa 26m/ha). 
16. Procentul suprafeței acoperite cu păduri la nivel național este sensibil sub media europeană de 37,6% și sub nivelul pe care cercetătorii îl consideră ca 
fiind un prag minim necesar în România, respectiv 32% 
17. Număr redus al instalaţiilor şi echipamentelor necesare pentru managementul gunoiului de grajd (în special pentru depozitarea acestuia) 
18. Suprafeţe semnificative de teren agricol și forestier afectate de condiţii climatice nefavorabile (deficit sau exces de apă), fenomene de degradare a 
solului cum ar fi eroziunea sau alunecările de teren. 
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PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA  
2010-2020 

 
OPORTUNITĂȚI 
 
 
1. Potențialul ridicat al pieței interne pentru produse tradiţionale și ecologice. 
În România, consumul de produse ecologice este redus comparativ cu alte state europene, situându-se la valoarea de de 1% raportat la consumul total de 
produse, în timp ce media în Europa este de 3-5%. 
2. Capacitatea de absorbție a pieței comune pentru produsele agro-alimentare de nișă. 
Strategia Naţională de Export a României sugerează că piaţa de produse ecologice creşte cu 20% în fiecare an. 
3. Accesul la programe de pregătire profesională, de calificare și de dezvoltare antreprenorială. 
4. Susținerea la nivelul UE a instrumentelor de gestionare a riscurilor și a instrumentelor în agricultur ă (asigurarea culturilor, a animalelor și a 
plantelor, înfiin țarea fondurilor mutuale, stabilizarea veniturilor) 
5.Crearea retelei europene pentru inovare si posibilitatea constituirii grupurilor operationale pentru  inovare. 
6. Existenţa programelor interregionale de cooperare teritorială europeană care vor oferi oportunitatea de a forma parteneriate cu alte entități din 
Statele Membre ale UE. 
7. Rolul tot mai mare pe care-l capătă consultanța agricolă în cadrul Noii Politici Agricole ce promovează o agricultură bazată pe cunoaștere 
În România în 2012 existau 2861 UAT comune, şi 320 UAT municipii și oraşe 
8. Posibilitatea de a dezvolta reţele locale de desfacere și lanțuri alimentare scurte. 
9. Diversitatea tipurilor de turism ce pot fi practicate. 
10. Implementarea subprogramelor tematice. 
11. Potențial genetic autohton ridicat ( vegetal, zootehnic). 
În România au fost identificate 3795 de specii și subspecii de plante, dintre care 623 specii cultivate și 3136 specii spontane și 601 de specii de vertebrate. 
12. Potențial de atragere a investițiilor str ăine în sectoarele agricol, produselor alimentare și forestier. 
13. Valorificarea și conservarea resurselor locale (agricultură, silvicultur ă, patrimoniul cultural, patrimoniu natural). 
14. Dezvoltarea infrastructurii și a serviicilor de bază premiză pentru creșterea atractivității locale. 
15. Introducerea de abordări inovative în mediul rural prin axa LEADER. 
16. O gamă largă de surse de energie regenerabilă din agricultur ă și silvicultur ă neutilizate la potențial (resturi vegetale, culturi energetice, lemn) 
17. Posibilitatea compensării din fonduri europene a serviciilor de mediu și sociale oferite de ecosistemele agricole si forestiere. 
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PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA  
2010-2020 

 
AMENIN ȚĂRI 
 
1. Scăderea numărului de cercetători pe fondul lipsei de atractivitate a sectorului, a condițiilor demotivante de salarizare. 
2. Efectele schimbărilor climatice. 
În România seceta se manifestă pe circa 7,1 milioane ha. În anul agricol 2011-2012, s-au înregistrat în total 8 luni secetoase, luna noiembrie 2011 fiind cea 
mai secetoasă lună din ultimii 52 de ani din țara noastră, iar luna iulie 2012 se situează pe locul doi în topul primelor 5 luni cele mai secetoase din perioada 
1961-2012. Luna iulie 2012 a fost și cea mai calduroasă lună din ultimii 52 de ani. 
Conform celor mai recente modele climatice descrise în cel de-al treilea raport (TAR) întocmit de IPCC, pe parcursul secolului 21 se așteaptă o creștere a 
temperaturii medii anuale la nivelul continentului european între 0.1 și 0.4°C pe deceniu (IPCC 2007.2). Una din cele mai afectate țări europene de această 
creștere a temperaturii, însoțită de scăderea precipitațiilor, va fi România. În România se așteaptă o creștere a temperaturii medii anuale de cca. 4 – 4.5°C, 
spre deosebire de o creștere medie de 3 – 4°C, cât este de așteptat în marea majoritate a zonei temperat continentale, unde se află localizată și România. 
3. Tendinţe de intensivizare în agricultură, în special în zonele cu potenţial agricol, ceea ce presupune creşterea inputurilor chimice. 
4. Competiția producătorilor externi. 
5. Scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor. 
6. Alterarea și pierderea patrimoniului şi a tradi ţiilor rurale. 
7. Prelungirea crizei economico-financiare. 
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II.  

STRATEGIA NATIONALA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A                          

ROMANIEI ORIZONTURI 2013-2020-2030 

 
 

Elementul definitoriu al acestei Strategii Nationale este racordarea deplina a Romaniei 

la o noua filosofie a dezvoltarii, proprie Uniunii Europene si larg impartasita pe plan mondial 

- cea a dezvoltarii durabile. 

Se porneste de la constatarea ca, la sfarsitul primului deceniu al secolului XXI, dupa o 

tranzitie prelungita si traumatizanta la democratia pluralista si economia de piata, Romania 

mai are de recuperat decalaje considerabile fata de celelalte state membre ale Uniunii 

Europene, simultan cu insusirea si transpunerea in practica a principiilor si practicilor 

dezvoltarii durabile in contextul globalizarii.  

Cu toate progresele realizate in ultimii ani, este o realitate ca Romania are inca o 

economie bazata pe consumul intensiv de resurse, o societate si o administratie aflate inca in 

cautarea unei viziuni unitare si un capital natural afectat de riscul unor deteriorari ce pot 

deveni ireversibile. 

Prezenta Strategie stabileste obiective concrete pentru trecerea, intr-un interval de timp 

rezonabil si realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adaugata inalta, propulsat de 

interesul pentru cunoastere si inovare, orientat spre imbunatatirea continua a calitatii vietii 

oamenilor si a relatiilor dintre ei in armonie cu mediul natural. 

 
 

Obiectivele strategice pe termen scurt, mediu si lung sunt: 
 
 
Orizont 2013: Incorporarea organica a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile in 
ansamblul programelor si politicilor publice ale Romaniei ca stat membru al UE. 
 
 
Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al fondurilor Uniunii Europene la 
principalii indicatori ai dezvoltarii durabile. 
 
 
Orizont 2030: Apropierea semnificativa a Romaniei de nivelul mediu din acel an al 
tarilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile. 
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Indeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu si lung, o crestere 

economica ridicata si, in consecinta, o reducere semnificativa a decalajelor economico-sociale 

dintre Romania si celelalte state membre ale UE.  

Prin prisma indicatorului sintetic prin care se masoara procesul de convergenta reala, 

respectiv produsul intern brut pe locuitor (PIB/loc), la puterea de cumparare standard (PCS), 

aplicarea Strategiei creeaza conditiile ca PIB/loc exprimat in PCS sa depaseasca, in anul 2013, 

jumatate din media UE din acel moment, sa se apropie de 80% din media UE in anul 2020 si 

sa fie usor superior nivelului mediu european in anul 2030. 

Se asigura, astfel, indeplinirea obligatiilor asumate de Romania in calitate de stat 

membru al Uniunii Europene in conformitate cu Tratatul de aderare, precum si implementarea 

efectiva a principiilor si obiectivelor Strategiei Lisabona si Strategiei pentru Dezvoltare 

Durabila reinnoite a UE (2006). 
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III. 

 

    STRATEGIA REGIONALA 

 

INTRODUCERE 

 

 Planul de Dezvoltare Regionala al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014-2020 

propune o noua abordare in elaborarea de politici regionale, si anume trecerea la noua 

generatie de politici integrate de dezvoltare, cu o puternica componenta de teritorialitate. 

Astfel, pe langa reformularea obiectivelor si instrumentelor, noua politica vizeaza si o mai 

buna corelare cu documentele strategice europene si nationale, precum si actiunile vizate de 

politicile nationale sectoriale de dezvoltare. 

Asigurarea unei continuităţi a viziunii strategice pe termen lung reprezintă un element 

fundamental al unui proces de planificare care să conducă spre o dezvoltare durabilă. De 

altfel, acest lucru reprezintă una din recomandările majore ale Comisiei Europene, care a 

subliniat constant în dialogul instituţional cu România, importanţa existenţei şi continuităţii 

viziunii strategice în domeniul dezvoltării regionale pe termen lung (20 de ani), precum şi 

necesitatea utilizării experienţei acumulate în perioada 2007 - 2013. 

Structurarea strategiei de dezvoltare a regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014-

2020 s-a realizat prin raportarea la obiectivele strategice si tematice europene iar indicatorii de 

monitorizare ai strategiei au fost adaptati la cei mentionati in propunerile noilor Regulamente 

europene pentru perioada 2014-2020. 

 

1. LOCALIZAREA REGIUNII 

 

1.1 Geografica 

Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, învecinându-se la 

nord cu regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud – Vest, iar la 

sud cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, 

reprezentând 14,5% din suprafaţa României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca 

mărime din cele 8 regiuni de dezvoltare. 

O caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o reprezintă 

faptul că este singura regiune din ţară ce conţine o regiune enclavă în partea mediană, şi 

anume regiunea Bucureşti - Ilfov. Un alt aspect favorabil îl reprezintă şi prezenţa, în partea de 
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sud, a fluviului Dunărea, fapt ce oferă posibilitatea de a avea conexiuni cu cele opt ţări 

riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre – Marea Neagră de a avea ieşire la Marea 

Neagră şi acces la portul Constanţa, principala poartă maritimă a ţării. 

 

1.2. Administrativ-teritoriala 

Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată din 7 judeţe 

(Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 de 

oraşe şi 519 comune cu 2019 sate. În ceea ce priveşte suprafaţa regiunii, se poate observa că 

cele mai mari 11 ponderi sunt deţinute de judeţele Argeş (19,8%), Teleorman (16,8%) şi 

Călăraşi (14,8 %), iar cea mai mică de judeţul Giurgiu (10,2 %). 

 

1.3. Componenta reliefului 

Regiunea Sud Muntenia mărgineşte partea de sud a Carpaţilor Meridionali şi Orientali 

spre Câmpia Română şi are ca şi graniţă naturală, fluviul Dunărea. Relieful regiunii este 

caracterizat prin varietate, dispunere în formă de amfiteatru şi predominanţa formelor de relief 

de joasă altitudine. Astfel, câmpiile şi luncile ocupă 70,7%, dealurile 19,8%, iar munţii doar 

9,5 % din suprafaţa regiunii. 

 

1.4. Clima 

Integrată climatului temperat-continental, cu nuanţe de excesivitate mai pronunţată pe 

măsura înaintării spre est şi sud-est, regiunea Sud Muntenia beneficiază de toate tipurile 

climatice dezvoltate altitudinal, de la clima de luncă joasă din câmpie, la cea de dealuri şi 

podişuri, până la cea de munte. Totodată, suprapus acestor tipuri climatice, regiunea Sud 

Muntenia primeşte şi influenţe climatice de tranziţie umede (oceanice şi submediteraneene) în 

vest şi de ariditate (continental -excesive) din est şi sud-est. 

 

1.5. Regimul termic 

Se remarcă prin reducerea valorilor tuturor parametrilor de la sud spre nord, de la 

medii anuale de peste 110 C caracteristice luncii, teraselor Dunării, sudului Bărăganului şi 

Bălţii Ialomiţei, până la valori mai scăzute, de -20 C frecvente pe cele mai mari înălţimi 

muntoase. Particularităţile geografice locale impuse, în special, de etajarea reliefului, 

determină şi etajarea tuturor elementelor climatice, iar morfologia şi micromorfologia acestuia 

determină alte caracteristici locale (topoclimatice) care se dezvoltă pe fondul etajelor 

climatice. În consecinţă: 
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• Temperatura medie anuală se reduce de la sud spre nord, respectiv de la 

valori de peste 110 C caracteristice luncii şi teraselor Dunării, porţiunilor 

sudice ale Bărăganului de Sud şi Bălţii Ialomiţei, până la valori de mai puţin de 

-20 C pe plaiurile alpine; 

• Temperatura medie a lunii celei mai reci - ianuarie scade dinspre sud şi 

sud-est, de la circa 20 C în lunca Dunării, la valori mai mici de -30 C pe 

câmpurile interfluviale, fiind uşor mai crescută în regiunea deluroasă cu 

altitudini de 300 - 500 m, după care scade din nou o dată cu creşterea altitudinii 

până la mai puţin de -100 C pe plaiurile alpine; 

• Temperatura medie a lunii celei mai calde - iulie variază în acelaşi sens, de 

la valori mai mari de 230 C în regiunile sudice din lunca şi terasele Dunării, la 

valori de 22-230 C pe câmpurile interfluviale, atingând temperaturi de 20-220 

C în zonele de deal şi podiş situate la 500 m altitudine, pentru ca să se reducă 

sensibil până la mai puţin de 80C în zonele alpine. 

 

1.6. Regimul hidric 

Prezintă mari contraste în cuprinsul regiunii Sud Muntenia, atât în ceea ce priveşte 

variabilitatea cantitativă, cât şi repartiţia teritorială a parametrilor aferenţi. Astfel, procesele 

pluvio-genetice acoperă o gamă deosebit de neuniformă în cuprinsul teritoriului, dependentă 

de multitudinea caracteristicilor locale ale suprafeţei subiacente, influenţate activ de circulaţia 

generală atmosferică. 

Lunile cele mai secetoase sunt în regim multianual februarie-martie , iar maximul 

pluviometric este bine evidenţiat în luna iunie. De altfel, cele mai bogate cantităţi de 

precipitaţii se cumulează în semestrul cald al anului (aproximativ 60% din cantitatea medie 

anuală), când se totalizează şi cele mai mari cantităţi căzute în secvenţe temporale scurte (24, 

48 şi 72 de ore), dar şi intensităţi maxime pluviale 

 

2. BIODIVERSITATEA 

 

În regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes naţional 

(Parcul Naţional Rasmiresti Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural Comana, 

Rezervaţia Manafu, Rezervaţia Teşila, Pădurea Troianu, Rezervaţia Naturală Cama Dinu 

Păsărica, lacul Suhaia, APSA Iezer Călăraşi, etc.). 

 



S.D.L. MOSTENI 2014-2020 

  

16 

  

2.1. Rezervaţiile naturale şi monumentele naturii 

 Cuprind o mare varietate de ecosisteme, plante şi animale rare, forme de relief 

deosebite, puncte fosilifere şi diferite obiective geologice. 

  În judeţele Teleorman, Ialomiţa şi Călăraşi ariile protejate nu depăşesc 0,5% din 

suprafaţa acestora. Cele mai extinse rezervaţii au suprafeţe de 100 - 250 ha, cum este 

rezervaţia Oloaga- Grădinari din judeţul Giurgiu, ce ocupă o suprafaţă de 248 ha. Multe 

rezervaţii şi monumente ale naturii au importanţă fitogeografică. 

Astfel, sunt protejate în diferite rezervaţii: arinul (Pădurea Sinaia), un amestec interesant de 

specii caracteristice silvostepei şi pădurilor de fag în Pădurea Ciornuleasa (judeţul Călăraşi), 

etc. Alte rezervaţii s-au constituit pentru protecţia unor plante meridionale.  

De exemplu, în pădurea Comana (judeţul Giurgiu), din cele 1.201 specii de plante 

identificate, aproape 20% au origini meridionale: submediteraneene (146 specii), pontice şi 

pontico-mediteraneene (66 specii), balcanice şi balcano - mediteraneene (23 specii). Dintre 

rezervaţiile geologice şi geomorfologice, importantă este Rezervaţia Muntele de Sare de la 

Slănic –Prahova. 

 

2.2. Resursele de apa 

Resursele de apă din regiunea Sud Muntenia sunt constituite din ape de suprafaţă 

(râuri, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate, fluviul Dunărea) şi ape subterane. 

Reţeaua hidrografică a regiunii Sud Muntenia aparţine bazinelor hidrografice Olt, Vedea, 

Argeş, Ialomiţa, Siret şi a unor bazine secundare aferente Dunării (Mostiştea). 

 

2.3. Resursele subsolului 

Varietatea formelor de relief şi complexitatea geologică a acestora fac ca resursele 

naturale ale regiunii să fie destul de diversificate. Zona montană şi de deal, din nordul regiunii 

(judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova) concentrează resurse naturale ale subsolului (petrol, 

gaze naturale, cărbune, sare, marne calcaroase, sulf, acumulări de gips şi izvoare minerale), 

importante pentru industria energetică, chimică şi a materialelor de construcţii. 
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3. SPECIALIZAREA FUNC ŢIONAL Ă 

 

Regiunea Sud Muntenia are un important potenţial de dezvoltare economică, diferenţiat 

între nordul şi sudul regiunii. Trăsătura esenţială a regiunii Sud Muntenia este reprezentată de 

împărţirea acesteia în două sub-arii cu caracteristici geografice şi socio-economice diferite.  

Partea de nord a regiunii (judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Prahova) se caracterizează 

printr-un grad ridicat de industrializare, Prahova deţinând locul 1 pe ţară în ceea ce priveşte 

producţia industrială. Partea sudică a regiunii (judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi 

Teleorman) este o zonă tradiţional subdezvoltată, dar cu întinse suprafeţe agicole, care pot sta 

la baza dezvoltării unei agriculturi specializate pe anumite tipuri de culturi, corespunzătoare 

condiţiilor pedologice din regiune. 

 

4. AGRICULTURA ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA 

 

Condiţiile naturale favorabile de care dispune regiunea Sud Muntenia, creează 

posibilitatea dezvoltării tuturor sectoarelor agricole, potenţialul în acest domeniu fiind sprijinit 

şi de întinsele suprafeţe de câmpie acoperite cu soluri fertile din jumătatea sudică a regiunii, 

de păşunile şi fâneţele naturale situate în regiunile de podiş şi dealuri subcarpatice şi de 

pajiştile montane din nordul regiunii care favorizează dezvoltarea creşterii animalelor, dar şi 

de condiţiile pedo-climatice din regiunea deluroasă deosebit de prielnice dezvoltării 

pomiculturii şi viticulturii. 

 

4.1. Productia agricola 

Valoarea producţiei agricole a regiunii Sud Muntenia a înregistrat, în perioada 2004 – 

2011, o evoluţie oscilantă, păstrând acelaşi trend înregistrat la nivel naţional, valoarea în 2011 

fiind cu 14,35% mai mare decât în 2004 (faţă de o creştere de 13,83% la nivel naţional în 

acelaşi interval). În anul 2011, valoarea producţiei a fost de 14.605 mii lei (19,09% din 

valoarea producţiei agricole a României), regiunea Sud Muntenia situându-se astfel pe locul 1 

la nivel naţional. 

Contribuţia agriculturii, silviculturii şi pisciculturii în formarea Produsului Intern Brut 

(PIB) la nivelul regiunii se situa, în anul 2010, la 8,01%, față de 1,7% la nivelul UE. 

Dâmbovița este judeţul cu cea mai mare pondere din valoarea producţiei agricole regionale 

(16,55%), urmat de Argeş (14,58%), pe ultimele două locuri situându-se judeţele Călărași 

(aprox. 16%) şi Giurgiu (aprox. 11%). Din totalul producţiei agricole la nivelul regiunii, cea 
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mai mare pondere o deţinea sectorul vegetal cu 75,14%, comparativ cu 70,82% la nivel 

naţional, urmat de producţia animală cu 24,08% faţă de 28,47% la nivel de ţară şi sectorul de 

servicii agricole cu 0,78% faţă de 0,71% la nivel naţional. 

 

5. POPULATIA 

 

Regiunea Sud Muntenia se confruntă cu un declin demografic cauzat de scăderea 

natalităţii şi de creşterea migraţiei. Acest fenomen poate duce, pe termen lung la depopularea 

unor, zone, cele mai afectate fiind judeţele din sud: Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Teleorman. 

Partea de nord a regiunii este o zonă extrem de densă (judeţele Prahova şi Dâmboviţa). 

Regiunea Sud Muntenia este afectată de un amplu proces de îmbătrânire demografică. 

Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei din regiune este evidentă şi la analiza mişcării naturale a 

populaţiei. Astfel, în perioada analizată se constată o scădere continuă a numărului de copii 

născuţi vii atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, precum şi o creştere a ratei mortalităţii. 

De asemenea, sporul natural înregistrează o degradare rapidă în aceeaşi perioadă atât în 

mediul urban, cât şi în rural, în toate judeţele regiunii. 

Populaţia regiunii Sud Muntenia este omogenă din punct de vedere etnic. Perioada 

analizată se caracterizează printr-o scădere a românilor, concomitent cu o creştere 

semnificativă a romilor care sunt prezenţi în toate judeţele regiunii Sud Muntenia, în special în 

judeţele Călăraşi şi Argeş. 

În regiunea Sud Muntenia, nivelul de instruire al populaţiei este mediu. În acest 

context, în anul 2011, doar 11,2% din populaţia regiunii Sud Muntenia deţinea educaţie 

terţiară, poziţionând astfel regiunea pe ultimul loc la nivel naţional. Totodată, doar 14,7% din 

populaţia regiunii Sud Muntenia cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani deţinea un nivel 

superior de educaţie, situându-se cu mult sub media naţională de 20,4%. Populaţia cu educaţie 

superioară este concentrată în judeţele din nordul regiunii – Argeş şi Prahova unde activează 

majoritatea universităţilor din regiunea Sud Muntenia. 

Nivelul de instruire scăzut al populaţiei este determinat de o serie de factori precum: 

scăderea natalităţii, migraţia populaţiei, scăderea populației școlare, creșterea abandonului 

şcolar şi scăderea nivelului de trai cauzat de criza economică, precum și participarea redusă a 

adulților la învăţarea pe tot parcursul vieții. 

La nivelul regiunii Sud Muntenia nivelul de ocupare al forţei de muncă este redus, 

ceea ce poate determina, pe termen lung o scădere a nivelului de trai, precum și o creștere a 
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presiunii asupra serviciilor sociale. În acelaşi timp, un segment important al forţei de muncă 

angajată este îmbătrânită, iar acest lucru va determina pe termen mediu și lung o creştere a 

raportului de 

dependență economică. Aceste fenomene caracterizează, cu precădere, județele Călăraşi, 

Giurgiu și Teleorman. 

În regiunea Sud Muntenia, forţa de muncă este concentrată în județele din sud în 

agricultură, iar în judetele din nord în industrie și servicii. Totodată, rata somajului a avut o 

evoluţie similar celei de la nivel național, dar cu valori peste media națională. În perioada 

analizată rata șomajului a fost mai ridicată în mediul rural, precum și în rândul populației de 

sex masculin. 

În plus, tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 - 24 de ani şi populaţia sunt cei mai afectaţi 

de şomaj, în timp ce populația de etnie romă se confruntă cu dificultăţi de integrare pe piaţa 

forţei de muncă (în special în judeţele Argeş și Călăraşi). 

Nivelul de trai al populaţiei regiunii Sud Muntenia este scăzut, acest lucru fiind cauzat 

de factori precum: acces scăzut la servicii publice şi de sănătate, nivel scăzut de educaţie şi 

ocupare a forţei de muncă, nivel ridicat al şomajului, precum şi un nivel în creştere al sărăciei 

şi al excluziunii sociale. În judeţele dezvoltate ale regiunii (Argeş, Dâmboviţa și Prahova) 

nivelul de trai este mai ridicat. 

 

6. INFRASTRUCTURA ÎN REGIUNEA SUD MUNTENIA 

 

6.1. Infrastructura de transport si comunicatii 

În cadrul regiunii Sud Muntenia, transportul rutier, aflat în ultimii ani într-o continuă 

dezvoltare, tinde să devină lider în domeniu pe fondul declinului înregistrat de transportul 

feroviar. Astfel, la sfârșitul anului 2011, rețeaua de drumuri publice măsura 12.707 km, 

situând regiunea pe locul 2 din țară, cu un procent de 15,18% din total.  

Rețeaua rutieră asigură o bună comunicare în special între centrele urbane din regiune, 

facilitând totodată accesul din şi înspre diverse centre importante, cum ar fi Bucureşti, portul 

maritim Constanţa și nu în ultimul rând, Giurgiu punct de trecere al frontierei cu Bulgaria prin 

intermediul podului Prieteniei Giurgiu – Ruse (rutier şi feroviar), pod ce traversează Dunărea 

în sectorul de graniță dintre România și Bulgaria. Din totalul drumurilor publice din regiune, 

21,96% erau drumuri naționale, iar 78,04% drumuri județene și comunale. 



S.D.L. MOSTENI 2014-2020 

  

20 

  

În ceea ce privește densitatea drumurilor publice din regiune, aceasta era mai ridicată 

decât valoarea înregistrată la nivel național, în anul 2011 (36,9 km/100 km2 față de 35,1 

km/100 km2). Densitatea drumurilor reprezintă și un indicator de măsurare a accesibilității, 

fiind considerate zone foarte accesibile cele care au un procent ridicat al densității drumurilor. 

Astfel, analizând distribuția teritorială a densității drumurilor publice, în Sud Muntenia, se 

constată că valorile cele mai mari s-au înregistrat în judeţele Argeş (50,9 km/100 km2), 

Prahova (46,8 km/100 km2) şi Dâmboviţa (46,1 km/100 km²), iar cele mai mici valori în 

judeţele Călăraşi (25,9 km/100 km²) şi Ialomiţa (25,9 km/100 km²), acestea înregistrând 

aceeaşi valoare. 

Starea tehnică a rețelei de drumuri publice, la finele anului 2011, era în general 

nesatisfăcătoare, situaţia pe categorii fiind următoarea: drumuri modernizate în lungime de 

4.219 km reprezentând doar 33,20% din lungimea totală , drumuri cu îmbrăcăminți ușoare 

rutiere în lungime de 4.101 km reprezentând 32,27%, drumuri pietruite în lungime de 3.304 

km reprezentând 26% şi drumuri de pământ în lungime de 1.083 km reprezentând 8,53 %. 

Reteaua de drumuri existenta si pozitia geografica a regiunii asigura acesteia o buna 

deschidere interna si internationala. Regiunea Sud Muntenia are o pozitie geografica 

strategica, fiind, pe de o parte, o regiune de granita, iar, pe de alta parte, amplasata in imediata 

proximitate a municipiului Bucuresti, capitala Romaniei si una dintre cele mai importante 

metropole din Europa Centrala si de Est. 

Principalele căi rutiere internaţionale care străbat regiunea şi care facilitează accesul 

din şi  înspre aceasta la nivel naţional şi internaţional sunt următoarele: 

 

• E60: (Franta, Elvetia, Austria, Ungaria) – Bors - Oradea – Cluj-Napoca – Turda – Târgu- 

Mures - Brasov – Ploiesti –Bucuresti – Urziceni –Slobozia – Constanta; 

 

• E70: (Spania, Franta, Italia, Slovenia, Croatia, Serbia) – Timisoara – Drobeta-Turnu 

Severin –Craiova – Alexandria – Bucuresti – Giurgiu – (Bulgaria, Turcia, Georgia); 

 

• E81: (Ucraina) – Halmeu – Livada –Satu Mare – Zalău – Cluj-Napoca – Turda – Sebes - 

Miercurea Sibiului – Sibiu – Pitesti – Bucuresti – Constanta; 

 

• E85: (Lituania, Belarus, Ucraina) – Siret – Suceava – Roman – Bacău – Buzău – Urziceni – 

Bucuresti – Giurgiu – (Bulgaria, Grecia); 



S.D.L. MOSTENI 2014-2020 

  

21 

  

• E574: Bacău – Onesti – Târgu Secuiesc – Brasov – Pitesti – Craiova; 

 

• E577: Slobozia – Brăila – Galati – (Republica Moldova, Ucraina); 

 

• E584: (Ucraina, Republica Moldova) – Galati – Slobozia. 

 

Regiunea beneficiază de avantajele oferite de autostrăzile A1 (Bucureşti – Piteşti), A2 

(Bucureşti – Constanţa), A3 (București – Ploiești) şi în viitor de Autostrada Sudului 

(Bucureşti - Alexandria – Roşiori de Vede - Slatina - Craiova - Lugoj). Un alt drum important 

ce străbate regiunea este DN5, fiind drumul național din România, care leagă capitala 

Bucureşti de orașul Giurgiu, aflat pe malul Dunării, la granița cu Bulgaria, fiind continuat 

dincolo de Giurgiu prin intermediul Podului Prieteniei Giurgiu – Ruse şi pe teritoriul 

Bulgariei. 

În acelaşi timp, regiunea este un punct de intersecţie a mai multor coridoare pan-europene 

care leagă centrul şi nordul Europei de zona Mediteraneană şi Asia, respectiv: 

• • Coridorul Pan-European IV – coridor intermodal (feroviar şi rutier), care leagă zona 

centrală a Europei (oraşele Dresden şi Nurenberg) de Porturile Constanţa, Salonic şi 

Istanbul (prin 3 ramificaţii), via Praga-Viena-Budapesta-Bucureşti-Sofia; 

• Coridorul Pan-European VII (Fluviul Dunărea) – coridor fluvial, care leagă Portul 

Roterdam de Portul Constanţa, fiind cel mai important traseu navigabil din Uniunea 

Europeană, din perspectivă strategică şi a traficului de mărfuri şi persoane; 

• Coridorul Pan-European IX – coridor intermodal (feroviar şi rutier), care leagă nordul 

Europei (oraşele Helsinki şi Kaliningrad) de porturile Odessa şi Alexandroupolis, via 

Sankt-Petersburg-Moscova-Kiev-Bucureşti. 

 

Toate judeţele din regiunea Sud Muntenia au acces la cel puţin unul dintre aceste 

coridoare pan-europene: Teleorman (coridorul VII), Giurgiu (coridorul IV, VII, IX), Călăraşi 

(IV şi VII), Ialomiţa (IV, VII, IX), Prahova (IV si IX), Arges (IV) si Dambovita (IV). 

Traversată şi de principalele magistrale feroviare ale ţării, regiunea are un real avantaj 

datorită facilitării de către acestea a legăturii cu importante zone şi centre urbane ale ţării şi 

asigurării unui transport rapid. 

In ceea ce priveste accesibilitatea la reteaua de transport aerian, in regiune nu 

funcţionează niciun aeroport civil pentru transport aerian de marfă şi călători, dar aceasta 
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beneficiază de serviciile celui mai mare aeroport internațional din România (aeroportul 

Otopeni), amplasat la minimum 60 km şi maximum 120 km de capitalele judeţelor regiunii. 

Reţeaua hidrografică a regiunii nu permite transportul naval în interiorul acesteia dar la limita 

de sud beneficiază de principală arteră de navigaţie europeană, Dunărea, care asigură şi 

facilitează, prin intermediul porturilor fluviale Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenița 

și Călărași, schimburile comerciale cu ţările europene riverane. 

 
Punctele de trecere ale frontierei din regiunea Sud Muntenia sunt următoarele: 

 

•  Turnu Măgurele (judetul Teleorman) - Nikopol - fluvial; 

• Zimnicea (judetul Teleorman) - Sviştov - fluvial; 

• Giurgiu (judetul Giurgiu) - Ruse - fluvial, rutier si feroviar (podul Prieteniei 

Giurgiu -Ruse); 

•  Oltenita (judetul Călărasi) - Tutrakan - fluvial; 

• Călărasi (judetul Călărasi) - Silistra -fluvial. 

 

6.2. ANALIZA SWOT REGIONALA 

 

PUNCTE TARI 

� Prezenta coridoarelor de transport pan-europene: 5 drumuri europene (E574, 

E81, E70, E85 si E60) si de autostrazile A1 (Bucuresti - Pitesti) si A2 

(Bucuresti – Constanta, aflata partial in exploatare), fluvial Dunarea 

� Existenta in cadrul regiunii a aeroporturilor Bucuresti- Otopeni si Bucuresti-

Baneasa 

� Profil economic diversificat al regiunii: partea de nord a Regiunii (judetele 

Arges, Dimbovita si Prahova) se caracterizeaza printr-un grad ridicat de 

industrializare (Prahova detine locul 1 pe tara in productia industriala); partea 

sudica are un potentialul agricol deosebit de ridicat (71,1% din suprafata totala 

reprezentata de suprafete agricole, din care 80,2% terenuri arabile). 

� Varietatea resurselor naturale (petrol, gaze naturale, carbune, sare, ape minerale, 

terenuri arabile, paduri) 

� Resurse turistice diversificate: statiunile montane de pe Valea Prahovei-masivul 

Bucegi, localitatile turistice si parcurile naturale situate in Muntii Bucegi si 
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Muntii Rasmiresti Craiului, statiunile balneoclimaterice din Subcarpati 

� Existenta unor societati private reprezentative, cu capital strain sau mixt. In 

regiune s-au realizat importante investitii straine directe: Renault – Pitesti, 

Holcim – Campulung Muscel, Samsung COS – Targoviste. 

� Forta de munca flexibila, ieftina, calificata in domenii ca petrochimia, 

constructii de masini, industrie prelucratoare. 

� Retea de asezari dezvoltata echilibrat: 43 de orase (din care 16 municipii), 488 

de comune si 2030 de sate. 

� Existenta a numeroase parcuri industriale: (25% din numarul parcurilor 

industriale din Romania). 

 Pondere mare a IMM-urilor din domeniul serviciilor (75,8%) 

 

 

PUNCTE SLABE 

� Conditii tehnice precare a drumurilor locale, cele mai ridicate ponderi ale drumurilor 

publice modernizate inregistreaza-se in judetele sudice: Teleorman, Ialomita, fiecare 

cu peste 33%. 

� Grad scazut de utilizare a amenajarilor portuare de pe Dunare, scaderea traficului 

generand declinul activitatilor de profil. 

� Declinul industriei traditionale, care suporta, in prezent, impactul sever al procesului 

de tranzitie spre economia de piata, prin inchiderea majoritatii unitatilor industriale 

representative 

� Pondere scazuta a tehnologiilor moderne utilizate in industrie si agricultura 

� Infrastructura de turism invechita, majoritatea structurilor de cazare de doua si trei 

stele precum si a structurilor de agrement fiind construite in perioada anilor 1980. 

� Existenta a numeroase zone monoindustriale: Mizil, Plopeni, Urlati, Valea 

Calugareasca si Campulung Muscel – din  judetele nordice, dar si a unora din judetele 

sudice: Turnu Magurele, Zimnicea, Alexandria, Videle, Giurgiu, Oltenita,  Calarasi, 

Slobozia si Fetesti. 

� Scaderea populatiei active si ocupate. Populatia activa reprezinta 38,2% din populatia 

regiunii, in timp ce populatia ocupata reprezinta 35,4%. Pe domenii de activitate, 

39,4% e ocupata in agricultura, 29,5% in industrie si 31,1% in servicii. 

� Utilitati publice degradate: grad avansat de degradare / subdimensionare a conductelor 
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de apa, densitate scazuta a retelei de alimentare cu gaze. 

� Cresterea ratei emigratiei, indeosebi in randul populatiei tinere 

� Proces accentuat de imbatranire a populatiei.Regiune marcata de industrializarea 

fortata din anii ’60 

� Prezenta unor zone monoindustriale 

� Probleme de mediu afectand apa, aerul si solul 

� Decalaj informational (digital divide), inclusiv in (si intre) cele mai mari orase 

� Dificultati legate de integrarea unei numeroase minoritati a Rromilor (5-6% din 

populatia totala a regiunii, dupa estimarile facute de organizatiile etniei Rrome)  

 

 

OPORTUNITATI 

� Potential ridicat de dezvoltare a turismului, datorita resurselor naturale si culturale 

bogate, precum si datorita cresterii  cererii in domeniul turismului montan, ecologic, 

cultural si balneoclimateric. 

� Cresterea numarului de investitii straine 

� Dezvoltarea antreprenoriatului 

� Extinderea / modernizarea retelei rutiere de transport 

� Dezvoltarea cooperarii cu tarile riverane Dunarii 

� Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru activitatile economice 

� Imbunatatirea calitatii serviciilor turisticeregionale  

� Potential mare pentru turismul montan, rural si ecumenic 

 

AMENINTARI 

� Localizarea investitorilor in anumite areale, concomitent cu neglijarea altora. 

Adancirea discrepantelor dintre zonele dezvoltate din nord si zonele nedezvoltate din 

sud. 

� Lipsa capitalului de sustinere a investitiilor in economie 

� Adancirea dezechilibrului intre cerere si oferta pe piata muncii 

� Mijloace financiare insuficiente pentru dezvoltarea infrastructurii 

� Trend demografic negativ 

� Migrarea fortei de munca de inalta calificare 

� Adancirea dezechilibrului intre comunitatile rurale si cele urbane 
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� Relocalizarea anumitor ramuri industriale datorita cresterilor salariale si aprecierii 

monedei nationale 

� Impactul UE asupra unor ramuri industriale (indeosebi asupra industriei alimentare) 

 

 

7. CONCLUZII 

 

Dezvoltarea și fundamentarea unor strategii care să aibă la bază resursele naturale, 

pretabilitatea solurilor pentru diverse culturi agricole, tradiţiile şi meşteşugurile locale, 

diversitatea peisajelor și accesibilitatea la acestea. 

Elaborarea unor strategii de adaptare pe termen lung la schimbările climatice şi la 

modificările de mediu pentru a minimiza impactul acestora asupra sectoarelor economice şi 

comunităţilor. 

Eficientizarea utilizării resurselor de apă în agricultură în regiunile de câmpie din 

partea de sud a regiunii prin retehnologizarea sistemului de irigaţii, precum şi în adecvarea 

exploataţiilor agricole conform standardelor Politicii Comune Agricole (PAC). 

Promovarea ecoturismului drept formă de turism care reprezintă vizitarea unor arii 

naturale, cu influenţă antropică minimă şi care prezintă un impact negativ redus din punct de 

vedere al fluxului turiştilor şi care asigură avantaje pentru implicarea socio-economică a 

comunităţilor locale. 
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IV. 

 

    STRATEGIEA JUDETEANA 
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1. ASEZARE GEOGRAFICA 

 

1.1. Localizare 

Judeţul Teleorman este situat în partea de sud a ţării, în zona centrală a Câmpiei Române, 

la intersecţia dintre paralela  440 N şi meridianul 250E, teritoriul său fiind încadrat de judeţele 

Argeş şi Dâmboviţa la nord, Giurgiu la est şi Olt la vest. 

 Extremitatea sudică a judeţului este delimitată de fluviul Dunărea, care constituie graniţa 

României cu Bulgaria. Vecinătatea fluviului Dunărea reprezintă unul dintre atuurile judeţului, 

constituind un potenţial vector de dezvoltare, prin oportunităţile de cooperare transfrontalieră 

cu Bulgaria. 

 

1.2. Relieful 

Relieful este definit de două trepte principale, câmpie şi luncă, respectiv Câmpia 

Munteniei de Vest, Lunca Dunării, şi Lunca Oltului, întregul teritoriu prezentând o uşoară 

înclinare către sud-est. Altitudinile cele mai mari sunt de 170m, prezente în partea de Nord. 

Lunca Dunării este treapta cea mai joasă din relieful teritoriului, altitudinea acesteia fiind de 

24m la Turnu Măgurele şi 20m la confluenţa cu Vedea. 

 

1.3.Reţeaua hidrografică 

Este formată din fluviul Dunărea şi afluenţii principali din acest sector: Oltul, Călmăţuiul 

şi Vedea. Judeţul este  traversat de asemenea de râul Teleorman şi de pârâurile Burdea, 

Câinelui, Tinoasa, Nanov şi Târnava.  

 

1.4. Clima 

Clima este temperat-continentală, specifică pentru câmpia sudică, având un potenţial 

caloric ridicat, cu amplitudini mari ale temperaturii aerului, cantităţi reduse de precipitaţii, cu 

regim adeseori torenţial, (în perioada de vară) însoţite de perioade frecvente de secetă. Poziţia 

centrală a câmpiei face ca zona să aibă un climat de tranziţie între partea estică - clima mai 

moderată - şi partea vestică, având climat continental. 
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1.5. Turismul 

Datorită asezării geografice, dar şi a patrimoniului cultural-istoric relativ modest în 

comparaţie cu alte judeţe, potenţialul turistic în Teleorman nu este unul impresionant. În 

judeţul Teleorman se practică cu precădere turismul de tranzit şi cel de agrement. În ceea ce 

priveşte oferta turistică, aceasta se regăseşte concentrată în partea de sud, aici evidenţiindu-se 

zone cu un pitoresc special precum cele de pe malul Dunării, în apropierea lacurilor, precum 

şi în apropierea pădurilor. 

Alte atracţii turistice majore sunt constituite de potenţialul oferit de turismul piscicol şi 

cel de vânătoare. Principalele obiective turistice sunt concentrate în partea sudică, cu 

precădere în apropierea aşezărilor urbane Alexandria, Turnu Măgurele şi Zimnicea. 

Cu toate că specificul cadrului natural al judeţului Teleorman este mai puţin expresiv, 

limitând posibilităţile de dezvoltare a turismului, există câteva zone cu potenţial pentru 

organizarea unor zone de agrement: Lunca Dunării, cu lacul Suhaia şi complexul lacustru din 

zona de confluenţă a râului Vedea cu Dunărea, pădurile de zăvoi din Lunca Oltului, Vedei şi 

Teleormanului, precum şi pădurile de stejar din apropierea municipiului Roşiorii de Vede 

(mai puţin afectate de procesul de despădurire de la nivelul întregului judeţ). 

Judeţul Teleorman dispune de un cadru natural variat, propice dezvoltării turismului 

piscicol si de vânătoare. Obiectivul turistic cu cel mai ridicat potenţial turistic îl constituie 

Cetatea Medievală de la Turnu Măgurele construită pe ruinele cetăţii romane Turris. 

Judeţul Teleorman beneficiază de o promovare turistică neglijată datorată inexistenţei unui 

organism public sau privat dedicat acestei acţiuni şi înregistrează o activitate culturală 

modestă (datorată numărului scăzut de vizitatori). Puternica sezonalitate estivală, datorată în 

mod special lipsei unei oferte concrete pentru lunile de iarnă reprezintă o reală ameninţare 

pentru viitoarea dezvoltare turistică a judeţului. 

 

 

2. STRUCTURA ADMINISTRATIVA  A JUDETULUI TELEORMAN 

 

Din punct de vedere administrativ, judeţul Teleorman este constituit din trei municipii 

(Alexandria, Turnu Măgurele şi Roşiorii de Vede), două oraşe (Zimnicea şi Videle) şi 231 de 

sate, ce reprezintă 97,9% din totalul localităţilor. Din cele 231 de sate, unul aparţine unui oraş. 

Este vorba de satul Cosoaia ce aparţine de oraşul Videle. Componenţa oraşului Videle 

prezintă anumite particularităţi, în sensul că include o serie de cartiere care din punct de 

vedere administrativ sunt integrate în Videle, dar care îşi păstrează caracteristicile unor 
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localităţi rurale, Furculeşti, Fotăchesti, Cartojanca, Tamăşeşti. Pentru acestea nu pot fi 

accesate decât fonduri destinate mediului urban, deşi stadiul lor de dezvoltare socio-

economică este cel corespunzător mediului rural. 

Satele judeţului Teleorman se constituie în 92 de comune. Comuna medie a judeţului 

Teleorman are 2,8 sate în componenţa sa, dar variaţia este destul de mare, mergând de la 1 sat 

pe comună pana la 7 sate /comună. 

În ceea ce priveşte dimensiunea unităţilor administrative din judeţul Teleorman, în afara 

celor 3 oraşe mai mari - Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiori de Vede - cu o populaţie care se 

situează în categoria oraşelor mijlocii, celelalte două oraşe - Zimnicea şi Videle - fac parte din 

categoria oraşelor mici, cu o populaţie de până la 20.000 locuitori. În mediu rural, 51 de 

comune au până în 4.000 de locuitori, 25 au între 4.000 şi 6.000 de locuitori şi numai 7 au 

peste 6.000 de locuitori. Cele mai mari comune sunt: Orbeasca - 8750 locuitori, Peretu - 8430 

locuitori, Mosteni - 7.285 locuitori şi Lunca - 7.076 locuitori. 

Ca repartiţie în teritoriu, oraşele sunt relativ uniform distribuite în interiorul judeţului, 

densitatea lor fiind de 0,8 oraşe pe 1.000/Km2, apropiată de densitatea medie pe ţară (1,1 

oraşe / 1000 Km2). Satele de mărime mijlocie sunt de asemenea uniform repartizate. 

Densitatea satelor în teritoriu este de 4,0 sate /1000 Km2, uşor mai scăzută decât media pe 

ţară (5,6). Aceasta situaţie se explică în parte prin situarea judeţului în zona de câmpie, zonă 

ce se caracterizează prin localităţi mai mari, cu densitate în teritoriu mai redusă. 

Majoritatea comunelor cu un număr mai mare de patru sate se găsesc în jumătatea de 

Nord a judeţului, partea de Sud fiind caracterizată prin comune cu mai puţine sate şi cu o 

populaţie mai mare, aspect caracteristic în general zonei de luncă a Dunării. Se constată o 

concentrare a comunelor cu numărul cea mai mare populaţie în zona mediană a judeţului, în 

timp ce în nord, sud şi parţial în vest comunele sunt de mărime mai mică. 

Totodată, se poate remarca faptul că localităţile au o densitate mai mare în zona 

nordică a judeţului. În lunca Dunării, localităţile sunt mai dispersate, consecinţă a trăsăturilor 

specifice acestei forme de relief. În acelaşi timp, aşezarea localităţilor corespunde direcţiilor 

urmate de cursurile de apă, ceea ce prezintă în acest caz dezavantajul creării unor spaţii 

agricole relativ întinse şi nepopulate.  

Ca tipologie funcţională, oraşul Alexandria - reşedinţă de judeţ, este un municipiu din 

categoria oraşelor mijlocii cu funcţiuni economico-sociale complexe, cu rol de coordonare şi 

armonizarea dezvoltării în teritoriu. Roşiorii de Vede este un municipiu din categoria oraşelor 

mijlocii, nod feroviar, cu funcţiuni industriale şi de servire a localităţilor din nord-vestul 

judeţului. Similar, Turnu Măgurele se încadrează în tipologia oraşelor mijlocii, fiind totodată 
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un centru industrial şi portuar cu rol de servire a localităţilor din sud-vestul judeţului. 

Zimnicea este un port fluvial, cu rol administrativ de importanţă locală, iar Videle păstrează 

apartenenţa la industria petrolieră, prin existenţa unei schelei de extracţie petrolieră.     

  Majoritatea satelor au profil predominant agricol, numai patru sate fiind centre 

extractive (Poeni, Siliştea, Talpa şi Cosmeşti), şi opt sate având profil mixt, agro-industrial 

(Poroschia, Brânceni, Drăgăneşti Vlaşca, Rasmiresti, Nanov, 0lteni, Smârdioasa, Ţigăneşti). 

Principala problemă legată de reţeaua de localităţi este gradul scăzut de urbanizare al 

judeţului. În ceea ce priveşte mediul rural, multe dintre localităţi au o viabilitate scăzută 

cauzată de prezenţa unor elemente critice, precum procesul accentuat de îmbătrânire, numărul 

mic de locuitori, potenţialul economic scăzut şi depopularea masiva.
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2.1. ANALIZA SWOT JUDETEANA 

 

PUNCTE TARI 

Context 
regional 

Dinamică 
economică- 

industrie 
şiagricultură 

Capacitate 
administrativă 

Mediul 
antreprenorial 

Servicii sociale, 
forță de muncă, 

educație 

Potențial 
turistic 

Transport și 
accesabilitate 

Servicii publice 
și mediu 

- accesul la 
Dunăre 
şi frontiera cu 
Bulgaria; 
- soluri fertile, 
potenţial 
agricol; 
- proximitatea 
faţă 
de capitală; 
- potenţial 
piscicol; 
- distribuţia 
teritorială 
uniformă 
a centrelor 
urbane. 

- existenţa unuia 
dintre cele 
mai importante 
combinate 
chimice din ţară; 
- existenţa unui număr 
semnificativ de firme 
în 
domeniul industriei 
de 
textile și confecţii; 
- una dintre firmele 
cele mai 
importante 
producătoare de 
rulmenţi din ţară; 
- forţă de muncă 
calificată 
disponibilă în urma 
disponibilizărilor 
repetate; 
- poziţie strategică 
pentru 
comerţ internaţional, 

- capacitatea de 
management de 
proiecte a 
Consiliului 
Judeţean; 
- număr mare 
de 
proiecte depuse 
pentru finanţare 
din fonduri 
europene; 
- număr ridicat 
al 
strategiilor de 
dezvoltare; 
- valoarea 
proiectelor 
transfrontaliere; 
- asociaţia de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
pentru 
Managementul 
Deșeurilor; 

- creștere 
constantă a 
numărului de 
firme 
între 2005 şi 
2008; 
- scădere a 
numărului de 
firme 
în toate 
sectoarele 
în 2009 
- creștere a 
numărului de 
firme 
în tehnologia 
informaţiei; 
- tradiţie în 
industria 
textilă; 
- desfășurarea 
a 
numeroase 
târguri 

- spaţii 
disponibile 
pentru crearea de 
spaţii de servicii 
sociale; 
- deschiderea 
autorităţilor 
locale 
pentru 
colaborarea 
cu mediul privat 
în 
domeniu; 
- resurse umane 
calificate în 
servicii 
sociale, educaţie 
și 
sănătate; 
- accesul la 
servicii 
sociale diverse 
datorat 
proximităţii 

-
Poziţionarea 
geografică a 
judeţului; 
- existenţa 
unei 
cetăţi 
medievale 
la Turnu 
Măgurele; 
- prezenţa 
unui 
punct de 
traversare a 
Dunării cu 
bacul 
la Zimnicea 
şi 
Turnu 
Măgurele; 
- fondul 
piscicol şi 
cinegetic; 
- cadrul 

- apartenenţa 
la 
coridorul 
paneuropean 
VII prin 
segmentul 
Dunăre; 
- reţea densă 
de 
drumuri 
judeţene 
în zona de 
nord a 
judeţului; 
- reţea de 
drumuri 
naţionale 
prezentă în 
zona 
de sud a 
judeţului, care 
conectează 
majoritatea 
orașelor 

- oraşe uniform 
distribuite – se 
poate mapa 
zona 
de influenţă şi 
acestea pot avea 
impact 
considerabil 
asupra zonelor 
înconjurătoare; 
- proiect în 
implementare 
pentru 
dezvoltarea 
sistemelor de 
alimentare cu 
apă 
şi de epurare în 
cele 5 oraşe 
(etapa 
următoare 
vizează 
zonele rurale); 
- conştientizarea 
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prin 
ieșirea la Dunăre în 
Turnu 
Măgurele și 
Zimnicea; 
- calitatea superioară 
a 
terenurilor agricole; 
- condiţii favorabile 
pentru 
practicarea 
pisciculturii – 
port la Dunăre; 
- implicarea activă a 
autorităţilor publice 
competente în 
derularea 
procesului de 
informare a 
populaţiei în sectorul 
agricol; 
- existenţa unei baze 
furajere propice 
dezvoltării 
sectorului zootehnic; 
- programele de 
regenerare 
a pădurilor; 
- apropierea de 
Bucureşti; 
- prezenţa 
investitorilor 

- asistenţa 
financiară 
primită 
prin ISPA; 
- rata crescută 
de 
asociere pentru 
proiecte de 
dezvoltare 
(reflectată în 
ADIuri, 
GAL-uri). 

și expoziţii 
anuale; 
- existenţa 
terenurilor 
pentru 
investiţii în 
mediul 
urban. 

faţă de 
București; 
- apropierea de 
graniţa cu 
Bulgaria 
și de Dunăre. 

natural 
variat al 
judeţului. 

judeţului. de 
către 
administraţia 
locală a 
importanţei 
problemei 
migraţiei 
tinerilor şi 
iniţierea 
de măsuri în 
acest 
sens – oferirea 
de 
terenuri pentru a 
construi case, 
construirea de 
locuinţe ANL; 
- proiectul 
‘Sistem 
Integrat de 
Management al 
deşeurilor în 
judeţul 
Teleorman’ 
aflat în etapa de 
finalizare; 
- iniţiative 
pentru 
creşterea 
nivelului 
de 
conştientizare a 
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străini la nivelul 
judeţului. 

populaţiei cu 
privire la 
importanţa 
colectării 
selective 
(campania 
‘Ofensiva Verde 
continuă!’). 
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PUNCTE SLABE 

Context 
regional 

Dinamică 
economică- 

industrie 
şiagricultură 

Capacitate 
administrativă 

Mediul 
antreprenorial 

Servicii sociale, 
forță de muncă, 

educație 

Potențial 
turistic 

Transport și 
accesabilitate 

Servicii 
publice 

și mediu 

- lipsa 
potenţialului 
turistic; 
- probleme 
demografice; 
- grad scăzut 
de 
urbanizare; 
- fragmentarea 
terenurilor; 
- 
lipsa/varietatea 
redusă a 
resurselor 
naturale. 

- lipsa forţei de 
muncă cu 
studii superioare 
pentru 
specializări 
punctuale în 
actorii industriali; 
- lipsa materiei 
prime în 
România, implicit 
costuri 
suplimentare cu 
importul; 
- absorbţia unui 
procent 
scăzut a producţiei 
pe 
piaţa din România 
(aprox. 
25%); 
- nivel scăzut al 
cercetăriidezvoltării 
și lipsa 
aplicabilităţii în 
companiile 
private; 
- tehnologii 

- valoarea 
scăzută a 
proiectelor 
depuse 
pentru 
obţinerea 
finanţării 
europene; 
- absenţa 
instrumentelor 
IT de 
management 
public; 
- lipsa 
departamentelor 
de 
pregătire a 
proiectelor în 
primăriile din 
mediul rural; 
- număr redus 
al 
funcţionarilor 
specializaţi în 
realizarea de 
proiecte 
europene; 

- număr scăzut 
de 
firme la 
numărul 
de locuitori; 
- lipsa culturii 
antreprenoriale 
în 
rândul tinerilor 
și 
a persoanelor 
disponibilizate; 
- lipsa 
interesului 
tinerilor de a 
rămâne în 
judeţ; 
- insuficienta 
dezvoltare a 
infrastructurii 
de 
afaceri; 
- insuficienta 
colaborare 
între 
universităţi şi 
IMM-uri; 

- lipsa serviciilor 
private/ONG-
urilor 
acreditate la 
nivelul 
judeţului pentru 
furnizarea de 
servicii 
sociale; 
- natalitatea 
scăzută; 
- infrastructura 
spitalelor 
necorespunzătoare; 
- şomajul cronic; 
- evoluţie negativă 
a 
indicatorilor 
demografici; 
- infrastructura 
serviciilor de 
educaţie și sănătate 
deficitară; 
- slaba inserţie pe 
piaţa muncii a 
persoanelor cu 
handicap și a 

- repartizarea 
inegală a 
unităţilor de 
cazare pe 
teritoriul 
judeţului; 
- 
infrastructura 
turistică 
învechită; 
- promovarea 
insuficientă a 
potenţialului 
turistic, 
cauzată şi 
de lipsa unui 
Oficiu 
judeţean de 
promovare 
turistică; 
- calitatea 
slabă a 
serviciilor 
din 
sectorul 
turistic şi 
a 

- densitate 
scăzută a 
populaţiei în 
zona 
de sud a 
judeţului, 
însoţită 
de reţea de 
drumuri mai 
puţin densă; 
- PATJ 
neactualizat; 
- folosire la 
capacităţi 
minime 
a avantajelor 
locale – 
trecerea 
pe Fluviul 
Dunărea. 

- 
infrastructură 
veche şi în 
stare 
precară - 
staţiile de 
epurare, 
reţelele de 
canalizare şi 
cele de 
distribuţie a 
energiei 
termice; 
- există oraşe 
în care 
mai mult de 
50% din 
populaţie nu 
are 
acces la 
sistemul de 
alimentare cu 
apă; 
- risc de 
inundaţii 
datorită stării 
şanţurilor 
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învechite – 
costuri mari de 
producţie; 
- grad înalt de 
poluare; 
- gradul ridicat de 
fărâmiţare a 
terenurilor; 
- gradul ridicat de 
uzură a 
parcului de maşini 
agricole; 
- sistemul de irigaţii 
precar; 
- spaţiile 
insuficiente de 
depozitare a 
produselor 
agricole; 
- populaţia 
îmbătrânită; 
- efectivul scăzut al 
salariaţilor din 
agricultură; 
- reticenţa crescută 
privind 
asocierile de ferme; 
- nivelul mediu al 
producţiei agricole. 

- baza de 
impozitare 
limitată (nu 
permite 
planificare 
bugetară 
pe termen 
mediu 
sau lung); 
- calitate slabă a 
educaţiei 
universitare de 

specialitate. 

- incapacitatea 
comunităţii de 
a 
folosi pe plan 
local 
inteligenţa 
existentă; 
- existenţa 
unor 
sectoare 
nediversificate; 
- iniţiativa 
antreprenorială 
limitată la 
micii 
întreprinderi 
din 
comerţ. 

persoanelor de 
etnie 
romă; 
- lipsa centrelor de 
sănătate din 
mediul 
rural; 
- discrepanţe 
majore 
între urban și rural 
în 
ceea ce privește 
calitatea 
serviciului 
de educaţie; 
- inexistenţa unei 
infrastructuri 
educaţionale 
adecvate; 
- numărul 
insuficient de 
cadre 
didactice mai ales 
în 
mediul rural; 
- lipsa unui centru 
universitar 
puternic; 
- evoluţie negativă 
a 
indicatorilor 
demografici; 

standardelor 
din 
Romania; 
- lipsa unei 
oferte 
de agrement 
structurate; 
- lipsa de 
încredere cu 
privire la 
valorificarea 
potenţialului 
turistic şi la 
ajutoarele 
financiare 
pentru 
investiţii în 
turism; 
- lipsa unor 
indicatoare 
rutiere şi a 
unor 
semne de 
direcţionare 
către 
principalele 
obiective 
turistice 
din judeţ. 

pentru 
colectarea 
apelor 
pluviale în 
mediul 
rural; 
- generarea 
unei 
cantităţi foarte 
mari 
de deşeuri atât 
în 
mediul urban, 
cât şi 
în cel rural; 
- efectele 
negative 
ale gestionării 
inadecvate a 
deşeurilor 
asupra 
climei, 
biodiversităţii, 
sănătăţii 
locuitorilor 
judeţului, 
peisajului 
urban. 
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- infrastructura 
serviciilor de 
educaţie și sănătate 
deficitară; 
- lipsa unităţilor cu 
profil cultural 
(teatre, etc). 
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OPORTUNITATI 

Context 
regional 

Dinamică 
economică- 

industrie 
şiagricultură 

Capacitate 
administrativă 

Mediul 
antreprenorial 

Servicii sociale, 
forță de muncă, 

educație 

Potențial 
turistic 

Transport și 
accesabilitate 

Servicii publice 
și mediu 

- dezvoltarea 
relaţiilor 
socioeconomice 
cu 
Bulgaria; 
- transformarea 
oraşelor în poli 
de 
dezvoltare 
pentru 
zonele 
adiacente; 
- exploatarea 
potenţialului 
agricol. 

- realizarea unui 
traseu 
comercial activ cu 
Europa 
de Est și spre Orient 
prin 
folosirea fluviului 
Dunărea; 
- diversificarea 
domeniilor 
industriale actuale; 
- atragerea de noi 
investiţii 
în sectorul agro-
industrial; 
- asocierea 
producătorilor 
din agricultură; 
- valorificarea forţei 
de 
muncă active prin 
asigurarea unui 
proces 
continuu de 
informare şi 
dezvoltare 
profesională; 

- dezvoltarea 
administrativă 
a 
centrelor 
urbane, în 
special 
Alexandria, 
pentru a deveni 
centre de 
transfer 
de capacitate; 
- accesarea de 
fonduri 
europene 
pentru reforma 
administrativă; 
- dezvoltarea 
resurselor 
umane 
prin parteneriat 
administrativ și 
transfer de 
knowhow; 
- proiectele și 
parteneriatul 
românobulgar/ 
vecinătatea 

- accesarea de 
finanţări 
nerambursabile; 
- dezvoltarea 
infrastructurii 
de 
afaceri; 
- existenţa de 
forţă 
de muncă 
ieftină 
calificată 
disponibilă. 

- implicarea 
agenţilor 
economici 
în finanţarea 
serviciilor 
sociale și 
ca parteneri în 
proiectele 
sociale; 
- migraţia 
personalului 
calificat 
spre alte 
domenii de 
activitate; 
- accesibilizarea 
spaţiului public 
pentru 
persoanele 
cu handicap; 
- înfiinţarea de 
centre de 
instruire și 
formare 
profesională 
pentru 
persoanele 

- dezvoltarea 
turismului de 
nişă 
(afaceri, 
agrement, 
agroturism); 
- dezvoltarea 
turismului în 
zona 
fluviului 
Dunărea; 
- 
modernizarea 
infrastructurii 
şi 
îmbunătăţirea 
ofertei de 
agrement, 
precum și 
creșterea 
sezonalităţii 
turistice în 
zona 
oraşului 
Zimnicea 
şi a 
municipiului 

- valorificarea 
coridorului 
paneuropean 
și a 
celor două 
porturi 
de la Turnu 
Măgurele și 
Zimnicea 
pentru 
dezvoltarea 
comerţului 
internaţional 
în 
Europa de 
sudest; 
- reabilitarea 
infrastructurii 
rutiere pentru 
a 
crea un culoar 
de 
transport 
dinspre 
zona de vest a 
ţării, pe traseu 
rutier și naval 

- atragerea de 
finanţare 
externă/ 
privată pentru 
modernizarea şi 
dezvoltarea 
serviciului de 
iluminat public 
şi 
nu numai; 
- aplicarea de 
măsuri de 
revitalizare a 
centrelor 
urbane şi 
a judeţului în 
totalitatea sa; 
- dezvoltarea 
strategică a 
sistemului de 
trasport public, 
în 
special a celui 
care 
leagă diferitele 
centre urbane şi 
localităţile 
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- folosirea 
oportunităţilor de 
finanţare pentru 
dezvoltarea 
spaţiului rural; 
- colaborare 
transfrontalieră 
pentru atragerea de 
investiţii; 
- dezvoltarea 
agriculturii 

ecologice. 

cu Bulgaria; - 
dezvoltarea 
parteneriatelor 
regionale; 
- dezvoltarea 
resurselor 
umane 
prin formare 
continuă; 
- utilizarea 
fondurilor 
europene 
pentru 
introducerea 
de sisteme 
informatice în 
administraţia 
publică; 
- dezvoltarea 
abordării 
bazate pe 
politici publice 
și 
planificare 
strategică. 

mature 
cu handicap; 
- dezvoltarea 
unor 
parteneriate de 
colaborare 
transfrontalieră 
cu 
autorităţile 
locale 
din Bulgaria; 
- crearea 
centrelor 
de zi; 
- accesarea de 
fonduri 
structurale 
pentru 
dezvoltarea 
de proiecte în 
domeniul 
infrastructurii 
educaţionale 
universitare – 
POS 
DRU; 
- dezvoltarea de 
proiecte în 
domeniul 
infrastructurii 
educaţionale 
preuniversitare 

Turnu 
Măgurele; 
- promovarea 
festivalurilor 
și a 
activităţilor 
culturale în 
judeţ; 
- 
valorificarea 
lacurilor: 
-amenajarea 
unor 
zone de 
agrement, 
dezvoltarea 
turismului de 
pescuit şi 
vânătoare. 

spre Europa 
de 
Sud-Est. 

rurale. 
- existenţa 
nivelului 
de bază 
(colectare) 
pentru operatori 
economici în 
sectorul 
reciclare și 
valorificare 
deșeuri; 
- reintroducerea 
în 
circuitul 
productiv a 
unor suprafeţe 
considerabile 
de 
teren, odată cu 
eficientizarea şi 
îmbunătăţirea 
procesului de 
colectare şi 
depozitare a 
deşeurilor. 
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POR/POS DRU; 
- transformarea 
bibliotecilor 
publice 
în centre de 
informare, ca 
funcţiune 
secundară; - 
dezvoltarea de 
parteneriate 
între 
mediul de 
cercetare 
și mediul privat 
în 
vederea creșterii 
productivităţii 
economice; 
- dezvoltarea 
invăţământului 
vocaţional 
agricol și 
tehnic. 
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AMENINTARI 

Context 
regional 

Dinamică 
economică- 

industrie 
şiagricultură 

Capacitate 
administrativă 

Mediul 
antreprenorial 

Servicii sociale, 
forță de muncă, 

educație 

Potențial 
turistic 

Transport și 
accesabilitate 

Servicii publice 
și mediu 

 
 
- migraţia 
populaţiei; 
- procesul de 
îmbătrânire a 
populaţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- creșterea numărului 
angajaţilor 
disponibilizaţi, ca 
urmare a 
automatizării 
procesului de 
producţie; 
- expunerea la pieţele 
globale; 
- migraţia tinerilor; 
- concurenţa crescută 
a 
produselor de 
import; 
- lipsa valorificării şi 
promovării 
produselor 
agricole tradiţionale; 
- lacunele legislative 
şi 
administrative 
privind 
asocierea fermierilor; 
- schimbările 
climatice; 
- scăderea forţei de 
muncă 

- migraţia 
investitorilor 
către 
judeţe vecine 
cu o 
mai bună 
strategie 
antreprenorială; 
- lipsa 
strategiilor 
multisectoriale 
în 
contextul 
descentralizării 
serviciilor 
publice; 
- îmbătrânirea 
populaţiei ce 
conduce la 
migraţia 
tinerilor 
experţi; 
- calitatea slabă 
a 
proiectelor 
europene; 
- calitatea slabă 

- închidere a 
companiilor 
mici 
datorită 
climatului 
economico - 
financiar; 
- 
nediversificarea 
bazei 
economice. 

- creșterea 
migraţiei 
de muncă; 
- scăderea 
veniturilor 
locuitorilor cu 
efect 
asupra accesului 
la 
educaţie, la 
serviciile sociale 
și 
de sănătate; 
- pierderea 
oportunităţilor 
de 
finanţare 
europeană din 
cauza slabei 
capacităţi de 
management de 
proiect a 
instituţiilor 
sociale 
beneficiare; 
- creșterea 
deficitului de 

- concurenţa 
turistică a 
judeţelor 
vecine; 
- utilizarea 
ineficientă a 
unor 
fonduri 
destinate 
dezvoltării 
turismului 
local; 
- exodul 
forţei de 
muncă şi 
fluctuaţia 
personalului 
din 
sectorul 
turistic; 
- starea 
precară a 
drumurilor 
din 
judeţ; 
- costul 
ridicat al 

- întârzierea 
reabilitării 
unor 
rute 
importante 
în interiorul 
judeţului 
datorită 
lipsei de 
finanţări 
(de ex. DN 
Alexandria - 
Turnu 
Măgurele); 
- legislaţia 
complexă, 
care 
face ca timpul 
de 
implementare 
a 
proiectelor de 
reabilitare a 
drumurilor să 
fie 
îndelungat. 

- terenuri 
scoase 
din circuitul 
agricol 
datorită proastei 
utilizări a 
acestora; 
- risc de 
inundaţii 
datorită stării 
şanţurilor 
pentru 
colectarea 
apelor 
pluviale în 
mediul 
rural; 
- încălzirea în 
mediul rural se 
face 
pe bază de 
combustibili 
solizi 
care emană 
cantităţi mari de 
pulberi 
poluante; 



S.D.L. MOSTENI 2014-2020 

  

41 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ocupate în 
agricultură. 

a resursei 
umane din 
administraţie; 
- lipsa de 
motivare a 
funcţionarilor 
publici; 
- pierderea 
oportunităţilor 
de finanţare în 
favoarea altor 
judeţe din 
regiune. 

forţa 
de muncă 
datorită 
apropierii de 
București 
(navetism); 
- abandonul 
școlar din cauza 
accesibilităţii 
reduse la 
serviciile 
de învăţământ; 
- lipsa fondurilor 
pentru susţinerea 
operaţiunilor din 
centrele sociale; 
- lipsa cadrelor 
medicale de 
calitate; 
- salarizarea 
redusă 
din domeniul 
cultural 
- pierderea 
knowhow- 
ului judeţean 
în domeniul 
învăţământului 
de tip agricol. 

investiţiilor 
pentru 
o 
infrastructură 
turistică de 
calitate; 
- exploatarea 
în 
mică măsură 
a 
potenţialului 
turistic, 
implicarea 
redusa a 
agenţiilor 
de turism in 
promovarea 
potenţialului 
turistic; 
- colaborarea 
defectuoasă 
a 
factorilor 
decizionali 
din 
sectorul 
turistic; 
- 
incapacitatea 
de 
a demara un 
proces masiv 

- creșterea 
nivelului 
de poluare 
industrială; 
- extinderea 
suprafeţelor cu 
depozite de 
deșeuri 
neconforme. 
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de creştere a 
standardelor 
de cazare şi a 
calităţii 
serviciilor 
din sectorul 
turistic. 
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3. CONCLUZII 

 

Coordonatele geografice, specificul regional şi structura administrativă imprimă 

judeţului Teleorman o serie de trăsături importante care contribuie la formarea unor impresii 

preliminare asupra posibilităţilor şi direcţiilor viitoare de dezvoltare. 

Din punct de vedere spaţial, pot fi evidenţiate două zone de interes major pentru judeţ: 

municipiul Bucureşti şi graniţa cu Bulgaria. Relieful este constituit din două trepte principale, 

câmpie şi luncă, cu o altitudine joasă şi peisaje naturale lipsite de potenţial turistic. Analiza 

structurii administrative relevă predominanţa localităţilor rurale şi distribuţia relativ uniformă 

a localităţilor urbane în interiorul judeţului. 

Elementele esenţiale care derivă din imaginea de ansamblu asupra judeţului Teleorman 

cu importanţă semnificativă pentru conturarea potenţialului de dezvoltare a judeţului pot fi 

prezentate sintetic astfel: 

• caracteristicile reliefului nu permit dezvoltarea turismului decât sub forma 

creării unor baze de agrement (cu profil preponderent piscicol); 

• având un grad ridicat de fertilitate, solurile permit practicarea la scară largă a 

agriculturii; climatul temperat este de asemenea propice activităţilor agricole; 

• apropierea faţă de capitală poate fi benefică prin prisma sporirii gradului de 

atractivitate pentru investitori; 

• situarea în zona de graniţă permite dezvoltarea unor relaţii socio-economice cu 

Bulgaria. 
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V. 

    STRATEGIA LOCALA 

 

 

 

 

1. INTRODUCERE 

 

Comuna Mosteni  este formata dintr-o singura subdiviziune teritoriala: 

• Satul Mosteni 

 

1.1. Asezare geografica 

Comuna Mosteni se afla situata in partea de nord - est a judetului Teleorman, de o 

parte si de alta a paraului Calnistea strabatuta in partea de est de soseaua Giurgiu - Pitesti. 

 

  Vecinii localităţii sunt:  

o la nord        :         Comuna Blejesti, Orasul Videle 

o la sud          :         Comuna Botoroaga 

o la vest         :         Comuna Frasinet 

o la est           :         Comuna Crevenicu 
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2. DATE GENERALE 

 

2.1. Populatie 

Comuna Mosteni are o populatie de 1500 locuitori, dupa ultimele date statistice, o 

populatie ce se ocupa in marea majoritate cu agricultura. 

Populatia este in mare parte saraca, neavand o economie bazata pe mica industrie sau 

prestari servicii.  

Veniturile realizate sunt din cresterea animalelor, vanzarea cerealelor realizate in anii 

agricoli din ce in ce mai saraci. 

2.2.Venituri 

Veniturile sunt din ce in ce mai putine, oamenii in ultima perioada si-au arendat 

terenurile agricole la diferite societati comerciale de pe raza comunei, deoarece nu mai pot sa-

si lucreze terenurile cu propriile mijloace. O parte a populatiei, mai ales tinerii, sunt plecati de 

pe raza comunei, o mare parte din populatie nu lucreaza.  

2.3 Suprafata 

Suprafata comunei este de 2.853,39 ha, din care intravilan 164,76 ha si extravilan 

2.688,63 ha. 

S U P R A F A T A

6%

94%

INTRAVILAN

EXTRAVILAN

 

2.4. Alimentarea cu apa 

Alimentarea cu apa a locuitorilor se face din fantanile proprii, neexistand retea de 

alimentare cu apa de la nivelul comunei. 
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2.5. Cai de acces  

Comunei Mosteni este strabatuta de DJ 503. 

 

3. COMPONENTA COMUNEI 

Structura comunei este urmatoarea: 

 

� Sate 

• Satul Mosteni 

� Numar locuitori  1.500 

� Unitati de invatamant 

• Scoli  

� Scoala Gimnaziala Mosteni 

• Gradinite 

• Gradinita cu program normal Mosteni 

� Dispensare umane 

• Pe raza comunei exista un dispensar uman 

� Dispensare veterinare 

• Pe raza comunei exista un dispensar veterinar 

� Biserci 

• Pe raza comunei exista o biserica crestin-ortodoxa 

� Biblioteci 

• Biblioteca Comunala Mosteni 

� Terenuri de sport 

• Pe raza comunei exista un teren de sport 

� Farmacii  

• Pe raza comunei exista Farmacia Felicia 

� Societati comerciale 

• Pe raza comunei exista intreprinzatori grupati sub diverse forme: 

� societati comerciale; 

� intreprinderi individuale; 

� persoane fizice autorizate; 

� asociatii; 
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4.  PREMISE NATURALE  

 

4.1. Relieful 

Teritoriul comunei Moşteni este brăzdat de două văi principale, şi anume: Valea 

Călăreşti şi Valea Cîlniştei, formând cu Valea Bujorului (în hotar cu teritoriul comunei 

Frăsinet şi Valea Glavacioc) trei subdiviziuni ale Câmpiei Neajlovului. 

Subdiviziunea cuprinsă între Valea Călăreştilor şi Valea Glavaciocului, în care este 

cuprinsă comuna Moşteni, este perfect plană, uniformitatea subdiviziunii fiind întreruptă 

doar de o singură vale secundară ce se formează pe teritoriu în hotar cu satul Răduleşti în 

partea de Est, cu direcţia de scurgere spre Sud. 

Pârâul Cîlniştea împarte comuna în două părţi, şi anume: Moşteanca, pe partea stângă 

şi Deleanca, pe partea dreaptă. Pârâul are un debit foarte mic. În timpul verii abia 

şerpuieşte un firicel de apă alimentat de izvoare de coastă. 

Lunca pârâului are lăţimea mică, de 30 – 40 m, iar din cauza cursului lent formează 

porţiuni cu ape stagnante, care duc la înmlăştinire şi lăcoviştire. 

 

4.2. Clima 

Teritoriul comunei Mosteni se incadreaza in clima temperat-continentala de campie cu 

veri calduroase, precipitatii reduse sub forme de averse, cu viscole mai rare in timpul 

iernii.  Suprafata  pe care o ocupa comuna si incadrarea in Campia Romana explica clima 

mai secetoasa din ultima perioada, incadrandu-se in influenta climei mediteraneene de la 

sudul tarii noastre. 

Amplitudinea termica are o valoare medie de 23 de grade, iar in luna ianuarie( cea mai 

racoroasa) coborand sub -2 grade C. Extremele termice urca vara peste 41 de grade C si 

scad iarna in jur de – 25 grade C. 

In ultimii ani au aparut dereglari climaterice, cu schimbari bruste de temperatura in 

timpul iernii, cat si al verii, de la cald la frig si invers. 

 

4.3. Reteaua hidrografica 

Reteaua hidrografica este reprezentata de raul Calniste. 
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5. ANALIZA SWOT LOCALA 

 

ANALIZA SWOT 

Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce 

priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 

administrativa haotica, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse 

pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale 

functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru coerent si cand exista o 

coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategica (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a comunitatii pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au 

fost urmatoarele:  

• realizarea unei analize preliminare; 

• stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii; 

• analiza sectoriala a domeniilor strategice principale;   

• articularea documentului strategic. 

 

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea 

comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului. 

Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la 

nivelul administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, 

capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii.
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1. AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Teren arabil; 
� Dezvoltarea activitatii 
zootehnice in comuna prin 
existenta conditiilor si traditiei 
pentru cresterea animalelor in 
gospodarii; 
� Predomina culturile de 
grau, precum si floarea soarelui, 
porumb si plante tehnice; 
� Pesticidele si 
ingrasamintele se folosesc in 
cantitati foarte mici. 
 
 

� Utilarea tehnica este 
precara in sectoarele din 
agricultura; 
� Sistemul de colectare, 

prelucrare si valorificare 
superioara a produselor specifice 
se face in cantitati mici; 
� Sistemul de irigatii 

lipseste in zona; 
� Fondurile financiare 

insuficiente pentru modernizarea 
si popularea infrastructurii 
zootehnice; 
� Serviciile de consultanta 

se confrunta cu numarul scazut 
de specialisti; 
� Proprietari de teren 
agricol cu parcele mici, de 
cateva ha, sunt in numar foarte 
mare; 
� Centre de insamantare 
artificiala sunt inexistente in 
comuna; 

� Existenta cadrului legislativ pentru 
intemeierea si dezvoltarea exploatarilor 
agricole; 
� Accesarea Fondului European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala si 
Fondului European pentru Pescuit pentru 
proiectele de investitii realizate dupa 1 
ianuarie 2007, pentru finantarea 
agriculturii si dezvoltarii rurale si 
pisciculturii; 
� Aprobarea Programului National – 
Cadru de Restructurare si Modernizare a 
unor unitati de profil zootehnic si din 
industria alimentara; 
� Existenta Planului National 
Strategic pentru Dezvoltare Rurala; 
� Sprijinul oferit de Oficiul Judetean 
pentru Consultanta Agricola din judetul 
Teleorman cu privire la accesarea 
fondurilor europene. 

� Odata cu intrarea in UE a 
crescut si numarul de concurenti 
pentru produsele agroalimentare; 
� Cadrul legislativ instabil; 
� Absenta unui cadru legal 
pentru protejarea productiei 
agricole interne; 
� Informare deficitara cu 
privire la normele europene a 
producatorilor; 
� Cunostinte sumare legate 
de elaborarea si implementarea 
proiectelor finantate din Fonduri 
Structurale, Fonduri de 
Coeziune, FEADR si FEP; 
� Resurse financiare reduse 
pentru finantarea si co-finantarea 
proiectelor finantate prin Fonduri 
Structurale, Fonduri de 
Coeziune, FEADR si FEP; 
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2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Gospodariile 
racordate la reteaua 
electrica in procent de 
100%; 
� Existenta 
infrastructurii de telefonie 
mobila 100%  in comuna,   
cablu TV in procent de 
100%, precum si a 
internetului in poportie de 
100%; 
� Orase importante 
apropiate – Videle, 
Bucuresti, Alexandria; 
 

� Inexistenta sistemului 
de alimentare cu gaz metan; 
� Infrastructura de 
transport slab dezvoltata; 
� Interesul scazut al 
agentilor economici in 
protectia mediului 
inconjurator; 
� Colectarea 
neselectionata a deseurilor, in 
vederea reciclarii, refolosirii, 
recuperarii sau valorificarii lor; 

� Modernizarea drumurilor comunale si a 
ulitelor satesti; 

� Reabilitare rigole si podete; 
� Modernizarea sistemului rutier; 
� Realizarea retelei de canalizare si a statiei de 

epurare a apelor reziduale; 
� Realizarea retelei de alimentare cu apa; 
� Realizarea retelei de alimentare cu gaz; 
� Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat 

public in comuna; 
� Dotari pentru interventii in caz de situatii de 

urgenta (autospeciala PSI, buldo-excavator, 
vola, tractor cu remorca...etc.). 

� Lucrari de cadastru imobiliar intravilan, 
extravilan si reactualizare PUG; 

� Realizare parc comunal; 
� Infintare targ saptamanal; 
� Modernizare sediu primarie; 
� Modernizare dispensar uman; 
� Dotari ale administratiei locale; 
� Construirea unui complex social cu camin 

azil, pentru batranii comunei si dotarea 
acestuia cu mobilier; 

� Montarea unui post de transformare electrica 
modern; 

� Lucrari de regularizare, decolmatare, 
consolidare si aparari de maluri a albiilor 
raului; 

� Dotarea cu utilaje pentru serviciul de 
gospodarire comunala si salubritate; 

� Cunostinte sumare legate 
de elaborarea si implementarea 
proiectelor; 
� Normele europene de 
mediu in randul IMM nu prea se 
cunosc; 
� Resurse financiare 
insuficiente pentru finantarea si 
co-finantarea proiectelor finantate 
prin Fonduri Structurale, Fonduri 
de Coeziune, FEADR si FEP; 
� Cunostinte insuficiente 
legate de elaborarea si 
implementarea proiectelor 
finantate din Fonduri Structurale, 
Fonduri de Coeziune, FEADR si 
FEP, pentru proiecte de 
infrastructura si mediu; 
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� Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si 
recreere pentru copii comunei; 
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3. ECONOMIC 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Materii prime existente pentru 
industria alimentara: grau, porumb si 
florea soarelui; 
� Existenta potentialului pentru 
obtinerea produselor ecologice; 
� Sustinerea serviciului 
centrului de consultanta in comuna; 
� Preocuparea pentru 
introducerea tehnologiilor noi si 
pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare; 
 

� Folosirea unor 
tehnologii vechi, cu 
productivitate si eficienta 
economica scazuta; 
� Resurse financiare 
la nivel local insuficiente 
pentru 
sustinerea/promovarea 
unor investitii; 
� Absenta 
implementarii sistemului 
de calitate in cadrul 
proceselor de productie si a 
produselor; 
� Lipsa canalelor de 
colectare a produselor 
agricole; 
� Informarea succinta 
cu privire la normele 
europene; 

� Punerea la dispozitie de terenuri 
si spatii din comuna care pot fi  folosite 
pentru dezvoltari antreprenoriale; 
� Programe guvernamentale pentru 
incurajarea initiativelor locale, in special 
in domeniul dezvoltarii zootehniei si a 
infrastructurii aferente; 
� Existenta resurselor locale, cum 
ar fi suprafete de padure si produse 
conexe ale acestora care pot fi 
valorificate la potentialul maxim al lor; 
� Programe nationale de sprijinire 
a IMM ; 
� Posibilitatea accesarii creditelor 
cu dobanda subventionata pentru crearea 
de noi locuri de munca in mediul rural; 
� Asistenta financiara din partea 
Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin 
Fonduri Structurale, Fonduri de 
Coeziune, FEADR si FEP; 

� Oferte de creditare greu 
accesibile (garantii mari) pentru IMM-
uri; 
� Datorita infrastructurii sociale 
neadecvate, raportate la potentialul 
comunei investitorii au un interes 
scazut pentru inceperea afacerilor in 
comuna; 
� Legislatia in continua 
schimbare; 
� Nivelul scazut al taxelor si 
impozitelor locale; 
� Rata ridicata a dobanzii la 
credite; 
� Cresterea ponderii muncii la 
negru, cu efecte negative asupra pietei 
muncii, economiei locale si asistentei 
sociale in perspectiva; 
� Numarul in scadere a populatiei 
active; 
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4. TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 
� Existenta unei biserici 
crestin-ortodoxe care detine 
obiective culturale religioase.  
 

� Resurse financiare 
insuficiente pentru investitiile 
autohtone; 
� Preocuparea populatiei si a 
autoritatilor locale pentru 
conservarea mediului nu este la 
nivel ridicat; 
� Promovarea insuficienta a 
comunei pentru cresterea numarului 
de turisti pe teritoriul acesteia; 

� Incurajarea unor noi forme 
de turism (religios, rural, ecologic); 
� Construirea unui complex 
turistic si de agrement in Comuna 
Mosteni. 
 

� Reactia redusa a mediului 
local la schimbarile si provocarile 
zilelor noastre, conducand la 
scaderea competitivitatii teritoriului 
comunei, in favoarea altor teritorii, 
considerate mai interesante de catre 
turisti si investitorii in turism; 
� Tranzitul turistic catre alte 
regiuni; 
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5. EDUCATIE SI CULTURA 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Existenta unei scoli   
            gimaziale; 
� Existenta unei gradinite; 
� Existenta unei biblioteci. 
 

� Scaderea demografica a 
populatiei va conduce la micsorarea 
populatiei scolarizate in 
invatamantul primar si gimnazial; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Modernizarea scolilor si 
gradinitelor; 

� Dotarea cu mobilier a scolilor si 
a gradinitelor; 

� Amenajarea si dotarea unui 
centru de joaca pentru copii 
comunei; 
� Modernizarea si dotarea 
corespunzatoare a  caminului 
cultural; 
� Politici de stimulare a ocuparii 
posturilor vacante pentru cadrele 
didactice si a mentinerii cadrelor 
calificate; 
� Existenta unor programe 
comunitare si nationale de asigurare 
a accesului la educatie pentru 
populatiile dezavantajate; 

� Restrangerea activitatii 
scolii generale din comuna, cu 
impact asupra scaderii gradului de 
instruire scolara; 
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6. RESURSE UMANE- PIATA MUNCII 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITATI AMENINTARI 

� Autoritatiile publice locale 
dotate cu retea de calculatoare, 
internet si servicii gestionate cu 
sistem IT; 
� Specialisti in domenii 
variate de activitate; 

� Locuitorii zonei au o 
capacitate financiara relativ scazuta; 
� Adaptarea mai lenta a 
populatiei rurale mature si varstnice  
la schimbarile si provocarile lumii 
actuale, in general, si la fenomenul 
mobilitatii si reconversiei 
profesionale, in special; 
� Migrarea persoanelor tinere 
spre mediul urban si strainatate, mai 
cu seama a celor cu pregatire 
profesionala inalta; 
 
 
 
 
 
 

� Grad relativ redus de 
inadaptare sociala a locuitorilor 
comunei; 
� Exemple de succes ale unor 
localnici cu initiativa; 
� Existenta Strategiei 
Nationale Antisaracie; 
� Posibilitatea accesarii unor 
programe de finantare 
guvernamentale pentru reconversie 
profesionala si crearea de noi locuri 
de munca pentru someri; 
� Fondurile comunitare puse 
la dispozitie in domeniul social; 

� Cresterea ponderii muncii la 
negru, cu efecte negative asupra 
pietei muncii, economiei locale si 
asistentei sociale in perspectiva; 

� Iesirea persoanelor calificate 
din viata activa, ceea ce duce la 
micsorarea numarului acestora; 

� Majorarea numarului 
somerilor in randul tinerilor 
absolventi; 

� Estomparea traditiilor locale, 
o data cu trecerea timpului. 
 

 
 
 
 
 
 



S.D.L. MOSTENI 2014-2020 

  

56 

  

VI. 

DIAGNOZA  STARII DE FAPT 

 

Analiza situatiei curente pentru  comuna Mosteni  se va face pe 6 domenii prioritare, 

care sunt cuprinse in prioritatile operationale la nivel national. 

Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii, dupa 

cum urmeaza: 

DOMENII CATEGORII 

� Agricultura 

� Productia vegetala 

� Pomicultura, viticultura, 

legumicultura 

1) Agricultura si dezvoltare rurala 

� Zootehnia 

� Infrastructura de transport 

� Infrastructura de utilitati 

� Sanatate 

2) Infrastructura si Mediu 

� Mediu 

3) Economic � Economic 

4) Turism � Turism 

� Invatamant 5) Educatie si cultura 

� Cultura 

6) Resurse Umane � Populatia 
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1. Agricultura si dezvoltare rurala 

 

1.1 Agricultura  

Conditiile geografice si climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat 

locuitorii sa practice o serie de activitati predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor si 

cresterea animalelor. 

Conform datelor publicate de Directia Judeteana de Statistica Teleorman la 

Recensamantul general agricol din 2010, comuna Mosteni dispune de urmatoarea suprafata 

agricola: 

 

CATEGORIA 
SUPRAFATA 

HA (anul 2010) 

• Teren arabil � 2.335,66 

• Gradini familiale �     36,83 

• Pasuni si fanete �    324,27 

• Culturi permanente �      18,90 

 

 

S U P R A F A T A  A G R I C O L A  U T I L I Z A T A  H A  2 0 1 3

0,70%11,94%
1,36%

86,01%

Teren arabil

Gradini familiale

Pasuni si fanete

Culturi permanente
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1.2. Productia vegetala 

Comuna Mosteni este situata intr-o zona de campie, ceea ce favorizeaza prezenta 

culturilor: grau, porumb, floarea soarelui si plante tehnice. 

 

CULTURA 

SUPRAFETE 

CULTIVATE 

ANUL 2013 (HA) 

CANTITATEA DE PRODUS 

OBTINUTA LA HECTAR (KG) anul 

2013 

• GRAU 1229 2800 

• PORUMB 331 2700 

• FLOAREA SOARELUI 424 2000 

• ORZ 189 3000 

• ORZOAICA 150 3000 

 

 

         

S U P R A F E T E  C U L T I V A T E  A N U L  2 0 1 3 ( H A )

54%

14%

18%

8%
6%

GRAU

PORUMB

FLOAREA SOARELUI

ORZ

ORZOAICA
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C A N T I T A T E A  D E  P R O D U S  O B T I N U T A                                        
L A  H E C T A R ( 2 0 1 3 )

20,74%

20,00%

14,81%

22,22%

22,22%

GRAU

PORUMB

FLOAREA SOARELUI

ORZ

ORZOAICA

 

 

 

1.3. Pomicultura, viticultura, legumicultura 

In comuna Mosteni,  zona viticola este reprezenata prin soiuri hibride, pomicultura 

este compusa din: meri, peri, visini, caisi, pruni, iar legumicultura este compusa din: rosii, 

ardei, castraveti, ceapa, varza, vinete, dovlecei, cultivate in gospodarii pentru consumul 

propriu. 

 

1.4. Zootehnia 

Efectivul de animale pe categorii din comuna Mosteni se prezinta astfel:  

 

CATEGORIA NUMAR (ANUL 2013) 

• Pasari 7.000 

• Bovine 160 

• Ovine 400 

• Caprine 100 

• Porcine 1650 

• Cabaline 100 

• Familii de albine 200 
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E F E C T I V U L  D E  A N I M A L E  ( A N U L  2 0 1 3 )

72,84%

1,66%

17,17%
1,04%

1,04%

4,16%

2,08%

Pasari

Bovine

Ovine

Caprine

Porcine

Cabaline

Familii de albine

 

2. Infrastructura si Mediu 

2.1. Infrastructura de transport 

Principalele cai de acces in comuna:  

• Drumul Judetean 503 

Comuna Mosteni se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce ii 

sporeste potentialul:   

� Bucuresti 80 km; 

� Videle 10 km. 

2.2. Infrastructura de utilitati  

 Comuna Mosteni dispune de o serie de retele si echipamente tehnico-edilitare 

caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului.  

• Electricitate - gospodariile, institutiile si societatile comerciale sunt racordate 

in procent de 100% la reteaua de distributie a energiei electrice.  

Alimentarea cu energie electrica a comunei se face cu o retea de distributie de 

medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110 KV. 

Reteaua de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si 

iluminatului public, este racordata la posturi de tip aerian. Retelele electrice 

sunt pe stalpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se 

realizeaza cu lampi cu vapori de mercur. 

• Gaz – in prezent locuitorii comunei nu beneficiaza de reteaua de alimentare cu 

gaz metan. Energia termica si prepararea apei calde menajere se realizeaza in 

locuintele individuale prin sistemele de incalzire utilizand combustibil solid. 

Consiliul local are in plan pentru perioada 2014 - 2020 realizarea acesteia. 
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• Canalizare – comuna nu dispune  de o retea de canalizare, urmarindu-se 

realizarea ei pe perioada 2014 – 2020.   

• Apa potabila – nu exista retea de apa potabila in localitate, urmarindu-se 

reabilitarea ei, in perioada imediat urmatoare. 

• Drum – Drumurile comunale nu sunt asfaltate in totalitate, fiind necesara 

modernizarea si extinderea  lor in perioada 2014 – 2020.  

• Infrastructura de telecomunicatii din comuna Mosteni este bine dezvoltata. In 

ultimii 5 ani domeniul telecomunicatiilor a cunoscut un ritm accelerat de 

dezvoltare, aspect care se datoreaza in principal aparitiei si promovarii unor 

produse si servicii noi si a diversificarii celor existente. Cea mai mare rata de 

dezvoltare s-a inregistrat in domeniul serviciilor de internet si al telefoniei 

mobile. Cu toate acestea, potentialul in domeniul telecomunicatiilor este inca 

departe de a fi epuizat. 

• Telefonie fixa – acopera in procent de 100% teritoriul comunei  Mosteni. 

• TV -  100% din locuitorii comunei Mosteni sunt racordati la retele de distributie 

televiziune. 

• Internet –gospodariile dispun de acces la internet, acesta fiind disponibil pentru 

100%, din gospodariile comunei; 

• Telefonie mobila -  exista acoperire datorita instalarii de turnuri si antene pentru 

toti furnizorii de telefonie mobila. 100% din locuitorii comunei o folosesc. 

 

Pentru protejarea cetatenilor in cazul situatilor de urgenta, cum ar fi: inundatii, 

incendii, secete, inzapeziri, administratia publica locala va incheia parteneriate cu 

administratiile publice locale invecinate pentru achizitionarea de: autospeciala PSI pentru 

Centrul Zonal de Interventie Rapida. 

In prezent, comuna Mosteni are in proiect pe anii 2014-2020 proiecte de dezvoltare 

durabila a comunei. 

 

2.3. Sanatate 

Asigurarea serviciilor medicale in comuna Mosteni se face de catre un dispensar 

uman. 

 

 

 



S.D.L. MOSTENI 2014-2020 

  

62 

  

2.4. Mediu 

In comuna Mosteni nu exista factori industriali care contribuie la poluarea mediului 

inconjurator al comunei. 

Inchiderea platformelor de gunoi, dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire 

comunala si salubritate si organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de 

depozitare temporara si transportul deseurilor fac parte din viziunea administratiei in urmatorii 

ani pentru dezvoltarea durabila a comunei. 

 

3. Economic 

Functia economica agricola se materializeaza in comuna prin productia agricola 

vegetala si productia animaliera, in conditiile unei dezvoltari reduse a prelucrarii primare a 

acestor produse, acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului 

populatiei locale, si mai putin pentru valorificari pe piata libera. 

Lipsa unei agrotehnici avansate din gospodariile taranesti, practicate pe loturi mici de 

teren, constituie impedimente privind ridicarea productiei agricole si animaliere din cadrul 

comunei. 

De asemenea, vor trebui solutionate greutatile pe care le intampina populatia in 

valorificarea pe piata libera a produselor agricole in principalele centre de desfacere din zona, 

situate la distante apreciabile de comuna Mosteni. 

Mica industrie este reprezentata in comuna de catre societati comerciale grupate pe 

diverse domenii: agricultura, comert, cresterea animalelor, etc. 

NR. 

CRT. 
DENUMIRE 

DOMENIU DE 

ACTIVITATE 

1.  SC BIRTUL RADULUI SRL COMERT 

2.  SC BLAUTEIL WANDERER AGRICULTURA 

3.  SC CEZAR PROD COM SRL COMERT 

4.  PFA ROMAN GEORGETA COMERT 

5.  PFA ROMAN ION AGRICULTURA 

6.  II GOGOLAN GEORGE AGRICULTURA 

7.  II CIOCANEL BARBU AGRICULTURA 

8.  SC AGROMAR FRASINET SRL AGRICULTURA 

9.  ACA MOSTENI-TR CRESTEREA ANIMALELOR 
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4. Turism 

Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la nivelul zonei 

exista posibilitati multiple de a se investi in turism.  

Cadrul natural cu valoare deosebita favorizeaza dezvoltarea turismului de agrement 

(pescuit, inot). De asemenea se poate dezvolta si agroturismul. Se doreste construirea unui 

complex turistic si de agrement in comuna, in perioada 2014-2020. 

 

5. Educatie si cultura 

5.1. Invatamant 

In comuna functioneaza o scoala gimnaziala, si o gradinita. Unitatile de invatamant isi 

desfasoara activitatea in cladiri proprii, fiind necesara dotarea corespunzatoare, cat si 

modernizarea lor, amenajarea si dotarea centrelor de joaca si recreere  pentru copiii 

comunei. 

 

5.2. Cultura 

 Spiritualitatea crestina din comuna este reprezentata printr-o biserica  crestin-ortodoxa. 

 Aici functioneaza si o biblioteca ce poate facilita accesul la documentele altor 

biblioteci prin imprumut interbibliotecar.  

 

5.3. Alte institutii importante din comuna Mosteni: 

� Post Politie 

 

6. Resurse Umane 

 

Populatie 2013 • Copii (prescolari si scolari) 170 

• Populatie activa 470 

• Pensionari 800 
Total 

1.500 

din care: 

• Populatie inactiva 60 
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6.1. Populatia 

P O P U L A T I A  2 0 1 3

11,33%

31,33%
53,33%

4,00%

Copii

Populatie activa

Pensionari
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VII.   

 

 DIAGNOZA SI PROGNOZA 

 

Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce 

priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 

administrativa haotica, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse 

pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale 

functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru coerent si cand exista o 

coordonare la nivel strategic. 

Procesul de planificare strategica (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de 

dezvoltare a comunitatii pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au 

fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii 

strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea 

documentului strategic. 

Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea 

comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului. 

Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la 

nivelul administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, 

capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii. 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv: 

Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats 

(riscuri). 

 

 Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor 

de dezvoltare a comunei Mosteni, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile 

si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare 

regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020.  

 

 Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul 

cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si 

din directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are niciun 

control. Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, 

produsele cheie si pietele strategice. 
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 Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de 

prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In urma 

acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul si in ce conditii. 

 Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" 

ale comunei. 

 Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. 

 Intrebari cheie care indruma analiza strategica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CE PUTEM FACE? 
(Punctele forte si punctele slabe) 

 

CE AM PUTEA FACE 
(Oportunitati si amenintari) 

 

STRATEGIE 

CE TREBUIE SA NE 
PREOCUPE? 

 

CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTARILE 
LOCUITORILOR COMUNEI? 

 

CE RESURSE SI POTENTIAL 
VREM SA DEZVOLTAM? 

 

CE OPORTUNITATI PUTEM 
FRUCTIFICA? 

 

CE VREM SA FACEM? 
(Valorile comunei si locuitorilor ei) 

 
 

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA  FACEM? 
(Dorintele locuitorilor comunei) 

 

Rafinare ulterioara 

STRATEGIE 
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In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa 

stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume: 

                     

  

   1. Viata economica a comunei Mosteni, trebuie revigorata si dezvoltata in toate 

domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie si comert.  

Consilul Local va trebui sa investeasca pentru revitalizarea vietii economice a 

comunei, trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece  produce cele mai mari efecte 

benefice. 

2. Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute 

dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii: 

- siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; 

- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse; 

- raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. 

3. Conex factorului economic un alt  punct important pentru cresterea atractivitatii 

comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea 

sa le ofere comuna Mosteni, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit. 

Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei. 

Mosteni 

 
1.Dezvoltare 
economica 

 
2.Dezvoltare  
infrastructura 

 
3.Cresterea  
atractivitatii 

Creare 
locuri de  
munca 

Programe de 
formare 

profesionala 

Competitivi
tate  

Confort 
social 

Cultural Agrement 
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III. 
 

                       ANALIZA SI IMPLEMENTAREA  ST RATEGIEI 

 

1. OBIECTIVE SI PRINCIPII 

Obiectivele de dezvoltare se pot realiza numai in conditiile unei strategii care sa 

stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei si in functie de aceasta, sa se 

stabileasca structura cursurilor de calificare. 

 Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele 

rezultate. Trebuie luat in vedere si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece 

situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor.  

Principiile strategiei de dezvoltare durabila : 

� durabilitate - conditii mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum si un 

minim de conditii necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor; 

� competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si 

chiar international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; 

� sprijin financiar - facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a 

satisface nevoile de investitii si dezvoltare; 

� o buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin 

responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. 

 
Obiectivele strategiei de dezvoltare durabila: 

1. sa directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe 

locuri de munca; 

2. sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, 

strategia si actiunile sale; 

3. sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de 

investitii; 

4. sa determine eficientizarea managementului. 

 

Strategia de dezvoltare durabila este caracterizata de cel putin sapte trasaturi care se 

recomanda managerilor de la  nivel local responsabili cu acest domeniu.  

Cele sapte caracteristi ale strategiei sunt: imagine asupra viitorului, creativitate, 

flexibilitate, activitate, create pentru actiune, orientate spre schimbare, orientate spre castig 

viabil. 
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Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale, care si-a aratat interesul 

pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le sustinem. 

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Mosteni constau in: 

1) dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei;  

2) protectia mediului;  

3) intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei;  

4) regenerare rurala. 

Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise: 

� sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de 

munca la standarde europene);  

� sa ridice standardul calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si al 

imaginii in general;  

� sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie 

sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau 

consultarilor permanente intre parteneri;  

� sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc in 

comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si 

anticipativ. 

Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a 

comunei Mosteni, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un plan 

strategic sa asigure un pachet de actiuni care vor conduce la cresterea economica, cresterea 

bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al 

comunitatii. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica 

datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati 

economice/investitii. In acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului 

de atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare 

rurala) si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de 

terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.) 
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Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci 

obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare 

si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si realizarea 

programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: 

� dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de 

cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si 

operatorii de piata; 

� intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor 

publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, 

precum si cu cerintele populatiei;  

� twining rural  (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu 

privire la utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau 

managementul de proiect);  

� realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;  

� realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; 

� integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan 

intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor 

de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din 

care face parte;  

� managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, 

materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice 

si materiale intr-un ciclu natural; 

� utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea 

de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, 

evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de 

mediu la intocmirea bugetului local; 

� descentralizarea managementului in sectorul energetic;  

� design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la 

materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor 

intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, „structuri verzi" in jurul cladirilor, 

microclimat, eficienta energetica;  

� realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a 

recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati 

locale; 



S.D.L. MOSTENI 2014-2020 

  

71 

  

� interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi 

locale; 

� fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de 

dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare 

spatiala;  

� analiza capacitatii tehnice de executie; 

� evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; 

� evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor 

fiscale obtinute; 

� identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia;  

� corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; 

� evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura 

accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; 

� protectia mediului; 

� realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea 

unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei 

investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; 

� asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, 

informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, 

planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal). 

Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de 

urbanism general, conform Agendei Habitat de la Istanbul-1996, sunt:  

� planificarea unei intregi zone de locuit va fi integrata astfel incat sa cuprinda 

cladiri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design 

arhitectonic), cladiri cu destinatie comerciala, parcari, scoli si infrastructura 

edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale locuitorilor; 

� zona de locuit va contine o diversitate de cladiri; 

� in situatia in care in zona sunt cladiri istorice (din patrimoniul national 

cultural), acestea vor fi reabilitate (fatada si interior), fara a afecta proiectul in 

baza caruia s-a construit. In nici un caz, aceste cladiri nu vor fi transformate 

sau demolate; 

� zona de locuit va avea un centru care combina functiunile comerciale, cu cele 

civice, culturale si de agrement; 
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� zona va contine spatii deschise in forma de scuar, spatii de verdeata sau 

parcuri; 

� spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta locuitorilor si 

pentru a intari relatiile in cadrul comunitatii sau comunitatilor din acea zona 

functionala; 

� vor fi proiectate in mod generos spatiile pietonale si de circulatie cu bicicleta. 

Acestea vor fi exclusive in sait-ul istoric al comunei; 

� terenurile naturale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apa vor fi 

pastrate pe cat posibil sau integrate in parcuri; 

� comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a 

deseurilor; 

� comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa; 

� orientarea strazilor si plasamentul cladirilor vor contribui la cresterea eficientei 

energetice. 

OBIECTIVE GENERALE 

 Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei  Mosteni sunt: 

� Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie, 

agricultura in special cultura cireselor, visinilor si vitei de vie; 

� Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din 

Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; 

� Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; 

� Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la 

infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); 

� Reabilitarea si modernizarea scolii conform standardelor europene; 

� Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor 

sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati 

investitionale. 
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OBIECTIVE SPECIFICE 

 

1. Agricultura si dezvoltare rurala 

1.1. Agricultura 

� Prin utilizarea unor tehnici specifice agricole adaptate la normele europene se 

urmareste dezvoltarea durabila a agriculturii; 

� Dezvoltarea unor ferme zootehnice si puncte de prelucrare si colectare a resurselor 

rezultate din domeniu care vor crea cresteri la veniturile bugetului local; 

� Sustinerea producatorilor de a forma asociatii pentru a beneficia de oportunitatile care 

decurg din aceasta; 

� Crearea conditiilor necesare aplicarii irigatiilor pe terenurile arabile din cadrul 

comunei; 

� Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate 

pe terenurilor agricole. 

 

1.2. Infrastructura si Mediu 

� Conservarea si intretinerea mediului natural; 

� Lucrari de regularizare si decolmatare a raurilor si paraurilor din comuna; 

� Realizare parc fotovoltaic. 

 

1.2.1.Transport 

� Modernizarea drumurilor comunale si a ulitelor satesti; 

� Modernizarea sistemului rutier; 

� Realizarea de alei pietonale; 

� Construirea si reabilitarea podurilor si podetelor. 

 

1.2.2. Utilitati 

� Realizarea retelei de alimentare cu apa; 

� Lucrari de cadastru imobiliar intravilan, extravilan si reactualizare PUG; 

� Dotari ale centrului de interventie rapida; 

� Dotari ale administratiei locale; 

� Modernizare sediu primarie; 

� Realizarea retelei de gaz metan; 

� Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public in comuna; 
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� Montarea unui post modern de transformare electrica; 

� Realizarea retelei de canalizare si a  statiei de epurare si tratare a apelor reziduale; 

� Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de 

urbanism general, ca instrument de planificare spatiala. 

 

1.2.3. Sanatate 

� Dezvoltarea infrastructurii de sanatate pentru a putea raspunde oricand cetatenilor care 

au nevoie de serviciile medicale in cazuri de urgenta; 

� Educarea populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada 

regulata de timp pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarea 

modului de viata sanatos; 

� Modernizare dispensar uman. 

 

1.2.4. Mediu 

� Lucrari de regularizare a albiei raului  si colectare a apelor pluviale; 

� Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate; 

� Crearea sistemelor specifice de management al deseurilor; 

� Informarea locuitorilor comunei asupra consecintelor produse de deversarea apelor  

                 uzate in locuri neamenajate; 

� Conservarea calitatii mediului pentru a preintampina consecintele negative; 

� Folosirea cu masura a resurselor de apa; 

� Indepartarea deseurilor de pe domeniul public; 

� Educarea populatiei din comuna pentru colectarea selectiva a deseurilor; 

� Prevenirea alunecarilor de teren prin impadurirea terenurilor nerentabile. 

 

 
1.3. Economie 

� Stimularea persoanelor care nu sunt incadrate in activitate prin crearea unor programe de 

ocupare a posturilor in comuna; 

� Organizarea industriei durabile care sa nu deterioreze mediul; 

� Economia productiva de venit la bugetul local; 

� Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locatii specifice si promovarea produselor 

industriale si a serviciilor pe piata interna. 
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1.3.1. Comert si Servicii 

� Marirea numarului de intreprinderi mici si mijlocii pentru a oferii populatiei zonei o 

gama cat mai larga de servicii. 

 
1.3.2. Mediu de afaceri 

� Dezvoltarea serviciilor si activitatilor productive din comuna de catre intreprinzatorii 

locali. 

 

1.4. Turism 

� Sustinerea actiunilor locale prin masuri eficiente de marketing; 

� Practicarea unor produse variate turistice; 

� Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna; 

� Reabilitarea si conservarea capitalului turistic; 

� Crearea parteneriatului public-privat in turism; 

� Dezvoltarea actiunilor de monitorizare si control in turism. 

 

1.5. Educatie si cultura 

1.5.1. Invatamant 

�  Reabilitarea si dotarea cu mobilier a scolilor si a gradinitelor din comuna; 

� Amenajare si dotare centre de joaca si recreere  pentru copiii comunei; 

� Accesul liber la sistemul educational performant, flexibil si adaptat conditiilor din        

           mediul rural; 

� Sustinerea permanenta a calitatii procesului de invatamant; 

� Formarea continua a cetatenilor comunei prin cursuri de perfectionare; 

� Crearea unei baze materiale capabile sa satisfaca nevoile legate de actul educational; 

� Indrumarea scolarilor pentru formarea profesionala. 

 

1.5.2. Cultura 

� Impartasirea obiceiurilor si traditiilor generatiilor viitoare; 

� Modernizarea  si dotarea corespunzatoare a caminului cultural. 

 

1.6. Resurse Umane 

1.6.1. Populatia 

� Crearea de conditii familiilor tinere care doresc sa locuiasca in comuna; 

� Aplicarea unui management corespunzator administrarii fortei de munca. 
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1.6.2. Piata muncii  

� Crearea unui numar suficient de locuri de munca care sa acopere un numar variat de       

           domenii de activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai; 

� Sprijinirea persoanelor care se afla in somaj pentru a-si gasi un loc de munca. 
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IX. 
 
 
               IMPORTANTA STRATEGICA A PARTENERIATELOR 

 

In conformitate cu principiul european al parteneriatului, in procesul de elaborare a 

PND 2014-2020, pe langa autoritatile publice trebuie consultati si parteneri neguvernamentali 

reprezentativi: organisme regionale, sindicate, patronate, institutii de cercetare si invatamant 

superior, organizatii neguvernamentale etc. Consultarile parteneriale au loc in cadrul 

structurilor parteneriale constituite pentru elaborarea PND privind elaborarea in parteneriat a 

Planului National de Dezvoltare.  

 

Documentele Consultative pentru PND 2014-2020 se dezbat si se avizeaza in cadrul 

Comitetului Interinstitutional pentru elaborarea PN D (CIP), structura parteneriala la nivel 

national formata din reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice 

centrale, Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala (ADR), institutelor de cercetare si 

institutiilor de invatamant superior, precum si din reprezentanti ai partenerilor economici si 

sociali.  

 

Informarea si promovarea privind Planul National de Dezvoltare si Fondurile 

Structurale si de Coeziune (inclusiv diseminarea informatiei pe Internet) a reprezentat de 

asemenea o componenta fundamentala in cadrul procesului de elaborare a PND 2014-2020. 

 

Structura parteneriatelor 

 

Complementaritate: actiunile comunitare trebuie sa fie complementare sau sa 

contribuie la operatiunile nationale corespondente. 

Parteneriat: actiunile Comunitare trebuie realizate printr-o stransa consultare intre 

Comisie si Statele Membre, impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, 

cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Parteneriatul trebuie sa 

acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Statele 

Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. 

Subsidiaritate: fondurile nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. 

Principalele prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati 
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nationale/regionale in cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor 

sunt sub responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale si regionale. 

Aditionalitate - Ajutorul Comunitar nu poate inlocui cheltuieli  publice sau altele 

echivalente ale Statelor Membre. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si 

fonduri nationale din surse publice sau private. 

Compatibilitate - Operatiunile finantate de fonduri trebuie sa fie in conformitate cu 

prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind 

concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, eliminarea inegalitatilor, promovarea 

egalitatii intre barbati si femei. 

Multianualitate: -  Actiunea comuna a Comunitatii si Statelor Membre trebuie sa fie 

implementata pe o baza multianuala printr-un proces de organizare, luare de decizii si 

finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi-anuale si definirea de 

obiective concrete. 

Concentrare:  - Fondurile sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o 

mare parte a cestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru 

dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta 

cu dificultati in toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. 
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X. 

 

                                                   RESURSE  FINANCIARE 

 

Oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect, un manager este 

interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in care se implica. Din acest 

motiv, trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale 

proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia 

estimata a veniturilor si cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii 

cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.). 

Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor 

comunitatii locale. 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul 

derularii proiectului. Cheltuielile pe care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii 

proiectului nu vor avea o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia 

intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria. 

O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale – care vor fi efectuate 

pentru a pune in miscare noul proiect – si cele aferente realizarii efective a proiectului.  

Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua 

categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp 

fata de momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic.  

Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se 

determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze.  

In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial, 

s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se previzioneaza 

cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea resurselor necesare.  

Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum 

prea redus creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se 

poata justifica nivelul pentru care s-a optat. 

Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra 

rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum vor 

arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute.  
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De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu 

de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 6 ani 

nu se poate exprima exact.  

 Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si 

necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de 

functionare. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.D.L. MOSTENI 2014-2020 

  

81 

  

ANEXE 

PORTOFOLIUL DE PROIECTE 

1. DRUMURI COMUNALE 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Asfaltarea,  modernizarea si extinderea drumurilor 

locale si a ulitelor satesti in comuna Mosteni, judetul 
Teleorman 

3. Domeniul acoperit de 
proiect 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1-6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; 
- potentialii investitori; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN  
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor 
si consumatorilor economici la infrastructura de baza. 
Modernizarea drumurilor comunale si a ulitelor satesti 
vor avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice 
viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la 
drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu 
comunele invecinate si cu satele componente.  
 Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si 
pentru turistii care tranziteaza comuna. 

2. Rezultatele obtinute � Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 
locale; 

� Accesul populatiei la locuri de munca, servicii 
medicale, educatie, cultura, recreere; 

� Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; 
� Fluidizarea transportului de marfuri cu  impact 

direct asupra dezvoltarii economice teritoriale 
echilibrate. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
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Auditul proiectului 
4. Justificarea proiectului: 

nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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2. RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI TRATARE  A 

APELOR REZIDUALE 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului  Realizare retea publica de canalizare a apelor uzate 

menajere si statie de epurare in comuna Mosteni,  
judetul Teleorman 

3. Domeniul acoperit de 
proiect 

INFRASTRUCTURA CANALIZARE 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1-6ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Realizarea retelei de canalizare va conduce la reducerea 
impactului asupra calitatii factorilor de mediu datorat 
deficientelor in cadrul sistemului de colectare si epurare 
a apelor uzate menajere la nivelul localitatii. Realizarea 
statiei de epurare si tratare a apelor reziduale reprezinta 
un lucru primordial in dezvoltarea societatii actuale, 
localitatea se va integra astfel in limitele de poluare 
admise de Uniunea Europeana, prinicipalii beneficiari 
fiind locuitorii acestei zone. Se va imbunatati calitatea 
vietii si vor fi diminuati factorii cu un grad ridicat de 
risc pentru sanatatea populatiei. 
Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar 
activitatea acestora va genera venituri suplimentare la 
bugetul local. Proiectul va avea un impact social si 
economic direct asupra comunitatii, prin existenta unor 
resurse financiare pentru finantarea si dezvoltarea unor 
activitati in domeniul sanatatii, invatamantului, culturii. 

2. Rezultatele obtinute � accesul populatiei la infrastuctura edilitara; 
� scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 
� imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei 

comunei; 
� scaderea factorului de poluare; 
� reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi 

inundatiile; 
� atragerea de investitori; 
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� dezvoltarea de locuri de munca. 
3. Principalele activitati din 

proiect 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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3. RETEA DE GAZ 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Realizare retea de alimentare cu gaze naturale in 

comuna Mosteni, judetul Teleorman 
3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA – GAZ 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1-6ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Realizarea retelei de alimentare cu gaz metan va avea 
ca efect reducerea substantiala a costurilor de transport, 
precum si a cheltuielior de subzistenta a locuitorilor 
comunei. Se vor eficientiza activitatile gospodaresti si 
cele de productie desfasurate pe raza localitatii si se va 
oferi astfel un grad ridicat de civilizatie pentru cetatenii 
comunei. Se va facilita astfel si accesul populatiei la 
centralele termice. 

2. Rezultatele obtinute � accesul populatiei la infrastuctura edilitara; 
� scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 
� imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei 

comunei; 
� scaderea factorului de poluare; 
� atragerea de investitori; 
� dezvoltarea de locuri de munca. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

• Elaborarea studiului de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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4. MODERNIZARE SISTEM RUTIER 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Modernizare si intretinere sistem rutier, comuna 

Mosteni, judetul Teleorman 
Achizitie sistem monitorizare video domeniul public 
comuna Mosteni, judetul Teleorman 

3. Domeniul acoperit de 
proiect 

INFRASTRUCTURA RUTIERA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1-6ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna; 
- potentialii investitori; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor 
si consumatorilor economici la infrastructura de baza si 
asigurarea conditiilor la standarde europene. 

2. Rezultatele obtinute � Modernizarea sistemului rutier; 
� imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei 

comunei; 
� revigorarea mediului comunei; 
� crearea de noi locuri de munca; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

• Elaborarea studiului de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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5. REALIZAREA, MODERNIZAREA  SI DOTAREA CU MOBILIER A 

SCOLILOR SI GRADINITELOR 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Realizare, modernizare cladiri, si achizitie mobilier si 

material didactic in vederea imbunatatirii conditii lor 
de invatamant la nivelul comunei Mosteni, Judetul 
Teleorman 

3. Domeniul acoperit de 
proiect 

SERVICII PUBLICE - INVATAMANT 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:  MOSTENI 

5. Durata proiectului  1-6ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta viitorii si actualii scolari si prescolari din comuna 

Mosteni; 
7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Necesitatea urgenta a unor investitii responsabile intr-o 
educatie de inalta calitate, accesibila tuturor copiilor. 

2. Rezultatele obtinute � Asigurarea calitatii procesului de invatamant; 
� Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor 

comunei; 
� Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a 

imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de 
munca; 

� Cresterea competentelor profesionale in randul 
tinerilor; 

�   Rezolvarea problemelor de dezvoltare cu care 
atat scolarii cat si prescolarii se confrunta, prin 
intermediul unor activitati educativ-recreative. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

• Elaborare studiu de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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6. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Dotare cu utilaje si echipamente pentru serviciul de 

gospodarire comunala si salubritate ( masina de 
colectare, pubele) 
Procurare pubele in comuna  Mosteni, judetul 
Teleorman 

3. Domeniul acoperit de 
proiect 

MEDIU 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1-6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL JUDETEAN 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului � Eliminarea materialelor periculoase/toxice din 
volumul deseurilor si reducerea poluarii din  
mediului ambiant; 

� scaderea costurilor de colectare, transport si 
depozitare; 

� conservarea si protejarea resurselor naturale; 
� eliminarea materialelor periculoase din volumul 

total de deseuri; 
 

2. Rezultatele obtinute � imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; 
� promovarea calitatii si eficientei activitatilor de 

salubrizare; 
� dezvoltarea durabila a serviciilor; 
� protectia mediului inconjurator. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

• Elaborare studiu de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 
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4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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7. CAMIN CULTURAL 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Reabilitare camin cultural, comuna Mosteni, judetul 

Teleorman 
3. Domeniul acoperit de 

proiect 
CULTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1-6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului � regenerarea mediului cultural si a valorilor 
acestuia. 

2. Rezultatele obtinute � imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei 
comunei; 

� revigorarea mediului cultural al comunei  
� cresterea consumului de cultura in randul 

locuitorilor comunei  
� atragerea de investitori 
� crearea de locuri de munca 

3. Principalele activitati din 
proiect 

• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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8. LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN, EXTRAVILA N SI 

REALIZARE PUG  

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Reactualizare Plan Urbanistic General si regulament 

local de urbanism comuna Mosteni, judetul  
Teleorman  

3. Domeniul acoperit de 
proiect 

INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1 AN 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului PUG-ul cuprinde analiza, reglementari si regulament 
local de urbanism pentru intreg teritoriul comunei, este 
necesar in vedera amenajarii si administrarii teritoriului 
comunei. 
Scopul realizarii PUG-ului este: 
- o mai buna valorificare a potentialului natural, 
economic si uman al comunei; 

� - stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a 
zonelor construibile si protejate, delimitarea 
zonelor cu interdictie temporara sau definitiva 
de construire. 

2. Rezultatele obtinute Lucrarea va contribui indirect la cresterea nivelului de 
trai al populatiei prin gasirea unor solutii de amenajare 
a teritoriului care sa asigure un grad de confort  
acceptabil, o suma de utilitati si obiective de utilitate 
publica care sa satisfaca nevoile colective in spatiul 
administrativ;  
Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta de 
dezvoltare din punct de vedere: 
- turistic,  
- a cailor de comunicatii si transport, 
- a amenajarii pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si 
tratarea deseurilor menajere si industriale, a extinderii 
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retelelor de alimentare cu apa, gaze, energie electrica, 
etc. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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9. DOTARI  PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE UR GENTA  

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru 

interventii in caz de situatii de urgenta(vola, tractor 
cu remorca si alte dotari) la nivelul comunei Mosteni 
judetul Teleorman 

3. Domeniul acoperit de 
proiect 

INFRASTRUCTURA SOCIALA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului � Reducerea riscului de producere a dezastrelor 
naturale; 

� Imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de 
urgenta la nivelul fiecarei regiuni, prin reducerea 
timpului de interventie pentru acordarea primului 
ajutor calificat si pentru interventii in situatii de 
urgenta; 

� Dezvoltarea capacitatii autoritatii locale pentru 
gestionarea mai eficienta a serviciilor publice 
descentralizate prin continuarea procesului de 
modernizare prin achizitionarea unei autospeciale 
PSI si alte echipamente de interventie pentru 
stingerea incendiilor la nivelul comunei si a satelor 
componente. 

2. Rezultatele obtinute � compartimentul de voluntariat pentru situatii de 
urgenta mai bine dotat tehnic, cu posibilitati de 
mentinere a functiilor institutiilor vitale, a 
conditiilor de comunicare directa si de interventie in 
timp real, in scopul utilizarii optime a resurselor 
aflate la dispozitie in caz de necesitate; 

� personal mai bine instruit, cu competenta ridicata in 
utilizarea echipamentelor moderne, a inaltei 
tehnologii, in scopul eficientizarii serviciilor 
publice oferite cetatenilor; 
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3. Principalele activitati din 
proiect 

Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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10. DOTARI ALE ADMINISTRATIEI LOCALE  

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Dotarea cu echipamente informatice moderne in 

vederea imbunatatirii serviciilor din cadrul 
administratiei publice locale comuna Mosteni, 
judetul Teleorman 

3. Domeniul acoperit de 
proiect 

SERVICII PUBLICE 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - Functionarii publici si personalul contractual din cadrul 

Primariei 
7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului � dotarea cu echipamente IT si alte componente, 
echipamente, instrumente pentru asigurarea unei 
activitati eficiente la nivel local. 

2. Rezultatele obtinute � eficientizarea activitatii functionarilor publici; 
� Achizitionarea de: 

o mobilier 
o echipamente IT 
o soft-uri specializate 
o UPS-uri 

� info-kiosk-uri. 
3. Principalele activitati din 

proiect 
• Elaborare studiu de fezabilitate 
• Elaborarea studiu de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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11. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE 

 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Amenajare, reabilitare alei pietonale pe raza 

comunei Mosteni, judetul Teleorman 
3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA TRANSPORT 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului � Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 
locale; 

� Evitarea circulatiei pietonilor pe drumul judetean; 
2. Rezultatele obtinute � fluidizarea circulatiei; 

� siguranta pietonilor; 
� stabilizarea zonei; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

• Elaborare studiu de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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12. CENTRE AGREMENT COPII 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Amenajare si dotare centre de joaca si recreere 

pentru copii la nivelul comunei Mosteni, judetul 
Teleorman 

3. Domeniul acoperit de 
proiect 

INFRASTRUCTURA SOCIALA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Prin amenajarea si dotarea centre de joaca destinate 
celor mici, se urmareste crearea unui spatiu prietenos, 
familiar, dorit si iubit, care stimuleaza imaginatia si 
creativitatea. Un loc in care obiectele de joaca in forme 
de animale, pictate in culori vii, o lume a frumosului 
care ii intampina, stimuland si educand simtul artistic al 
copiilor. 
� Prin implementarea acestui proiect, autoritatea 

publica locala se asteapta sa atraga atentia celor cu 
putere economica, pentru a demara proiecte de mai 
mare amploare in comunitate. 

2. Rezultatele obtinute � acces la centru de joaca a tuturor copiilor comunei; 
� stimularea implicarii parintilor in educatia copiilor; 
� desfasurarea numeroaselor activitati artistice, festive 

(sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor), 
educative si sportive pentru si impreuna cu copii; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

• Elaborare studiu de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 
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4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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13. MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE 

 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului  Extindere si modernizarea sediului primariei in 

comuna Mosteni, judetul Teleorman 
3. Domeniul acoperit de 

proiect 
SERVICII PUBLICE 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta Functionarii publici si personalul contractual din cadrul 

Primariei 
7. Institutia responsabila cu 

implementarea proiectului 
CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului � Extindere si modernizare sediu primarie pentru 
un mediu de lucru cat mai placut, pentru a 
eficientiza munca in relatia cu cetatenii, pentru a 
lucra intr-o cladire care functioneaza la 
standarde europene. 

2. Rezultatele obtinute � eficientizarea activitatii functionarilor publici; 
3. Principalele activitati din 

proiect 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 

 

 

 

 

 

 



S.D.L. MOSTENI 2014-2020 

  

100 

  

14. REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC  

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Asigurarea gradului de confort si siguranta pe 

timpul noptii pentru cetatenii comunei Mosteni, 
judetul  Teleorman 

3. Domeniul acoperit de 
proiect 

INFRASTRUCTURA  

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului � imbunatatirea retelei de iluminat public si cresterea 
randamentului energetic la sistemele de iluminat; 

� aducerea sistemului la standardele europene, in 
acord cu CIE 115/1995; 

�  satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru 
drumurile publice corespunzator cu norma romana 
SR 13433/1999. 

2. Rezultatele obtinute � marirea gradului de confort din punct de vedere al 
iluminatului public; 

� economii in ceea ce priveste consumul de energie; 
3. Principalele activitati din 

proiect 
• Elaborare studiu de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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15. COMPLEX TURISTIC 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Construirea unui complex turistic si de agrement in 

comuna Mosteni, judetul Teleorman 
3. Domeniul acoperit de 

proiect 
TURISM 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului � imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei 
comunei; 

� atragerea de investitori in zona  
� atragerea de investitori 
� crearea de locuri de munca 

2. Rezultatele obtinute Cresterea atractivitatii turistice si dezvoltarea serviciilor 
turistice in comuna; 
Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism; 
Promovarea potentialului turistic. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

• Elaborare studiu de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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16. PODURI 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Construirea si  reabilitarea podurilor, podetelor si 

rigolelor in comuna Mosteni, judetul Teleorman 
3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului -     tranzitul in localitate sa se faca mai rapid; 
- asigura o absorbtie a traficului de tranzit fiind 

proiectat sa satisfaca fluiditatea acestuia; 
- atingerea efectelor pozitive in turism, comert si 

social. 
2. Rezultatele obtinute Construirea, reabilitarea sau consolidarea podurilor si 

podetelor din comuna; 
Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

• Elaborare studiu de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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17. EFICIENTA ENERGETICA 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Montarea unui post de transformare electrica 

modern  in comuna Mosteni, judetul Teleorman 
3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei MOSTENI; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului � imbunatatirea parametrilor curentului electric; 

� eficientizarea consului de energie;  

� asigura intreruperea circuitului electric si 
protejeaza transformatorul in cazul unor defecte 
sau suprasarcini ce pot aparea in reteaua de 
joasa tensiune sau de iluminat  public; 

�  asigura alimentarea cu energie electrica a 
iluminatului public pe timp de noapte, 
actionarea facandu-se manual sau automat. 

2. Rezultatele obtinute � montarea unui post de transformare in comuna;  
� crearea conditiilor necesare atingerii  standardelor 

ridicate;  
� imbunatatirea conditiilor de viata  a populatiei 

orasului; 
� atragerea de investitori; 
� crearea de locuri de munca. 

3. Principalele activitati din 
proiect 

• Elaborare studiu de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 
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4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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18. AZIL BATRANI 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Construirea unui complex social pentru batranii 

comunei, si dotarea acestuia cu mobilier in comuna 
Mosteni, judetul Teleorman 

3. Domeniul acoperit de 
proiect 

INFRASTRUCTURA – ASISTENTA SOCIALA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Crearea conditiilor necesare ingrijirii batranilor din 
comuna si din localitatiile invecinate prin oferirea de: 
- servicii medicale, 
- servicii de ingrijire de baza, 
- servicii sociale, 
- servicii de recuperare medicala, 
- servicii de gazduire intr-un complex social de 

servicii. 
2. Rezultatele obtinute � Ingrijirea batranilor comunei, 

� Crearea de noi locuri de munca,  
� Instruirea personalului prin urmarea unor cursuri de 

specialitate. 
3. Principalele activitati din 

proiect 
• Elaborare studiu de fezabilitate 
• Elaborarea proiectului tehnic 
• Aprobarea inceperii proiectului 
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
• Contractarea proiectului 
• Organizarea licitatiilor 
• Monitorizare, evaluare, control 
• Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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19. INFIINTARE TARG SAPTAMANAL 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Infiintare targ saptamanal in comuna Mosteni, 

judetul  Teleorman 
3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA  

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- locuitorii din comunele invecinate; 
- potentialii investitori; 
- agentii economici; 
- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - necesitatea unui targ in comuna pentru desfacerea 
produselor agricole si de origine animaliera. 

2. Rezultatele obtinute � asigurarea locului de desfacere a produselor 

locuitorilor din zona; 

� siguranta locuitorilor in desfacerea de produse; 

� promovarea localitatii; 

� atragerea de investitori; 

� crearea de locuri de munca. 
3. Principalele activitati din 

proiect 
Elaborare studiu de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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20. MODERNIZARE DISPENSAR 

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD MUNTENIA 
2. Titlul proiectului Modernizarea dispensarului uman in comuna 

Mosteni  , judetul Teleorman 
3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA SOCIALA A SERVICIILOR DE 
SANATATE 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        TELEORMAN 
LOCALITATEA:   MOSTENI 

5. Durata proiectului  1- 6 ANI 
6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Mosteni; 

- locuitorii din comunele invecinate; 
- alte persoane care tranziteaza zona ; 

7. Institutia responsabila cu 
implementarea proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de contact 
ale beneficiarului 
proiectului 

LOCALITATE:        
JUDET:                   
COD POSTAL:        
TELEFON:          
FAX:                           

MOSTENI 
TELEORMAN 
147210 
0247-356012 
0247-356012 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - reabilitarea fizica a dispensarului uman; 
- imbunatatirea conditiilor de munca pentru 

personalul medical care deserveste unitatea; 
-      achizitionarea de echipamente si materiale 

necesare unei bune functionari a dispensarului 
2. Rezultatele obtinute � desfasurarea activitatii de asigurare a serviciilor 

medicale la standardele impuse de legislatia in 
domeniu; 

� acordarea primului ajutor locuitorilor solicitanti; 
� indrumarea si coordonarea catre spitalele 

judetene a  persoanele aflate in stare critica; 
� realizarea controlelor de rutina cu privire la 
starea de sanatate a populatiei; 

3. Principalele activitati din 
proiect 

Elaborare studiu de fezabilitate 
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

4. Justificarea proiectului: 
nevoi indentificate in 
Regiune/Localitate 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala pe perioada 2014-2020.  
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea 
proiectului in comuna lor. 
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Eficacitatea actiunilor puse in practica prin Strategia de Dezvoltare 

Locala este strans legata de accesibilitatea potentialilor beneficiari la 

informatiile si oportunitatile oferite de acest program operational. 

Consiliul Local va avea grija sa furnizeze asistenta tehnica pentru 

punerea in practica a masurilor necesare imbunatatirii legaturilor cu 

participantii din teritoriu (si anume cei economici si sociali, autoritatile 

locale si alte organizatii competente interesate) si sa informeze opinia 

publica despre rezultatele obtinute in urma interventiilor prevazute de 

Strategia de Dezvoltare Locala 2014 – 2020 a Comunei MOSTENI. 

 

 
 

COMITETUL DE COORDONARE AL CONSILIULUI LOCAL : 

 

� PRIMAR              - TABARANA VICA 

 

� VICEPRIMAR    - BESLEAGA VASILE 

 

� SECRETAR         - TABARANA FLORIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


