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1. CONTEXTUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE RURALA DURABILA 

 

  Cunoasterea, cercetarea, ameliorarea si dezvoltarea spatiului rural sunt 

activitati de importanta vitala pentru o tara, atat prin dimensiunea spatiului rural, 

exprimata prin supafata detinuta, cat si prin ponderea populatiei ocupate in 

activitati productive de servicii social culturale, de habitat si de turism. In 

raportul asupra Cartei europene a spatiului rural, Comisia de agricultura si 

dezvoltare rurala a Consiliului Europei apreciaza ca spatiul rural al Europei 

reprezinta 85% din suprafata sa totala si afecteaza, direct sau indirect, mai mult 

de jumatate din populatia europeana.    

 Noua politica a Uniunii Europene pune un accent deosebit pe dezvoltare 

rurala. 

Inca din 2001(iunie), la Goteborg, Consiliul European a concluzionat 

faptul ca politica de dezvoltare rurala va accentua mai putin aspectele legate de 

sustinerea pe piata a agriculturii si va fi mult orientata asupra asigurarii 

bunastarii, oamenilor, animalelor si plantelor, a conservarii mediului, a grijii fata 

de natura si asigurarii unei alimentatii sanatoase. 

   Foarte mult timp, in Uniunea Europeana politicile rurale s-au suprapus 

politicilor agrare si sectorului agricol. Ruralul european a fost considerat ca fiind  

un sector, nepunandu-se accent pe dimensiunea spatiala a acestuia. 

 Noua abordare a ruralului presupune, implicit, si o definitie spatiala a 

acestuia. In practica Uniunii Europene a fost adoptat criteriul OECD, bazat pe 

densitatea populatiei. In acest fel, incep sa devina posibile comparatiile la nivel 

international ale conditiilor si dinamicii mediului rural din Europa.    
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1.1. EVOLUTIA ISTORICA A DEZVOLTARII RURALE IN 

EUROPA 

 

  Dezvoltarea rurala in Europa a fost implicit cuprinsa in Politicile Agricole  

Comune (PAC) (Common Agricultural Policy). 

         Sintetizand principalele etapa ale istoriei dezvoltarii PAC, aceste ar putea 

fi: 

PERIOADA CARACTERISTICI 

1958 Conferinta de la Stresa 

1962-1972 Implementarea PAC, avand ca 

pilon unic agricultura 

 

1973-1982 Perioada politicii prudente a 

preturilor 

 

1983-1991 Anii de criza ai PAC 

1992-1999 Reforma PAC (Mac Sharry)-noua 

abordare 

PAC termen lung pentru o 

agricultura durabila 

1999-2001 

Prioritatea pilonului doi al PAC-

dezvoltare rurala 

2003 septembrie Noua PAC 

 

 La sfarsitul anilor ’50 si inceputul anilor ’60 politicile agricole comune au 

avut drept scop incurajarea productiei agricole, prin suportul direct al productiei 

si prin modernizarea agriculturii. Structura agricola a Europei se caracterizeaza 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                     - 3 - 

printr-un numar mare de ferme mici si o pondere mare a populatiei ocupate in 

agricultura. Existau, de asemenea, si multe probleme sociale, cum ar fi : saracie 

in mediul rural si somaj in mediul urban. In trasarea arhitecturii PAC a fost 

prevazuta, asadar, restructurarea fermelor si eficientizarea productiei agricole, 

prin ultilizarea progresului tehnic in agricultura. La mijlocul anilor ’60, 

obiectivele principale ale dezvoltarii rurale au fost imbunatatirea structurilor de 

productie ale agriculturii si imbunatatirea conditiilor de procesare si vanzare a 

produselor agricole. 

 In 1962 a fost creat un fond special de garantare a preturilor  produselor 

agricole pe piata (Fondul European de Orientare si Garantare a Agriculturii-

EAGGF) care este, practic, cel mai mare consumator al bugetului UE. 

 Accentul s-a pus pe investitii in mijloace de productie, atat la nivelul 

fermelor individuale cat si la nivelul intreprinderilor de procesare si desfacere.

 Principalele deziderate au fost: cresterea productivitatii in agricultura, 

stabilizarea pietei, asigurarea de venituri echitabile pentru agricultori, securitate  

alimentara, preturi rezonabile pentru consumatori. 

 Principalele mecanisme de realizare a dezideratelor propuse au fost: 

sistemul preturilor interne garantate de sprijinire a pietei, protectia importului, 

subventii la export. Aceasta a fost perioada boom-ului economic. 

 Productia agricola a crescut cu peste 30% in 10 ani si s-a caracterizat prin: 

autoaprovizionarea cu principalele produse agricole si sporirea veniturilor 

fermierilor.  

 In perioada 1962-1972, perioada de implementare a PAC, care are drept 

pilon central si unic dezvoltarea agriculturii, Comunitatea Economica 

Europeana, CEE (care fusese net importatoare de produse agricole) devine un 

mare exportator de produse agricole. 
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 In anii ’70 conform planului Mansholt, accentul se va muta pe 

managmentul capitalului uman, sub aspectul aparitiei pensionarilor la varste mai 

mici sau al recalificarii prin cursuri profesionale. In anul 1975 sunt definite 

zonele defavorizate ale Uniunii care necesita masuri specifice. 

 Scopul era de a stopa exodul din agricultura si din mediul rural care ar fi 

putut afecta chiar existenta unor comunitati, precum si conservarea mediului 

natural si a naturii. Pentru prima data din motive de ordin economic, social si de 

mediu, este aplicata perspectiva teritoriala, in ceea ce priveste elaborarea 

politicilor agricole. 

 In toata aceasta perioada are loc o dublare a cheltuielilor bugetare pentru 

agricultura. 

Asadar, politicile de dezvoltare rurala in toti acesti ani au pus accent, in 

exclusivitate, pe sectorul agricol. 

Perioada 1973-1982 este denumita, perioada politicii prudente a 

preturilor. Principalele obiective ale acestei perioade au fost transformarea 

micilor ferme in ferme bine echipate, competitive si conectarea lor la nevoile 

pietei. 

 Fermierii mai in varsta, cu posibilitati reduse de adaptare la piata, au avut 

posibilitatea de a se pensiona, abandonand agricultura, iar fermele care se aflau 

in zone dezavantajate au fost sustinute cu pensii compensatorii. 

 In aceasta perioada a crescut importanta CEE pe piata internationala a 

produselor agricole, aceasta detinand o treime din comertul international. In 

acelasi timp creste si gradul de autoaprovizionare la o gama mai larga de 

produse agricole. Are loc inlocuirea taxelor de productie cu sistemul cotelor de 

productie (1979). 

 Fermele de subzistenta au fost modernizate si reorganizate pe criterii de 

productivitate, iar numarul acestora a scazut substantial. 
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 Incepand cu anii ’80, dimensiunea teritoriala a politicilor rurale castiga tot 

mai mult teren. 

 Astfel, in 1988, Comisia Europeana elaboreaza un nou concept de 

dezvoltare rurala care se refera la dezvoltarea rurala integrata, care are 

repercursiuni dincolo de simpla productie agricola. 

  In acelasi an are loc reforma Fondului Structural agricol.  

 In regiuni ca Scotia (Western Isles), Franta (Lozere), sau in Belgia (zone 

considerate ca fiind defavorizate) sunt aplicate primele principii ale dezvoltarii 

rurale integrate, prin incurajarea adaptarii productiei agricole la cerintele 

mediului si diversificarea acesteia. 

 Initiativa LEADER experimenteaza acest nou concept de dezvoltare 

rurala bazat pe strategii de dezvoltare integrata la nivel local, crearea 

parteneriatului local. 

Perioada 1983-1991 este o perioada de criza a PAC 

 PAC este intens criticata si se solicita reforma acesteia atat din interior cat 

si la negocierile multilaterale din cadrul Rundei Uruguay. 

 Excedentele de productie au atins niveluri extrem de ridicate (in special la 

cereale si lactate). 

 Are loc o crestere rapida a costurilor bugetare. Cheltuielile PAC au sporit 

cu 30% in 1989-1991, la nivelul de 36 miliarde ECU (peste 60% din bugetul 

CEE), in contrast cu scaderea veniturilor reale ale fermierilor si reducerea 

semnificativa a numarului acestora. 

 Pe langa introducerea de cote pentru noi produse, are loc si lansarea 

programului de scoatere din cultura a terenurilor (20% timp de 5 ani), in 

schimbul unor prime substantiale. Sunt garantate preturile limita si sunt stabilite 

nivelurile maximale de productie. 
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 Stimularea consumului intern se face prin subventii la consumator. In 

ciuda diversificarii mecanismelor de control la nivelul pietelor si al productiilor, 

problemele fundamentale ale PAC nu au fost rezolvate. 

La inceputul anilor ’90, componenta de suport pe piata a PAC, care si-a 

atins propriile limite in stimularea productiei a intrat intr-un proces de reforma 

majora. Aceasta a fost acompaniata de trei masuri structurale finantate prin 

Fondurile de Garantare, si anume: pensionarea inainte de termen, dezvoltarea 

agriculturii ecologice, impadurirea pamanturilor agricole marginale. 

 Comunitatea acorda o serie de instrumente si metode care reflecta 

orientarea spre trei mari obiective: restructurarea agriculturii, dezvoltarea 

locala–teritoriala si integrarea problemelor de mediu. 

1992-1999 este perioada reformei Mac Sharry 

 In aceasta perioada, mecanismele de control al disponibilitatilor 

(reducerea preturilor garantate si acordarea de plati directe compensatorii) nu au 

putut preveni cresterea excedentelor, care au necesitat costuri din ce in ce mai 

mari de stocare. 

 De asemenea, tendinta de scadere a veniturilor reale ale fermierilor nu a 

fost stopata, iar metodele intensive de productie au afectat profund mediul. 

Efectul imediat al acestei crize a fost competitivitate scazuta a CEE pe piata 

agricola internationala. 

 A devenit necesara reformarea politicii comune. 

 Reforma a constat, practic, in orientarea in mai mare masura a politicii 

agricole spre piata libera, prin introducerea platilor compensatorii directe 

determinate de tipul de cultura, de randamentul mediu regional (nu individual) 

dintr-o perioada trecuta si de suprafata actuala efectiva. Au fost reduse 

presiunile asupra bugetului UE. 

 Efectele reformei au fost vizibile si notabile. 
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 S-a reusit, astfel, stabilizarea veniturilor fermierilor si echilibrarea cererii 

si ofertei pe piata comuna agricola.Presiunea pentru reforma a venit din trei 

surse : 

 I - de la nivelul comunitatilor rurale si a decidentilor locali. In 1996, in 

noiembrie, Irlanda gazduieste Conferinta Europeana de dezvoltare rurala in 

cadrul careia se face inteleasanecesitatea unor politici de dezvoltare rurala mult 

mai simple si abordabile; 

 a II-a - din necesitatea de restructurare a PAC si a Fondului Structural 

(Agenda2000), de a creste competitivitatea agriculturii, de a ingrijii problemele 

de mediu si a se pregati pentru extinderea UE; 

 a III-a - este legata de contextul international si de rolul agriculturii in 

Europa, sub aspectul bunurilor publice si de mediu. 

 Miezul forte al politicilor de dezvoltare rurala in cadrul Uniunii Europene 

il reprezinta dezideratele promovate de Sistemul Natiunilor Unite, fiind, practic, 

adecvarea perceptelor de dezvoltare durabila, integrata si multisectoriala la 

realitatiile Europei.    

 In contextul cerintelor impuse de UE, este des folosita notiunea 

‘’durabila’’, respectiv "orientata spre viitor". Cerinta de durabilitate isi are 

originea in Agenda 21, Programul de Actiune pentru secolul XXI-lea, care a fost 

votat in unanimitate de peste 170 state la Conferinta pentru Mediu de Dezvoltare 

a Natiunilor Unite, cunoscuta sub denumirea de "Intalnirea Mondiala de Varf" 

de la Rio de Janeiro, din iunie 1992. 

 Modelul propus  de Agenda 21 pentru o dezvoltare durabila cuprinde trei 

componente de baza, care trebuie sa fie pe deplin compatibile intre ele si anume: 

protectia mediului, eficienta economica si prioritate sociala. Aceasta formeaza 

un triunghi care integreaza dinamic protectia resurselor, performanta economica 

si dezvoltarea societatii. 
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 Conceptul de dezvoltare durabila contine in egala masura, consideratii 

asupra prezentului si viitorului, asupra prioritatii pe termen lung si scurt, precum 

si asupra analizei in ansamblu si nu doar pe parti. 

 

 

Dezvoltare 

                                                    durabila 

 

 

 

Protectia                                      Eficienta                                   Prioritate  

mediului                                      economica                                  sociala                                       

  

 

Asadar la sfarsitul anilor ’90 se face simtita  nevoia unei politici de dezvoltare 

rurala durabila, care sa cuprinda restructurarea agriculturii, sa se adreseze 

problemelor de mediu si intelegerii nevoilor extinse (sociale si economice) ale 

ruralului.  

 In perioada 1999-2001 are loc prioritizarea pilonului al doilea al 

PAC-dezvoltare rurala. 

 In Agenda 2000, politicile de dezvoltare rurala constituie cel de-al doilea 

obiectiv principal al PAC, alaturi de reforma politicilor comerciale. 

 Este elaborat modelul agricol european, in care dezvoltarea rurala 

integrata devine prioritara. Sunt aduse in discutie problematici noi, cum ar fi: 

siguranta si calitatea alimentelor, integrarea problemelor de mediu in politica 

agricola, dezvoltarea economiei si a vitalitatii zonelor rurale, incurajarea 

practicilor agricole prietenoase fata de mediu, constientizarea privind 
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amenajarea teritoriului, incurajarea agricultorilor pentru utilizarea metodelor de 

productie mai putin intensive, pentru a reduce impactul asupra mediului, 

multifunctionalitatea agriculturii. 

 Politica de dezvoltare integrata si durabila a zonelor rurale este focalizata 

pe indivizi si grupuri, altii decat fermieri. Are loc transparentizarea elaborarii si 

gestionarii programelor. Sunt identificate si incurajate o serie de servicii pentru 

agricultori. Are loc diversificarea productiei de alimente, in paralel cu o 

reducere a preturilor garantate, compensate prin preturi directe la fermieri. Este 

imbunatatit echilibrul cerere/oferta pe piata comuna a produselor agricole, iar 

veniturile obtinute in agricultura se dezvolta favorabil. Ajutoarele pentru 

dezvoltare rurala devin mai flexibile si se bazeaza pe subsidiaritate, 

descentralizare si simplificare. Legislatia devine mai accesibila. S-a stabilit, de 

asemenea si o baza solida pentru extinderea UE si a negocierilor in cadrul 

Organizatiei Mondiale a Comertului. 

 In anul 2003, noua Politica Agrara Comuna isi continua schimbarea 

profilului interior inceputa inca din 2001. 

Are loc transferarea fondurilor din Pilonul1 in Pilonul 2 al PAC  

 In iunie 2003 a fost adopata reforma fundamentala a PAC. Prin aceasta 

reforma se da producatorilor agricoli libertatea de a produce in functie de 

cerintele pietei. Principalele subventii vor fi platite independent de productie, in 

conditii clar definite. 

 Elemente cheie ale reformei PAC sunt: 

 Este reafirmata necesitatea sustinerii si intaririi mediului rural si 

reorientarea sprijinului spre practici agricole extensive. Este addoptat, pachetul 

adaptat cerintelor noilor state membre, in ceea ce priveste dezvoltarea rurala. 

Este important de amintit ca in 2003 (conform Agendei 2000) a avut loc 

decuplarea suportului pentru productie. 
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 Noile probleme sunt: probleme legate de siguranta alimentelor, 

problemele mediului, negocieri comerciale multilaterale OMC, acordul asupra 

formulei de extindere UE (2002). 

 Legea dezvoltarii rurale 1257/99 are un meniu de 22 de masuri (care pot fi 

extinse la 26, daca luam in considerare si reforma PAC, dupa care ar trebui 

elaborate programele de dezvoltare rurala, in functie de necesitatiile specifice 

ale fiecarei regiuni, avand drept obiective: restructurarea agriculturii, ingrijirea 

mediului si diversificarea activitatiilor non-agricole. 

 Ajutorul financiar direct este forma de politica a venitului cu cele mai 

putine costuri sociale; reforma PAC din 2003 pune accentul pe acest instrument 

de interventie. Acest suport financiar se va acorda in viitor mai putin in functie 

de productie, ci mai ales in functie de indeplinirea unor norme sanitare si de 

mediu. 

In 2004 si 2005 au fost introduse noi elemente de reforma pana in 2013, 

cand va fi definitivat un mecanism de disciplina financiara. 

 Principiile de baza ale politiciilor de dezvoltarii rurale promovate in 

Europa sunt urmatoarele:  

 - o piata unica a bunurilor: in interiorul Uniunii Europene, produsele 

agricole circula fara restrictii; 

 - preferinta comunitara: este favorizat consumul produselor originare din 

Uniunea Europeana; 

 - solidaritate financiara intre statele membre: masurile comune sunt 

finantate dintr-un buget comun. 

 Principalele instrumente ale PAC sunt fondurile structurale, pe de o 

parte, si pietele reglementate pe de alta parte. 

 In cadrul pietelor reglementate, sunt utilizate sistemele de prelevari 

variabile, platile compensatorii si ajutorul financiar direct. 
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 Principalele obiective finantate de UE, conform politicii agricole si de 

dezvoltare rurala, propuse la Conferinta Internationala de la Cork pentru 

Agenda 2000, sunt: 

1) investitiile in fermele agricole, care vizeaza cu precadere, ameliorarea 

calitativa a productiei, reducerea costurilor (avand in vedere inclusiv diminuarea 

consumurilor materiale, in primul rand de ingrasaminte chimice, pesticide, etc), 

protejarea mediului si ameliorarea peisajului (agrosilvic), asigurarea bunului 

tratament si a bunastarii animalelor, incurajarea pluriactivitatii. Este de observat 

faptul ca in Agenda 2000, investitiile in fermele agricole vizeaza descurajarea 

intensificarii productiei si sustinerea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul, 

peisajul si animalele de productie; 

2) cheltuieli pentru resursele umane cu trei componente: sustinerea fermierilor 

tineri, incurajarea pensionarii anticipate si stimularea formarii profesionale. 

Constatandu-se fenomenul de imbatranire a fermierilor-sefi de exploatatii-UE a 

stimulat, prin masuri financiare concrete, intinerirea fermierilor prin schimburi 

de generatii; 

3) finantarea fermierilor din zone defavorizate si cu restrictii de mediu consta in 

plati compensatorii pentru un management al fermei adecvat programului de 

protectie a mediului inconjurator; in cadrul acestei masuri intra si compensarea 

pierderilor de recolta sau a cheltuielilor suplimentare generate de programul 

Natura2000; 

4) finantarea masurilor de agromediu consta in platile efectuate de catre 

fermierii care se angajeaza in acorduri de mediu pentru protejarea mediului 

agricol, respectarea tehnologiilor prietenoase cu mediul conform standardelor 

cuprinse in acquis-ul comunitar; 

5) finantarea investitiilor in procesarea marketingului produselor agricole. Sunt 

eligibile pentru aceasta actiune agentii economici din spatial rural cu statut de 
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fermier sau procesatori agroalimentari care sporesc calitatea produselor, acorda 

atentie protectiei mediului si au ca obiectiv desfacerea produselor pe noi piete; 

6) finantareate  masurilor forestiere concretizate in infiintarea de noi 

suprafete impadurite, investitii pentu procesarea lemnului, sporirea valorii 

materiei prime lemnoase s.a; 

7) finantarea masurilor de dezvoltare a unei zone rurale cum sunt: 

comasarea, reparcelarea si reorganizarea terenului agricol al fermelor; 

Stimularea fermelor care practica pluriactivitatea si diversificarea 

productiei agricole la care se obtin produse cu desfacere asigurata, masuri de 

protejare a mediului si de asigurare a bunastarii animalelor, dezvoltarea si 

imbunatatirea echiparii tehnice a localitatilor rurale, cu respectarea traditiilor si 

arhitecturii specifice, prin folosirea de materiale locale, extinderea serviciilor de 

toate felurile pentru grupurile de producatori agricoli. 

Concluzionand, dezvoltarea rurala are in Europa, o istorie proaspata. 

Uniunea Europeana si-a definit, relativ recent, intentia de a aplica programe 

specifice de dezvoltare in zonele rurale. 

Rurarul european a fost abordat, zeci de ani, doar din perspectiva 

politicilor agrare. 

Dezvoltarea ruralului este un concept si o actiune integrata, care 

presupune o abordare metodologica multidisciplinara, intersectoriala si 

teritoriala (regionala). 

Designul ruralului a fost conturat de politici care aveau drept scop 

asigurarea securitatii alimentare sau promovarea Uniunii Europene ca pe o 

putere exportatoare, de produse agricole in lume si nu dezvoltare in sine. 

Cu toata urbanizarea rapida, ca urmare a industrializarii fara precedent in 

a doua parte a secolului XX-lea, in conditiile reducerii populatiei ocupate in 

agricultura, silvicultura si piscicultura (fara a se reduce insa si populatia rurala) 
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si a diminuarii ponderii relative a agriculturii in produsul intern brut, importanta 

spatiului rural nu se reduce, ci, dimpotriva este din ce in ce mai atent studiata, 

cercetata si supusa unui proces complex de dezvoltare. 

Ponderea populatiei rurale si a suprafetei ocupate de spatiul rural, precum 

si importanta vietii rurale pentru o tara, fac ca problema dezvoltarii si amenajarii 

rurale sa capete dimensiuni si importanta nationala si internationala. Tot mai 

multe tari, Consiliul Europei si Uniunea Europeana au ridicat problema spatiului 

rural la nivel de politica europeana si comunitara. Adunarea parlamentara a 

Consiliului Europei a adoptat Recomandarea 1296/1996 cu privire la Cartea 

europeana a spatiului rural, documentul- cadru, politic si juridic al dezvoltarii si 

amenajarii rurale in Europa. 

Incepand cu 1998 (Agenda de la Lisabona), spatiul rural este definit 

ca una dintre valorile fundamentale si definitorii pentru Europa, care 

trebuie prezervata, ingrijita si promovata. 

 Problema dezvoltarii si amenajarii rurale este una dintre cele mai 

complexe teme ale contemporaneitatii, datorita faptului ca, in esenta sa, 

presupune realizarea unui echilibru intre cerinta de conservare a spatiului rural 

economic, ecologic si social cultural ale tarii, pe de o parte si tendinta de 

modernizare a vietii rurale, pe de alta parte. In acelasi timp, dezvoltarea si 

amenajarea rurala se aflau la confluenta dintre tendinta de expansiune a 

urbanului, a dezvoltarii agresive a industriei pe seama spatiului rural si cerinta 

de a mentine, pe cat este posibil, ruralul la dimensiunile sale actuale. In fine, 

dezvoltarea si amenajarea rurala, care tinde sa se modernizeze, sa se 

europenizeze ca arie de cuprindere, la nivelul fiecarei tari, are ca principal 

obiectiv mentinerea si conservarea caracterului national al spatiului si culturii 

rurale, iar acolo unde s-au produs grave distrugeri  (fizice sau socio-culturale) 

locale, regionale sau nationale (cum este cazul tarilor foste comuniste in unele 
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zone super industrializate in Europa occidentala) se propunea solutia 

reconstructiei sau, eventual, restaurarii acestor zone in sensul aducerii lor la 

standardele de ruralitate. Toate orientarile cuprinse in noua reforma PAC si-au 

gasit corespondenta in mecanismul de finantare al agriculturii si dezvoltarii 

rurale, cuprins in noul model agricol european definit de Agenda 2000, conform 

Acordului de la Berlin din martie 1999. Prin acest document, noua politica 

agricola comunitara echilibreaza sistemul de alocare a fondurilor structurale 

europene pe doi piloni de sustinere ai (1) pietei agricole si ai  (2) dezvoltarii 

rurale durabile.  

 Un moment important pentru cercetarea stiintifica in domeniul dezvoltarii 

rurale l-a prezentat Conferinta Internationala de la Cork intitulata "Europa 

rurala" - perspective de viitor, care a avut ca obiectiv stabilirea orientarilor 

fundamentale ale politicilor rurale ale Europei comunitare dupa anul 2000. 

Intrunind peste 500 de specialisti, oamenii de stiinta si politicienii din UE, tarile 

PECO, SUA, Japonia, Canada, Conferinta de la Cork a fost calificata drept cea 

mai importanta manifestatie cu privire la dezvoltarea rurala, organizata vreo data 

in Europa, trebuind sa raspunda marilor provocari: 

 -modernizarea economiei, inclusiv a agriculturii; 

 -introducerea monedei unice europene; 

 -largirea Uniunii Europene; 

 Putem aprecia ca lucrarile Conferintei de la Cork teoretizeaza si, in acelasi 

timp, largesc problematica aplicarii practice a dezvoltarii rurale in tarile UE, 

precum si in celelalte tari participante. Declaratia finala a conferintei cuprinde 

10 puncte, in centrul carora este pusa preferinta rurala bazata pe dezvoltare 

durabila, ca principiu fundamental de dezvoltare durabila europeana. 

 Dezvoltarea rurala durabila este definita in coordonate foarte precise: 
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stabilizarea populatiei in spatial rural, prin eliminarea sau diminuarea exodului 

rural, eradicarea (combaterea) saraciei prin stimularea si sporirea ocuparii fortei 

de munca, promovand egalitatea de sanse pentru toti locuitorii rurali, sporirea 

calitatii vietii si bunastarii generale, prin conservarea, protejarea si ameliorarea 

calitatii mediului si peisajului rural. 

 Exista practice doua directii esentiale care determina si influenteaza 

procesul de dezvoltare rurala din Uniunea Europeana: 

 -raportul sector agricol versus sector non-agricol 

 -grija pentru mediu 

 Se observa o mutare de accent dinspre politicile care pornesc din centru 

spre politicile care apar la nivel local. 

 In noile abordari, dezvoltarea rurala presupune, inainte de toate, 

informatie. Se pune un accent deosebit pe diseminarea de cunostinte, informatii 

si know-how, transferul si managemantul informatiei si al cunoasterii. Concepte 

cum ar fi, dezvoltarea rurala extensiva (rural extension development) sau 

extensia agriculturii (agricultura extension) implica dezvoltarea infrastructurii de 

comunicare, informare si inovare.  

 Din aceasta perspectiva, preocuparea europeana pentru diversificarea 

activitatilor din mediul rural, este in continua crestere. Mai mult de jumatate 

din populatia celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE)  traieste 

in zonele rurale, care acopera 90% din teritoriul european. Aceasta face ca 

politica de dezvoltare rurala sa fie un  domeniu de importanta vitala. 

 Cresterea animalelor si silvicultura raman factori esentiali pentru 

utilizarea terenurilor si gestionarea resurselor naturale din zonele rurale 

ale UE, reprezentand in acelasi timp, o platforma pentru diversificarea 

economica a comunitatilor rurale.  
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Prin urmare consolidarea politicii de dezvoltare rurala a devenit o 

prioritate pentru Uniune. Zona rurala nu trebuie sa fie privita doar ca o 

problema, ci ca o oportunitate. 

 

1.2. SITUATIA ACTUALA 

Politica agricola comuna este construita in jurul a doi piloni. 

Primul, cel al organizatiilor comune de piata, cuprinde masurile comune 

de reglementare a functionarii pietelor integrate ale produselor agricole.  

 

           PILONUL 1                                               PILONUL 2 

 
     

    Politica de piata                                                     Politica de dezvoltare 

                                                     rurala 

   * support de venituri                                                   *  bunuri publice 

 

 

 

 

  

 

   Productie de                    Functii de protectia                              Functii rurale 

   Alimente                               mediului 
  

 

Al doilea pilon, cel al dezvoltarii rurale, cuprinde masuri structurale, care 

tintesc dezvoltarea armonioasa a zonelor rurale, sub cateva aspecte: social, al 

diversitatii activitatilor, al calitatii produselor, al protejarii mediului. 
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1.3. ORGANIZATII COMUNE DE PIATA 

Pentru realizarea obiectivelor PAC definite in tratatul de la Roma si in 

spiritual principiilor stabilite se la Stresa, s-a construit un sistem complex de 

reguli si mecanisme care reglementeaza productia, comertul si prelucrarea 

produselor agricole, grupate sintetic sub denumirea de organizatii comune de 

piata. Treptat organizatiile comune de piata le-au inlocuit pe cele nationale 

pentru produsele/sectoarele care cad sub incidenta PAC. In prezent  circa 90% 

din produsele agricole din Uniunea Europeana fac parte dintr-o organizatie 

comuna de piata, si anume: cereale, carne de porc, oua si carne de pasare, fructe 

si legume proaspete si procesate, banane, vin, lapte si produse lactate, carne de 

vita si vitel, orez, uleiuri si grasimi (inclusiv ulei de masline si plante 

oleaginoase) zahar,  flori si plante decorative, furaje uscate, tutun, in si canepa, 

hamei, seminte, carne de oaie, carne de capra,  precum si alte produse carora li 

se aplica numai anumite reglementari. 

Pentru implementarea masurilor comune de reglementare a pietelor, 

Comunitatea are la dispozitie urmatoarele instrumente: preturile, interventia de 

piata, ajutoarele financiare, cotele de productie, protectia vamala comuna. 

 

1.4. DEZVOLTAREA RURALA 

 Componenta de dezvoltare rurala a PAC a capatat o atentie sporita dupa 

elaborarea de catre Comisie a documentului strategic Agenda 2000, devenind 

astfel al doilea pilon al PAC.Sunt doua ratiuni majore care justifica necesitatea 

unei abordari in aceasta directie: prima, este data de proportia foarte mare (80%)  

pe care o detin suprafetele agricole relativ la suprafata Uniunii Europene. A 

doua este cea a obiectivului primordial de coeziune economica si sociala a 

Uniunii Europene, a carui realizare ar devenii utopica fara acordarea atentiei 

cuvenite dezvoltarii armonioase a zonelor rurale. 
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Obiectivele politicii de dezvoltare rurala, definite in Regulamentul 

Consiliului nr.1257/17mai 1999 referitor la sprijinul pentru dezvoltare rurala 

sunt : 

 - Ameliorarea exploatatiilor agricole;   

 - Garantarea sigurantei si calitatii produselor agricole; 

 - Asigurarea unor niveluri stabile si echitabile ale veniturilor fermierilor; 

 - Protectia mediului; 

 - Dezvoltarea de activitati complementare si alternative generatoare de 

locuri de munca, pentru a contracara procesul de depopulare a zonelor agricole 

si a intarii substanta economica si sociala a zonelor rurale; 

   -Imbunatatirea conditiilor de munca si viata in zonele rurale si 

promovarea sanselor egale. 

   Principiile care stau la baza politicii de dezvoltare rurala, definite in 

acelasi regulament sunt: 

   -Principiul multifunctionalitatii agriculturii, in sensul unei interpretari 

mai largi acordate activitatilor agricole, in plus fata de rolul traditional de 

furnizor de produse agricole; 

 -Principiul abordarii multisectoriale si integrate a economiei rurale, in 

sensul diversificarii activitatilor, creari de surse suplimentare de venit si ocupare 

si prezervarii patrimoniului rural; 

 -Principiul flexibilitatii financiare in sprijinirea dezvoltarii rurale, in 

sensul descentralizarii deciziei, subsidiaritatii si implicarii partenerilor locali; 

 -Principiul transparentei in elaborarea problemelor de dezvoltare rurala 

bazat pe simplificarea legislatiei. 
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Masurile de politica de dezvoltare rurala se impart in doua categorii: 

1. Masurile insotitoare : 

- Pensionarea anticipata. Se acorda sprijin financiar pentru fermierii si 

lucratorii agricoli in varsta de peste 55 de ani care se retrag din 

activitatile/muncile agricole cu caracter comercial inainte de varsta legala de 

pensionare. Sprijinul este conditionat de indeplinirea anumitor cerinte de 

vechime in munca si/sauparticipare la o schema de asigurari sociale. Un fermier 

poate primi pana la 150000 Euro in transe anuale de cel mult 15000 Euro pana 

la varsta de 75 de ani, iar un lucrator agricol, pana la 35000 Euro in transe 

anuale a cate 3500 Euro, pe perioada ramasa pana la varsta pensionarii. 

- Agricultura ecologica. Se acorda sprijin financiar pentru promovarea 

metodelor de productie agricola care au in vedere protejarea mediului 

inconjurator si conservarea patrimoniului rural. Ajutorul se acorda fermierilor 

care timp de cel putin 5ani au aplicat metode agro-ecologice, in limita a 600 

Euro/ha pentru recolte anuale, 900 Euro/ha pentru recolte perene si 450 Euro/ha 

pentru alte recolte. 

- Exploatarea zonelor defavorizate. Se acorda sprijin financiar pentru 

fermierii din zonele defavorizate (cum ar fi cele montane) sau cele cu probleme 

specifice de mediu, pentru a se asigura continuitatea exploatarii terenurilor, un 

standard de viata echitabil pentru fermieri, conservarea peisajului ambiant si 

protejarea mediului. Platile variaza inte 25-200 Euro/ha si se acorda numai in 

conditiile respectarii stricte a standardelor de mediu, inclusiv a metodelor de 

productie ecologice. 

2. Masuri de dezvoltare rurala  (de modernizare si diversificare a 

exploatatiilor agricole) : 

- Investitii. Se acorda sprijin financiar pentru investitiile in exploatatiile 

agricole (spre exemplu echipamente agricole) care au ca scop eficientizarea 
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productiei, diversificarea acesteia, imbunatatirea calitatii produselor, inclusiv 

prin standardele de igiena si sanatate, protejarea mediului sau imbunatatirea 

conditiilor de viata ale animalelor. Ajutorul financiar (comunitar si national, 

cumulate) se acorda in limita a 40% din valoarea investitiei, exceptie facand 

zonele defavorizte 50% si fermierii tineri (intre 45-55%). Sprijinul se acorda 

numai pentru fermele care indeplinesc standarde minime de mediu, igiena si 

bunastarea animalelor. 

Se acorda de asemenea sprijin financiar pentru investitii in ameliorarea 

procesului de prelucrare si comercializare a produselor agricole, in scopul 

cresterii competitivitatii si valorii adaugate a productiei agricole. Contributia 

Comunitatii este maximum 50% din valoarea proiectului. 

- Instalarea fermierilor tineri. Se acorda sprijin pentru infiitarea de ferme 

de catre persoanele in varsta de cel mult 40 de ani, care nu au mai condus o 

ferma agricola anterior. Ajutorul se acorda fie sub forma unei prime de pana la 

25000 Euro, fie prin subventionarea dobanzii unui imprumut bancar. Sunt 

eligibile numai fermele care indeplinesc standardele minime de mediu, igiena si 

de bunastare a animalelor. 

- Activitati de formare profesionala, in special in domeniile  calitatii 

produselor si protejarii mediului. 

- Conservarea si protejarea padurilor. Se acorda sprijin financiar 

persoanelor fizice, asociatiilor sau autoritatilor locale pentru ocrotirea 

patrimoniului forestier incluzand activitati de impadurire, ameliorarea tehnicilor 

de exploatare forestiera, prelucrarea si comercializarea produselor ferestiere s.a. 

In cazul impaduririlor suprafetelor cu destinatie agricola, in plus fata de ajutorul 

propriu-zis pentru impadurire, se acorda si compensari anuale de pana la 725 

Euro/ha pentru asociatii si autoritati locale si de pana la 185 Euro/ha pentru 

persoanele fizice, pentru o perioada de pana la 25de ani. 
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- Sprijin pentru alte activitati : reparcelarea terenurilor, dezvoltarea 

serviciilor in mediul rural, renovarea satelor, protejarea patrimoniului, 

promovarea turismului si activitatilor mestesugaresti s.a. 

 

1.5. FACTORI INSTITUTIONALI AI POLITICII AGRICOLE 

Institutiile implicate in elaborarea si gestionarea masurilor de politica 

agricola comuna sunt: Consiliul UE pentru Agricultura si Pescuit, Parlamentul 

European si Comisia Europeana. 

 Puterea legislativa revine Consiliului, Parlamentul avand doar un rol 

consultativ. In Consiliu, decizile se iau cu majoritate calificata. In exercitarea 

prerogativelor de consultanta, Parlamentul este asistat de Comitetul AGRI, 

organ permanent. 

 Comisia Europeana are doua atributii majore, cea  a initiativei legislative 

si cea a implementarii PAC. Comisia este asistata de comitete care sunt de trei 

tipuri: 

 -Comitete pentru managementul organizatiilor comune de piata  (cate unul 

pentru fiecare organizatie comuna de piata); 

 -Comitete de reglementare (cu rol consultativ in elaborarea legislatiei 

orizontale); 

 -Comitete consultative (formate din reprezentanti ai grupurilor de interes). 

Securitatea alimentara intra in atributiile Autoritatii Europene pentru 

Securitatea Alimentelor, organizatie independenta creata in ianuarie 2002, cu rol 

consultativ pe langa Comisie. 
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2. CONTEXTUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA DURABILA 

 

2.1. SUCCINTA PREZENTARE GENERALA A TARII 

Relieful Romaniei se desfasoara pe trei trepte majore: Muntii Carpati, 

Subcarpatii, dealuri, podisuri si campii (inclusiv lunciile din Delta Dunarii). 

Caracteristicile principale ale unitatilor de relief sunt proportionalitatea 

suprafetelor (31% munti, 36% dealuri si podisuri, 33% campii si lunci) si 

dispunerea concentrica si sub forma de amfiteatru a treptelor majore de relief. 

 Clima Romaniei este temperat continentala de tranzitie, cu inflente 

oceanice dinspre vest, mediteraneene dinspre sud-vest si continental-excesive 

dinspre nord-est. 

 Precipitatiile medii anuale sunt variabile in functie de altitudine: 500 mm 

la campie, 700 mm la deal si 1200 mm la munte. 

 

2.2. DESCRIEREA GENERALA A SPATIULUI RURAL 

 

Localizarea geografica a spatiului rural 

Spatiul rural din Romania este format in prezent din suprafata 

administrativa a celor 2688 de comune existente in teritoriul tarii, care  reunesc 

populatia rurala, a tarii, conform legii2/1968 de organizare administrativ-

teritoriala. Comunele sunt formate din unul sau mai multe sate, existand in total 

12751 de sate in spatiul rural. Din punct de vedere administrativ –teritorial 

exista 41 de judete, care reprezinta unitatile administrative.  

 Prin legea nr. 151/1998  privind dezvoltarea regionala in Romania, au fost 

infiintate opt regiuni de dezvoltare la nivelul Romaniei. Pentru o mai buna 

intelegere a analizei diagnostic a spatiului rural romanesc, comparatiile se vor 

face la nivelul regiunilor. 
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 Trebuie mentionat ca pe teritoriul administrativ al unor orase si municipii, 

(care conform legii de organizare administrativa a teritoriului tarii este 

considerat urban) se afla inca 341 de localitati care au caracteristici rurale, 

numite chiar sate, dar ele intra numai din punct de vedere administrativ, in 

componenta spatiului urban. 

 Spatiul rural este constituit din toare comunele din Romania si este definit 

in articolul 5 al Legii 2/1968 : “comuna este unitatea administrativ teritoriala ce 

cuprinde populatia rurala unita prin interese comune si traditii. O comuna este 

formata din unul sau mai multe sate, dupa conditii economice, sociale, culturale, 

geografice si demografice. Organizarea comunei asigura dezvoltarea economica, 

administrativa, culturala si sociala a localitatilor rurale." 

 Suprafata spatiului rural, astfel delimitat insumeaza 212,7 mii km2, 

reprezentand peste 89% din suprafata tarii.  

 Populatia care traieste pe acest teritoriu numara 10,14 milioane locuitori si 

reprezinta 45% din populatia tarii, rezultand o densitate relativ slaba, de sub 48 

locuitori/km2. 

 Spatiul rural ca suprafata si populatie nu are o pondere la fel de mare in 

toate cele opt regiuni de dezvoltare. 

 Cel mai intins spatiu rural este in regiunea Nord –Est (94% din suprafata), 

iar cea mai numeroasa populatie rurala este in regiune Sud (55,7% din 

populatie). 

 Un caz particular il reprezinta regiunea Bucuresti, in cuprinsul careia se 

gaseste si municipiul Bucuresti, capitala Romaniei. Aceasta concentreaza 88,8% 

din intreaga populatie a regiunii. Populatia rurala din jurul capitalei nu 

reprezinta decat 11,2% din populatia regiunii. 

 Comuna este unitatea administrativa de baza pe teritoriul careia se 

implementeaza politica rurala. Autoritatile comuna sunt partenerii locali ai 
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autoritatilor judetene si regionale in realizarea politicii rurale. Numarul 

partenerilor locali variaza de la 267 comune in cazul regiunii Vest, la 481 in 

cazul regiunii Sud. Exceptie face regiunea Bucuresti, care are numai 38 de 

comune. 

 Populatia medie a unei comune este de 3780 locuitori, dar exista o mare 

varietate a comunelor din Romania sub aspectul dimensiunilor demografice. 

 O comuna este formata din mai multe sate. In medie revin 4,7 sate pe 

comuna. Peste jumatate din comune (55,4%) sunt formate din 1–4 sate, iar 6,2% 

din comune au mai mult de 10 sate.  

 Satele prezint o mare diversitate sub aspectul numarului de locuitori. 

Dimensiune satelor variaza, de la cele care au doar cativa locuitori, pana la sate 

cu peste 9000 de locuitori. Predomina insa satele cu putini locuitori, acestea 

avand o medie de circa 800. 

 Componenta satelor dupa numarul de locuitori si a comunelor dupa 

numarul de sate influenteaza in mod semnificativ gradul de asigurare a 

populatiei cu echipamente si servicii publice. Comunele cu numar mic sau 

dispersat de locuitori sau cu sate risipite au cele mai mari probleme sub aspectul 

ocuparii edilitare, avand in ultimele decenii descresterile cele mai mari de 

populatie. 

 

   2.3. CONTEXTUL MACROECONOMIC AL DEZVOLTARII RURALE 

Economia Romaniei se confrunta in prezent cu o criza struturala profunda 

rezultat cumulativ al dezechilibrelor mostenite, pe care s-a suprapus 

inconsecventa masurilor de reforma economica din perioada de tranzitie. 

 Dupa 1990, s-a accentuat caracterul de consum in economia romaneasca, 

care poate fi ilustrat prin evolutia corelatiilor dintre principalele componente de 

utilizare ale Produsului Intern Brut (PIB). 
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 Relevanta pentru ingustarea considerabila a capacitatii de modernizare a 

economiei este corelatia relativ anormala dintre dinamica valorii adaugate brute 

si formarea bruta de capital fix. 

 In profil regional, nivelul general de dezvoltare economica (cuantificat 

prin PIB/locuitori, exprimat atat in moneda nationala cat si in Euro la partea 

puterii de cumparare) prezinta o variabilitate regionala relativ ridicata. 

 Deoarece in perioada 1990-1998 productia agricola nu a scazut cu mai 

mult de 15% anual. Agricultura implicit a sectorului primar) a fost singura 

ramura a economiei nationale care a marcat o crestere a valorii adaugate brute. 

Pe aceasta baza a crescut ponderea sectorului primar in economia nationala. 

Datorita decapitalizarii persistente a agentilor economici, fenomenul de 

destructurare asimetrica din economia agroalimentara a produs o asa numita 

“dubla fractura”: 

 - Pe de o parte, intre productia vegetala si cea animala in interiorul 

agriculturii; 

 - Pe de alta parte intre productia agricola si industria alimentara. 

 In acelasi timp analiza structurii sectoriale a valorii adaugate brute releva 

faptul  ca in toate regiunile ponderile sectorului primar (agricultura, silvicultura 

si piscicultura) sunt inferioare celor din sectorul secundar (industrie si 

constructii) astfel incat raporturile dintre cotele sectoriale ale VAB sunt exclusiv 

subunitare. Aceste cifre reflecta nivelul foarte scazut de productivitate a muncii 

agricole, datorat slabei inzestrari tehnice a faramitarii suprafetelor agricole si a 

managementului inexistent in exploatatiile private. 

 Urmare a disparitatiilor sectoriale regionale, prezentate atat la populatia 

activa ocupata cat si la valoarea adaugata bruta, exista mari decalaje de 

productivitate sectoriala a muncii in sectorul primar. 
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 In raport cu ponderea populatiei rurale si densitatea demografica, 

potentilul agricol al Romanie este destul de mare. In profil regional se 

inregistreaza niveluri foarte diferite ale inzestrarii funciare cu teren agricol astfel 

fata de media nationala de 0,65 ha/loc, maximul de inzestrare funciara pe 

locuitor se situeaza in Regiunea Vest (0,94 ha/loc) si minimul in Regiunea de 

Nord – Est (0,56 ha/loc). 

 Inzestrarea funciara pe persoana ocupata agricol este circa 4 ha cu 

diferente regionale sensibile iar tendinta este de o usoara crestere.  

 Productia agricola a manifestat dinamici specifice foarte diverse atat in 

sectorul vegetal si animal cat si in profil regional, functie de diversitatea 

conditiilor de pretabilitate agro – pedoclimatica, dar si de gradul de utilizare al 

factorilor de productie. 

 Productia vegetala a inregistrat un ritm de crestere mai mare, deoarece 

eforturile financiare pe care le presupune sunt mai mici, in conditiile inexistentei 

pietei de capital si a creditelor avantajoase. De aceea, este impusa dezvoltarea 

sistemului asociativ si cooperatist pentru sporirea fortei de negociere a 

producatorilor agricoli. 

 Unul dintre fenomenele negative prezente in agricultura Romaniei este 

utilizarea din ce in ce mai redusa a serviciilor de mecanizare hidroameloriative 

sau de reproductie si selectie. Relevante in acest sens sunt datele referitoare la 

ponderea valorii serviciilor pentru agricultura.  

 Intre cauzele aceste stari de lucruri sunt: lipsa capitalului, accesul diferit al 

producatorilor agricoli la mijloace de mecanizare, destructurarile in organizarea 

serviciilor, lipsa consultantei de specialitate. Drept urmare sunt necesare actiuni 

de dezvoltare a serviciilor corespunzatoare. 

 Interferenta inzestrarii cu resurse si a performantelor atinse in utilizarea 

acestora se regaseste in nivelurile si dinamicile productivitatilor partiale ale 
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principalilor factori (pamantul, munca etc.). Decalajele regionale ale acestora 

sunt o reflectare a diversitatii conditiilor in care trebuiesc aplicate politici 

agricole care sa amelioreze starea economica a spatiului rural.  

 Asimetriile intervenite in dinamicile sectoriale au generat mutatii 

structurale importante in ceea ce priveste ponderea agriculturii in principalii 

macroindicatori economici.  

 Cresterea ponderii agriculturii in populatia activ ocupata  (9,3 %) si in 

valoare adaugata bruta (4,9 %) confera tranzitiei economiei romanesti trasatura 

unui inceput de reagrarizare cu implicatii nefavorabile asupra productivitatii 

sociale a muncii (s-au observat diminuari ale ponderii agriculturii in stocul de 

capital fix si investitii).  

 

2.4. DOCUMENTE STRATEGICE SI OPERATIONALE PRIN CARE SE 

STABILESC PRIORITATILE DE DEZVOLTARE RURALA ALE 

ROMANIEI 

 In urma reformei politicii agricole comune (PAC) dezvoltarea rurala a 

Romaniei a capatat un rol tot mai important in ansamblul actiunilor prin care 

sunt sprijinite zonele rurale, pentru a face fata provocarilor secolului XXI, in 

materie de economie, politica sociala si mediu. 

 Noul cadru juridic evidentiaza cresterea economica si crearea locurilor de 

munca in zonele rurale, in conformitate cu strategia Lisabona, precum si 

imbunatatirea dezvoltarii durabile in coformitate cu obiectivele stabilite la 

Goteborg in acest sens. 

 Politica de dezvoltare rurala a Romaniei se bazeaza pe trei instrumente 

juridice : 

          -Orientarile strategige ale Uniunii pentru politica de dezvoltare  

rurala  
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 -Regulamentul Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala 

acordat din noul Fond European Agricol pentru Dezvoltare              

Rurala(FEADR) 

 - Regulamentul de punere in aplicare al comisiei. 

Orientarile strategice ale Uniunii identifica domeniile importante pentru 

indeplinirea prioritatilor comunitare, impreuna cu o serie de obtiuni pe care 

Romania le-a integrat in Planul Strategic National (PNS) si in Programul 

National de Dezvoltare Rurala (PNDR). 

Planul Stategic National transpune orientarile in contextul national, tinand 

cont de necesitatiile regiunilor si este pus in aplicare prin intermediul PNDR. 

Pentru ficare set de prioritati orientarile strategice comunitare sugereaza 

masuri cheie care ar trebui luate. 

 PNDR are la baza sase orientari comunitare strategice care vor 

contribui la : 

- identificarea zonelor in care sprijinul comunitar acordat dezvoltarii 

rurale genereaza cea mai mare valoare adaugata la nivelul UE; 

- crearea unei conexiuni cu principalele activitati la nivel european 

(Lisabona, Goteborg); 

- asigurarea coerentei cu celelalte politici comunitare, in special cu 

politicile de coeziune si de mediu; 

- luarea masurilor conexe punerii in aplicare a noi politici agricole 

comune axata pe adaptarea la evolutia pietei si necesitatea de 

restructurare care decurge din PAC, atat pentru vechile cat si pentru 

noile state membre. 

Cele sase orientari strategice sunt: 

1. imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier; 

2. imbunatatirea mediului si a regiunilor rurale; 
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3. cresterea calitatii vietii in zonele rurale si incurajarea diversificarii; 

4. construirea capacitatii locale de ocupare a fortei de munca si de 

diversificare; 

5. transpunerea prioritatilor in programe; 

6. complementaritatea cu alte instrumente comunitare. 

Noua perioada de programare ofera o posibilitate unica de a reorienta 

sprijinul acordat din noul FEADR catre cresterea economica, locuri de munca si 

dezvoltare durabila. 

Regulamentul Comisiei Europene de punere in aplicare a FEADR pe 

perioada 2007 – 2013 reprezinta un set de norme detaliate privind gestionarea 

programelor.  

Planul Strategic National (PNS) si in PNDR au fost prezentate si 

aprobate de catre Comisia Europeana. 

Strategia de dezvoltare 2007 -2013 a Romaniei ca stat membru al 

Uniunii Europene, reprezinta o reflectare a nevoilor de dezvoltare in vederea 

reducerii cat mai rapide a decalajelor existente fata de UE, axandu-se atat pe 

dezvoltarile strategice comunitare privind coeziunea cat si pe prioritatile 

Agendei Lisabona si obiectivele de la Goteborg, respectiv cresterea 

copetitivitatii, ocuparea deplina si protectia durabila a mediului. 

Politica de dezvoltare rurala a Romaniei pe perioada 2007 -2013, se 

concretizeaza pe trei domenii care corespund celor trei axe tematice stabilite in 

Regulamentul European privind dezvoltarea rurala :  

1. imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier; 

2. mediul si regiunile rurale; 

3. cresterea calitatii vietii si diversificarea economiei in zonele rurale. 
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O a patra axa Leader este bazata pe experienta castigata in urma 

initiativelor comunitare Leader deschide noi posibilitati pentru abordarile locale 

de "jos in sus" a problematicii dezvolatarii rurale. 

Noua perioada de programare ofera posibilitatea unica de a reorienta 

sprijinul dinspre dezvoltarea finantarii rurale la crestere, locuri de munca si 

sustenabilitate. 

In acest sens, Romania a pregatit o serie de documente strategice si 

operationale, prin care se stabilesc prioritatile de dezvoltare rurala ale 

Romaniei si alocarea financiara pe fiecare obiectiv in parte : atat finantare din 

partea Uniunii Europene cat si cofinantarea nationala (publica si privata).  

 

2.4.1. PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE (PND) 2007 – 2013 

Planul National de Dezvoltare este instrumenul fundamental prin care 

Romania va incerca sa recupereze cat mai rapid disparitatile de dezvoltare socio-

economica fata de UE. 

PND este un concept specific politicii europene de coeziune economica si 

sociala (Cohesion Policy) si reprezinta documentul de planificare strategica si 

programare financiara multianuala, elaborat intr-un larg parteneriat, care va 

orienta si stimula dezvoltarea socio – economica a Romaniei in conformitate cu 

Politica de Coeziune a Uniunii Europene. 

Planul National de Dezvoltare reprezinta documentul de planificare 

strategica si programare financiara multianuala aprobat de guvern si 

elaborat intr-un larg parteneriat care va orienta dezvoltarea socio–

economica a Romaniei in conformitate cu Politica de Coeziune a UE. 
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Elaborarea PND 2007-2013 s-a realizat conform prevederilor HG 

nr.1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a PND, care stabileste principiile 

metodologice, cadrul de lucru institutional si mecanismele de consultare 

parteneriala.  

Finantare PND 

Strategia PND axata pe prioritatiile si obiectivele compatibile cu 

domeniile de interventie a Fondurilor Structurale si de Coeziune, va fi finantata 

din surse multiple. 

PND 2007-2013 reprezinta un instrument de prioritizare a investitiilor 

publice pentru dezvoltare, asigurand fundamentarea generala a directiilor de 

alocare a fondurilor publice pentru investitii cu impact semnificativ asupra 

dezvoltarii economice si sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale 

etc.) sau externe instrumentele structurale ale UE (fondurile UE de tip structural 

pentru agricultura, dezvoltare rurala, pescuit, credite externe etc.). 

Programare financiara a PND a urmarit realizarea unui tablou general 

realist al surselor de finantare a dezvoltarii ce ar trebui utilizate in perioada 

2007-2013, pentru cresterea convergentei cu UE, conducand la o suma 

estimativa globala cca 58,7 miliarde Euro repartizata pe cele 6 prioritati 

nationale de dezvoltare ale PND, dupa cum urmeaza: 
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Programarea financiara globala a PND 2007-2013 

                                                                                                       - mil Euro -  

 

 

 

 

Prioritati PND 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

P1. 

Competitivitate 

651,4 620,72 793,14 882,76 842,95 761,25 682,12 5.234,4 

P2. 

Infrastructura 

de transport 

2.094,9 2.517,4 2465,2 2071,2 1818,8 1832,2 1853,7 14654,7 

P3. Mediu 753,1 898,70 1099,1 1160,4 1069,5 810,78 806,23 6.597,9 

P4. Resurse 

umane 

711,6 912,51 1297 1317,5 1313,2 1115,8 940,72 7.608,6 

P5. Dezvoltare 

rurala 

1.585,5 1757,7 2200.9 2335,4 2395 2445,1 2517,3 15237,3 

P6. Dezvoltare 

regionala 

1.294,7 1280,9 1397,9 1336,3 1342,3 1344,5 1342,9 9.339,9 

Total 

 

7.091,6 7.988,1 9.253,5 9.103,9 8.782,9 8.309,7 8.143,1 58763,1 
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Structura pe surse de finantare a PND 2007-2013 se prezinta dupa cum 

urmeaza: 

 -Fondurile comunitare 43%, repartizate pe cele sase prioritati de 

dezvoltare in urma negocierilor cu Comisia Europeana si aprobarii 

documentelor programatice in cursul acestui a; 

 -surse publice nationale (centrale si locale, inclusiv credite IFI) 48% ; 

 -surse private (cofinantari private aferente fondurilor comunitare) 9% . 

 Obiectivul global al PND il reprezinta "reducerea cat mai rapida a 

disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si statele membre ale 

UE". Conform estimarilor realizate, Romania ar putea recupera pana in anul 

2013 cca 10 puncte procentuale din decalajul general fata de UE, ajungand la 

cca 41% din media UE. 

 Obiectivul global se sprijina pe trei obiective specifice: 

 - Cresterea copetitivitatii pe termen lung a economiei romanesti; 

 - Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza; 

 - Perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman 

autohton. 

 In vederea atingerii obiectivului global si a obiectivelor specifice si 

pornind de la aspectele identificate in etapa de analiza socio-economica, au fost 

formulate sase prioritati nationale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013: 
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                                                       PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 

                                                                                       2007 – 2013  

 

 

   
             1. Cresterea                      2. Dezvoltarea si                  3. Protejarea si               4. Dezvoltarea                  5. Dezvoltarea              6. Diminuarea 

competitivitatii                      modernizarea                   imbunatatirea                resurselor umane,            economiei                     disparitatilor 
economice si                          infrastructurii                   calitatii                           promovarea                      rurale si                        de dezvoltare 
dezvoltarea                            de tansport                        mediului                         ocuparii si a                      cresterea                       intre  
economiei bazate                                                                                                      incluziunii                         productivitatii              regiunile 
pe cunoastere                                                                                                            sociale si                            in sectorul                     tarii                                                                                    

                                                                                                                         intarirea                             agricol 
                                                                                                                                                    capacitatii 
                                                                                                                                                    administrative      
 

                           

 

                                                       Prioritatile Planului National de Dezvoltare 

                                                                                    2007 - 2013 
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1. Cunoasterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei 

bazate pe cunoastere 

In conditiile decalajelor importante de competitivitate pe care Romania le 

prezinta in raport cu statele menbre UE, obiectivul strategic general stabilit in 

cadrul acestei prioritati este cresterea productivitatii intreprinedrilor romanesti 

pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Se 

urmareste generarea pana in anul 2015 a unei cresteri medii a productivitatii de 

cca. 5,5%  anual permitand Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ de 55% 

din media UE.  

  

2. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport  

Obiectivul general al strategiei in domeniul transporturilor il reprezinta 

asigurarea  unei infrastructuri de transport extinse, moderne si durabile, precum 

si a tuturor celelalte conditii privind dezvoltarea sustenabila a economiei si 

imbunatatirea calitatii vietii, astfel incat volumul activitatii de transport in PIB 

sa creasca de la 3,6 miliarde Euro (in prezent) la minimum 7 miliarde Euro pana 

in 2015. 

  

3. Protectia si imbunatatitea calitatii mediului  

Obiectivul strategic general al acestei prioritati din PND il reprezinta 

protejarea si imbunatatirea calitatii mediului, in conformitate cu nevoile 

economice si sociale ale Romaniei, conducand astfel la imbunatatirea 

semnificativa a calitatii vietii prin incurajarea dezvoltarii durabile. 
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4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii 

sociale si intarirea capacitatii administrative 

 Fiind unanim recunoscut faptul ca resursele umane reprezinta motorul 

societatii bazate pe cunoastere, obiectivul strategic general al prioritatii il 

constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia pe 

piata muncii, prin asigurarea oportunitatilor egale de invatare pe tot parcursul 

vietii si dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive care sa 

conduca pana in 2015 la integrarea durabila pe piata muncii a 900.000 de 

persoane. 

  

5. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul 

agricol  

Obiectivul strategic general al acestei prioritati vizeaza dezvoltarea unei 

agriculturi competitive bazate pe cunoastere si initiativa privata, precum si 

protejarea patrimoniului natural cultural si istoric al zonelor rurale din Romania. 

 Sub-prioritatiile identificate in vederea realizarii obiectivului definit sunt 

urmatoarele: 

- Cresterea competitivitatii economiei agro-alimentare si silvice prin 

adaptarea ofertei la cerintele pietei, in cadrul careia va fi acordat sprijin financiar 

cu precadere pentru modernizarea fermelor si imbunatatirea capitalului uman 

din agricultura (masuri de consultanta si sprijinire a tinerilor fermieri, masuri de 

incurajare a asocierii producatorilor) precum si pentru imbunatatirea calitatii 

produselor. 

- Cresterea standardelor de viata in zonele rurale prin diversificarea 

activitatilor rurale: stimularea activitatilor non-agricole, promovarea agro-

turismului precum si dezvoltarea de micro-intreprinderi in amontele si in avalul 
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productiei agricole, toate acestea in contextul unor servicii de baza de buna 

calitate. 

- Dezvoltarea economica  durabila a fermelor si a exploatatilor forestiere,  

vizeaza implementare unor actiuni ce privesc utilizarea durabila a terenului 

agricol si forestier, materializate in acordarea de plati pentru agro-mediu si 

bunastarea animalelor, plati compensatorii pentru terenurile cu handicap natural, 

precum si prime de impadurire, dar si in realizarea unor actiuni de prevenire a 

calamitatilor naturale. 

- Promovarea initiativelor de tip LEADER prin care se va urmari 

stimularea initiativelor locale care sa permita cresterea capacitatii comunitatiilor 

rurale de a dezvolta initiative de afaceri pe baza de parteneriat. 

- Asigurarea pescuitului durabil si dezvoltarea acvaculturii, in cadrul 

careia se au in vedere dezvoltarea acvaculturii si pescuitului in apele interioare, 

a procesarii si marketingului produselor pescaresti, modernizarea flotei de 

pescuit, precum si dezvoltarea durabila a zonelor de pescuit costiere. 

 

6. Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii 

Obiectivul general al prioritatii il reprezinta cresterea economica mai 

accelerata a regiunilor slab dezvoltate, in vederea diminuarii disparitatilor de 

dezvoltare interregionale si intraregionale. 

 Operationalizarea prioritatii PND privid dezvoltarea echilibrata a tuturor 

regiunilor tarii se va realiza printr-o abordare integrata, bazata pe o combinare 

a investitiilor publice in infrastructura locala, politici active de stimulare a 

activitatilor de afaceri si sprijinirea valorificarii resurselor locale. 
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Important ! 

In cadrul PND 2007-2013, prioritatea eligibila pentru autoritatile 

locale din zona rurala o reprezinta dezvoltarea economiei rurale si 

cresterea productivitatii in sectorul agricol (5) 

PND 2007-2013 fundamenteaza prioritatile si obiectivele strategice de 

dezvoltare negociate cu Comisia Europeana in vederea finantarii acestora din 

Fondurile Stucturale si de Coeziune, conform principiului aditionalitatii. 

In vederea accesarii fondurilor comunitare,Guvernul Romaniei a elaborat 

ca documentele strategice nationale, Cadrul Strategic National de Referinta 

Planul National Strategic de Dezvoltare Rurala si Planul National Strategic 

pentru Pescuit. 

 

2.4.2. CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA 

 CSNR reprezinta documentul strategic national prin care se stabilesc 

prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale  (Fondul European de 

Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune) in 

cadrul Politicii de Coeziune. 

 CSNR face  legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare stabilite in 

PND 2007-2013, si prioritatile la nivel european, Orientarile Strategice 

Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 si Strategia Lisabona, revizuita. 

 Pornind de la situatia socio-economica actuala si de la nevoile de 

dezvoltare pe termen lung ale Romaniei, CSNR are ca obiectiv general, 

utilizarea Instrumentelor Structurale in scopul reducerii disparitatilor de 

dezvoltare economica si sociala dintre Romania si statele membre ale UE,  prin 

generarea unei cresteri suplimentare de 15-20 % a PIB pana in anul 2015. 

 Scopul principal al CSNR este de a intari concentrarea strategica a 

politicilor economice, de coeziune sociala si regionale ale Romaniei, precum si 
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de a stabili legaturile potrivite si corecte cu politicile Comisiei Europene, in 

pricipal cu Strategia Lisabona, care elaboreaza politici de dezvoltare economica 

si de creare de noi locuri de munca. 

  

Raspunsul Strategic 

Viziune: Crearea unei Romanii competitive, dinamice si prospere. 

Obiective CSNR : 

 - reducerea disparitati sociale si de dezvoltare economica dintre Romania 

si statele membre ale UE ; 

 - reducerea disparitatilor fata de UE prin generarea unei cresteri 

suplimentare de 10 % a PIB pana in anul 2015. 

 Pentru realizarea viziunii strategice a CSNR, Comisia Europeana aloca 

Romaniei in perioada 2007 -2013 o suma totala de aproximativ 19,67 mld Euro, 

din care : 

 - 19,21 mld Euro pentru obiectivul “Convergenta”; 

 - 0,46 mld Euro pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”. 

 Alocarea CSNR in cadrul obiectivului “Convergenta” necesita o 

cofinantare nationala estimata la 5,53mld Euro constituita atat din sume pulblice 

(73% din totalul cofinantarii) cat si din surse private (27%). 

 In acest sens au fost identificate patru prioritati tematice si o prioritate 

teritoriala : 

 - Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene; 

 - Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti; 

 - Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania; 

 - Consolidarea unei capacitati administrative eficiente; 

 - Promovarea dezvoltari teritoriale echilibrate; 
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 CSNR urmareste armonizarea acestor prioritati intr-o strategie coerenta, 

armonizata cu strategiile Comisiei Europene, avand drept scop dezvoltarea 

economica si cresterea numarului de locuitori. 

 Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene. Investitiile in 

infrastructura vor duce la imbunatatirea retelelor rutiere si feroviare, precum si a 

navigatiei pe Dunare (TEN-T Axele prioritare nr 7, 18 si 22) si  vor sprijini 

dezvoltarea mediului de afaceri si crearea de noi locuri de munca. Investitiile 

vor imbunatati de asemenea acesibilitatea si inter-conectivitatea dinte drumurile 

nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale, asigurand 

inclusiv legaturi mai bune cu rutele TEN-T. Investitiile vor creste accesul la 

piete mai mari si toate actiunile vor duce la reducerea duratei calatoriilor si 

costurilor de transport. Infrastructura de mediu va duce la imbunatatirea 

sistemelor de management al apei si deseurilor menajere, la nivelul standardelor 

europene. O eficienta energetica mai mare de-a lungul intregului lant de 

productie (transport distributie si utilizare) va duce la imbunatatirea calitatii 

aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Eforturile se vor concentra asupra 

unui management mai eficient al mediului si a unei utilizari mai eficiente a 

resurselor. 

  

Cresterea competitivitatii economice pe termen lung 

Strategia va ajuta la construirea unei baze de productie si antreprenoriale 

dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, in principal prin 

investitii in produse si servicii de calitate si in turism. Se vor incuraja inovatiile, 

iar aplicarea rezultatelor cercetarii si dezvoltarii la oportunitatiile de piata, 

accesul la finantare si la ITC se vor imbunatati. Intreprinderile mici si mijlocii 

vor fi sprijinite prin servicii de calitate, de consiliere pentru afaceri, precum si 
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prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie 

pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. 

   

Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania 

Strategia va crea un sistem de invatamant si calificare profesionale mai 

performant, care sa raspunda nevoilor unei economii moderne si in plina 

dezvoltare. Adaptabilitatea, spiritul antreprenorial si educatia se vor afla in 

centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in 

capitalul uman. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de fomare 

profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii in acest 

sector, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si ITC.Vor fi sprijinite 

actiunile de combatere a excluziunii sociale a femeilor, a grupurilor vulnerabile 

si a minoritatilor etnice care sunt dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel 

incat acestia sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare ce se vor crea. 

Serviciile de sanatate si ingrijire de mai buna calitate vor contribui la 

regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate 

datorate incapacitatii de munca. 

  

Consolidarea unei capacitati administrative eficiente 

Strategia va imbunatati calitatea guvernantei/administrarii in sectorul 

public. Investitiile vor ajuta la o mai buna formulare, planificare, furnizare si 

gestionare a serviciilor administratiei centrale si CSNR Romania 2007-2013 

locale. Actiunile vor fi centrate in acele zone unde impactul va fi cel mai mare, 

din punct de vedere al stimularii dezvoltarii economice si a mediului de afaceri, 

precum si al luptei impotriva deficientelor care tareaza economia romaneasca.  
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Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate     

Scopul este reducerea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile Romaniei 

alaturi de reducerea retei de crestere a decalajelor dintr acestea si promovarea 

unei dezvoltari regionale echilibrate. Actiunile vor impulsiona dezvoltarea prin 

crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice echilibrate a 

regiunilor ramase in urma precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. 

Investitiile se vor concentra pe consilidarea infrastructurii si asigurarea 

legaturilor locale cu retelele Europene si intercontinentale care conecteaza 

Romania la pietele internationale. Actiunile vor viza coridoarele si centrele de 

dezvoltare existente sau in curs de creeare si vor crea conditile necesare 

dezvoltarii concentrate stabilind conexiunile cu retele regionale nationale si 

trans – europene. Sprijinul acordat va urmarii consolidarea mediului de afaceri 

local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural care vor duce 

la devoltarea turismului si a mediului urban. 

 

Obiectivele si actiunile strategice ale CSNR 2007 -2013 si implicit 

accesarea instrumentelor strcturale se realizeaza prin Programele Operationale 

(PO),  care reprezinta instrumente de programare si management,  implementate 

prin intermediul unor interventii sectoriale si/sau regionale. 

 

2.4.2.1. PROGRAMELE OPERATIONALE (PO) 

 

 CNSNR se implementeaza prin programele operationale (PO), 

conform obiectivelor "Convergenta" si "Cooperare Teritoriala Europeana". 

 Pentru programele operationale sectoriale si regionale, in cadrul 

ministerelor de resort, a fost desemnata cate o   Autoritate de Management, 
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responsabila cu gestionare si implementarea fiecaruia dintre programele 

operationale, dupa cum urmeaza:  

 -Ministerul Economiei si Finantelor  pentru Programul Operational 

Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice; 

 -Ministerul Transporturilor pentru Programul Sectorial Operational 

Transport; 

 -Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile pentru Programul 

Operational Sectorial Mediu; 

 -Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pentru Programul 

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; 

 -Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru 

Programul Regional Operational; 

 -Ministerul Internelor si Reformei Administrative pentru Program 

Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative; 

 -Ministerul Economiei si Finantelor pentru Programul Operational 

Asistenta Tehnica. 
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2.4.2.1.1. PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTAREA 

RESURSELOR UMANE 

 

 

OBIECTIV GLOBAL OBIECTIVE SPECIFICE 

Dezvoltarea capitalului uman si 

cresterea competitivitatii acestuia, 

prin conectarea educatiei si invatarii 

pe tot parcursul vietii cu piata muncii 

si asigurarea de oprtunitati sporite 

pentru participare pe o piata a fortei 

de munca moderna, flexibila si 

inclisiva a 1.650.000 de persoane. 

- Promovarea calitatii sistemului de 

educatie si formare profesionala 

initiala si continua, inclusiv 

invatamantul superior si cercetarea ; 

- Promovarea culturii anteprenoriale 

si imbunatatirea calitatii si 

productivitatii muncii ; 

- Facilitarea insertiei tinerilor si a 

somerilor de lunga durata pe piata 

muncii ; 

- dezvoltarea unei piete a muncii 

moderne flexibile si inclusive ; 

- Promovarea (re)insertiei pe piata 

muncii a persoanelor inactive, 

inclusiv in zonele rurale ; 

- Facilitarea accesului persoanelor 

apartinand gruputilor vulnerabile la 

educatie si pe piata fortei de munca. 

TOTAL ALOCARI FINANCIARE 2007 – 2013 (milioane Euro) 

Fonduri alocate Fonduri Europene Fonduri nationale 

4.089,3 3.476,2 613,1 
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Axa prioritara 1 – Educatia si formarea profesionala in sprijinul 

cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere 

Obiective : 

 - Asigurarea permiselor pentru dezvoltarea unui capital uman competitiv 

prin dezvoltarea unui capital uman cometitiv prin dezvoltarea rutelor flexibile de 

invatare pe tot parcursul vietii, furnizarea de servicii educationale si de formare 

profesionala continua moderne si de calitate pentru toti, care sa raspunda 

cerintelor specifice ale pietei muncii si societatii bazate pe cunoastere; 

FONDURI ALOCATE 4.089,3 milioane Euro (2007 - 
2013) 

Obiectiv strategic : Dezvoltarea capitalului uman si 

cresterea competitivitatii acestuia, 

prin conectarea educatiei si invatarii 

pe tot parcursul vietii cu piata 

muncii. 

Axe prioritare :  - Educarea si formarea profesionala ; 

- Invatarea pe tot parcursul vietii, 

corelata cu piata muncii ; 

- Cresterea adaptabilitatii lucrarilor si 

a intreprinderilor ; 

- Modernizarea serviciului public de 

ocupare ; 

- Promovarea masurilor active de 

ocupare ; 

- Promovarea incluziunii sociale. 
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 - Modernizarea sistemului de educatie si formare profesionala astfel incat 

sa satisfaca nevoile pietei muncii si asumarea unei abordari comune a invatarii si 

instruirii, pentru a genera valoare adaugata interventiilor SF; 

 - Sprijinirea asigurarii calitatii, elaborarea curiculelor scolare in sprijinul 

competitivitatii, asigurarea relevantei ofertelor educationale; 

 

 Axa prioritara 2 – Conectarea invatarii pe tot parcursul vietii cu 

piata muncii 

Obiective: 

  - Crearea permiselor pentru imbunatatirea nivelului de educatie, 

dezvoltarea de programe de invatare bazate pe actiune si cresterea capacitatii de 

angajare a resurselor umane pe tot parcursul vietii, in contextul societatii bazate 

pe cunoastere; 

 - Asigurarea educatiei pe tot parcursul vietii si a insusirii competentelor  si 

aptitudinilor cerute pe piata muncii; 

 

 Axa prioritara 3 – Cresterea adaptibilitatii fortei de munca si a 

intreprinderilor 

 

 Axa prioritara 4 – Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 

Obiective:  

 - Modernizarea SPO, diversificarea si actualizarea serviciilor in sprijinul 

unei bune functionari a pietei muncii 

 

 Axa prioritara 5 – Promovarea masurilor active de promovare 

 Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale 
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Obiectivele axelor prioritare 3, 5 si 6 privesc nevoia indivizilor de a-si 

creste capacitatea de ocupare si adaptabilitarea, intarirea antreprenoriatului si 

promovarea incluziunii sociale si a egalitatii de sanse. 

Aceste axe prioritare vor fi abordate regional si datorita existentei unor 

disparitati intre regiuni in ceea ce priveste ratele de ocupare a fortei de munca, 

ratele somajului de toate tipurile (somaj de lunga durata, somaj structural, somaj 

ascuns, inclusiv in zonele rurale), participare  la FPC, cultura antreprenoriala 

diferita, ratele variabile a saraciei, probleme specifice ale populatiei Rroma, 

imbunatatirea pozitiei femeilor pe piata muncii etc. 

 

 Axa prioritara 7 – Asistenta tehnica 

In cadrul acestui POS, comunitatile rurale beneficiaza prin intermediul 

sprijinului acordat unitatilor scolare. 

 

2.4.2.1.2. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA 

COMPETITIVITATII ECONOMICE 

 

OBIECTIV GLOBAL 

Obiectivul global il reprezinta 

cresterea productivitatii 

intreprinderilor romanesti pentru 

reducerea decalajelor fata de 

productivitatea medie la nivelul 

Uniunii Europene. 

Masurile intreprinse vor genera pana 

in 2015 o crestere medie a 

productivitatii de cca. 5,5 % anual si 

vor permite Romaniei sa atinga un 

nivel de aproximativ 55 % din media 

UE. 

TOTAL ALOCARI FINANCIARE 2007 – 2013 (milioane Euro) 

Fonduri alocate Fonduri Europene Fonduri nationale 

3.011,1 2.554,2 456,9 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                     - 51 - 

 POS – CCE raspunde,  pe de o parte primei prioritati a Planului National 

de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013 : "Cresterea competitivitatii economice 

bazate pe cunoastere"  si pe de alta parte prioritatii a doua a Cadrului National 

Strategic de Referinta (CNSR),  respectiv "Cresterea competitivitatii", 

contribuind in acelasi timp la implementarea tuturor celorlalte prioritati ale 

CNSR. 

 

FONDURI ALOCATE 3.011,1 milioane Euro (2007 - 2013) 

Obiectiv strategic : Cresterea productivitatii 

intreprinderilor romanesti pentru 

reducerea decalajeor fata de 

productivitatea medie la nivelul Uninii 

Europene. 

Axe prioritare : - Dezvoltarea unui sistem inovativ si 

eco – eficient de productie ; 

- Cercetare, dezvoltare tehnologica si 

inovare pentru competitivitate ; 

- Tehnologia informatiei si 

comunicatiilor ; 

- Cresterea eficientei energetice si a 

sigurantei in aprovizionare. 

  

 Axa prioritara 1 : Un sistem inovativ de productie 

Obiective: 

- Imbunatatirea / valorificarea echipamentului de productie, prin 

extinderea si modernizarea sa,  inovarea proceselor productive si sprijin pentru 

adoptarea standardelor internationale, promovarea cresterii gamei de produse ; 
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- Imbunatatirea serviciilor de consultanta specializate si sprijin pentru 

internationalizare in scopul dezvoltarii segmentului de piata ; 

- Asigurarea unui cadru favorabil dezvoltarii antreprenoriatului prin 

reducerea constrangerilor existente in domeniile de esec ale pietei – acces la 

finantare, instrumente financiare inovatoare, accesabilitatea infrastructurii si 

serviciilor de afaceri. 

 

Axa prioritara 2 : Cercetare si dezvoltare pentru asigurarea 

competitivitatii 

Obiective: 

- Sprijinirea modernizarii si dezvoltarii capacitatilor si infrastructurii 

CDI, pentru a imbunatatii gama de servicii inovatoare si calitatea acestora si a 

stimila cererea de inovare din sectorul productiv. 

 

Axa prioritara 3 : TIC pentru sectoarele public si privat 

  Obiective: 

 -Extinderea infrastructurii TIC in special in zonele de esec al pietei 

  -Promovarea introducerii inovarii in sectorul productiv, in procesele 

administrative si sociale 

  -Dezvoltarea unei piete pentru  o noua generatie de conexiuni 

pentru produse si servicii, sprijin pentru crearea de portaluri, dezvoltare de 

sisteme informationale integrate pentru cresterea interoperabilitatii bazate pe 

sisteme GIS (geographic information systems) si dezvoltare de aplicatii e-

business. 
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Axa prioritara 4 : Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea 

durabila a sistemului energetic. 

Obiective: 

 -Cresterea eficientei energetice; 

 -Intensificarea folosirii de surse energetice regenerabile ; 

 -Reducerea impactului sectorului energetic asupra mediului. 

          

 Axa prioritara 5 : Romania –destinatie atractiva pentru turism si 

afaceri 

Obiective:   

 -Imbunatatirea imaginii Romaniei ca si destinatie turistica, in scopul 

cresterii atractivitatii ;    

 -nu doar in scop turistic ci si pentru afaceri, precum si crearea unui sistem 

integrat de oferte turistice. 

 

          Axa prioritara 6 : Asistenta tehnica 
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2.4.2.1.3. PROGRAM OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU 

OBIECTIV GLOBAL OBIECTIVE SPECIFICE 

Obiectivul global il constituie protectia 

si imbunatatirea calitatii mediului si 

standardelor de viata in Romania, 

urmarinndu-se conformarea cu 

prevederile acquis – ului de mediu. 

Obiectivul consta in reducerea 

decalajului existent intre Uniunea 

Europeana si Romania cu privire la 

infrastructura de mediu atat din punct 

de vedere cantitativ cat si calitativ. 

Aceasta ar trebui sa se concretizeze  in 

servicii publice eficiente, cu luarea in 

considerare a principiului dezvoltarii 

durabile si a principiului ‘poluatorul 

plateste’ 

- imbunatatirea clitatii si a accesului 

infrastructura de apa si apa uzata, prin 

asigurarea serviciilor de alimentare cu apa 

si canalizare in majoritatea zonelor urbane 

pana in 2015 si stabilirea structurilor 

regionale eficiente pentru managementul 

serviciilor de apa/apa uzata ; 

- dezvoltarea sistemelor durabile de 

management al deseurilor prin 

imbunatatirea managementului deseurilor 

si reducerea numarului de zone poluate 

istoric in minimum 30 de judete pana in 

2015 ; 

- reducerea impactului negativ asupra 

mediului si diminuarea schimbarilor 

climatice cauzate de sistemele de incalzire 

urbana in cele mai poluate localitati pana 

in 2015 ; 

- protectia si imbunatatirea biodiversitatii 

si a patrimoniului natural prin sprijinirea 

managementului ariilor protejate, inclusiv 

prin implementarea retelei Natura 2000 ; 

- reducerea riscului de producere a 

dezastrelor naturale cu efect asupra 

populatiei, prin implementarea masurilor 

preventive in cele mai vulnerabile zone 

pana in 2015. 
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  Programul Operational Sectorial de Mediu (POS Mediu) este strans 

corelat cu obiectivele nationale strategice prevazute in Planul National de 

Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007 – 2013 si Cadrul National 

Strategic de Referinta (CNSR), care se bazeaza pe principiile, practicile si 

obiective urmarite la nivelul Uniunii Europene. POS Mediu se bazeaza pe 

obiectivele si prioritatile politicilor de mediu si de dezvoltare a infrastructurii ale 

Uniunii Europene, reflectand atat obligatiile internationale ale Romaniei, cat si 

interesele specifice nationale. 

 

 

TOTAL ALOCARI FINANCIARE 2007 – 2013 (milioane Euro) 

Fonduri alocate Fonduri Europene Fonduri nationale 

5.610,7 4.512,3 1.098,4 

FONDURI ALOCATE 5.610,7 milioane Euro (2007 - 
2013) 

Obiectiv strategic : Protectia si imbunatatirea calitatii 

mediului si a standardelor de viata 

Axe prioritare : - Extinderea si modernizarea 

sistemelor de apa si apa uzata; 

- Dezvoltarea sistemelor de 

management integrat al deseurilor; 

- Reducerea poluarii; 

- Sisteme adecvate de management 

pentru protectia naturii; 

- Infrastructura adecvata pentru 

prevenirea riscurilor naturale. 
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Axa prioritara 1 – Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa 

si apa uzata 

 Obiective : 

- Asigurarea serviciilor de apa si canalizare, la tarife accesibile; 

- Furnizarea de apa potabila de caltate corespunzatoare in toate 

aglomerarile urbane; 

- Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa; 

- Cresterea calitatii managementului namolurilor provenite din statiile 

de epurare a apelor uzate; 

Domenii de interventie: 

- Extinderea / modernizarea infrastructurii de apa – apa uzata 

 

Operatiuni: 

a) Constructia/ modernizarea surselor de apa in vederea potabilizarii; 

b) Constructia / reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile; 

c) Extinderea retelelor de distributie a apei potabile si sistemelor de 

canalizare ; 

d) Constructia / reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate; 

e) Constructia / reabilitarea facilitatilor de epurare a namolulilor; 

f) Contorizare, echipament de labolator, echipamente de detectare a 

pierderilor etc. 

 

Axa prioritara 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 

deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate 
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Obiective : 

- Cresterea ratei de conectare la serviciile publice de salubritate, la un 

nivel calitativ adecvat si la tarife accesibile; 

- Reducerea cantitatii de deseuri depozitate; 

- Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si refolosite; 

- Reducerea numarului desituri contaminate. 

 

Domenii de interventie :  

- Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor; 

- Extinderea infrastructurii de management al deseurilor; 

- Reabilitarea siturilor contaminate. 

 

Operatiuni : 

- Constructia unor noi depozite de deseuri municipale; 

- Constructia facilitatilor de sortare, compostare si reciclare; 

- Achizitionarea si instalarea sistemelor de colectare selectiva; 

- Construirea unor facilitati adecvate pentru deseurile periculoase 

municipale si alte tipuri de deseuri specifice; 

- Reabilitarea siturilor contaminate. 

 

Axa prioritara 3 - Imbunatatirea sistemelor municipale de 

termoficare in zonele prioritare selectate 

Obiective: 

 - reducerea emisiilor de poluanti provenite de la centralele publice de 

termoficare; 

 - ameliorarea nivelului minim de concentratie al poluantilor in localitatile 

vizate; 
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 - imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din localitatile vizate. 

      

Axa prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management 

pentru protejarea naturii 

Obiective : 

 - Conservarea diversitatii biologice, a habitatelor naturale a speciilor 

salbatice de flora si fauna; 

 - Asigurarea managementului durabil al zonelor protejate. 

 

Axa prioritara 5 - Implementarea unei infrastructuri adecvate pentru    

prevenirea riscurilor naturale in zonele cele mai vulnerabile  

            

  Obiective: 

 - Un management durabil al inundatiilor in zonele cele mai expuse la risc; 

 - Asigurarea protectiei si reabilitarii litoralului Marii Negre.     

           Domenii de interventie: 

 - Intarirea infrastructurii institutiilor responsabile de protectia naturii 

pentru crearea si implementarea planurilor de management; 

 - Pregatirea si elaborarea planurilor de management pentru ariile protejate, 

inclusiv sistemul de monitorizare; 

 - Reconstructia ecologica a zonelor cuprinse in reteaua Natura 2000. 

 Operatiuni: 

 - control, aplicare, instruire si intarirea capacitatii institutionale a 

autoritatilor, pregatirea studiilor stiintifice, a inventarelor, cartografierea; 

 - pregatirea si implementarea planurilor de management pentru siturile 

Natura2000, a planurilor de actiune pentru protectia si conservarea speciilor de 

interes comunitar, activitati de constientizare si educatie de mediu;  
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- stabilirea sistemelor de monitorizare a habitatelor naturale protejate si a 

speciilor salbatice; 

 - investitii pentru sprijinirea reconstructiei naturale, protectia si 

conservarea habitatelor si a speciilor, dezvoltarea infrastructurii si achizitionarea 

terenurilor necesare pentru managementul adecvat in vederea conservarii naturii, 

in zonele din cadrul retelei Natura 2000. 

 

Axa prioritara 6 - Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii     

PO Mediu 

 

2.4.2.1.4. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL 

DEZVOLTAREA CAPACITATII  ADMINISTRATIVE 

 

OBIECTIV GLOBAL OBIECTIVE SPECIFICE 

Obiectiv global este acela de a 

contribui la crearea unei administratii 

publice mai eficiente si mai eficace 

in beneficiul socio – economic al 

societatii romanesti. 

- Obtinerea unor imbunatatiri 

structurale si de proces ale 

managementului ciclului de politici 

publice; 

- Imbunatatirea calitatii si eficientei 

furnizarii serviciilor publice, cu 

accentul pus pe procesul de 

descentralizare. 

TOTAL ALOCARE FINANCIARA 2007 – 2013 (milioane Euro) 

Fonduri alocate Fonduri Europene Fonduri nationale 

246.0 208.0 38.0 
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Axa prioritara 1 : Intarirea inerventiilor de plitici publice in 

administratia centrala 

 

Obiective : 

- Sa contribuie la dezvoltarea capacitatii administrative a administratiei 

centrale din Romania; 

- Sa modernizeze si sa integreze procesele de formulare a propunerilor de 

politici publice (PPP - uri) si relationarea lor cu planurile institutionale strategice 

(PIS - uri); 

- Finalizarea reformelor functiei publice care vizeaza rationalizarea 

structurilor administratiei centrale, implementarea managementului performantei 

si consolidarea reformelor prin interventii durabile de industrie; 

- Introducerea unei culturi de monitorizare si evaluare a rezultatelor. 

 

 

FONDURI ALOCATE 246.0 milioane Euro (2007 - 2013) 

Obiectiv strategic : Crearea unei administratii publice 

mai eficiente si mai eficace in 

beneficiul socio – economic al 

societatii romanesti. 

Axe prioritare : - Imbunatatirea managementului 

ciclului de politici publice; 

- Imbunatatirea calitatii si eficientei 

serviciilor publice. 
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Axa prioritara 2: Dezvoltarea capacitatii de imbunatatire a 

performantei serviciilor in administratia locala 

Obiective: 

- Sa contribuie la reforma administratiei publice la nivel judetean si sub – 

judetean prin implementarea unui pachet de management al reformei care se 

adreseaza unor elemente cheie ale ciclului de management strategic; 

- Sa modernizeze si sa integreze procesele privind planificarea strategica si 

a activitatilor, managementul resurselor umane (managementul performantei) si 

rezultatul activitatilor de monitorizare si evaluare; 

- Sa ofere sprijin pentru implementare organizatiilor judetene si sub – 

judetene (municipalitati si comune),  pentru cresterea eficientei si calitatii 

furnizarii de servicii publice. 

Domenii de interventie: 

- Activitati de management al reformelor; 

- Capacitatea de formulare a politicilor publice, inclusiv a strategiilor 

intersectoriele si a planurilor institutionale strategice; 

- Implementarea reformei functiei publice; 

- Implementarea monitorizarii si evaluarii programelor. 

Axa prioritara 3: Asistenta tehnica 

 

2.4.2.1.5. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR) 

 

Strategia Programului Operational Regional (POR) este in concordanta cu 

obiectivele Programului National de Dezvoltare 2007 – 2013 si ale Cadrului 

National Strategic de Referinta 2007 – 2013, contribuind la diminuarea 

disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si celelalte state membre ale Uniunii 

Europene. 
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OBIECTIV STRATEGIC OBIECTIVE SPECIFICE 

Sprijinirea unei dezvoltari 

economice, sociale, echilibrate 

teritorial si durabile a Regiunilor 

Romaniei, corespunzator nevoilor lor 

si resurselor specifice, prin 

concentrarea asupra polilor urbani de 

crestere, prin imbunatatirea 

conditiilor infrastructurale si ale 

mediului de afaceri pentru a face din 

regiunile Romaniei, in special cele 

ramase in urma, locuri mai atractive 

pentru a locui, a le vizita, a investii si 

a munci. 

Obiectivul strategic al programului 

regional se va realiza printr-o alocare 

a fondurilor diferentiata pe regiuni, 

in functie de gradul de dezvoltare a 

acestora si printr-o stransa 

coordonare cu actiunile realizate in 

cadrul celorlalte Programme 

Operationale. 

Pentru atingerea obiectivului general 

al dezvoltarii regionale, strategia se 

articuleaza in jurul urmatoarelor 

obiective specifice: 

- Cresterea rolului economic si social 

al centrelor urbane, prin adoptarea 

unei abordari policentrice, in vederea 

stimularii unei dezvoltari mai 

echilibrate a Regiunilor; 

- Imbunatatirea accesibilitatii 

Regiunilor si in particular a 

accesibilitatii centrelor urbane si a 

legaturilor cu zonele inconjuratoare; 

- Cresterea calitatii infrastructurii 

sociale a Regiunilor; 

- Cresterea competitivitatii 

Regiunilor ca locatii pentru afaceri; 

- Cresterea contributiei turismului la 

dezvoltarea Regiunilor. 

TOTAL ALOCARI FINANCIARE 2007 – 2013 (milioane Euro) 

Fonduri alocate Fonduri Europene Fonduri nationale 

4.383,4 3.726,0 657,4 
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Pentru atingerea obiectivului strategic general al dezvoltarii regionale, 

strategia se articuleaza in jurul urmatoarelor obiective specifice: 

- Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea 

unei abordari policentrice, in vederea stimularii unei dezvoltari mai echilibrate a 

Regiunilor; 

- Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si in particular a accesibilitatii 

centrelor urbane si a legaturilor cu zonele inconjuratoare; 

- Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor; 

- Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri; 

- Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. 

Obiectivul strategic al programului regional se va realiza printr-o alocare 

a fondurilor diferentiata pe regiuni, in functie de gradul de dezvoltare a acestora 

si printr-o stransa coordonare cu actiunile realizate in cadrul celorlalte Programe 

Operationale. 

FONDURI ALOCATE 4.568,3 milioane Euro (2007 - 
2013) 

Obiectiv strategic : Sprijinirea unei dezvoltari 

economice, sociale, echilibrate 

teritorial si durabile a regiunilor 

Axe prioritare : - Dezvoltarea durabila a oraselor ; 

- Imbunatatirea infrastructurii 

regionale si locale de transport ; 

- Imbunatatirea infrastructurii 

sociale ; 

- Dezvoltarea mediului de afaceri 
regional si local ; 
- Dezvoltarea si promovarea 
turismului. 
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Axa prioritara 1: Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si 

locale 

 

Obiectiv: imbunatatirea infrastructurii de baza in transport, educatie si a 

infrastructurii sociale, cu scopul de a creste atractivitatea si accesibilitatea 

Regiunilor de a stimula dezvoltarea lor socio-economica. Se va acorda atentie 

speciala regiunilor mai putin dezvoltate si de asemenea zonelor din regiunile 

mai prospere care trec printr-o perioada de declin. 

  

Domeniile principale de interventie: 

 - reabilitarea / modernizarea retelelor judetene si locale de transport rutier; 

 - reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea serviciilor de sanatate si a 

infrastructurii sociale si de siguranta publica; 

 - reabilitarea / modernizare / dezvoltarea infrastructurii educationale. 

  

Axa prioritara 2: Intarirea mediului de afaceri regional si local 

  

Obiectiv: cresterea contributiei economiei locale si regionale la crearea 

PIB, prin sprijinirea acelor economii care au devenit mai putin competitive, in 

economia de piata si creare de structuri economice functionale pentru sustinerea 

utilizarii eficiente a potentialului endogen al regiunilor, resurse naturale, materii 

prime, resurse umane si pentru stimularea economiilor regionale. 

 Domeniile principale de interventie: 

 - dezvoltarea structurilor  de sprijin pentru afaceri specifice fiecarei 

regiuni; 

 -sprijinirea initiativelor antreprenoriale locale. 

 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                     - 65 - 

Axa prioritara 3: Dezvoltarea turismului regional si local 

  

Obiectiv: crearea surselor suplimentare de venit la nivel regional / local si 

crearea de noi locuri de munca, prin dezvoltarea patrimoniului istoric, natural si 

cultural al tuturor regiunilor (si in interiorul regiunilor, in zonele izolate cu 

potential turistic care pot contribui la dezvoltarea lor economica si la reducerea 

gradului de izolare). 

 Domeniile principale de interventie: 

 - restaurarea si dezvoltarea patrimoniului cultural si istoric; 

 - dezvoltarea resurselor turistice naturale in contextul dezvoltarii durabile; 

 - cresterea calitatii serviciilor turistice din punct de vedere al conditiilor de 

cazare si recreere. 

  

       Axa prioritara 4: Dezvoltarea urbana durabila 

      

   Obiectiv: cresterea rolului centrelor urbane in dezvoltarea economica 

locala si regionala prin regenerarea / revitalizarea oraselor mici si mijlocii, 

precum si a unor parti ale oraselor mari, cu scopul reduceri disparitatilor 

existente. 

 Domeniile principale de interventie: 

-Reabilitarea mediuli construit, dezvoltarea centrelor urbane si spatiilor 

publice pentru a creste calitatea vietii si a incuraja activitatile economice; 

-Stimularea antreprenoriatului, crearea de oportunitati de ocupare, 

furnizarea de servicii de consilire.  

 

Axa prioritara 5: Asistenta tehnica 
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Important  

Pentru autoritatile locale din zona rurala Programele Operationale 

reprezinta oportunitati de accesare a fondurilor comunitare numai in 

cadrul Master Planurilor Judetene / Regionale sau a proiectelor integrate in 

cadrul carora sun incluse obiective locale. 

De asemenea autoritatile locale din zona rurala a caror aglomerari 

umane cuprind intre 2000 si 10 000 locuitori echivalenti sunt eligibile in 

cadrulu Programelor Operationale ca parteneri in Asociatii de Dezvoltare 

Intercomunitare. 

 

2.4.3. PLANUL NATIONAL STRATEGIC DE DEZVOLTARE 

RURALA (PNSDR) 

 

PNSDR reprezinta documentul cadru in baza caruia Romania stabileste 

politicile si actiunile de dezvoltare pentru perioada 2007 – 2013 in domeniile 

agricol, silvic si economia rurala precum si proiectul de investitii in 

infrastrucutura, dezvoltarea si renovarea satelor romanesti. Elaborarea 

Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala reprezinta raspunsul 

strategic al Guvernului fata de obiectivele Politicii Agricole Comune.  

Finantarea PNSDR 

Potrivit Reglementarii Consiliului Europei numarul 1290/2005 privind 

finantarea politicii Agricole Comune s-au creat doua fonduri europene pentru 

agricultura, numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) pentru 

finantarea masurilor de marketing si FEADR (Fondul European pentru 

Agricultura si Dezvoltare Rurala) pentru finantarea programelor de dezvoltare 

rurala. 
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Strategia de dezvoltare rurala 2007 – 2013 

Obiectivul general al strategiei il reprezinta dezvoltarea unei agriculturi 

competitive bazata pe cunoastere si initiativa privata capabila sa asigure pe 

termen lung un standard de viata decent si premizele realizarii coeziunii 

economice si sociale la nivel national, regional si local precum si protejarea 

patrimoniului natural, cultural si istoric al zonelor rurale din Romania. 

 Analiza situatiei curente a sectorului agricol din Romania indica 

necesitatea accelerarii proceselor de restructurare si modernizare din spatiul 

rural, avand in vedere importanta economica si sociala a acestora pentru 

asigurarea unei dezvoltari economice integrate si durabile a spatiului rural. 

 Luand in considerare necesitatea adoptarii sectorului agro – alimentar 

romanesc la cerintele UE, in vederea pregatirii pentru aderare, prin promovarea 

uni sector eficient si viabil din punct de vedere economic si social in contextul 

integrarii, strategia stabileste directiile principale pentru dezvoltarea sectorului 

agricultura si silvicultura. 

 Astfel, asa cum rezulta din evaluarea sociala, economica si de mediu 

problemele cheie cu care se confrunta spatiul rural romanesc, in general sunt: 

          - numarul mare de ferme de subsistenta si semi – subzistenta care nu sunt 

viabile cu o suprafata medie a exploatatiei de numai 1,7 ha; 

           - slaba si productivitate si calitate a productiilor agricole determinata de 

lipsa resurselor financiare, utilizare insuficienta a resurselor disponibile, lipsa 

personalului instruit pentru practicarea ubu agriculturi moderne, lipsa sau 

insuficienta cunostintelor manageriale si de marketing, precum si de 

infrastructura tehnica inadecvata; 

            - decalajul important intre importurile de produse agricole si exportul 

acestora (in principal se inregistreaza exportul de produse cu valoare adaugata 

scazuta); 
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             - inexistenta unei retele de piata organizate, producatorii agricoli fiind 

nevoiti sa-si vanda singuri produsele sau sa le vanda unor intermediari la preturi 

foaret mici, ducand astfel la un decalaj foarte mare intre preturile produselor 

agricol brute vandute de fermieri, procesatorilor si pretul produselor finite; 

            - starea precara a infrastructurii de baza; 

            - existenta unor suprafete semnificative de teren (cca 1/5) afectate grav 

de factori de risc natural: inundatii, alunecari de teren, seismicitate ridicata, 

desertificare, resurse reduse de apa. 

 

Strategia are in vedere aplicarea unui model multifunctional de 

dezvoltarea agricola si rurala 

 

Principiul de baza in aplicarea acestui model consta in promovarea 

dezvoltari functiilor agricole ale zonelor rurale insotite de promovarea in egala 

masura a functiilor non–agricole ale acestor zone. Acest model  este compatibil 

cu politica economica si sociala a UE, al carei obiectiv principal consta in 

reducerea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile UE si implicit in diminuarea 

decalajelor de dezvoltare intre rural si urban. 

 

Obiective generale: 

 - dezvoltarea unui sector agricol si forestier competitiv bazat pe 

cunoastere si initiativa privata, capabil sa se adapteze schimbarilor pe termen 

lung care ia in considerare regulile comunitare, conserva mediul inconjurator si 

consolideaza sectorul de procesare; 

 - mentinerea calitatii si a diversificarii spatiului rural si forestier in 

vederea obtinerii unui echilibru intre activitatile umane si conservarea resurselor 

naturale; 
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 - imbunatatirea standardelor de viata in vederea asigurari unei ocupari 

durabile a zonelor rurale si a contribuirii la un echilibru teritorial atat din punct 

de vedere economic cat si social; 

 - implementarea unui program pilot LEADER; 

 

Un rol important in redresarea unora dintre aceste probleme il are 

implementarea politicilor europene si programelor nationale, dar si continuarea 

programelor europene (de exemplu SAPARD) ale caror obiective generale 

constau in implementarea acquis-ului comunitar privind Politica Agricola 

Comuna si politicile conexe, precum si rezolvarea problemelor prioritare 

specifice pentru dezvoltarea durabila a sectorului agricol si a zonelor rurale din 

Romania. 

Prin implementarea PAC si problemelor nationale Guvernul Romaniei 

urmareste realizarea urmatoarelor obiective: 

 - Finalizarea reformei proprietatii funciare–se presupune incheierea 

procesului de retrocedare a proprietatilor funciare sau justa despagubire in 

cazurile obiective in care retrocedarea nu se poate efectua in natura; 

 - Stimularea transformarii gospodariilor taranesti in ferme agricole 

familiale cu caracter comercial, formarea clasei de mijloc in spatiul rural; 

 - Programul Fermierul: asigura creditele de investitii pentru 

modernizarea exploatatiilor agricole si a unitatilor de procesare a produselor 

agro-alimentare. Aceste credite se acorda pe durata de 10 ani cu o perioada de 

gratie de 1-5 ani, in functie de natura obiectivelor de investitii plafonul maxim al 

creditelor pentru fiecare tip de investitii va fi stabilit anual. 

 O alta componenta a programului national de investitii este asigurarea 

cofinantarii proiectelor, din sursa rambursabila acordata din bugetul MMDD si 
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pusa la dispozitia bancilor comerciale si / sau institutii financiare, pentru 

acordarea de credite pentru investitii private. 

          Renta viagera – asigura premisele comasarii terenurilor, prin sprijin 

financiar care se acorda persoanelor de peste  62 de ani care detin in proprietate 

pana la 10 ha de teren agricol; reprezinta echivalentul a 100 Euro/an pentru 

fiecare hectar instrainat si de 50 Euro/an pentru fiecare hectar arendat. 

 

2.4.3.1. CONTINUITATEA CU PROGRAMUL SAPARD 2000-2006 

 

Pentru a permanentiza actiunile desfasurate in cadrul SAPARD 2000-

2006 masuri care corespund urmatoarelor obiective vor fi reluate prin FEADR: 

- Dezvoltarea durabila a unui sector agro – alimentar competitiv prin 

modernizarea si imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si 

piscicole, in vederea atat a cresterii valorii adaugate a materiilor prime de natura 

agricola, cat si a creearii unor noi retele de distributie locala in spatiul rural cu 

un impact pozitiv asupra venitului persoanelor care activeaza in acest sector. Se 

acorda prioritate masurilor de imbunatatire a eficientei pietelor, a standardelor 

de calitate si sanatate; 

           - Dezvoltarea economiei rurale prin infiintarea si modernizarea fondurilor 

fixe din exploatetiile agricole si forestiere private, dezvoltarea si diversificarea 

activitatilor economice si spatiul rural, in vederea mentinerii si/sau crearii de 

locuri de munca si a unor venituri alternative in cadrul gospodariilor taranesti; 

           - Cresterea standardului de viata in spatiul rural prin imbunatatirea si 

dezvoltarea infrastrucurilor sociale si a celor necesare planificari unei agriculturi 

durabile. 
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2.4.3.2.CONTRIBUTIA LA OBIECTIVELE AGENDEI DE LA LISABONA 

 

Prioritatile de actiune in jurul carora este structurat sprijinul acordat prin 

FEADR contribuie in mod general la obiectivele programului de reforma de la 

Lisabona. Printre subobiectivele identificate pentru implementarea FEADR in 

Romania, urmatoarele contribuie in mod special la obiectivele programilui de 

reforma de la Lisabona: 

             - Restructurarea si dezvoltarea productiei agricole si silvice in vederea 

imbunatatirii competitivitatii; 

             - Restructurarea si dezvoltarea industriilor agro – alimentare si a 

industriei lemnului in vederea imbunatatirii competitivitatii: 

   - Dezvoltarea multifunctionalitatii economice a zonelor rurale; 

   - Imbunatatirea competentelor profesionale si capacitatilor de 

management ale exploatantilor agricoli si forestieri. 

 

2.4.3.3. PRIORITATILE POTRIVIT FEADR 

 

Imbinarea liniilor directoare comunitare cu cele aferente strategiei romane 

de dezvoltare rurala permite identificarea domeniilor de interventie specifice 

FEADR in Romania si asigura echilibrul intre cele patru axe. 
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Prioritatile 
potrivit 
FEADR 

 Axa 1 
- transfer de 
cunostiinte 
- modernizare, 
inovatie, 
calitate 

Axa 2 
- biodiversitate, 
conservarea / 
dezvoltarea zonelor 
de inalta valoare 
naturala si a 
peisajelor agricole 
traditionale 
- apa 
- schimbari climatice 

Axa 3 
- crearea de locuri 
de munca 
- conditii pentru 
crestere 

Axa 4 
-imbunatatirea 
guvernarii 
- potential 
pentru 
dezvoltarea 
endogena 

Strategia 
romana de 
dezvoltare 

rurala 

 
 

Domenii de interventie specifice FEADR in Romania (sub-obiective) 
 

Modernizarea, 
dezvoltarea si 
structura 
instrumentelor 
de productie in 
vederea 
imbunatatirii 
competitivitatii 

-restructurarea 
si dezvoltarea 
productiei 
agricole si 
silvice 
-restructurarea 
si dezvoltarea 
industriilor 
agroalimentar
e si a 
industriei 
lemnului 

 
 
 
Conservarea si 
dezvoltarea padurii 

 
 
Dezvoltarea 
multifunction
alitatii 
economice a 
zonelor rurale 

Imbunatatirea 
capitalului 
uman 

Imbunatatirea 
competentelor 
profesionale 
si a 
capacitatilor 
de 
management 
ale 
exploatantilor 
agricoli si 
forestieri 

  
Formarea 
actorilor rurali 

Consolidarea 
mediului 
necesar 
dezvoltarii 
activitatilor 
economice 

  Dezvoltarea 
infrastructurilor 
si a serviciilor 
(pentru 
intreprinderi) 

 
 
 
 
 
Desfasurarea 
unor actiuni 
care sa 
corespunda 
acestor 
obiective in 
cadrul 
strategiilor 
locale de 
dezvoltare 
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Asigurarea 
unui 
management 
durabil al 
resurselor  

-sensibilizarea 
cu privire la 
managementu
l durabil prin 
actiuni de 
formare 
- luarea in 
considerare a  
exigentelor de 
mediu in 
cazul 
investitiilor 
pentru 
modernizare 

- dezvoltarea practicilor 
de management durabil 
al terenurilor agricole si 
forestiere 

 

Punerea in 
valoare a 
patrimoniului 
natural 

  Punerea in 
valoare a 
patrimoniului 
natural 

Mentinerea 
populatiei in 
zone dificile 

 Asigurarea unei ocupari 
echilibrate a teritoriului 

 

Imbunatatirea 
calitatii vietii 
in spatiul rural 
 
 

  -dezvoltarea 
infrastructurilor 
si a serviciilor 
(pentru 
populatie) 
- conservarea 
si punerea in 
valoare a 
patrimoniului 
cultural si 
arhitectural  

 

Introducerea 
unor strategii 
locale de 
dezvoltare 
 

  Imbunatatirea 
capacitatii de 
implementare 
a strategiilor 
locale de 
dezvoltare 

Implementare
a unor 
strategii 
locale 
de dezvoltare  

Repartizarea 
indicativa a 
resurselor 
 

 
 

45 % 

 
 

25 % 

 
 

30 % 

 
 

2,5 % 
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Ca raspuns strategic al Guvernului fata de obiectivele Politicii Agricole 

Comune, prioritatile Planul Nationalui Strategic sunt concretizate in 4 

domenii (axe): 

1. Axa prioritara 1 – Dezvoltarea unui sector agricol si forestier 

competitiv bazat pe cunoastere si initiativa privata capabil sa se adapteze 

schimbarilor pe termen lung care ia in considerare regulile comunitare conserva 

mediul inconjurator si consolideaza sectorul de procesare : “cresterea 

competitivitatii sectorului agricol si silvic“ – 45% din totalul fondurilor UE 

reprezentand suma de 3.246.064.583 euro 

2. Axa prioritara 2- mentinerea populatiei si imbunatatirea calitatii 

mediului rural in Romania prin promovarea managementului durabil al 

terenurilo agricol si forestiere : « imbunatatirea mediului si a zonelor rurale » 

25% din fondurile UE in suma de 1.805.375.185 euro 

3. Axa prioritara 3 – imbunatatirea standardelor de viata prin 

cresterea performantelor economice si a difersificarii in vederea asigurarii 

stabilitatii populatiei din zonele rurale si pentru a contribui la un echilibru 

teritorial durabil si economiv si social : « calitatea vietii in zonele rurale si 

diversificarea economiei rurale » – 30% din fonurile UE totalizand suma de 

2.046.598.320 euro 

4. Axa prioritara 4 – implementarea axei LEADER  pe baze pilot 

pentru perioada 2007 – 2009 si extinderea la nivel national pentru perioada 2010 

– 2013 va primi 2,5% din sumele alocate celorlate domenii adica 123.462.653 

euro 
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Masuri Beneficiari 

         Axa1: Cresterea competitivitatii produselor agricole si silvice      

Investitii pentru  

 modernizarea 

exploatatiilor agricole 

Producatorii agricoli (fermieri) persoane fizice sau 

juridice, care pot asigura cofinantare privata de 

50% din cheltuielile eligibile (40% in cazul 

tinerilor fermieri, fermierilor din zona montana si 

zonele cu handicap) 

Investitii pentru 

 infiintarea unitatilor de 

procesare a produselor 

agricole si modernizarea 

unitatilor silvice 

Microintreprinderi si IMM din sectorul agricol si 

silvic 

Sprijin pentru fermele de 

semisubzistenta 

Fermele de semisubzistenta (urmand a fi definite) 

care prezinta un plan de afaceri prin care 

demonstreaza viabilitatea viitoare a exploatatiei 

Investitii pentru 

 modernizarea 

infrastructurii agricole 

 silvice 

Producatori agricoli de asociatii ale acestora, 

consilii locale, proprietari de paduri si asociatii ale 

acestora 

Sprijin pentru 

 infiintarea grupurilor de 

producatori 

Grupuri de producatori legal constituite si 

recunoscute inainte de 31 decembrie 2013 

Instruirea si pregatirea 

profesionala a 

 producatorilor agricoli si 

silvici 

Beneficiari finali din sectorul agricol: 

- producatoei agricoli (fermieri), personae fizice 

sau juridice; 

- angajati din agricultura si industria alimentara si 

de prelucrare a lemnului  

Sprijin pentru tinerii Tineri sub 40 ani, pentru primada data detinatori de 
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fermieri si instalerea lor 

in mediul rural 

exploatatie, cu calificare adecvata si care prezinta 

un plan de afaceri care prevede investitii (verificare 

dupa 3 ani) 

Sprijin pentru  

pensionarea anticipata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propietarii de terenuri care au peste 55 ani si 

practica agricultura de cel putin 10 ani, care 

inceteaza definitiv activitatea agricola comerciala 

si care isi transfera proprietatile catre tineri 

Muncitori agricoli de peste 55 ani, care au 

contribuit la un plan de ajutor social si care au 

lucrat minimum 2 ani din ultimii 4 intr-o 

exploatatie care urmeaza sa fie cedata 

 

Servicii de consiliere 

 agricola si silvica 

Bneficiari finali din sectorul agricol : producatori 

agricoli (fermieri), persoane fizice si juridice 

Investitii pentru 

 cresterea eficientei 

 economice a padurilor 

Propietari de paduri si asociatii ale acestora 

Axa 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural 

Sprijin pe suprafata 

 pentru zonele 

 defavorizate natural 

 (zona montana) 

Utilizatori de terenuri agricole 

Sprijin pe suprafata 

 pentru agromediu 

(pajisti, agricultura 

 ecologica) 

Utilizatori de terenuri agricole 

 

 

Sprijin pentru prima 

 impadurire a terenului 

Detinatori de terenuri agricole si asociatii ale 

acestora 
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 agricol  

Sprijin pentru prima 

 impadurire a terenului 

 neagricol 

Detinatori de terenuri neagricole si asociatii ale 

acestora 

                 Axa 3: Imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural 

Investitii pentru 

 dezvoltarea de activitati 

 non-agricole 

Membrii gospodariilor agricole 

Investitii pentru 

 infiintarea si 

 dezvoltarea de micro- 

intreprinderi 

Micro-intreprinderi 

Investitii pentru 

 dezvoltarea turismului 

 rural 

Fermieri si agenti economici 

Investitii pentru 

 renovarea satelor 

Consilii locale 

Axa 4: LEADER 

Cheltuieli de 

 functionare ale 

 grupurilor de actiune 

 locala (GAL) 

Grupuri de actiune locala 

Sprijin pentru 

 implementarea 

proiectelor incluse in 

 strategiile de dezvoltare 

locala 

Comunitati locale, structuri publice si private 
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Planul National Strategic se va implementa prin Programul National 

de dezvoltare Rurala 2007-2013(PNDR) si se va imbina complementar si 

eficient co-finantarea disponibila din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurala, sprijinul national precum si alte fonduri structurale UE in 

beneficiul dezvoltarii rurale durabile a Romaniei. 

  

Obiectivul General al PNDR 2007-2013 vizeaza cresterea 

competitivitatii agriculturii si silviculturii prin imbunatatirea performantei 

generale a unitatilor de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere 

printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de productie, 

promovand egalitatea de sanse, ameliorarea mediului si a spatiului rural prin 

sprijinirea gestionarii durabile a resurselor naturale si imbunatatirea calitatii 

vietii in mediul rural. 

 

 PNDR programeaza implementarea a unsprezece masuri de interventie in 

spatiul rural, grupate in patru mari obiective, care vizeaza: 

 -imbunatatirea competitivitatii in prelucrarea produselor agricole si 

piscicole imbunatatirea infrastructurilor pentru agricultura si dezvoltare 

rural, dezvoltarea economiei rurale, dezvoltarea resurselor umane. 

 PNDR cuprinde: 

 -analiza SWOT, strategia pentru atingerea obiectivelor si evaluarea ex-

ante; 

 -justificarea prioritatiilor identificate in raport cu orientarile strategice 

comunitare si cu planul strategic national, cat si impactul prevazut pe baza 

evaluarii ex-ante; 
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        -informatii privind axele si masurile propuse aferente fiecarei axe, in 

special obiectivele specifice verificabile si indicatorii referitori la progresele, 

eficienta si eficacitatea programului; 

 -plan de finantare; 

          -repartitia indicativa a alocarilor publice sau private pentru fiecare 

masura; 

 -elementele necesare evaluarii conformitatii cu regulile concurentei; 

 -informatii privind complementaritatea cu actiunile finantate de celelalte 

instrumente ale PAC, alte politici de coeziune si FEP; 

 -elemente  referitoare la implementarea programului; 

 -informatii privind partenerii si rezultatele consultarilor cu acestia; 

 

Programul national de dezvoltare 2007-2013 si PNDR 2007-2013 

finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurala intervin 

in mod complementar in scoplul dezvoltarii competitivitatii economice a 

zonelor rurale conservand mediul si accentuand prezenta populatiei. 
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3. IMPLEMENTAREA POLITICILOR NATIONALE SI EUROPENE IN 

CONTEXTUL REGIONAL SI JUDETEAN DE DEZVOLTARE A 

COMUNITATILOR RURALE 

 

 3.1. CONTEXTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 

 

          Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste 

impulsionarea si diversificarea activitatilor economice, stimularea 

investitiilor in sectorul privat, contributia la reducerea somajului  si nu in 

cele din urma sa conduca la o imbunatatirea a nivelului de trai. 

 Politica de Dezvoltare Regionala este una din politicile cele mai 

importante si cele mai complexe ale UE statut ce decurge din faptul ca prin 

obiectivul sau de reducere a disparitatilor economice si sociale existente intre 

diversele regiuni ale Europei, actioneaza asupra unor domenii semnificative 

pentru dezvoltare precum cresterea economica si sectorul IMM, transporturile, 

agricultura, dezvoltarea urbana, protectia mediului, ocuparea si formarea 

profesionala, educatia, egalitatea de gen etc.  

 

 Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt 

urmatoarele: 

 - diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea 

dezvoltarii echilibrate si pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare 

intarziata); 

 - preintampinarea producerii de noi dezechilibre; 

 - indeplinirea criteriilor de integrare in structurile UE si de acces la 

instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri struturale si 

de coeziune); 
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 - corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; 

 - stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, care 

contribuie la dezvoltarea economica. 

 Principiile care stau la baza elaborarii si aplicarii politicilor de 

dezvoltare regionala sunt: 

 - Planificarea-proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) 

in vederea atingerii unor obiective stabilite; 

 - Cofinantarea-contributia financiara a diversilor factori implicati in 

realizarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionala. 

 Cadrul institutional aferent elaborarii si implementarii documentelor de 

programare este structurat pe doua nivele, regional si national. Astfel, la nivel de 

regiune, principalii factori institutionali sunt: 

 - Consiliul de Dezvoltare Regionala (CDR) este format din presedintii 

Consililor Judetene si de un reprezentant al Consiliilor locale si rolul sau este de 

a analiza si aproba PDR; 

 - Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) este o organizatie ne 

guvernamentala, subordonata CDR si cu personalitate juridica, iar rolul sau este 

de a elabora, propune si implementa PDR si programele de dezvoltare regionala. 

 - Comitetul Regional pentru elaborarea Planurilor de Dezvoltare 

Regionale (CRP) este format din reprezentanti ai ADR-urilor, ai Prefecturilor, 

Consiliilor Judetene, serviciilor descentralizate ale institutiilor publice centrale, 

institutii de invatamant superior si institute de cercetare, precum si din 

reprezentanti ai partenerilor economici si sociali. 

 Strategia dezvoltarii regionale decurge din probleme –cheie identificate in 

analiza socio-economica a regiunilor si in cadrul acestora, a judetelor: 

 - cresterea disparitatilor de dezvoltare in regiunea Bucuresti-Ilfov si 

celelalte regiuni; 
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 - dezvoltarea neechilibrata intre Estul si Vestul tarii, respective intre 

Regiunile Nord –Est, Sud-Est, Sud, Sud –Vest si Regiunile Vest, Nord-Vest, 

Centru; 

 - subdezvoltarea cronica este concentrata in Regiunea Nord-Est, la granita 

cu Moldova si in Regiunea Sud, de-a lungul Dunarii; 

 - existenta unor importante disparitati intraregionale care reflecta structura 

mozaicala a dezvoltarii economice: in interiorul Regiunilor coexista zone 

subdezvoltate cu zone relativ dezvoltate; 

 - declinul masiv al oraselor mici si mijlocii, indeosebi al oraselor mono 

industriale, generat de restructurarea industriala; 

 - grad scazut de atractivitate a majoritatii Regiunilor; 

 - declinul socio-economic a numeroase centre urbane mari si diminuarea 

rolului in dezvoltarea arealelor adiacente; 

 - experienta insuficienta in managemantul programelor de dezvoltare 

regionala/locala. 

 Strategia regionala va da prioritate regiunilor ramase in urma si a 

zonelor mai putin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. Scopul este de a 

aloca fonduri acelor domenii de interventie, masuri si proiecte care au o 

influenta directa si puternica asupra dezvoltarii regionale si locale pentru: 

 - cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri; 

 - dezvoltarea infrastructurii economiilor regionale /locale; 

 - reabilitarea centrelor urbane cu potential de crestere economica. 

Obiectivul general al strategiei nationale de dezvoltare regionala a 

fost definit in concordanta cu analizele economice si sociale precum si cu 

analiza SWOT, care au identificat probleme de dezvoltare regionala cu care se 

confrunta Romania. 
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 Obiectivul general il constituie accelerarea cresterii economice a tuturor 

regiunilor Romaniei, cu prioritate a celor mai slab dezvoltate astfel incat la 

sfarsitul perioadei de programare raportul intre cea mai dezvoltata si cea mai 

slab dezvoltata Regiune in termeni de dezvoltare infrastructurala si a mediului 

de afaceri, sa se diminueze. 

 Acest obiectiv se va realiza printr-o alocare de a fondurilor diferentiata pe 

regiuni in functie de gradul de dezvoltare si printr-o stransa coordonare cu 

actiunile realizate in cadrul celorlalte PO. 

 Pentru atingerea obiectivului general al prioritatii de dezvoltare regionala, 

strategia se articuleaza in jurul a patru obiective specifice: 

 - Imbunatatirea gradului general al atractivitatii si accesibilitati a 

regiunilor; 

 - Cresterea competitivitatii regiunilor ca locatii pentru afaceri;  

 - Valorificarea potentialului turistic, istoric si cultural al regiunilor si 

cresterea contributiei acestor domenii la dezvoltarea regiunilor; 

 - Cresterea golului economic si social al centrelor urbane. 

 

 Dezvoltarea rurala ocupa un loc distinct in cadrul politicilor regionale 

si se refera la urmatoarele aspecte: 

 - inlaturarea/diminuarea saraciei in zonele rurale; 

 - echilibrarea oportunitatilor economice si a conditiilor sociale dintre 

mediul urban si cel rural; 

 - stimularea initiativelor locale; 

 - pastrarea patrimoniului spiritul si cultural. 
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3.1.1 POLITICA DE DEZVOLTARE A REGIUNII  SUD-VEST 

 

 Regiunea de dezvoltare Sud-Vest 

Oltenia este situată în partea de sud - 

vest a României (de unde i se trage şi 

numele), între meridianele de 22°2’ şi 

24°2’ şi paralelele de 43°3’ şi 45°3’, 

acoperind 29212 km2, adică 12,25% 

din suprafaţa României. Are o populaţie 

de 2 330 792 locuitori cu o densitate de 

79,8 loc./km2. Potrivit recensămîntului 

din 2002, alţi 1 857 013 locuitori ai 

României (ce predilecţie din oraşele: 

Bucureşti şi Timişoara) au locul naşterii 

în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest 

Oltenia.Din punct de vedere 

administrativ, Regiunea de dezvoltare 

Sud-Vest Oltenia include 5 judeţe (Dolj, 

Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), cu 

localităţile structurate, în anul 2005, în 40 oraşe, din care 11 municipii, 408 

comune şi 2.066 sate. 

 

Caracteristici demo-geografice 
 

 Regiunea Sud-Vest, cu o suprafaţă de 29.212 km2 cuprinde cinci judeţe: 

Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj şi coincide, în mare, cu vechea regiune 

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest 

 

Judeţe 

Dolj 
Gorj 
Mehedinţi 
Olt 
Vâlcea 

Oraş principal Craiova 

Suprafaţă 29.212 km² 

Populaţie 
- 2002 
- Densitate 

Locul 6 
2.330.792 
79,79/km² 

Grupuri etnice 
Români (97,2%) 
Rromi (2,6%) 
Alte grupuri (0,2%) 
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istorică Oltenia. Se învecinează cu Bulgaria, Serbia şi cu regiunile Sud 

Muntenia, Centru şi Vest. 

 În 2005, Regiunea Sud-Vest Oltenia avea, o populaţie de 2.306.450 

locuitori (10,67% din populaţia totală a ţării), cu densitatea sub media naţională 

(79,3 locuitori/km2 faţă de 90,9 locuitori/km2 ). Structura rural-urban a 

populaţiei este de 52,5% vs. 47,5% (România – 45,1% vs. 54,9%), cele mai 

rurale judeţe fiind Olt (59,4%), Vâlcea (54,8%) şi Gorj (53,1%). 

 Relieful regiunii are o distribuţie relativ echilibrată, cuprinzând munţi, 

câmpii, dealuri şi podişuri. În zona de nord a Olteniei, relieful este muntos şi 

deluros (Carpaţii şi zona subcarpatică), predominând pădurile şi păşunile alpine. 

Zona de câmpie este specializată, în principal, în cultura de cereale. Reţeaua 

hidrologică, alcătuită în principal din Fluviul Dunărea, râurile Olt şi Jiu, conferă 

regiunii rolul energetic principal în România (71,57% din totalul producţiei 

hidroelectrice). 

 Reţeaua de localităţi este constituită din 40 oraşe, dintre care 11 cu rang 

de municipiu şi 408 comune ce cuprind 2066 de sate. Cele mai importante oraşe 

sunt Craiova (300.182 locuitori), Râmnicu-Vâlcea (111.701 locuitori), Drobeta 

Turnu-Severin (109.444 locuitori), Târgu Jiu (96.318 locuitori) şi Slatina 

(80.282 locuitori). Dintre oraşele mici (sub 20.000 locuitori), numeroase nu au o 

structură şi dezvoltare corespunzătoare: Vânju Mare, Dăbuleni, Scorniceşti etc. 

Judetele din Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest (Oltenia) 
Judetul/ 
Resedinta 

Suprafata 
Km2 

% din 
suprafata 
Romaniei 

Populatie la 
1 iulie 2000 

% din 
populatia 
Romaniei 

Densitatea 
populatiei 
in 2000 

locuitori/ 
Km2 

Dolj/Craiova 7414 3,1 744 000 3,3 100,40 
Gorj/Targu Jiu 5602 2,3 395 000 1,8 70,51 
Mehedinti/Turnu 
Severin 

4933 2,1 322 000 1,4 65,27 

Olt/Slatina 5498 2,3 508 000 2,3 92,39 
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Valcea/Ramnicu 
Valcea 

5765 2,4 431 000 3,1 74,76 

OLTENIA 29212 12,3 2 400 000 10,7 82,15 
 

Suprafata/Km2

Dolj/Craiova; 7414

Gorj/Targu Jiu; 5602
Mehedinti/Turnu 
Severin; 4933

Olt/Slatina; 5498

Valcea/Ramnicu 
Valcea; 5765 Dolj/Craiova

Gorj/Targu Jiu
Mehedinti/Turnu Severin
Olt/Slatina
Valcea/Ramnicu Valcea

 
Referinte istorice 

În cea de a doua jumatate a primului secol î.Ch. popoarele getice si 

dacice, care locuiau in Oltenia au creat un regat a carui putere împiedica 

expansiunea imperiului roman în sud-estul Europei. Regele Decebal, urcat pe 

tron in anul 87 d.Ch., a creat un stat puternic ce reprezenta o amenintare pentru 

imperiul roman. Decebal era un stralucit om politic: diplomat rafinat si strateg 

militar abil, a provocat numeroase înfrângeri armatelor imperiului roman, 

obligându-l pe împaratul Domitian sa încheie tratatul de pace în anul 89 d.Ch.  

Totusi, în anii urmatori, împaratul Traian, succesor al lui Domitian la tron, 

a reluat ostilitatile contra dacilor. În urma a doua campanii militare victorioase 

(101-102 si 105-106 d.Ch.), descrise pe basoreliefurile realizate pe coloana lui 

Traian de la Roma, Traian a reusit sa colonizeze Dacia, care devine, astfel, o 
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provincie a Imperiului Roman. Dacia a fost ultima provincie anexata la imperiul 

roman, cât si prima din care romanii s-au retras în anul 271 d.C. 

În urmatoarele secole, domnii pamânteni rezista invaziilor hune si tatare, 

aflându-se sub protectia suveranilor maghiari, mentinându-si, totusi, o relativa 

independenta prin constituirea Voievodatelor. Latina ramâne, în continuare, 

limba vorbita de catre popor. În evul mediu teritoriul Olteniei aflat sub 

suveranitatea domnitorului Valahiei, regiune care reunea Oltenia si Muntenia, 

este tinta a numeroase atacuri ale armatelor imperiului Otoman, Valahia fiind 

fortata sa recunoasca suveranitatea otomana. În anul 1600, marele domnitor 

Mihai Viteazu înfaptuieste prima unire politica a României, unificând 

Transilvania, Moldova si Valahia într-un singur stat. Mihai Viteazu moare 

asasinat în anul 1601.  

Oltenia se regaseste apoi în mijlocul conflictelor dintre Imperiul Otoman 

si cel Austro – Ungar: in 1718, în urma pacii de la Passarowitz, regiunea fiind 

anexata la Imperiul Habsburgic, dar in 1739 fiind restituita Principatelor 

Române. În 1800 si 1801 incursiunile din ce in ce mai dese ale turcilor trec prin 

foc si sabie orasele Olteniei, regiunea fiind în 1813 lovita de o epidemie de 

ciuma teribila.  

În 1821 Tudor Vladimirescu, în încercarea de recucerire a independentei 

Principatelor Române din mâna turcilor, conduce o revolutie populara care 

elibereaza de sub jugul otoman, una câte una, toate orasele Olteniei. Aceasta 

marcheaza începutul istoriei moderne a României, anuntând revolutia din 1848 

si unificarea Principatelor Române formându-se, astfel, România Mare.  
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Teritoriul 

 Teritoriul Olteniei este caracterizat de relief muntos si deluros în zona de 

nord (Carpatii si zona sub-carpatica, altitudine maxima Parângul Mare mt. 

2519), unde predomina padurile si pasunile alpine.  

Teritoriul Olteniei este bogat în ape, care sunt exploatate si pentru 

obtinerea de energie ce alimenteaza unele din importantele centrale 

hidroelectrice. Alaturi de Dunare, doi afluenti importanti ai fluviului, traverseaza 

regiunea: râul Jiu si râul Olt, ce iriga zona de câmpie cuprinsa între Dunare si 

zona deluroasa getica.  

Principalele lacuri naturale sunt situate la Bistret (judetul Dolj), Zaton 

(judetul Mehedinti) si Câlcescu (judetul Vâlcea). Lacul Bistret este al doilea ca 

dimensiune din tara, cu o suprafata de 1867 hectare si un volum de apa de 

28.000 metri cubi. Lacul Calcescu este un lac glaciar. În Oltenia exista alte 6 

lacuri artificiale din care 2 în judetul Mehedinti se situeaza ca dimensiune pe 

primul si al doilea loc ca marime la scara nationala: Ostrova Mare (40.000 

hectare suprafata, 800.000 metri cubi ca volum) si Portile de Fier (10.000 

hectare suprafata, 2.400 metri cubi volum). În judetul Vâlcea, pe râul Lotru se 

afla lacul de acumulare Vidra (la o altitudine de 1289 m, cu o suprafata de 1035 

hectare si o adâncime maxima la baraj de 109 m, cu un volum de 340 milioane 

m3 si o lungime de 9 km), a carui apa este utilizata pentru hidrocentrala Lotru - 

Ciunget, cea mai mare de pe râurile interioare. Apele acestor lacuri artificiale 

sunt exploatate pentru productia de energie.  

Zona de câmpie este una din cele mai fertile din Europa Centrala si este 

caracterizata de cultivarea de cereale.  
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Oltenia cuprinde, de asemeni, 201.302 hectare de zone protejate (14% din 

suprafata totala de zona protejata a României), ce cuprind parcuri nationale, 

parcuri naturale, rezervatii stiintifice, naturale si monumente ale naturii. Aceste 

zone sunt de un interes deosebit pentru frumusetea si bogatia peisajelor si în 

unele cazuri unicitatea florei si faunei (berze, ursi, veverite, copaci seculari….).  

Parcul national Domogled - Valea Cerna se întinde pe o suprafata de 

60.000 hectare în judetele Gorj si Mehedinti. Parcul national Cozia este situat în 

judetul Vâlcea si ocupa o suprafata de 17.000 hectare. Parcul natural „Portile de 

Fier” din Mehedinti are o suprafata totala de 115.000 hectare.  

Resurse naturale 

 Solul regiunii Oltenia este bogat în carbune, materiale de constructii 

(marmura, granit si alte roci ornamentale), minerale feroase si neferoase. Exista 

de asemeni rezerve de petrol (mai ales în judetul Olt).  

Terenurile agricole sunt în special fertile, cu o buna perspectiva pentru 

agricultura biologica datorita insuficientei utilizari în ultimul deceniu a 

fertilizantilor chimici.  

Padurile acopera cca. 850.000 hectare, egal cu 12,9 % din patrimoniul 

forestier al României. Esentele cele mai întâlnite sunt fagul si stejarul.  

Importantele resurse de apa fac din Oltenia principalul producator de 

hidroelectricitate din România.  
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Agricultura 

 Agricultura reprezinta o resursa importanta 

pentru Oltenia, cu 1 milion de hectare destinate 

cultivarii cerealelor 

(în special porumb si 

grâu), plantelor 

oleaginoase (în 

special floarea 

soarelui), legumelor (soia, mazare, fasole, rosii, 

varza, praz, ceapa) si fructelor (mere, pepene, pepene galben, struguri), 

cartofilor, sfeclei de zahar, productie de miere, lapte si produse din lapte. Se 

produce de asemeni vin de buna calitate 

Oltenia produce 12% din productia agricola 

nationala, cu o concentratie a zonelor cultivate în 

judetele Dolj si Olt. Cu toate acestea, productivitatea 

sectorului este inferioara celei din tarile Uniunii 

Europene, în special din cauza dimensiunii reduse a 

întreprinderilor agricole, care reprezinta la rîndul lor un obstacol în calea 

mecanizarii lucrarilor agricole. Sistemele de irigatii sunt înca insuficient 

dezvoltate.  

Cresterea de bovine, porcine, oi, capre si pasari este în declin, chiar daca 

se dezvolta cresterea unor specii interesante (gâste salbatice, struti).  
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Populatia 

 În iulie 2000 populatia Olteniei era de 2.399.831 locuitori, reprezentând 

un procent de 10,7% din populatia totala a României. Un procent de 45,3% din 

populatie locuia în zone urbane, în cadrul zonelor rurale locuind 54,7% din 

populatia regiunii.  Peste jumatate din populatia urbana traieste în trei centre cu 

peste 100.000 locuitori.  

Principalele orase sunt: 
Orase 

Judet Nr. locuitori 

Craiova Dolj 312 353 
Ramnicu Valcea Valcea 119 249 
Drobeta Turnu Severin Mehedinti 115 979 
Targu Jiu Gorj 97 259 
Slatina Olt 86 351 

Densitatea populatiei este inferioara mediei nationale: 82,2 locuitori / km2 

indice aflat sub indicele national de 94,1 locuitori per kilometru patrat.  

Populatia ocupata în Oltenia este în numar de 953.5 mii persoane, distribuite 

pe sectoa-rele economiei nationale astfel:  

1. Agricultura si silvicultura 51,2 %;  

2. Energia, industria si constructiile 23,4 %;  

3. Comert, industria hoteliera, restaurante 8 %;  

4. Alte servicii (transport, telecomunicatii, finante, tranzactii imobiliare) 6,6 

%;  

5. Administratie publica, educatie, sanatate, servicii sociale 9,5 %;  

6. Altele 1,3 %.  
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Procentul de somaj la nivel regional este de 11,6% (anul 2000). În perioada 

1995 - 2000, s-au pierdut 90.000 locuri de munca în industrie, 20.000 în servicii 

si alte 15.000 în sectorul comertului, hotelurilor si restaurantelor.  

În aceeasi perioada a crescut indicele de ocupare în sectorul agriculturii 

(40.000 locuri), ca urmare a fragmentarii proprietatilor si a insuficientei 

mecanizari a activitatii în unitatile de productie de mica dimensiune.  

Noi locuri de munca au fost create în administratia publica si în sectorul 

serviciilor publice (3.000 locuri).  

Forţa de muncă şi migraţia 

 

 Ponderea populaţiei ocupate în total populaţie înregistrează o valoare 

redusă faţă de media ţării - 37,2% . La nivel judeţean, cel mai mare grad de 

ocupare îl are judeţul Vâlcea (40,2%) şi cel mai redus în judeţul Olt (35,8%). 

Piaţa muncii reflectă în mare tendinţele de la nivel naţional. Pe ramuri ale 

economiei, populaţia ocupată civilă se concentrează astfel: agricultura şi 

silvicultura (42,1%), industria (21,1%) şi serviciile (36,8%). Analiza pe judeţe 

relevă ponderi mai mari ale populaţiei ocupate în agricultură în judeţele Olt 

(49,0% din total populaţie ocupată) şi Mehedinţi (48,1%), sectorul servicii fiind 

mai dezvoltat în judeţele Vâlcea (40,4% din total populaţie ocupată) şi Dolj 

(39,9%). 

Închiderea întreprinderilor şi a exploatărilor miniere nerentabile a mărit 

numărul şomerilor, cu consecinţe sociale şi economice pentru zonele respective. 

De asemenea, lipsa locurilor de muncă în zonele urbane şi creşterea costurilor de 

întreţinere a locuinţelor a determinat migraţia populaţiei şomere spre zonele 

rurale, unde practică o agricultură ineficientă. 
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Rata şomajului în regiune este 7,4%, valoare mai mare decât media la 

nivelul naţional (5,9%). Judeţele din nord, Mehedinţi (9,5%), Gorj (9,3%), Olt 

(7,1%) şi Vâlcea (6,6%) au o rată a şomajului mai mare decât media regională, 

în timp ce in judeţul Dolj (6,3%) înregistrează o rata a şomajului inferioară 

aceleiaşi medii regionale şi chiar mediei naţionale. 

Lipsa locurilor de muncă adecvate au determinat şi aici plecări ale 

populaţiei pentru munca necalificată în străinătate. Astfel, dacă în anii de după 

1990 se pleca, în special, în Serbia, după criza din Iugoslavia, destinaţia 

privilegiată au devenit Italia şi Spania. În ceea ce priveşte migraţia externă 

Regiunea Sud -Vest Oltenia se remarcă printr-un nivel relativ scăzut în 

comparaţie cu alte regiuni, dar acest fenomen se intensifică în condiţiile în care 

măsurile de reviriment economic întârzie şi pauperizarea populaţiei sporeşte. 
 

Economia regională 

 

 Regiunea Sud-Vest realiza, în anul 2004, un PIB de 2.443,9 euro/locuitor, 

(83,33% din media naţională) la care sectorul serviciilor a contribuit cu 48,23%, 

industria cu 33,75% şi agricultura cu 11.62%. 

Nivelul redus de dezvoltare al regiunii se datorează şi volumului scăzut de 

investiţii străine directe, regiunea atrăgând doar 745 milioane euro (reprezentând 

3,40% din totalul acestora până la finele anului 2005), ceea ce o situează pe 

poziţia a şaptea între regiunile ţării, investiţiile din regiune fiind mai mult 

concentrate în câteva afaceri mari (ALRO şi ALPROM Slatina, LAFARGE Tg. 

Jiu, etc.). Aici se manifestă şi nesiguranţa privind marile privatizări 

(Electroputere, Daewoo, Combinatul Rm. Vâlcea). 

Procesul de restructurare economică a făcut ca o mare parte din populaţia 

şomeră în vârstă din mediul urban să se orienteze către mediul rural, unde 

practică o agricultură de subzistenţă. 
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Procentul mare al populaţiei rurale şi suprafaţa întinsă a terenurilor 

arabile, în special în partea sudică a regiunii, fac din agricultura sectorul 

predominant în economia regională. 

Astfel, numărul în creştere al persoanelor ocupate în agricultură şi 

fărâmiţarea terenurilor în urma reformei privind proprietatea, precum şi 

utilizarea unor tehnologii puţin avansate, au condus la o descreştere notabilă a 

productivităţii muncii în acest sector. 

Structura şi repartizarea activităţilor economice la nivelul regiunii este 

determinată de resursele naturale, tradiţia în prelucrarea acestora, facilităţile 

tehnologice, capital, dar şi de sistemul de preţuri şi de funcţionarea adecvată a 

mecanismelor pieţei. 

Sectorul extractiv (cărbune energetic şi petrol) constituie încă o 

componentă importantă în economia regiunii. În judeţul Gorj se găsesc cele mai 

multe întreprinderi cu profil extractiv. 

Spectaculoasa creştere a preţului energiei, determină o revigorare a 

activităţii în domeniu. 

După 1990, în condiţiile unui proces de restructurare a economiei relativ 

încet şi întârziat, întreprinderile cu capital majoritar de stat au devenit 

necompetitive. Supradimensionarea lor ca număr de salariaţi a îngreunat 

procesul de restructurare, neexistând capacitatea necesară de absorbţie a forţei 

de muncă disponibilizate, îndeosebi în zonele care au ajuns să devină aproape 

complet dependente de un sector industrial. 

Din punct de vedere economic şi social, cea mai afectată zonă este zona 

minieră a Gorjului, unde dependenţa faţă de minerit rămâne semnificativă. 

Activităţile de extracţia a cărbunelui se află în recesiune, procesul de 

restructurare minieră începând doar din 1997. 
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Judeţul Olt a fost de asemenea unul dintre judeţele unde procesul 

restructurării industriale a avut drept consecinţă pierderi de locuri de muncă. 

Dar, spre deosebire de judeţul Gorj, Oltul este un judeţ puternic agricol, o mare 

parte a angajaţilor din industrie reorientându-se către activităţi agricole. 

Evoluţia negativă din centrele monoindustriale (Balş, Tg. Cărbuneşti, 

Rovinari, Motru, etc.) nu a putut fi compensată prin activitatea productivă din 

unele ramuri recent privatizate. 

Trebuie menţionată mobilitatea redusă a forţei de muncă datorită în 

special inexistenţei spaţiilor de locuit ieftine. 

Industria lemnului din zona montană şi subcarpatică a înregistrat, în 

ultimii ani un recul puternic, din cauza reducerii capacităţii de export, urmare a 

devalorizării dolarului. Aceasta rămâne, în mare parte, tributară unei producţii 

cu valoare adăugată redusă, destinată unor pieţe puţin exigente (ţările nord-

africane). 

Reţeaua IMM este slab structurată (nu s-au format clustere) şi are o 

volatilitate mare din cauza lipsei unor planuri de afaceri coerente şi a susţinerii 

cu capital şi a managementului corespunzător. 

Structura de afaceri a regiunii Sud-Vest este formată din două parcuri 

industriale operaţionale, situate în judeţul Dolj (Craiova) şi în judeţul Gorj 

(Sadu) şi un parc industrial greenfield, la Corabia, precum şi 5 incubatoare de 

afaceri. Infrastructura de cercetare în regiunea Oltenia este reprezentată de 26 

institute şi centre de cercetare, din care 13 în agricultură şi silvicultură. Craiova 

este singurul centru universitar de medicină din România care nu are 

instituţii/centre de cercetare. 
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Infrastructura 

 

Transport 

  

Regiunea Sud-Vest are o infrastructură de transport relativ bine 

dezvoltată, teritoriul regiunii fiind traversat de trei drumuri europene: E70, E79 

şi E81 şi două din cele trei axe prioritare ale Reţelei de transport Trans-

European –TEN-T ( formate din coridoarele Pan-europene) care intersectează 

România, şi anume axa prioritară de transport 7 (format din coridorul IV - 

Berlin/ Nurenberg-Praga-Budapesta–Constanţa–Istambul –Salonic) şi axa 

prioritară de transport 18 – Dunărea ( format din coridorul VII). 

Regiunea Sud-Vest dispune de o reţea rutieră de 10.460 km (13,19% din totalul 

naţional), din care 2043 km sunt drumuri naţionale (13% din total drumuri 

naţionale) şi 8.437 km drumuri judeţene şi comunale (12,82% din totalul 

naţional). Judeţele Gorj şi Olt au o infrastructură rutieră relativ bine dezvoltată, 

judeţul Olt aflându-se pe primul loc în România în ceea ce priveşte numărul şi 

ponderea kilometrilor de drumuri judeţene şi comunale modernizate (873km 

ceea ce reprezintă 12,88% din totalul drumurilor publice judeţene modernizate). 

În privinţa densităţii drumurilor publice la 100 km2 regiunea se situează uşor 

peste media naţională (35,8 km/100 km2), cele mai mari densităţi înregistrând 

judeţele Gorj (39,3 km/100km2), Mehedinţi şi Vâlcea, ambele cu 37,6 

km/100km2. 

Densitatea liniilor ferate la 1000 km2 are cea mai scăzută valoare din ţară 

(34,4 km/1000km2), principalul nod feroviar este Craiova având legături cu 

principalele localităţi din regiune şi din ţară. 

În particular, zona de câmpie - de-a lungul Dunării de la Drobeta Turnu 

Severin până la Calafat şi de la Calafat până la Corabia - cât şi regiunea 
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deluroasă dintre Târgu Cărbuneşti si Ocnele Mari nu beneficiază de reţele de 

cale ferată. Mai mult, nu există conexiune directă pe calea ferată de la Râmnicu 

Vâlcea la Piteşti si Bucureşti, traectul început în anii ’80, nefiind finalizat. 

Un dezavantaj major îl constituie însă faptul că nu există puncte de trecere 

a frontierei pe calea ferată la Drobeta Turnu Severin, spre Iugoslavia şi la 

Calafat şi Corabia, spre Bulgaria, fluxurile de marfă şi persoane între regiune şi 

ţările învecinate fiind îngreunate. 

Aeroportul Craiova, care ar putea constitui un real impuls pentru 

dezvoltarea economică şi ar contribui la sporirea activităţii nu este folosit decât 

sporadic. 

Traficul pe căi navigabile este în exclusivitate realizat pe Dunăre. 

Drumurile europene asigură legături eficiente cu cele 5 porturi din cadrul 

regiunii: Drobeta Turnu-Severin, Orşova, Calafat, Bechet şi Corabia, acestea 

fiind, însă, slab dotate, cu transbordare costisitoare şi insuficient manageriate. 

 

Utilităţi publice 

  

În afara zonelor cu dezvoltare economică datorată unor condiţii speciale 

(Defileul Dunării, Subcarpaţii Olteniei şi Valea mijlocie a Oltului), 

infrastructura localităţilor urbane şi rurale este total insuficientă. 

Numeroase aşezări devenite recent oraşe nu deţin nici pe departe 

infrastructura specifică, care să justifice statutul de localitate urbană, iar în altele 

vechimea şi starea avansată de uzură afectează calitatea serviciilor oferite 

cetăţenilor. 

În ceea ce priveşte infrastructura de utilităţi, regiunea are o slabă dotare 

cu instalaţii de apă potabilă (41,29% din total localităţi, racordate la un sistem 

de alimentare cu apa potabila, faţă de nivelul naţional 61,04%) şi canalizare 
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(13,16% din total localităţi, faţă de 21,86% la nivel naţional). Analiza pe judeţe 

evidenţiază slaba echipare cu utilităţi a judeţului Dolj (numai 12,6 % din 

localităţi erau conectate la reţeaua de apă potabilă şi 7,2% la cea de canalizare). 

Lipsa investiţiilor în modernizarea instalaţiile de canalizare publică şi cele 

ale apei potabile au repercusiuni asupra calităţii apei furnizate cu consecinţe 

asupra sănătăţii populaţiei. De asemenea, condiţiile precare din reţeaua de 

colectare a apelor reziduale determină un grad ridicat de poluare a cursurilor de 

apă, iar numărul insuficient al depozitelor de gunoi are influenţe negative asupra 

mediului înconjurător. În momentul de faţă, numai doua staţii de epurare a 

apelor reziduale sunt în curs de realizare la Craiova şi Calafat. 

Numai 51 de localităţi erau conectate în 2005 la reţeaua de gaze naturale, 

la nivelul întregii regiuni. De asemenea, Mehedinţi este singurul judeţ din 

România fără nici o localitate conectată la reţeaua de gaze naturale. 

Din lungimea totală de 2.551 kilometri de străzi orăşeneşti cât înregistra 

regiunea Sud-Vest în anul 2005 un procent de 61,27% erau modernizate. În 

judeţele Gorj şi Mehedinţi, modernizarea străzilor orăşeneşti s-a realizat în 

proporţie de peste 60% din total, procent peste media naţională de 58,15% străzi 

modernizate. 

 

Educaţie 

  

Efectele tranziţiei, vizibile mai ales la nivel economic, şi-au pus amprenta 

şi asupra sistemului educaţional. Calitatea educaţiei şi a reformei educaţionale 

sunt afectate de infrastructura insuficientă şi dotarea slabă a celei existente, de 

motivaţia personalului (salarii foarte mici) şi de situaţia materială precare a 

populaţiei. 
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Infrastructura educaţională preuniversitară la nivel regional (741 şcoli, 

151 licee în anul 2005) se află într-o stare destul de avansată de degradare şi cu 

dotare majoritar insuficientă1. Asistam la o scădere continuă a numărului 

populaţiei şcolare, de la 519.128 în anul şcolar 1990/1991 la 444.295 în anul 

2005/2006. În judeţul Mehedinţi se înregistrează cel mai mic număr al populaţiei 

şcolare (55.597 populaţie şcolară înscrisă în anul 2005/2006). 

Învăţământul superior reprezintă singurul nivel la care s-au înregistrat 

creşteri continue ale numărului de persoane înscrise, numărul de studenţi 

crescând de la 10.525 în anul universitar 1990/1991 la 18.682 în 1995/1996, 

respectiv 45.138 în 2005/2006, lucru datorat şi înfiinţării instituţiilor de 

învăţământ superior private. Creşterea numărului de studenţi nu a fost însă 

însoţită şi de extinderea spaţiilor de învăţământ ajungându-se la supraaglomerare 

în unităţile de învăţământ superior. În prezent sistemul de educaţie universitară 

cuprinde 5 instituţii de învăţământ superior şi 58 de facultăţi. In regiunea Oltenia 

funcţionează un număr de 3 universitati de stat (2 in Craiova – Universitatea din 

Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie si una in Târgu Jiu – 

Universitatea de Stat Constantin Brâncuşi) şi 3 private (2 in Craiova, 1 in Rm. 

Vâlcea). 

 
Cercetare si dezvoltare 

Institutiile de cercetare si dezvoltare active în Oltenia sunt cuprinse în trei 

categorii:  

1. Institutii Nationale de Cercetare;  

2. Centre de Cercetere ale marilor întreprinderi;  

3. Statiuni de Cercetare, Experimente si Productie.  
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În cadrul regiunii sunt 2 Institutii Nationale de Cercetare, respectiv Institutul 

National de Cercetare si Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenetice si Izotopice, 

ICSI, situat în Râmnicu Vâlcea, si Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si 

Experiente al sectorului Electrotehnica ICMET din Craiova (www.icmet.ro).  

 

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii 

Criogenice si Izotopice (INC-DTCI-ICSI Rm. Valcea). 

Activitatea institutului este canalizata pe urmatoarele directii:  

 Instalatia pilot pentru separarea tritiului si deuteriului;  

 Cercetare - dezvoltare si transfer tehnologic;  

 Obtinerea apei saracite in deuteriu, productie gaze si servicii;  

 Evaluarea riscului activitatilor umane, ca un instrument in analiza de 

siguranta, pentru protectia vietii, proprietatii si mediului.  

În Oltenia sunt 12 întreprinderi mari ce dispun de un centru de cercetare intern 

(a se vedea si paragraful legat de marile întreprinderi):  

 Craiova  

Electroputere Craiova, INDA ELTRAC, (electrotehnica, automatizari) 

CHIMENERG (sectorul chimic), ISALNITA DJ, Centrul de Cercetare 

pentru Fertizatori Chimici (CCIC Craiova), Centrul de Proiectari 

Aeronautice CPCA Craiova, Centrul de Inovatii în Inginerie si Transfer 

Tehnologic, Institutul de Cercetari Stiintifice, Inginerie, Tehnologie si 

Proiectari Miniere a Lignitului ICSITPML, Institutul pentru Analize ale 

Sistemelor de Informatica SA Craiova INAS, INDA srl, DEXIM 

Trading.  
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 Slatina  

SOVECORD INT S.A. (sectorul metalurgic).  

 Râmnicu Vâlcea  

OLTCHIM S.A. (sectorul chimic).  

Statiunile de cercetari, experimente si productie sunt numeroase mai ales în 

sectorul agricol si al silviculturii, în special:  

 statiunile de cercetari agricole cu orientare generala Simnic (judetul Dolj)) 

si Caracal (judetul Olt);  

 1 unitate de cercetari pentru culturi de plante pe teren nisipos la Dabuleni 

(judetul Dolj);  

 unitati cu specializare în cultivarea cartofilor la Mârsani (judetul Dolj) si 

Târgu Jiu (judetul Gorj);  

 1 unitate cu specializare în cultivarea legumelor la Isalnita (judetul Dolj);  

 unitati cu specializare în productia merelor: Dolj, Târgu Jiu, Mehedinti, 

Strejesti (judetul Olt), Vâlcea;  

 1 unitate de cercetari în viticultura la Dragasani (judetul Vâlcea);  

 1 colectiv de cercetari în silvicultura la Craiova (judetul Dolj).  

Exista alte centre de cercetari în domeniul stiintelor sociale (Institutul de 

Cercetari Socio-umane Nicolaescu Plopsor la Craiova), de protectie a mediului 

(Institutul National de Cercetari si Dezvoltare pentru Ecologia Industriala 

ECOIND Bucuresti sucursala ICOIND din Rm. Vâlcea), Institutul de Cercetari 

Chimice si Tehnologie Aplicata la Craiova.  

Sănătate 

Calitatea slabă a infrastructurii spitaliceşti, dotarea slabă, lipsa 

personalului specializat – cu precădere în mediul rural - precum şi nivelul scăzut 
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de salarizare sunt probleme cu care se confruntă sistemul sanitar regional. 

Nivelul ridicat de sărăcie, rămânerea în urmă privind gradul de cultură sanitară 

etc, determină o rată foarte ridicată a mortalităţii infantile, rata mortalităţii 

maternale, număr de cazuri TBC, etc). 

 

Servicii sociale 

 

Problemele sociale sunt importante şi diverse, dar infrastructura sociala a 

regiunii este slab dezvoltată. Există doar 44 de servicii alternative pentru 

îngrijirea copiilor (25 de instituţii de tip familial şi 26 de centre de plasament). 

La sfârşitul anului 2004, existau 8.677 copii cu dizabilităţi, dintre care doar 780 

au beneficiat de servicii de asistenţă socială. Trei judeţe – Mehedinţi, Olt şi 

Valcea – nu dispun de centre rezidenţiale de îngrijire. 

 

Zone problemă 

 

Declinul industrial masiv al regiunii au condus la transformarea acesteia 

într-o zonă dezavantajată, motiv pentru care întreaga regiune poate fi 

considerată “zona problemă”. 

Cea mai afectată zonă din punct de vedere economic este zona minieră a 

bazinulul carbonifer Gorj-Motru, în cadrul căreia gradul de dependenţă faţă de 

activitatea minieră este foarte mare. Cele mai relevanta centre mono-industrial 

cu o evoluţie negativă sunt Balş, Caracal, Tg. Cărbuneşti, Motru, Strehaia. 

Există alte zone aflate în dificultate datorită gradului ridicat de inaccesibilitate, 

cum este platoul Mehedinţi. 

De asemenea, există multe sate mici care au fost declarate centre urbane, 

deşi nu au infrastructură urbană de bază şi în consecinţă o structură economică 
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stabilă (ex: multe dintre ele sunt localizate în partea estică a regiunii: 

Scorniceşti, Babeni, Balceşti, Berbeşti etc). 

Importante zone turistice, cum este cazul staţiunilor de tratament ca Băile 

Govora, Călimăneşti, Olăneşti cât şi al celor balneo-climaterice, au cunoscut un 

declin în ultimii ani deşi dispun de un potenţial de dezvoltare remarcabil, o 

importantă experienţă acumulată în acest domeniu şi tradiţii care pot fi 

valorificate. 

Porturile de pe Dunăre se află în declin economic, motiv pentru care nu 

favorizează legăturile economice cu ţările vecine. 

 

Potenţial de dezvoltare 

 

Construirea celor două axe prioritare de transport (formate din coridorul 

rutier IV şi coridorul VII – fluviul Dunărea), care vor traversa regiunea va mări 

gradul de accesibilitate al regiunii şi va impulsiona atragerea de investiţii, 

contribuind şi la o mai bună mobilitate a forţei de muncă. Nu în ultimul rând, 

derularea proiectelor va implica utilizarea resurselor umane proprii regiunii. 

În scopul atragerii investiţiei străine, România a înfiinţat de-a lungul 

Dunării, zone libere cu facilităţi fiscale, dar nici una din acestea nu se află în 

Oltenia. După construcţia podului Calafat-Vidin peste Dunăre, se aşteaptă ca 

oraşul Calafat va îndeplini condiţiile pentru a deveni Zona Libera: un punct 

cheie în traficul internaţional rutier, feroviar şi fluvial. 

Dezvoltarea facilităţilor şi capacităţilor de cercetare în cadrul centrelor 

universitare şi utilizarea rezultatelor cercetării de către sectorul întreprinderilor 

mici şi mijlocii pot crea condiţii pentru dezvoltarea mediului de afaceri. 

Regiunea are o suprafaţă agricolă totală (de foarte bună calitate) de peste 

1,8 milioane, reprezentând 12,3% din terenul agricol din România şi, de 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 108 - 
 

asemenea, beneficiază de importante resurse hidroenergetice (Dunărea, Oltul, 

Jiul) şi termoelectrice (bazinul carbonifer Jiu-Motru), Oltenia fiind cel mai 

important producător de energie – aproximativ ¾ din totalul pe ţară. 

Agricultura reprezintă o resursă importantă pentru Regiunea Oltenia, cu 

peste 1 mil ha utilizate pentru cultura cerealelor (în special porumb şi grâu), a 

plantelor oleaginoase (mai ales floarea-soarelui), legume (soia, mazăre, fasole, 

roşii, varză, ceapă) şi fructe (mere, pepeni verzi, pepeni galbeni, struguri), 

cartofi, sfeclă de zahăr, producţia vinului de bună calitate. 

În 2004, suprafaţa agricolă a Olteniei era de 1.807.794 ha reprezentând 

61.88% din totalul suprafeţei (2.921.169 ha). Există o perspectivă asupra 

agriculturii ecologice datorită utilizării reduse, în ultima decadă, a fertilizatorilor 

chimici. 

Regiunea beneficiază de un potenţial turistic diversificat, incluzând 

turismul montan şi cel speologic, balnear, ecoturismul, parcuri naturale, (peste 

200 000 ha de arii protejate), turismul religios (peste 60 de mănăstiri şi biserici 

ortodoxe). Datorită poziţiei sale, a reliefului variat, a monumentelor vechi şi a 

tradiţiilor culturale, potenţialul turistic al Olteniei este foarte diversificat, fiind 

concentrat în 3 zone: Clisura Dunării – Porţile de Fier, Subcarpaţii Gorjului şi 

Vâlcii, cu însemnate monumente naturale (peşteri, chei, canioane, rezervaţii) şi 

arhitectonice (mânăstirile Vodiţa, Cozia, Turnu, Arnota, Lainici, Dintr-un Lemn, 

Cornetu, Govora, Tismana, Horezu, Polovragi), izvoare termale şi terapeutice 

(Olăneşti, Călimăneşti, Căciulata), saline terapeutice (Băile Govora, Ocnele 

Mari), cât şi Valea Oltului la nord de Râmnicu Vâlcea. O şansă deosebită pentru 

dezvoltarea turismului montan oferă Valea Lotrului, unde staţiunea Voineasa ar 

putea oferi condiţii foarte bune pentru sporturi de iarnă, vânătoare, pescuit, 

alpinism şi drumeţie, şi staţiunea Rânca pentru schi. De asemenea, spaţiul rural 
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oferă o ospitalitate veritabilă bazată pe un mediu nepoluat, calitatea vinului, 

gastronomia şi vestitele tradiţii folclorice ale Olteniei. 
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REGIUNEA SUD VEST 
Indicatori de caracterizare a nivelului de dezvoltare şi potenţialului 

economic 
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Analiza SWOT - Regiunea Sud-Vest 

PUNCTE TARI 
 

- Regiune de tranzit cheie între Banat 
şi Muntenia (Bucureşti) situată la 
confluenţa coridoarelor de transport 
paneuropene IV şi VII; 
- Cel mai mare producător de 
hidrocentralele de la Porţile de Fier şi 
Lotru-Olt) – cca ¾ din total şi 
termoenergie (bazinele carbonifere Jiu-
Motru: Rovinari şi Turceni şi Işalniţa – 
Craiova) – cca ¼ din totalul naţional; 
- Regiunea este bogată în resurse de 
subsol (cărbune, gaze, petrol, izvoare 
minerale şi termale, roci de construcţie, 
sare) şi sol (zonele muntoase şi 
subcarpaţii Olteniei dispun de resurse 
forestiere (fag)); 
- Fluviul Dunărea, o resursă importantă 
pentru industrie, turism, pescuit, etc; 
- Craiova este unul din cele mai 
importante centre universitare din ţară 
(cca 30.000 studenţi); 
- Regiunea dispune de un potenţial 
turistic diversificat, incluzând: turismul 
montan şi speologic (Mehedinţi, 
Gorj şi Vâlcea), balnear (izvoare 
termale, în judeţul Vâlcea (Govora, 
Băile Olăneşti, Călimăneşti- 
Căciulata), eco-turismul, parcuri 
naturale (peste 200.000 hectare de 
zone protejate), religios (peste 60 
mănăstiri şi schituri ortodoxe). 
- Regiunea dispune de o suprafaţa 
agricolă totală de peste 1.8 mil ha, 
reprezentând 12,3% din totalul ţării 
- Zone de concentrare a industriei 
moderne: Slatina aluminiu, 
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cu numeroase investiţii de capital 
internaţional, Rm Vâlcea (chimie), 
Turnu Severin şi Craiova (construcţii 
de maşini) 

PUNCTE SLABE 
 

- Infrastructura de transport insuficient 
dezvoltată: Inexistenţa unei autostrăzi 
în regiune şi lipsa unei joncţiuni 
corespunzătoare; 
Cea mai mică densitatea a căilor ferate 
din ţară. Legături feroviare 
transfrontaliere inexistente cu 
Iugoslavia şi Bulgaria, porturi 
dunărene slab echipate fără 
posibilitatea de transbordare Ro-Ro şi 
containere, infrastructura aeroportuară 
existentă neutilizată (Craiova). 
- Infrastructura de utilităţi şi mediu 
slab dezvoltată (apă, canalizare, 
epurare, gaze, managementul 
deşeurilor, comunicaţii) în mediul 
rural, dar şi în multe oraşe; în 
general, cea mai redusă densitate a 
facilităţilor dintre toate regiunile 
- Dunărea a acţionat de-a lungul 
timpului ca o barieră naturală, regiunea 
nu are decât rol limitat în tranzitul 
de marfă cu vecinii 
- Capacitate scăzută de atragere a 
investiţiilor străine directe, (3,5 % din 
volumul ţării), reţea de sprijinire a 
afacerilor slab dezvoltată, capacitate 
slabă de consultanţă.; 
- Cu 28.256 IMM (2003) active 
regiunea Sud-Vest Oltenia se află pe 
ultimul loc 
- Structura de sprijinire a afacerilor în 
stadiu incipient de dezvoltare - trei 
parcuri industriale (Olt, Gorj, Dolj) 
şi 5 incubatoare de afaceri. 
- Insuficienţa şi standardul scăzut al 
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infrastructurii turistice şi de agrement, 
calitatea slabă a serviciilor din 
turism 
- Zone monoindustriale (bazinele 
miniere Motru şi Rovinari -„zone 
defavorizate”) sau neindustrializate 
(Podişul Mehedinţi) 
- Densitatea populaţiei se află sub 
media pe ţară cu un număr relativ mare 
de sate şi localităţi mici. 
- Pondere ridicată a populaţiei ocupate 
în agricultură şi rentabilitate scăzută a 
activităţilor agricole; (54,7% din 
populaţia regiunii trăieşte în mediul 
rural şi contribuie cu 11,62% la 
formarea PIB regional). 
- Probleme serioase cu sărăcia din 
mediul rural şi servicii sociale precare; 
- Acute probleme de mediu afectând 
apa, aerul, solul şi subsolul (în zona 
exploatărilor de lignit din nord, în 
jurul Craiovei). 
- Calitatea scăzută a infrastructurii de 
sănătate, nu numai în mediul rural, dar 
chiar şi în oraşe 
- Discrepanţa evidentă între meseriile 
oferite de sistemul educaţional şi 
cerinţele pieţei muncii (calitatea 
educaţiei în mediul rural este afectată 
de infrastructura de educaţie slab 
dezvoltată) 
- Infrastructura educaţională 
preuniversitară la nivel regional se află 
într-o stare destul de avansată de 
degradare şi cu o slabă dotare, 
- Infrastructura de cercetare inovare 
slab dezvoltată şi grad redus de punere 
în practică a rezultatelor cercetării 
inovării. 
- Dificultăţi legate de integrarea unei 
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numeroase minorităţi de rromi (5-6% 
din populaţia totală a regiunii); 

OPORTUNITĂŢI 
 

- Potenţial de exploatare a Dunării ca 
un coridor de transport cu cost redus 
(coridorul VII); 
- Construcţia podului Calafat-Vidin 
(acces la şosea şi cale ferată) către 
Bulgaria, Grecia, Turcia, Orientul 
Mijlociu (coridorul IV); 
- Potenţial crescut pentru turismul 
montan, rural, balnear, dunărean, 
religios etc; 
- Dezvoltarea sectorului serviciilor va 
oferi oportunităţi pentru crearea de noi 
locuri de muncă; 
- UE alocă fonduri substanţiale pentru 
protecţia mediului şi resurse umane 
- Potenţial crescut pentru agricultură 
ecologică şi agroturism, în special în 
partea de nord a regiunii; 
- Interes pentru înfiinţarea parcurilor 
tehnologice şi industriale; 
- Disponibilitatea forţei de muncă 
pentru recalificare şi dezvoltarea 
abilitaţilor; 
- Resurse hidroenergetică ieftine şi de 
hidrocarburi lichide 

AMENINŢĂRI 
 

- Creşterea disparităţilor inter- şi 
intraregionale 
- Creşterea ratei şomajului în urma 
privatizării întreprinderilor mari şi a 
restructurării industriale 
- Problemele acumulate în industria 
extractivă a cărbunelui încă greu de 
rezolvat 
- Lărgirea UE va duce la creşterea 
competiţiei pentru produsele agricole, 
putând defavoriza unele sectoare 
tradiţionale, 
- Migraţia masivă a tineretului datorită 
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Dezvoltarea echilibrata a regiunii, se va realiza printr-o abordare 

integrata, bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura 

locala, politici active de stimulare a activitatiilor de afaceri si sprijinirea 

valorificarii resurselor locale. 

 Dezvoltarea rurala ocupa un loc distinct in cadrul politicii de 

dezvoltare regionala a regiunii Sud-Vest si se refera la urmatoarele aspecte: 

 -inlaturarea/diminuarea saraciei in zonele rurale 

 -echilibrarea oportunitatilor economice si a conditiilor sociale dintre 

mediul urban si cel rural 

 -stimularea initiativelor locale 

 -pastrarea patrimoniului spiritual si cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lipsei locurilor de muncă 
- Decalificarea specialiştilor din 
industria constructoare de maşini 
(Craiova, Balş, Turnu-Severin) 
- Întârzierea foarte mare a privatizării 
marilor obiective industriale 
(Electroputere) sau eşecul acestora 
(Daewoo) 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 117 - 
 

3.2 CONTEXTUL  JUDETEAN DE DEZVOLTARE RURALA 

 

Judeţul Vâlcea, 

localizat în sudul 

României, se întinde 

pe o suprafaţă de 

5.765 km² şi se 

învecinează cu 

judeţele Alba şi Sibiu 

la nord, judeţul Argeş 

la est, judeţul Olt la 

sud şi sud-est, judeţul 

Dolj la sud-vest, 

judeţul Gorj la vest şi 

judeţul Hunedoara la nord-vest. 

Reşedinţa judeţului este municipiul Râmnicu Vâlcea. 

Din punct de vedere administrativ, judeţul Vâlcea este împărţit în 2 

municipii, 9 oraşe şi 78 de comune. 

Prin aşezarea sa geografică, judeţul 

Vâlcea beneficiază de aproape toate formele 

majore de relief: munţi, dealuri subcarpatice, 

podiş şi lunci cu aspect de câmpie, dispuse în 

trepte de la nord la sud, întregite de defileele ale 

Oltului şi Lotrului, străjuite de munţii Cozia, 

Căpăţânii, Făgăraş, Lotru şi Parâng. Aici între masivele de munţi se află una din 
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cele mai mari depresiuni intramontane din judeţ, cunoscută sub numele de Ţara 

Loviştei. 

Muntele Cozia, după unele mărturii ar fi "Kogaionon, muntele sfânt al dacilor". 

Două treimi din suprafaţa judeţului sunt ocupate de Podişul Getic şi Subcarpaţii 

Getici, cu altitudini între 400–800 m. 

Râul Olt străbate judeţul pe o distanţă de 135 km, primind apele a 

numeroşi afluenţi din care cel mai important este Lotrul. Acest bazin 

hidrografic, care se află în partea dreaptă a Oltului, cuprinde aproape toată 

suprafaţa judeţului. Această reţea hidrografică este întregită de numeroase 

lacuri: Gâlcescu, Zănoaga Mare, Iezerul Latoriţei (lacuri glaciare), Vidra, 

Brădet, Cornet, Călimăneşti, Dăeşti, Râmnicu Vâlcea, Râureni, Govora, 

Slăviteşti, Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani (lacuri artificiale pe Lotru şi Olt pentru 

hidrocentrale) şi lacurile sărate de la Ocnele Mari. 

Judeţul Vâlcea prin însăşi aşezarea sa geografică dispune de importante resurse 

naturale. 

Munţii cu vaste păduri de conifere şi foioase unde trăiesc urşi, capre 

negre, cerbi, căprioare. De asemenea păşuni alpine unde oieritul este ocupaţia 

ancestrală a oamenilor locului. 

Către dealuri, plantaţiile pomicole oferă fructe: mere, pere, prune, nuci, 

cireşi, vişini. Din prelucrarea prunelor, în judeţ se produce ţuica de Horezu şi 

ţuica de Vâlcea. Tot pe dealuri, mai spre sudul judeţului, se cultivă viţa de vie 

din care se produc vinurile de Drăgăşani. 
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Spre graniţa de sud a judeţului, câmpia asigură terenuri fertile practicării 

agriculturii, cultivându-se cerealele (grâu, secară, porumb) sau culturi tehnice. 

Bogăţia judeţului Vâlcea este întregită de importante resurse minerale, 

importante atât pentru economia judeţului cât şi pentru economia naţională. De 

la Cataracterele Lotrului, lângă Voineasa, se exploatează mică, pegmatite de 

cuarţ şi fedspat; calcar de la cariera Bistriţa din comuna Costeşti: sare (clorură 

de natriu) de la Ocnele Mari; cărbune brun de la Berbeşti, Alunu, Copăceni; ţiţei 

şi gaze naturale de la Băbeni, Mădulari, Făureşti; izvoare de ape minerale de la 

Călimăneşti, Băile Olăneşti, Băile Govora; hidrocentrale (17 la număr). 

Istoric 

 Depozitul de fosile cu o vechime de peste 2 milioane de ani, descoperit la 

Bugiulesti (comuna Tetoiu) este cea mai veche 

urma a existentei umane de pe continent- 

Australanthropus otenienis fiind prima legatura a 

antropogenezei in Europa. Descoperirile 

arheologice preistorice avansate. Descoperirile 

fortaretelor dacice de la Ocnita, Gradistea, Rotesti si Tetoiu, care formeaza un 

sistem defensiv ingenios in partea sud-estica a resedintei regilor daci din Muntii 

orastie este de o mare importanta. In apropiere de masivul ocnele mari, cetatea 

dacica Buridava, mentionata de Ptolemy, a fost scoasa la lumina. Aici s-au gasit 

bucati de ceramica purtand incrisptia REB si BUR cat si un fragment dintr-o 

vaza pe care scrie Basiloes Thiamarcos Epoiei , care pastreaza memoria unui 

rege local contemporan cu imparatul Octavian Augustus. Binecunoscutul istoric 

Vasile Parvan a presupus si mai tarziu descoperirile i-au confirmat ideile 

existentei unui numar de fortificatii pe raul Olt (Limes Alutanus) construite in 

timpul dominatiei romane (106-271), numite Pons Vetus (Caineni), Praetorium 
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(Racovita), Arutela (Bivolari), Castra Traiana (Sambotin), Buridava 

(Stolnicesti), Pons Aluti (Ionesti), Rusidava (Dragasani). Dupa retragerea 

administratiei romane, populatia autohtona a trebuit sa faca invaziei popoarelor 

migratoare. Urme ale unot comunitati puternice au fost decoperite la Costesti, 

Goranu, Inatesti, Ionestii Govorei, Lacusteni, etc. Diploma Cavelerilor Ioaniti, 

emisa in 1247, mentioneaza existenta Tarii lui Farcas in aceasta zona. In 9-12 

noiembrie1330, in depresiunea lovistea, armata condusa de Basarab I a invins 

armata lui Charles  Robert de Anjou, victoria consacrand independenta Tarii 

Romanesti. Evul Mediu este timpul in care au fost create opere de arta si locuri 

istorice nepretuite. Valcea este primul judet mentionat intr-un document datat 8 

ianuarie 1392, aflat la manastirea Cozia, care mentioneaza un dar facut de 

Domnitorul Mircea cel Batran, conducatorul Tarii Romanesti (1386-1418), 

manastirea avand dreptul sa creasca albine in judetul Valcea. Primele carti in 

limba romana au fost tiparite in acest judet si mentiona, Pravila de la Govora, 

tiparita in 1640, in timpul domniei lui Matei Basarab. Judetul Valcea a fost un 

centru de invatamant, cat si centru de arta populara si civilizatie. In timpul lui 

Constantin Brancoveanu (1688-1714), al carui nume este legat de un stil 

arhitectonic, Manastirea Hures este o adevarata bijuterie a artei feudale 

romanesti. Judetul Valcea conserva momente importante ale istoriei romanilor. 

Aici a fost cantat pentru prima data, la 29 iulie 1848, cantecul "Desteapta-te 

Romane", cu muzica de Anton Pann si text Andrei Muresanu. Dupa cel de-al 

doilea Razboi Mondial, muntii, padurile si manastirile din acest judet au 

adapostit grupuri armate de luptatori anticomunisti care au tinut vie speranta de 

libertate si democratie, speranta renascuta jumatate de secol mai tarziu, in 

decembrie 1989. 
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Descriere geografica 

 

 Situat in partea central-sudica a 

Romaniei, pe cursul mijlociu al raului Olt, 

fosta provincie Oltenia, judetul Valcea are o 

suprafata de 5765 kmp (2,42% din suprafata 

tarii). Resedinta administrativa a judetului 

este Ramnicu-Valcea, oras mentionat  

documentar in 1388, in timpul domniei lui Mircea cel Batran. Orasul e situat in 

zona de deal a judetului, la 283 m altitudine si este traversat in zona estica de la 

nord la sud de raul Olt, si este o zona comerciala fiind situat la rascruce de 

drumuri. Avand 12000 locuitor, Ramnicu-Valcea este cel mai important centru 

economic al judetului, adapostind 80% din activitatile economice. Aici se gasesc 

trei platforme industriale -  una la nord, si doua la sud - fiecare avand profil 

distinct. Ramnicu Valcea este de asemenea un centru cultural de traditie. Orasul 

primelor tiparituri in limba romana are numeroase centre si institutii culturale cu 

o bogata activitate. In timpul ultimelor decenii de dictatura comunista, vechea 

infatisare a orasului a fost distrusa, ramanand foarte putine marturii ale 

trecutului, Biserica Episcopala Ramnic, majoritatea locuri istorice si monumente 

de arta, cateva case in stil arhitectonic 

traditional - casele Velea, Lahovari, Balotescu, 

Anton Pann, actuala stada Mihai Viteazul, 

parcul Zavoi, unde la 29 iulie 1848 s-a cantat 

"Desteapta-te Romane", azi Imnul National al 

Romaniei. In judet se gasesc 8 localitati 

urbane: Ramnicul Valcea, Dragasani, Olanesti, Baile Govora, Brezoi, 

Calimanesti-Caciulata, Ocnele Mari, Horezu, 77 de comune si 568 de sate. 
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Populatia judetului este de 440000 locuitori, din care 40,6 % in orase si 59,4% 

in sate. Populatia activa 47,2%, din care 40,73%, in agricultura si silvicultura, 

32,85% in industrie si 26,32% in servicii. Clima este temperat-continentala, 

relieful coboara in trepte de la nord la sud, avand varfuri peste 2300 m in 

Masivul Fagaras si coborand la dealuri in centru si campii si lunca Oltului , in 

sud. Principalul curs de apa este raul Olt. 

Informatii turistice 

 Judetul Valcea este situat in zona 

central sudica a Romaniei. Suprafta sa 

este de 2,4% din Romania, din care 

jumatate este acoperita de paduri. 

Judetul Valcea, margunit la nord de 

Muntii Carpatii Meridionali, reuneste 

toate formele de relief: muntii(2200 m altitudine), platouri si 

dealuri, vai propice agriculturii. Reteaua hidrografica este 

bogata, raul Olt traverseaza judetul Valcea pe o lungime de 

130 km, adunand numeroase alte cursuri de apa. Judetul are 

doua municipii: Ramnicu Valcea si Dragasani, 6 orase: 

Calimanesti, Brezoi, 

Horezu, Ocnele Mari, 

Baile Olanesti, Baile Govora. Judetul Valcea 

este mentionat intr-un document datat din 8 

ianuarie 1392, prin care Mircea cel Batran, 

Voievodul Tarii Romanesti (1836-1418), 

acorda dreptul de crestere a albinelor in judetul Valcea, Manastirii Cozia. 

Teritoriul judetului, foarte bine organizat din punct de vedere administrativ si 
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locuit din timpuri stravechi, dupa cum atesta descoperile arheologice. Regiunile 

pitoresti  si apele minerale au contribuit la dezvoltarea turismului. Apele 

minerale de la Calimanesti-Caciulata, Baile Govora si Baile Olanesti sunt 

folosite in tratamentul numeroaselor boli. Reteaua turistica consta in monumente 

culturale, istorice si arhitectonice, multe fiind unice, cum ar fi manastirile Cozia, 

Horezu, Govora, Bistrita, Dintr-un Lemn, Surpatele, Arnota cat si Palatul 

Epicopal al Ramnicului. De asemenea se mai gasesc pe Valea Oltului, campuri 

geto-dacice si daco-romane, Cetatea Buridava sau Calea lui Traian. Rezervatiile 

naturale situate la Cozia, Buila, Vanturita si in Muntii Capatana, sunt protejate 

ca monumente ale naturii , adapostind specii de flora si fauna rare. In judetul 

Valcea sunt 6 muzee. Cel mai mare este 

Muzeul de Istorie din Ramnicul Valcea, cu 

50000 de exponate care arata istoria romanilor 

pe acest pamant. Alte muzee interesante sunt: 

Memorialul Nicolae Balcescu, aflat in satul 

sau natal; Muzeul de Arta Ramnicu Valcea, 

muzeul Gheoghe Magheru din Troianu, Casa 

Memoriala Anton Pann, Colectia arheologica, carti vechi si arta medievala de la 

Govora, Muzeul Vinului din Dragasani, Colectia de arta populara etnografica 

din Bujoreni; Colectia Inatesti, Colectia "Gh. D. Anghel" din Costesti; Expozitia 

"Gib I. Mihaescu" din Dragasani;  Colectia Etnografica din Irimesti. 

Populatia 

Aproximativ 60% din 

populaţie aparţine grupurilor 

de populaţie activă (15-59 

ani pentru bărbaţi şi  15-54 

zonele urbane
39%

zonele rurale

61%

zonele urbane

zonele rurale
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ani pentru femei). 

      Numărul populaţiei: 413.570  

Din care:  

         161.755în zonele urbane; 

         251.815 în zonele rurale 

Infrastructura 

      Judeţul Vâlcea deţine: 

      - 164 km de căi ferate; 

      - 2.167 km de drumuri, din care  550 km de drumuri naţionale. 

      Există 7 drumuri naţionale care traversează judeţul. Cel mai important este 

Drumul European 81, care leagă judeţul Vâlcea cu judeţele Sibiu şi Argeş. 

      Drumurile judeţului măsoară 1.677 km şi au 389 de poduri, cu o lungime 

totală de 10.135 m.  

Zăcăminte de gaze naturale:  

      -9 localităţi, cu o reţea de distribuţie de 259,2 km. 

      Surse de apă potabilă:  

 78 localităţi, dintre care 9 oraşe;  

 lungimea totală a reţelei de distribuţie: 563,9 km;  

 o sursă regională de apă potabilă de la Brădisor (52km), care poate fi 

extinsă până la Drăgăşani, încă 56 de Km.  

Industria 

 Profilul industrial al judeţului este în principal bazat: 

            -industria chimică 

            -industria alimentară 

            -exploatarea cărbunelui, petrolului şi sării 
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            -prelucrarea lemnului 

            -industria uşoară 

            -industria textilă 

Agricultura 

      Total teren arabil:                              80,348 ha 

       Deţinute de sectorul privat:              79,398 ha       

Total producţie agricolă:  

1. Cereale:                                      207,075 tone  

2. Legume (total):                           114,080 tone  

3. Plante uleioase:                               1,077 tone  

4. Cartofi:                                          53,143 tone  

5. Furaje:                                         491.949 tone  

Pomicultura si viticultura 

 Numărul pomilor fructiferi:     4,544,394 

Din care:  

   pruni                                                3,096,547 

   meri                                                 1,126,986 

   peri                                                        84,682 

      Producţia totală de fructe:                 45,534 tone 

Din care sectorul privat:                           42,351 tone 

      Vii (total suprafaţă):                              4,094 ha 

      Producţia totală de struguri :             229,893 tone 
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Educatia 

 Numărul total al elevilor:                                                  80384 

Din care : 

   -şcoala primară:                                                                         45475 

   -grădiniţă:                                                                                   12451 

   -liceu:                                                                                          14029 

   -licee de artă:                                                                                4405 

   -universitate:                                                                                 2738 

   Număr total profesori:                                                                  5403 

Din care:     

   -educatori:                                                                                       344 

   -învăţători:                                                                                       347 

   -gimnaziu:                                                                                        164 

   -liceu:                                                                                                 27 

   -profesori de arte:                                                                                3       

   -universităţi particulare:                                                                      3   

 

Contextul elaborării strategiei şi descrierea procesului 

 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Vâlcea 2009-2013 

a fost elaborată în cadrul proiectului “Dialog şi Parteneriat pentru Viitor - 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Vâlcea - 2007-2013”, 

proiect elaborat şi implementat de către Consiliul Judeţean Vâlcea, în 

parteneriat cu Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea şi cu Fundaţia Parteneri 

pentru Dezvoltare Locală (FPDL). 
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Absorbţia acestor fonduri, respectiv cca. 4.5 miliarde/ an la care se adaugă 

contribuţia de cca. 15-30% a Guvernului României este în mare măsură 

condiţionată de: 

• capacitatea potenţialilor beneficiari de a prezenta proiecte de dezvoltare 

argumentate şi coerente, care răspund problemelor critice şi priorităţilor de 

dezvoltare de la nivel local; 

• capacitatea de realizare de parteneriate care să asigure corelarea iniţiativelor 

locale şi înscrierea în priorităţile de dezvoltare regională şi naţională; 

• capacitatea de pregătire a proiectelor şi capacitatea managerială pentru 

implementarea cu succes a acestora. 

 

Proiectul “Dialog şi Parteneriat pentru Viitor - Strategia de Dezvoltare 

Economico-Socială a Judeţului Vâlcea”, a vizat dezvoltarea capacităţii 

instituţionale a autorităţilor publice din judeţul Vâlcea de a planifica, coordona 

şi implementa politicile, strategiile, programele şi proiectele de dezvoltare 

locală, întărind astfel capacitatea de absorbţie a fondurilor europene la nivelul 

judeţului. Printr-o abordare inovativă, proiectul a inclus următoarele obiective 

specifice: 

• formarea unui corp de 100 de experţi din cadrul autorităţilor publice locale din 

judeţul Vâlcea capabili să joace un rol activ în elaborarea, promovarea şi 

implementarea de politici şi strategii locale pentru dezvoltarea economică şi 

socială la nivel teritorial; 

• elaborarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Vâlcea 

2009-2013 prin participarea actorilor locali interesaţi; 
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• dezvoltarea de parteneriate durabile la nivel intercomunitar şi sectorial între 

actorii locali din sectoarele public, social şi economic în vederea realizării şi 

implementării de programe şi proiecte de dezvoltare cu finanţare externă. 

 
 

 

Principiile de abordare a dezvoltării economico-sociale 

 

• Înscrierea în priorităţile naţionale şi regionale 

• Stimularea iniţiativelor locale şi identificarea priorităţilor şi soluţiilor prin 

consens 

• Promovarea unei dezvoltări integrate 

• Punerea în valoare a resurselor locale 

Dezvoltarea locală este procesul prin care se urmăresc identificarea, 

mobilizarea şi coordonarea folosirii resurselor locale (adesea subevaluate şi 

nefolosite la întregul lor potenţial) pentru a realiza schimbări pozitive, 

economice şi sociale, integrate în efortul de protejare a mediului înconjurător. 

• Participare şi parteneriat în rezolvarea problemelor prioritare/ realizarea 

obiectivelor comune 

• Incluziune socială şi egalitate de şanse 

Definirea problemelor prioritare este procesul care urmăreşte îmbunătăţirea 

calităţii vieţii într-un teritoriu prin stimularea activităţilor economice locale şi 

oferirea de locuri de muncă decente tuturor, inclusiv celor săraci şi 

marginalizaţi. 
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PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 
 

Structura Planului Strategic 
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Viziunea generală 

 

Viziunea generală a judeţului reprezintă o descriere succintă a situaţiei 

dorite, incluzând aspectele strategice pentru dezvoltarea economico-socială, 

când problemele majore sunt rezolvate şi oportunităţile sunt fructificate. 

Viziunea generală privind dezvoltarea economico-socială a judeţului 

Vâlcea include aspecte din cele 5 domenii strategice: 

-  resurse naturale şi protecţia mediului; 

-  activităţi economice (inclusiv agricultură) mediu de afaceri, tehnologie şi 

ocupare; 

-  turism (care datorită resurselor existente şi potenţialului de dezvoltare a fost 

tratat ca un domeniu distinct); 

-  resurse umane şi servicii (educaţie, formare profesională, sănătate, asistenţă 

socială, administraţie publică, activităţi culturale); 

- infrastructură şi utilităţi. 

Pentru fiecare domeniu strategic, Planul Strategic de dezvoltare include: 

-  obiective strategice şi tipuri de indicatori pentru evaluarea atingerii acestor 

obiective; 

-  direcţii de intervenţie şi programe pentru atingerea obiectivelor strategice. 

Pentru fiecare program au fost identificate: 

-  instituţiile responsabile de iniţierea programelor; 

-  posibilii parteneri în implementarea programelor. 
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Priorităţile de dezvoltare economico-socială ale 

judeţului Vâlcea 

 
În urma analizei naturii fiecărui tip de intervenţie au fost sintetizate o serie 

de elemente generale, care, în diferite proporţii, sunt comune tuturor 

programelor şi proiectelor: 

1. INFRASTRUCTURĂ, UTILITĂŢI ŞI DOTĂRI 

  2. RESURSE UMANE 

  3. PROMOVARE, INFORMARE ŞI CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

Obiectivele strategice 

1. RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

2. ACTIVITĂŢI ECONOMICE, MEDIU DE AFACERI, TEHNOLOGIE ŞI 

OCUPARE  

3. TURISMUL 

4. RESURSE UMANE ŞI SERVICII (EDUCAŢIE, FORMARE 

PROFESIONALĂ, SĂNĂTATE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ, ACTIVITĂŢI CULTURALE) 

5. INFRASTRUCTURĂ 
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ANALIZA SWOT PE DOMENII STRATEGICE 
 

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

PUNCTE TARI 
 

Resursele naturale 
● prezenţa unor resurse naturale 
neregenerabile care pot fi valorificate 
prin industrie (cuarţ, felspat, mică, 
sare, calcar, roci pentru construcţie, 
ţitei, gaze naturale, cărbune); 
● apele minerale şi geotermale; 
● resursele hidroenergetice; 
● fondul forestier pe 50% din suprafaţa 
judeţului, în stare bună, neafectat de 
boli, uscare sau poluare; 
● fondul funciar agricol important, 
solurile cu profil propice producţiei 
vegetale în sudul judeţului în zona de 
câmpie; 
● suprafeţele şi clima propice 
pomiculturii în zonele de deal şi 
submontană; 
● terenurile viticole pe aproximativ 2% 
din suprafaţa agricolă, în zona 
Drăgăşani; 
● suprafeţele extinse de păşuni şi 
fâneţe în zonele de deal şi munte 
(25%), corelate cu tradiţiile în 
creşterea animalelor; 
● flora bogată şi păşunile, fâneţele şi 
terenurile nepoluate, favorabile 
apiculturii; 
● creşterea volumului de masă 
lemnoasă pusă în circuitul economic, 
corelată cu lucrările de regenerare a 
fondului forestier (tăieri de regenerare, 
igenizare, curăţire a pădurilor, degajări, 
rărituri în păduri tinere). 
Managementul deşeurilor 
● depozitul ecologic de deşeuri 
menajere de la Feţeni în construcţie 
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(proiect ISPA); 
● 4 sisteme zonale de colectare 
selectivă şi depozitare temporară 
(proiecte Phare - 44 localităţi); 
● staţia de pretratare a deşeurilor 
menajere de la Drăgăşani.  
Activitatea autorităţilor, a sectorului 
privat şi a cetăţenilor 
● implicarea Consiliului Judeţean 
Vâlcea, a Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului şi a Gărzii Naţionale de 
Mediu; 
● strategiile locale adoptate (Planul 
Local de Acţiune pentru Mediu, Planul 
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 
etc.); 
● 3 sisteme zonale de colectare 
selectivă şi depozitare temporară în 
curs de realizare (proiecte Phare). 

PUNCTE SLABE 
 

Resursele naturale 
● ponderea mare a exportului 
materiilor prime neprelucrate 
(caracteristic ţărilor slab dezvoltate 
economic); 
● scăderea calitativă şi cantitativă a 
materiilor prime specifice activităţilor 
economice din judeţ (sarea, perspectiva 
închiderii exploatării de calcar de la 
Costeşti, aflată în Parcul Naţional 
Buila - Vânturariţa); 
● eroziunea solului prin creşterea 
gradului de torenţialitate; 
● poluarea solurilor prin utilizarea 
excesivă a substanţelor chimice; 
● dezechilibre în clasele de vârstă ale 
pădurilor datorate exploatărilor 
excesive. 
Managementul deşeurilor 
● zonele poluate şi contaminate istoric 
cu nitraţi, petrol, deşeuri (Berbeşti-
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Alunu, Băbeni, Drăgăşani, Teica-
Ocniţa); 
● depozitele industriale nu corespund 
în totalitate cerinţelor de protejare a 
mediului înconjurător (bataluri, 
depozite de cenuşă şi zgură, halde de 
steril); 
● depozitarea necontrolată în mediul 
rural (gropi improprii, cursurile de apă 
etc.); 
● gradul mic de reciclare şi valorificare 
a deşeurilor prin colectarea selectivă; 
● lipsa depozitelor ecologice de 
deşeuri; 
● lipsa serviciilor de colectare a 
deşeurilor menajere în mediul rural. 
Activitatea autorităţilor, a sectorului 
privat şi a cetăţenilor 
● educaţia insuficientă a populaţiei în 
domeniul protecţiei mediului; 
● relativa lipsă de conştientizare şi 
pasivitate a ONG-urilor şi agenţilor 
economici în ceea ce priveşte 
importanţa protecţiei mediului şi a 
dezvoltării durabile; 
● neutilizarea oportunităţilor de 
finanţare pentru implementarea unor 
proiecte ce pun în valoare energiile 
alternative. 
Zonele de risc natural 
● riscul seismic ridicat; 
● riscul de alunecări de teren, mai 
ales în zona subcarpatică datorită 
structurii litologice şi a fenomenelor 
gravitaţionale de versant 

OPORTUNITĂŢI 
 

● existenţa unor finanţări pentru 
dezvoltarea de activităţi care vizează 
mediul; 
● atragerea investitorilor cu tehnologii 
curate, nepoluante şi valoare adăugată 
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ridicată; 
● extinderea sistemelor de încălzire şi 
utilizare complexă a energiei 
geotermale prin tehnologii avansate; 
● extinderea instalaţiilor solare locale 
de preparare a apei calde menajere şi 
de încălzire; 
● utilizarea pentru încălzit a deşeurilor 
de lemn şi a rumeguşului; 
● existenţa finanţărilor pentru activităţi 
inovative sau pentru activităţi eficiente 
economic şi cu efecte favorabile asupra 
mediului înconjurător. 

AMENINŢĂRI 
 

● nerealizarea de proiecte care 
finanţează protejarea biodiversităţii 
datorită dificultăţii accesării 
programelor de acest tip; 
● necontractarea proiectelor cu 
finanţare externă propuse, ca urmare 
a elaborării cu întârziere a Master 
Planului apa-canal; 
● creşterea numărului de calamităţi 
naturale ca urmare a lipsei de interes 
a autorităţilor locale; 
● amânarea lansării programelor 
guvernamentale de finanţare (ex: 
Fondul de Mediu - Casa Verde); 
● exploatarea agresivă a resurselor 
naturale pentru materii prime (sare, 
lignit, calcar, lemn). 
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ACTIVITĂŢI ECONOMICE, MEDIU DE AFACERI, TEHNOLOGIE ŞI 

OCUPARE 

PUNCTE TARI 
 

Dinamica economică 
● dezvoltarea sectorului IMMurilor; 
● producţia industrială pozitivă; 
● cererea de produse agricole 
ecologice; 
● interesul pentru agroturism. 
Industria 
● existenţa unor ramuri cu 
dezvoltare deosebită şi tradiţie: 
industria chimică (cu una dintre cele 
mai mari capacităţi de producţie din 
ţară), industria energetică (utilizează 
potenţialul Oltului şi al afluenţilor săi), 
exploatarea şi prelucrarea lemnului 
(export în Germania, Suedia, Belgia şi 
Olanda), industria uşoară 
(încălţăminte, îmbrăcăminte din piele 
şi inlocuitori, textile), industria 
alimentară (conserve din legume şi 
fructe, produse lactate, panificaţie, 
băuturi răcoritoare şi alcoolice); 
● existenţa unor industrii competitive 
la export; 
● existenţa unor agenţi economici 
productivi cu capital străin. 
Agricultura 
● instituţiile deconcentrate (DADR, 
OJCA, APDRP) au impact teritorial 
mare; 
● existenţa unităţilor de procesare 
produse agricole şi zootehnice; 
● existenţa a două institute de 
cercetare pentru activitatea din 
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agricultură (Staţiunea de Cercetare şi 
Producţie Viticolă Drăgăşani şi 
Staţiunea de Cercetare şi Producţie 
Pomicolă Râmnicu Vâlcea). 
Resursele umane şi ocuparea 
● scăderea constantă a ponderii 
şomajului în perioada 2002- 2007, 
cu o uşoară creştere în 2008; 
● raportul de dependenţă demografică 
este sub cel naţional (57.5% faţă de 
62.2%); 
● structura populaţiei ocupate: 70,5% 
salariaţi, 2,5% patroni, 5,5% lucrători 
pe cont propriu şi 21,5 % lucrători 
familiali în propria gospodărie; 
● 45,7% din populaţia inactivă o 
reprezintă pensionarii, 26,5% elevii şi 
studenţii, şi 12 % casnicele şi 
persoanele întreţinute; 
● existenţa unor întreprinderi mari 
(cu peste 250 de salariaţi) prezente în 
Râmnicu Vâlcea (21), Calimăneşti (1) 
Berbeşti (1) şi Drăgăşani (3). 
 

PUNCTE SLABE 
 

Dinamica economică 
● dinamica negativă a agenţilor 
economici; 
● percepţia pesimistă a agenţilor 
economici privind viitorul afacerilor. 
Industria 
● costurile foarte mari de conformare 
la standardele de mediu; 
● procedurile dificile de obţinere a 
avizelor (ex: avize de mediu) de către 
societăţile comerciale; 
● utilizarea tehnologiilor învechite - 
uzura fizică şi morală a maşinilor şi 
utilajelor; 
● reducerea activităţii în industrie 
reflectată de dinamica descendentă 
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a populaţiei ocupate (scăderi drastice 
în Ocnele Mari, Băbeni, Râmnicu 
Vâlcea); 
● implicarea redusă a mediului 
educaţional în cercetare; 
● centre industriale monodependente; 
● neadaptarea producţiei la cerinţele 
pieţei; 
● diversitatea industrială redusă; 
● lipsa brandurilor locale (ex. 
producţia în lohn). 
Agricultura 
● structurile agricole fragmentate 
sau părăsite; 
● suprafeţele mari de teren rămase 
necultivate; 
● productivitatea scăzută a muncii; 
● ponderea mare a exploataţiilor de 
subzistenţă (media de 1,8 ha); 
● tendinţa scăzută de asociere a 
producătorilor agricoli reflectată în 
numărul redus de exploataţii de tip 
asociativ juridice sau familiale; 
● slaba dezvoltare a sectorului 
industriei alimentare; 
● ponderea mare a comercializării 
produselor pe plan local; 
● numărul redus de plantaţii pomicole; 
● dificultăţile în procurarea 
materialului săditor; 
● lipsa centrelor de colectare zonale; 
● numărul şi calitatea sistemelor de 
irigaţii; 
● disfuncţionalităţile pieţei funciare 
şi de arendare; 
● neconformitatea produselor locale 
cu standardele de calitate ale UE, care 
duce la accesul limitat la pieţele mari 
de desfacere; 
● lipsa pregătirii profesionale a 
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lucrătorilor în agricultură; 
● interesul scăzut al generaţiei tinere 
pentru activităţile agricole; 
● slaba valorificare a fructelor de 
pădure, a ciupercilor, a vânatului, a 
peştelui etc.); 
● neutilizarea setoarelor de nişă în 
economia judeţului (ex. agroturism). 
Resursele umane şi ocuparea 
● gradul mare al populaţiei inactive, 
în special în mediul rural; 
● ineficienţa şi necorelarea politicilor 
naţionale de ocupare a forţei de muncă; 
● îmbătrânirea personalului cu 
înaltă calificare şi lipsa celui tânăr 
specializat; 
● număr redus de persoane cu 
pregătire în managementul proiectelor 
(inclusiv cu finanţare externă); 
● ineficienţa programelor de 
reconversie în zonele dominate de 
industrii în declin; 
● migraţia forţei de muncă tinere 
specializate; 
● fluctuaţia mare a personalului din 
sectorul privat. 
Politicile în domeniu 
● implicare foarte redusă a mediului 
privat în elaborarea şi implementarea 
politicilor şi strategiilor în domeniu; 
● accesul limitat la informaţiile 
privind legislaţia, oportunităţile de 
finanţare şi creditare; 
● capacitatea scăzută de atragere a 
investiţiilor străine. 
 

OPORTUNITĂŢI 
 

● cooperarea între agenţi economici şi 
formarea cluster-elor industriale; 
● practicarea unei agriculturi ecologice 
şi a agroturismului; 
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● promovarea produselor alimentare 
locale, tradiţionale; 
● situri industriale disponibile în urma 
restructurărilor, pentru ale căror 
reabilitare şi reconversie poate fi 
accesate finanţări externe; 
● existenţa unor finanţări pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri şi 
susţinerea IMM-urilor (POS 
Competitivitate, POS Dezvoltarea 
Resurselor Umane); 
● existenţa unor finanţări pentru 
mediul rural (PNDR, POS-DRU). 

AMENINŢĂRI 
 

● criza economico-financiară la nivel 
mondial, care va duce la scăderea 
portofoliului de comenzi pe întreg 
lanţul de furnizori - consumatori; 
● creşterea şomajului datorită 
închiderii unor capacităţi de producţie 
din industriile extractivă, chimică, 
prelucrarea lemnului; 
● închiderea unor agenţi economici 
mari ca urmare a neobţinerii avizelor 
de mediu; 
● existenţa unei interdependenţe a 
agenţilor economici pe platforma 
chimică. 
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TURISMUL 

 

PUNCTE TARI 
 

Infrastructura 
● capacitatea de cazare importantă 
(locul 2 pe ţară); 
● existenţa unui număr mare de 
staţiuni turistice de interes naţional 
(Călimăneşti, Băile Govora, Băile 
Olăneşti) şi local (Horezu şi Voineasa); 
● numărul şi diversitatea tematică a 
muzeelor. 
Resursele umane 
● numărul operatorilor turistici; 
● existenţa unor unităţi de învăţământ 
în domeniul turismului; 
● abilităţile lingivstice ale populaţiei; 
● ospitalitatea tradiţională. 
Patrimoniul natural şi cultural 
● diversitatea florei şi faunei; 
● relieful diversificat; 
● suprafaţa mare ocupată de luciul de 
ape; 
● peisajele spectaculoase pe valea 
Oltului, fenomenele carstice (peşteri); 
● 8 areale naturale protejate; 
● izvoarele minerale şi geotermale şi 
nămolurile terapeutice (3 din cele 9 
staţiuni balneare din ţară se află în 
judeţul Vâlcea); 
● 525 de obiective în Lista 
Monumentelor Istorice, din care 1 pe 
Lista Patrimoniului Mondial, 42 de 
obiective şi zone cu patrimoniu dens 
de valoare naţională şi universală 
excepţională – categoria A şi 483 de 
categoria valorică B (zona cu cea mai 
mare densitate de biserici şi mănăstiri 
din ţară); 
● patrimoniul imaterial; 
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● manifestările, evenimentele 
etnofolclorice, târgurile; 
● olăritul (Horezu - cel mai important 
centru din zona Olteniei); 
● aşezările rurale cu specific 
arhitectural local; 
● mediul nepoluat (Valea Lotrului 
este una din cele mai puţin poluate 
zone din ţară - declarată ca zona cu 
poluare de nivel 0); 
● tradiţiile folclorice şi gastronomie 
sunt favorabile turismului montan 
(arealul nordic), balnear, monahal, 
sportiv, agroturism şi ecoturism; 
Autorităţile publice active 
● numărul proiectelor care vizează 
turismul şi valoarea finanţărilor atrase; 
● disponibilitate pentru cooperare în 
domeniu. 

PUNCTE SLABE 
 

Infrastructura 
● bazele turistice insuficient 
modernizate; 
● existenţa unor staţiuni neracordate la 
infrastructura de transport de gaz 
metan (Călimăneşti, Olăneşti); 
● numărul mic de parcări şi grupuri 
sanitare în vecinătatea obiectivelor 
turistice; 
● accesul redus al persoanelor cu 
dizabilităţi la obiectivele turistice şi la 
structurile de cazare; 
● numărul redus al centrelor de 
informare turistică; 
● semnalizarea deficitară a 
obiectivelor şi atracţiilor turistice; 
● lipsa unui aeroport in zonă; 
● nevalorificarea resurselor turistice 
(Ocnele Mari, Ocniţa, Costeşti, 
Mihăeşti etc.); 
Resurse umane 
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● fluctuaţia mare de personal 
specializat în turism (atracţia pieţelor 
forţei de muncă din străinătate); 
● lipsa cursurilor de pregătire 
profesională în domeniu; 
● educaţia insuficientă în şcoli în 
domeniul turismului şi protecţiei 
mediului. 
Planificarea în domeniu 
● conştientizarea slabă a 
oportunităţilor şi a potenţialului de 
dezvoltare a carierei în industria 
turismului cât şi a importanţei 
turismului pentru economie; 
● lipsa planurilor de dezvoltare 
turistică integrată a oraşelor / 
staţiunilor; 
● dezvoltarea dezechilibrată a zonelor 
turistice (densitatea excesivă a 
unităţilor turistice în anumite zone); 
● lipsa parteneriatelor şi a 
colaborărilor public-private în turism; 
● lipsa unui brand judeţean şi a 
brandurilor locale; 
● insuficienta utilizare a mijloacelor 
informatice şi a internetului pentru 
informare, marketing şi rezervare. 
● managementul deficitar al 
monumentelor. 

OPORTUNITĂŢI 
 

● existenţa programelor de 
finanţare specifice (POR şi PNDR); 
● existenţa programelor de finanţare în 
domeniul resurselor umane (POS 
DRU); 
● divesificarea serviciilor turistice 
● înfiinţarea unor pârtii de schi. 

AMENINŢĂRI 
 

● preluarea unor modele greşite de 
dezvoltare a locaţiilor cu destinaţii 
sate de vacanţă; 
● nerealizarea unor proiecte din cauza 
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dificultăţilor legate de proprietatea 
terenurilor din zonele cu potenţial 
turistic. 
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RESURSE UMANE ŞI SERVICII (EDUCAŢIE, FORMARE 

PROFESIONALĂ, SĂNĂTATE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ,       

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, ACTIVITĂŢI CULTURALE) 

PUNCTE TARI 
 

Sănătate 
● acoperirea foarte bună a judeţului cu 
medici de familie; 
● specializarea personalului din 
medicina de urgenţă; 
● numărul mare de specialităţi 
accesibile; 
● existenţa unor echipamente 
performante (tomograf computerizat, 
endoscop digestiv, bronhoscop etc.); 
● accesul la servicii medicale 
paraclinice moderne (laboratoare 
performante); 
● parcul auto al Serviciului de 
Ambulanţă în proces de modernizare. 
Asistenţa socială 
● cadrul strategic judeţean în domeniu; 
● existenţa unor organizaţii 
neguvernamentale foarte active; 
● iniţierea campaniilor de informare 
despre problematica tuturor 
categoriilor de beneficiari; 
● implementarea standardelor de 
calitate privind furnizarea de servicii 
sociale destinate copilului; 
● implementarea standardelor de 
calitate în centrele de tip rezidenţial 
destinate persoanelor adulte cu 
handicap; 
● dezvoltarea şi diversificarea gamei 
de servicii sociale acordate în funcţie 
de nevoile identificate şi resursele 
disponibile; 
● pregătirea şi dezvoltarea unor 
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parteneriate între Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vâlcea şi diferite instituţii publice şi 
organizaţii non-guvernamentale în 
vederea ameliorării calităţii vieţii 
beneficiarilor de servicii sociale; 
● cadrul legislativ în domeniul 
asistenţei sociale şi completat şi 
adaptat în raport cu nevoile 
identificate; 
● creşterea performanţelor serviciilor 
de asistenţă socială; 
● implementarea unor programe cu 
finanţare internă sau externă destinate 
formării personalului care activează în 
cadrul serviciilor publice de asistenţă 
socială de la nivelul autorităţilor 
locale. 
Educaţia, formarea 
profesională şi accesul pe 
piaţa muncii 
● rata scăzută a abandonului şcolar la 
nivelul judeţului; 
● performanţele învăţământului 
(participare crescută a elevilor la 
olimpiade naţionale cu rezultate foarte 
bune); 
● existenţa unui Centru de excelenţă 
pentru pregătirea şi sprijinirea elevilor 
cu rezultate foarte bune; 
● existenţa unui centru de formare cu 
programe specifice; 
● existenţa unor programe specifice 
pentru rromi; 
● Caravana Ocupării organizează 
deplasări în judeţ pentru prezentarea 
cererii şi a ofertei de pe piaţa forţei de 
muncă; 
● facilităţile care sprijină agenţii 
economici şi accesul tinerilor 
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absolvenţi. 
Cultura 
● existenţa unor manifestări culturale 
de tradiţie, locale, naţionale şi 
internaţionale; 
● numărul şi diversitatea 
evenimentelor cultural - ştiinţifice; 
● numărul mare de obiective de 
patrimoniu (mănăstiri, aşezări 
fortificate etc.); 
● numărul şi diversitatea muzeelor şi 
galeriilor; 
● păstrarea meşteşugurilor tradiţionale. 

PUNCTE SLABE 
 

Sănătate 
● accesibilitatea redusă la serviciile 
medicale primare, stomatologice şi 
farmaceutice a populatiei din mediul 
rural; 
● accesibilitatea redusă la servicii de 
specialitate ambulatorii; 
● accesibilitatea redusă la serviciile de 
medicină de urgenţă prespitalicească; 
● infrastructura necorespunzătoare a 
spitalelor şi a dispensarelor rurale; 
● creşterea continuă a mortalităţii 
specifice (boli cardiovasculare, diabet 
şi tumori). 
Asistenţa socială 
● disfuncţionalităţi în circuitul de 
îngrijire a bolnavului; 
● creşterea gradului de sărăcie; 
● personal redus format în domeniul 
managementului de caz; 
● dificultăţi în procesul de recrutare a 
personalului de specialitate, mai ales în 
mediul rural; 
● lipsa de experienţă în ceea ce 
priveşte managementul şi organizarea 
serviciilor sociale; 
●diferenţele psihologice şi 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 148 - 
 

socioculturale ale populaţiei 
vulnerabile, 
care impun intervenţii specializate; 
● lipsa unei strategii de intervenţie 
unitară pentru coordonarea serviciilor 
de asistenţă socială la nivel judeţean; 
● responsabilitatea scăzută a actorilor 
sociali (indivizi, grupuri, organizaţii 
etc.); 
● lipsa deschiderii agenţilor economici 
pentru proiectele de responsabilitate 
socială; 
● posibilităţile reduse de motivare 
financiară a personalului şi de atragere 
a persoanelor cu calificare superioară 
în furnizarea serviciilor de specialitate; 
● incapacitatea serviciilor de asistenţă 
socială de a face faţă numărului mare 
de cereri de instituţionalizare; 
● infrastructura învechită şi depăşită a 
centrelor de tip rezidenţial; 
● disfuncţionalităţi ale fluxului 
informaţional între instituţiile din 
domeniu; 
● creşterea abandonului social. 
Educaţia, formarea profesională şi 
accesul pe piaţa muncii 
● absenteismul şi abandonul şcolar în 
rândul copiilor protejaţi în centrele de 
plasament; 
● necorelarea programelor de formare 
cu cerinţele pieţei forţei de muncă; 
● necolaborarea patronatelor cu 
instituţiile de învăţământ; 
● lipsa cadrelor didactice specilizate 
(ingineri, maiştri) pentru calificarea pe 
diverse meserii; 
● scăderea preferinţei elevilor pentru 
profesiile cu profil tehnic; 
● lipsa cabinetelor de orientare şcolară 
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pentru consilierea elevilor în alegerea 
carierei; 
● scăderea continuă a natalităţii, 
îmbătrânirea populaţiei şi migrarea 
forţei de muncă tinere; 
● depopularea şi îmbătrânirea 
anumitor zone; 
● resursele umane insuficiente, 
precum şi nivelul scăzut de pregătire 
profesională a personalului implicat în 
acordarea serviciilor sociale la nivel 
local; 
● incapacitatea de absorbţie a forţei de 
muncă la nivelul judeţului (uneori 
supercalificate); 
● migraţia forţei de muncă, mai ales a 
celei înalt calificate şi performante. 
Cultura 
● existenţa unor zone în judeţ 
insuficient acoperite cu evenimente 
cultural - artistice; 
● amploarea culturii „de masă”; 
● infrastructura deteriorată (casele de 
cultură, sălile de spectacole etc.); 
● lipsa orientării către nişele culturale 
(teatrul de amatori, cartea veche, 
ceramica); 
● lipsa resurselor umane specializate 
în domeniul cultural; 
● interesul scăzut al mass-mediei 
locale pentru reflectarea evenimentelor 
culturale; 
● investiţii scăzute în dezvoltarea şi 
promovarea obiectivelor culturale; 
● promovarea ineficientă a 
festivalurilor 
şi a evenimentelor culturale; 
● neimplementarea legislaţiei privind 
conservarea clădirilor şi păstrarea 
caracteristicilor arhitecturale; 
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● lipsa de interes a elevilor pentru 
fenomenul cultural; 
● lipsa facilităţilor fiscale pentru 
sponsorii evenimentelor culturale. 

OPORTUNITĂŢI 
 

● existenţa unor programe de 
finanţare nerambursabilă pentru 
sănătate (POR Axa 3.1. şi 3.3) şi 
asistenţă socială (POR Axa 3.2, 
programe naţionale); 
● stabilirea de parteneriate 
strategice cu unităţile de învăţământ în 
vederea formării personalului care 
acordă servicii sociale; 
● promovarea tinerelor talente 
(singurul festival al tinerelor 
talente din Oltenia se desfăşoară 
la Râmnicu Vâlcea). 

AMENINŢĂRI 
 

● subfinanţarea ca urmare a 
descentralizării administrative; 
● suspendarea/ întreruperea/ 
diminuarea unor programe de finanţare 
din cauza crizei economice. 
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INFRASTRUCTURA 

PUNCTE TARI 
 

Reţeaua rutieră şi feroviară 
● poziţia geografică favorabilă, care a 
dus la stabilirea traseului coridorului 
IV paneuropean; 
● densitatea mare a drumurilor publice 
(37,6km/ 100km2 faţă de media 
naţională de 33,5km/ 100 
km2); 
● ponderea ridicată a drumurilor 
naţionale (9 trasee, dintre care un drum 
european E81); 
● drumurile naţionale sunt colectoare/ 
difuzoare de trafic rutier dinspre şi 
înspre toate localităţile (din direcţiile 
est-vest şi nord-sud); 
● intermodalitatea bună dintre reţeaua 
rutieră şi reţeaua de cale ferată; 
● numărul mare de proiecte depuse 
pentru finanţare în domeniul 
transportului rutier (POR Axa 2); 
● asocierea comunelor în vederea 
realizării unor proiecte integrate cu 
finanţare externă (PNDR). 
Alimentarea cu apă şi 
canalizarea 
● resurse suficiente de apă, atât din 
surse de suprafaţă cât şi de adâncime; 
● realizarea a 24 de sisteme noi 
de alimentare cu apă (461 km); 
● existenţa unui sistem de alimentare 
cu apă potabilă la care sunt racordaţi 
102.804 locuitori (Brădişor-Brezoi-
Călimăneşti- Dăeşti-Bujoreni-Râmnicu 
Vâlcea- Ocnele Mari); 
● demararea lucrărilor de extindere a 
conductei Brădişor- Râmnicu Vâlcea 
până la Drăgăşani(9 localităţi - 60.000 
locuitori). 
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Energia electrică 
● potenţialul energetic ridicat, cu 
aport de deosebit la susţinerea 
funcţionării Sistemului Energetic 
Naţional (71,57% din totalul 
producţiei hidroelectrice); 
● ponderea mare a energiei produse 
din surse regenerabile (hidro); 
● introducerea sistemelor de 
producere a energiei în cogenerare 
(electrică şi termică). 
Energia termică, gazul metan şi 
ţiţeiul 
● numărul de localităţi racordate 
la reţeaua de gaz metan; 
● sistemul de conducte de gaz 
metan orientate est-vest şi nordsud; 
● existenţa unor zăcăminte de gaze 
asociate şi a unor zăcăminte de ţiţei în 
zona de sud-vest a judeţului; 
● existenţa unor culoare de transport şi 
a unor facilităţi (staţii de pompare, 
depozite cu personal permanent); 

PUNCTE SLABE 
 

Reţeaua rutieră şi feroviară 
● lipsa unei strategii a judeţului în 
domeniul infrastructurii de transport; 
● starea tehnică necorespunzătoare a 
unui procent ridicat de drumuri 
judeţene şi comunale (54% 
nemodernizate); 
● resurse financiare insuficiente 
pentru lucrările de întreţinere, 
reparaţii şi reabilitări ale drumurilor 
judeţene şi comunale; 
● capacitatea portantă scăzută a 
drumurilor naţionale; 
● lipsa centurilor ocolitoare ale 
oraşelor (excepţie Râmnicu Vâlcea, 
Drăgăşani în construcţie); 
● densitatea scăzută a reţelei feroviare 
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(28,3 km/ 1.000 km2); 
● niciuna dintre căile ferate nu este 
electrificată; 
● întreruperea lucrărilor la calea 
ferată Râmnicu-Vâlcea Piteşti; 
● numărul mare de poduri cu starea 
tehnică înrăutăţită; 
● capacitatea redusă a autorităţilor 
publice de a gestiona infrastructura 
(planificarea şi execuţia lucrărilor); 
● inexistenţa cadastrului drumurilor 
judetene. 
● poziţionarea remizei de cale ferată 
în oraşul Râmnicu Vâlcea (manevrele 
perturbă traficul rutier); 
● inundarea unor drumuri ca urmare 
a numărului redus de lucrări de 
îmbunătăţiri funciare (consolidări, 
amenajări etc.); 
● degradarea accelerată a drumurilor 
datorită transportului agabaritic; 
● concurenţa mare pentru obţinerea 
de finanţări pentru infrastructura de 
transport (îndeosebi POR şi PNDR); 
Alimentarea cu apă şi canalizarea 
● dispariţia canalelor pentru 
deversarea apelor din cauza 
retrocedărilor terenurilor respective; 
● starea avansată de degradare a 
reţelelor de apă şi canalizare şi a 
facilităţilor de tratare şi epurare 
datorată serviciilor necorespunzătoare 
de operare şi întreţinere şi investiţiilor 
insuficiente; 
● acoperirea scăzută a reţelelor de 
canalizare; 
● experienţa limitată în promovarea, 
implementarea şi gestionarea unui 
număr mare de investiţii; 
● numărul mare de operatori 
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nelicenţiati (27 din 30); 
● dificultăţile întâmpinate în procesul 
de expropriere pentru realizarea 
lucrărilor de utilitate publică; 
● elaborarea cu întârziere a Master 
Plan-ului judeţului Vâlcea în domeniu. 
Energia electrică 
● sisteme de iluminat public depăşite 
tehnologic. 
Energia termică, gazul metan şi 
ţiţeiul 
● spaţii insuficiente pentru amplasarea 
conductelor de gaze de-a lungul 
drumurilor; 
● dificultăţi majore la înfiinţarea 
sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale în zona central-vestică şi de 
nord (condiţii de relief, izolare, 
structură dispersată); 
● introducerea în intravilan şi/ sau 
retrocedarea unor terenuri pe care 
sunt amplasate reţelele de transport; 
● costul ridicat al investiţiilor de 
realizare a reţelelor de transport de 
gaze; 
● uzura fizică şi morală ale reţelei de 
transport al agentului termic şi ale 
instalaţiilor interioare; 
● izolarea termică necorespunzatoare 
a clădirilor. 

OPORTUNITĂŢI 
 

● existenţa unor programe de 
finanţare nerambursabilă pentru 
dezvoltarea şi reabilitarea 
infrastructurii de transport (POR, 
POS-Transport, PNDR); 
● existenţa unor programe de 
finanţare nerambursabilă pentru 
dezvoltarea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă/ canalizare 
(POS Mediu, PNDR); 
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● existenţa unor programe de 
finanţare nerambursabilă pentru 
reabilitarea termică. 

AMENINŢĂRI 
 

● tendinţa de utilizare preponderentă 
a transportului rutier faţă de cel 
feroviar; 
● reducerea investiţiilor publice în 
infrastructură ca urmare a crizei 
economico-financiare; 
● scăderea producţiei de energie 
electrică ca urmare a reducerea 
cantităţii de precipitaţii; 
● accidente datorate nerespectării 
distanţelor de siguranţă dintre 
obiectivele construite şi conductele de 
gaze; 
● accesarea redusă a programului 
guvernamental de reabilitare termică. 
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IV. ANALIZA SITUATIEI IN COMUNA VLADESTI 
 

1. LOCALIZARE 

Comuna Vladesti este 

situata in zona de centru-est a 

judetului Valcea, in vestul 

municipiului Ramnicu Valcea, 

pe cursul inferior al raului 

Olanesti, la 5 km distanta de 

municipiul Ramnicu Valcea si 

13 km distanta de orasul Baile 

Olanesti. Comuna Vladesti se 

intinde pe o distanta de 10 km 

de-a lungul DN 64A. 

Localitatile care formeaza 

comuna Vladesti sunt: 

Vladesti, centru administrativ, 

si satele Fundatura (4 km), 

Pleasa (3 km), Priporu (2 km), 

Trundin (3 km).  

 Suprafata comunei este de 2118 ha, respectiv 21 km2, din care intravilan 

689,2 ha. 

 Populatia comunei la recensamantul din anul 2002 a fost de 2441 

locuitori, iar in anul 2006 circa 2611 locuitori. 

 Calea de acces spre comuna Vladesti o reprezinta DN 64A. Localitatea 

Vladesti se intinde pe un teren variat, predominant deluros, avand putine plane 

in Lunca Olanestiului, de o parte si de alta a DN 64A . 
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2.CADRUL NATURAL 

 

Relieful 

  

Dispunerea reliefului in trepte ce coboara spre sud, a determinat 

diversificarea si etajarea celorlalte componente ale mediului natural. Aceste 

trepte de relief sunt alcatuite din doua mari unitati naturale: Carpatii Meridionali 

si Dealurile Getice. Zona comunei Vladesti poate fi socotita un teritoriu prin 

excelenta de dealuri. 

 Depresiunea Getica, respectiv bazinul de sedimentare situat la exteriorul 

Carpatilor se suprapune regiunilor colinare (subcarpatice si piemontane) ce 

alcatuiesc cea mai mare parte a teritoriului judetului Valcea. Peste fundamentul 

carpatic scufundat la mari adancimi s-a depus o stiva groasa de formatiuni 

sedimentare, din care la suprafata apar doar cele paleogene, neogene si 

cuaternare. 

 Zona interna a Depresiunii Getice, corespunzatoare Subcarpatilor, este 

formata din depozite paleogene (conglomerate, gresii, marne) in structura 

monoclinala (la contactul cu muntele) si din depozite miocene si pliocene 

(pietrisuri, nisipuri, conglomerate, gresii, marne, tufuri, sare) cutate, faliate, cu 

structuri diapire. Ca deranjamente tectonice mai importante apar anticlinalele 

Ocnele Mari-Govora si sinclinalul Ramnicu Valcea. 

 Teritoriul analizat face parte din punct de vedere geologic din Platforma 

Valaha, care impreuna cu Platforma Prebalcanica compun Platforma Moesica. 

Specificul structural al Platformei Valahe il constituie, la baza soclul rigid, 

format din cristalin metamorfic si roci magmatice, peste care se dispun cateva 

cicluri de sedimente, acestea impreuna cu soclul, formand fundamentul 

platformei, ce se scufunda treptat, incepand de la Dunare catre zona 
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subcarpatica. Peste fundament urmeaza cuvertura de sedimente – umplutura 

neogena, tot mai groasa catre nord. 

 

Clima  

  

Conform interpolarilor, dupa atlasele climatice, regimul climatic are un 

pronuntat caracter continental. In tinutul de campie, verile sunt calduroase si 

relativ uscate, iar iernile reci, cu viscole si frecvente perioade de incalzire care 

provoaca discontinuitati accentuate ale stratului de zapada. In tinutul de dealuri, 

pe masura cresterii latitudinii si altitudinii, temperaturile scad treptat, iar 

precipitatiile devin mai bogate. Radiatia solara globala variaza intre 125 

Kcal/cm2/an si 110 Kcal/cm2/an. 

 Intrucat in zona amplasamentului nu s-au facut observatii meteorologice, 

pentru caracterizarea regimului climatic s-au folosit date provenite de la statiile 

meteorologice cele mai apropiate (in special de la statia meteorologica Ramnicu 

Valcea). Conditiile climatice locale nu pot fi substituite celor de ordin general. 

Clima este temperat continentala, specifica regiunilor de podis joase. Apare o 

circulatie extrem de activa din vest si sud, partea vestica a subcarpatilor getici, 

ca si partea vestica a Piemontului Getic, facand parte din regiunea climatica cu 

influente submediteraneene. 

 In zona studiata, spre partea nordica a Piemontului Getic, apare o situatie 

de tranzitie, de la influentele submediteraneene la cele de ariditate. In anii cu 

predominarea advectiilor calde, din sud si sud-vest, temperaturile medii lunare si 

anuale sunt mai ridicate, iar cand predomina advectiile polare, temperaturile 

medii sunt mai coborate. 

 Altitudinea impune o etajare a parametrilor climatici ce capata 

urmatoarele valori in perimetrul analizat:  



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 159 - 
 

- valorile temperaturii aerului cresc dinspre apa spre fruntea dinspre 

terasa de lunca si prima terasa; 

- temperatura medie anuala este de aproximativ 120C; 

- temperatura maxima in luna iulie este de 39,90C, in anul 2007; 

- temperatura minima este de -10,30C, in anul 2007; 

- precipitatiile medii anuale sunt de aproximativ 800 mm/an; 

-   se produc doua caderi pluviale maxime: primavara in aprilie-

iunie si toamna in finalul lunii noiembrie; 

  -    viteza vantului este de maxim 10 m/s. 

De mentionat ca diferentele termice apar nu numai intre regiunile nordice 

si cele sudice, ci si intre culoarele de vara si podurile interfluviale, lucru reflectat 

si de modul de folosinta al terenului. Aceste diferente termice pot atinge valori 

de 1-1,50C. 

Legat de cele doua maxime de precipitatii, deducem ca in aceasta zona 

influentele mediteraneene se mai resimt, desi nu au amploare resimtita in vestul 

unitatii geografice, dovada fiind precipitatiile de la finele toamnei, urmata de o 

crestere a debitelor raului Olanesti. 

Data fiind si legatura cu Subcarpatii Getici, nu putem omite caracterul de 

adapost creat de Carpatii Meridionali, dar in acelasi timp trecerea spre zonele 

mai joase, cu altitudine in continua scadere creeaza premisele ce impun si alte 

directii ale vantului, simtindu-se nu numai influentele legate de orientarea 

culoarului de vale, ci si cele legate de apropierea de zona de campie, mai ales ca 

sistemul de platouri cu o altitudine mai joasa (200m-300m) nu se pot constitui in 

paravane in calea maselor de aer. 

Calmul atmosferic atinge valori de 30%, fata de zona orasului Ramnicu 

Valcea, un calm de circa 45%. O importanta deosebita o are canalizarea maselor 

de aer, pe directia vest-est, de-a lungul culoarului de vale destul de larg al raului 
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Olanesti, directiile de vant predominante fiind cele din sectorul vestic si nord-

vestic (descendent pe vale), dar se intalneste destul de frecvent si directia 

dinspre est si sud-est (ascendent pe culoarul depresionar de vale), corelata cu 

deplasarea aerului de origine mediteraneeana in lungul vaii Oltului, care 

patrunde si isi schimba directia in interorul Depresiunii Vaii Olanesti, creand 

astfel un climat local ceva mai cald, fapt confirmat si de vegetatia cu numeroase 

elemente termofile. 

Zona dealurilor ce inconjoara municipiul prezinta o etajare a valorilor     

elementelor climatice. Temperatura aerului scade o data cu cresterea altitudinii, 

iar umezeala aerului, frecventa si viteza vantului cresc. Iarna, temperatura 

aerului este mai ridicata in zona dealurilor, datorita insolatiei mai puternice din 

timpul zilei si faptului ca produsele specifice poluarii sunt foarte mult diminuate. 

 

Temperatura aerului 

 

 Observate pe o perioada de peste 70 de ani, mediile anuale ale 

temperaturii au valori de circa 10,20C. Mediile lunii iulie, luna cea mai calda a 

anului, variaza intre 220C si 230C la statia meteorologica Ramnicu Valcea. 

 Mediile lunii cele mai reci sunt foarte apropiate in tinuturile cu clima de 

campie si de dealuri, variind intre -2,40C si -30C. Temperatura maxima absoluta 

a atins valori de 39,90C in 17 august 1952, iar minima absoluta a coborat pana la 

-26,60C in 24 ianuarie 1942 la statia meteorologica Ramnicu Valcea. 

 

Temperatura solului 

 

 De la un loc la altul, in raport cu structura suprafetei active, valorile de 

temperatura a solului pot fi substantial modificate. Ele pot creste cu 1-20C pe 
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suprafetele bine insorite si adapostite in cadrul perimetrelor locuibile, dar pot 

scadea cam tot cu atat in parcuri, pe malurile lacurilor, pe suprafetele umezite, in 

piatetele puternic ventilate. In cursul anului, temperastura pe suprafata solului, 

inregistreaza un minim in ianuarie si un maxim in iulie. 

 Temperatura solului pe adancime variaza de asemenea in functie de fluxul 

de radiatie solara din timpul anului si al zilei. Minimul termic se produce in 

ianuarie pentru orizonturile superioare de 0-40cm (intre care primii 30 cm sunt 

cu valori negative), iar maximul termic se produce in iulie pana la 70 cm 

adancime, iar mai jos de 70 cm in august. 

 

Ceata  

 

 Umezeala ridicata a aerului pe unele suprafete este pusa in evidenta si de 

fenomenele de ceata. Anual se produc 40-50 zile cu ceata, mai numeroase fiind 

in apropierea vailor (ceata de evapotranspiratie). 

 

Nebulozitatea  

 

 Datorita cantitatii mari de poluanti, nebulozitatea este mai ridicata 

deasupra orasului comparativ cu zonele invecinate. Cele mai ridicate valori ale 

nebulozitatii se remarca prin noiembrie pana in martie, depasind 6,5 zecimi, iar 

cele ami mici din iulie pana in septembrie (sub 4 zecimi). Regimul nebulozitatii 

influenteaza variatia zilelor cu cer senin si cu cer acoperit. Astfel numarul zilelor 

cu cer total senin este de circa 55 anual, in timp ce in zonele limitrofe este de 

peste 60 de zile. 

 

 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 162 - 
 

Precipitatiile atmosferice 

 

 Repartitia teritoriala a precipitatiilor este foarte variata. Astfel, cele mai 

mari cantitati medii anuale se produc deasupra orasului Ramnicu Valcea, unde 

cantitatea de aerosoli este mai mare, ca urmare a industrializarii. Precipitatiile 

scad spre periferia orasului si zonele inconjuratoare, dar cresc spre partea 

nordica a acestuia, spre zona montana. 

 In cursul anului se inregistreaza un maxim de precipitatii in iulie cu 

acelasi regim de variatie teritoriala. Luna cu cele mai mici cantitati de 

precipitatii este februarie. 

 

Stratul de zapada 

 

Datele medii de aparitie si de disparitie ale stratului de zapada se 

incadreaza in intervalul posibil cu ninsoare, avand loc la 10-15 zile dupa data 

medie de producere a primei ninsori si respectiv, cam tot cu atat mai devreme de 

data medie a ultimei ninsori. Prima ninsoare se produce la sfarsitul lui 

noiembrie, uneori mai devreme; ultima ninsoare se produce la sfarsitul lui 

martie, fiind posibila si in aprilie. De asemenea, primul strat de zapada se 

formeaza de regula la 5 – 10 decembrie, iar ultimul la 11 – 15 martie. 

 

Regimul vanturilor 

 

 Orientarea principalelor forme de relief si culoarelor de vale influenteaza 

canalizarea curentilor de aer. La Ramnicul Valcea directia dominanta de 

deplasare a vanturilor este legata de rolul de culoar de ghidare al Vaii Oltului, si 

anume directiile nord si sud. Directiile dominante de deplasare sunt 10,2% din 
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directia nord si 13,5% din directia sud. Vitezele medii anuale variaza intre 0.8 si 

2,0 m/s.  

 

Solul 

 

Pe teritoriul judetului Valcea solurile existente reprezinta o mare varietate. 

Acest lucru se datoreaza diversitatii conditiilor geografice, dar si celor patru 

factori ce de-a lungul timpului au contribuit la formarea lor: clima, materialul 

parental, fenomenele biologice si forma de relief. 

 Pe luncile raurilor solurile intalnite sunt de tip aluvial ce favorizeaza 

deformarea culturilor de legume si porumb. In zona subcarpatica de dealuri si 

vai se gasesc soluri de tip euricambosoluri, districambosoluri, regosoluri, 

erodosoluri, aluviosoluri ce favorizeaza culturile de furaje, legume si cartofi. 

 

Caracteristicile topografice si geomorfologice ale amplasamentului  

 Obiectivul studiat este cuprins intre culmile inalte carpatice, unde se 

disting doua etaje, cel montan(cu doua subsectoare: cel crionival situat peste 

1800m si fluviotorential in restul domeniului montan) si etajul subcarpatic in 

care alternanta rocilor marno-argiloase cu cele nisipo-conglomeratice si a 

padurilor cu terenurile agricole impune o diversificare in intensitatea proceselor 

geomorfologice actuale. Etajul dealurilor piemontane care se caracterizeaza prin 

extinderea platourilor interfluviale si reducerea versantilor, astfel incat procesul 

de eroziune este orientat in lungul vaii afluente Oltului. 

 

Caracteristicile geologice ale amplasamentului 

Din punct de vedere geologic in zona se disting doua unitati: orogenol 

carpatic si Depresiunea Getica. Orogenul carpatic formeaza partea de nord a 
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judetului si este alcatuita din: cristalin mezometamorfic apartinand Panzei 

Getice (paragnaise si micasisturi) ce formeaza cea mai mare parte a zonei, 

cristalinul empimetamorfic apartinand Autohtonului Danubian (cuartite, 

amfibolite) caruia i se asociaza o serie de intruziuni granitice, caracteristic 

bazinului latoritei, calcare jurasice in Culmea Buila-Vanturarita, conglomerate si 

marne cretacice si paleogene in zona Cheia. 

 Depresiunea Getica, respectiv bazinul de sedimentare situat la exteriorul 

Carpatilor se suprapune regiunilor coliniare ce alcatuiesc cea mai mare parte a 

teritoriului judetului. Peste fundamentul carpatic scufundat la mari adancimi, s-a 

depus o stiva groasa de formatiuni sedimentare, din care apar la suprafata doar 

cele paleogene, neogene, si cuaternare. Zona interna a Depresiunii Getice, 

corespunzatoare Subcarpatilor, este formata din depozite paleogene 

(conglomerate, gresii, marne) in structura monoclinica (la contactul cu muntele) 

si din depozite miocene si policene (pietrisuri, nisipuri, conglomerate, gresii, 

marne tufuri) cutate, faliate, cu structuri diapire. Zona externa, corespunzatoare 

Piemontului Getic, este alcatuita din formatiuni sedimentare fluvio lacustre, cu 

dispunere monoclina, de varsat policen-cuaternara (marnbe, argile, nisipuri si 

pietrisuri cu structura fluvio-torentiala).  

 

Apa 

Rauri 

 Sub raport hidrologic, zona amplasamentului este situata pe malul stang al 

raului Olanesti, in imediata vecinatate a acestuia. Raul Olanesti curge de la nord-

vest spre sud-est si are ca afluenti paraiele Cheia, Valea Olinelui (comuna 

Pausesti-Maglasi), iar pe teritoriul comunei Valea Ursului, Valea Tulburea si 

Valea Plutii. Raul are o lungime de circa 38 km si o suprafata a bazinului 

hidrologic de peste 231 km2, iar debitul mediu multianual al acestuia este de 
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circa 3,8 m3/s. Lunca este foarte ingusta, de formatie aluvionara si este folosita 

pentru cultivarea legumelor si porumbului. 

 Deoarece in timpul ploilor de primavara si toamna aducea multa viitura si 

se revarsa, cursul raului Olanesti a fost regularizat pe anumite portiuni prin 

lucrari de indiguire.  

 Relieful este fragmentat de numeroase cursuri de vai  temporare cu 

organizare de tip torent, similare cu Valea Plutii. Pe versantii dealurilor ce 

inconjoara comuna ca si cei din interior s-au format numeroase vai ca urmare a 

torentilor proveniti din ploile abundente de primavara si toamna, precum si 

topirea zapezilor (Valea lui Max si Glamboaca). Aceste vai si-au format un curs 

ocolit, in functie de structura terenului, serpuind printre formele de relief colinar. 

Intre acestea se intind platforme acoperite in intregime cu pomi fructiferi.  

 

Lacuri 

 Pe cursul raului Olanesti a fost construit un baraj in spatele caruia s-a 

format un lac de acumulare. Lacul de acumulare are o suprafata de 30 ha si un 

volum de 1,80 milioane m3. Microhidrocentrala apartinand SC Hidroelectrica 

SA a functionat pana in anul 1994, iar lacul de acumulare este colmatat in 

intregime si acoperit cu vegetatie spontana. 

 

Apele freatice 

 Apele freatice sunt alimentate in special din precipitatii, ele intalnindu-se 

la adancimi mici. 

 In cele doua foraje efectuate in anul 2006 in frontul de alunecare al 

drumului comunal Vladesti-Pleasa, apa subterana a fost intalnita la adancimea 

de 3,30m si respectiv 4,50m cu debit si nivel variabil in timp. 
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 In forajele geologice executate pe traseul drumului de ocolire Vladesti-

Pleasa, in anul 2007 a fost depistata panza de apa cantonata in stratul de nisip 

argilos la adancimea de 2,30 m si respectiv 1,70m. In anul 2008 a fost efectuat 

un foraj pe versantul nordic al raului Olanesti, la est de paraul Valea Ursului, in 

care apa subterana a fost intalnita la adancimea de 2m, cu nivel variabil in timp. 

 Din punct de vedere calitativ, aceste ape corespund conditiilor de 

portabilitate. 

 

Flora si fauna 

 

 Formele de relief si conditiile pedoclimatice existente pe teritoriul 

comunei au favorizat dezvoltarea unei vegetatii bogate. Pe unele platouri 

predomina gorunul in amestec cu alte specii de foioase: frasin, artar, carpen, tei, 

plop, mar si par paduret si fag. Din flora pajistilor amintim: paisca, rogozul, 

trifoiul, papadia etc. 

 In paduri sunt prezentate specii cu valoare cinegetica deosebita ca: cerb, 

caprior, mistret, veverita, lup, vulpe, iepure. De asemenea exista o serie de 

pasari cantatoare specifice padurii cum sunt: privighetoarea, dumbraveanca, 

silvia cu capul sur, pitigoiul, ticleanul, precum si o importanta avifauna de 

ciocanitori, ulii si corbi. Vertebratele sunt reprezentate de batracieni si reptile 

cum sunt gusterul, sarpele comun, soparla de camp, sarpele de frunze, brotacelul 

de copac, sarpele orb etc. 

 Entomofauna este deosebit de diversa, fiind reprezentata de carabidae, 

colembole, lepidoptere, ortoptere, cleoptere, efemeridae, apidae, himenopterae, 

trichopterae etc. Tot ca nevertebrate mai sunt semnalate reprezentantii 

urmatoarelor grupe: gasteropode, acarieni, anelide, miriapode, izopode, 

pseudoscorpioni si arahneidae etc.  
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 Zooplanctonul si fitoplanctonul se incadreaza perfect in zona specifica de 

rauri subcarpatice, avand o dinamica specifica atat in spatiu cat si in timp. De 

asemenea este de mentionat faptul ca datorita interventiei antropice, acest 

ecosistem a evoluat spre un ecosistem acvatic antropizat. 

 In zona locuita din cadrul amplasamentului, se remarca prezenta 

ierburilor, a unor mici portiuni de garduri vii si arborilor ormaentali razleti, fapt 

ce contribuie la antropizarea structurilor ecologice ale biocenozelor si 

biotopurilor si determina existenta unui numar redus de specii, atat la nivelul 

fitocenozelor cat si al zoocenozelor, avand lanturile trofice intrerupte si 

nestructurate.  

 In mediul rural si in ecosistemele antropizate din stricta vecinatate, 

spectrul faunistic si vegetal este modificat de prezenta umana si se 

caracterizeaza prin specii oportuniste si ubicvitare. In cadrul ecosistemelor putin 

antropizate de pe terenurile din extravilan,  apare o alta imagine asupra faunei, 

corespunzatoare fondului natural faunistic. 

 

Resurse naturale 

 

 Pe teritoriul comunei s-au identificat ca rezerve naturale ce pot fi 

exploatate:  

- padurile de foioase ca materie prima pentru industria locala de 

prelucrare a lemnului si sursa de lemne de foc pentru localnici; 

- produse de balastiera, folosite la prepararea betoanelor si mortarelor, si 

ca material de constructie; 

- fondul funciar agricol cu functia dominanta in profilul economico-

social dezvoltarea agriculturii cu cele doua ramuri principale: cultura 

vegetala si cresterea animalelor. 
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Populatia 

 

 Conform ultimelor date statistice din anul 2002 populatia din localitate era 

de 2441 locuitori, repartizati pe sate astfel:  

 - Vladesti                              1210 locuitori 

 - Fundatura                            112 locuitori 

 - Priporu                                 951 locuitori 

 - Pleasa                                     56 locuitori 

 - Trudin                                  112 locuitori 

 

Structura populatiei pe sate componente 

Trudin; 112Pleasa ; 56

Fundatura; 112

Vladesti; 1210

Priporu; 951

Vladesti
Fundatura
Priporu
Pleasa 
Trudin

 
 

La  nivelul anului 2002 densitatea medie este de 116,9 locuitori pe km2, foarte mare 

fata de media pe judet de 74,7 locuitori pe km2. 
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Populatia, la nivelul anului 1990, pe subunitati era urmatoarea: 

Resedinta Sate 

Numele Loc. Numele Loc. Numele Loc. 

Fundatura 156 Priporu 902 Vladesti 996 

Pleasa 93 Trudin 170 

            

Structura populatiei la 1990

; Pripoiu; 902

Trudin; 170

Pleasa; 93 Fundatura; 156

Vladesti; 996

Vladesti
Fundatura
Pleasa
Pripoiu
Trudin

 

Evolutia populatiei (anii de referinta sunt cei ai recensaminelor populatiei) 

Anul de referinta 1977 1988 1992 1994 1996 1998 2000 

Numarul de locuitori 2.500 2.317 2.221 2.224 2.265 2.344 2.408 

Crestere % pe 

perioada 

- -7,9 -4,3 +0,1 +1,8 +3,5 +2,7 

Datele pentru 1977 au fost preluate din MIC DICTIONAR 

ENCICLOPEDIC din 1978 si pentru 1988 din anexa la Legea 2 din 1988 

(organizarea administrativ – teritoriala a Romaniei). 

Pentru comparatie, prezentam din Anuarul Statistic al Judetului Valcea o 

situatie pentru o perioada care se suprapune partial peste perioadele analizate 

mai sus: 
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Disfunctionalitati in evolutia si structura populatiei, ocuparea resurselor 
de munca: 

-    dupa 1990 populatia este in crestere; 

- persoanele apte de munca si neocupate formeaza un procent prea mare. 

 

Structura etnică 

Total 2441 

Români 2387 

Maghiari 1 

Romi 53 

 

Structura etnica a populatiei 

Români; 2387

Romi; 53

Maghiari; 1

Români
Maghiari
Romi

 
 

Anul de referinta 1930 1948 1956 1966 1977 1992 

Numarul de 

locuitori 

295.560 341.590 362.356 368.779 414.241 438.388 

Crestere pe perioada 

% 

- +15,6 +6,1 +1,7 +12,3 +5,7 
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Structura dupa religie a populatiei 

Ortodoxă

ReformatăRomano-catolică

Fără religie
Ortodoxă
Romano-catolică
Reformată
Fără religie

 
 

Din fisa localitatii Vladesti rezulta ca la nivelul anului 2006 in localitate 

erau 390 de salariati, dintre care 132 salariati in industrie, 135 salariati in 

constructii, 55 salariati in comert, 21 salariati in transport si posta, 19 salariati in 

administratie publica, 20 salariati in invatamant si 8 salariati in sanatate publica. 

 

 

 

 

 

 

Structură după religie 

Ortodoxă 2436 

Romano-catolică 3 

Reformată 1 

Fără religie 1 
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Structura salariatilor pe domenii de activitate 

salariati in  
industrie; 132

salariati in  
constructii; 135

salariati in  
transport si posta; 

21

salariati in  comert; 
55

salariati in  
invatamant; 20

salariati in  sanatate 
publica; 8salariati in  

administratie 
publica; 19 salariati in  industrie

salariati in  constructii
salariati in  comert
salariati in  transport si posta
salariati in  administratie publica
salariati in  invatamant
salariati in  sanatate publica

 

Dupa anul 2000 populatia a inceput sa inregistreze un fenomen de crestere 

usoara, prin spor de natalitate, dar in special prin construirea de locuinte noi. 

In comuna se inregistreaza putini someri fara sa existe o evidenta in acest 

sens. Personalul calificat este exploatat atat in comuna cat mai ales in municipiul 

Ramnicu Valcea. Populatia ocupata este formata din lucratori pe cont propriu ce 

lucreaza in agricultura, salariati din industria locala, constructii, transporturi si 

telecomunictii, invatamant, cultura, dispensar, administratie.  

 

Cultura şi arta 

 

Dotarea localităţii cu obiective culturale 

se prezintă astfel: o biserica, un cămin cultural, 

un atelier muzeu de olarit si arta populara, o 

bibliotecă cu un volum de cărţi de 7127 bucăţi, 

2 monumente de artă şi un sit arheologic. 
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          Se remarca existenta unui artist local in persoana domnului Dan 

Bogoslov, care este pictor si sculptor in lemn si piatra, artist care are un atelier 

in cadrul caminului cultural pus la dispozitie de administratia comunei si care isi 

expune periodic lucrarile in caminul cultural sau in afara comunei. 

 

Repere istorice 

 

Prima atestare documentara a satului Priporu dateaza din anul 1527, a 

satului Vladesti din anul 1535, iar a satelor Fundatura, Pleasa si Trudin din anul 

1893. Actuala impartire administrativa este organizarea prevazuta de LG 2/1968 

in vigoare si la aceasta data. 

La sfarsitul secolului XIX unitatea administrativa de baza – comuna, 

cupindea mai multe catune dintre care unul era resedinta comunei. Unele 

comune aveau rang de comuna urbana, iar aceasta avea resedinta intr-un oras 

(cele mai importante) sau intr-un targ. Mai multe comune la un loc formau o 

plasa (in cazul in care plasa cuprindea una sau mai multe comune cu potential 

turistic sau balneologic, aceasta purtand numele de ‘plai’). Mai multe plase si 

plaiuri formau un judet, iar mai multe judete formau o provincie. 

Denumirea localitatii era Valdesti, judetul Valcea, Plasa Ocolu si 

cuprindea catunele: Dosu, Fundatura, Pleasa, Urzicaru, Vladesti. 

Cu mai multe sau mai putine modificari pe aceeiasi tema, organizarea s-a 

pastrat pana dupa cel de-al II-lea razboi mondial, cand s-a trecut la organizarea 

administrativa dupa modelul sovietic (unitati administrative de baza, raioane, 

regiuni). Aceasta impartire s-a mentinut pana in anul 1968, cand s-a revenit la 

impartirea traditionala romaneasca prin LG 2/16.02.1968 privind organizarea 

administrativa a teritoriului Republicii Socialiste Romania care a stabilit 

unitatile administrativ teritoriale: judetul, orasul si comuna.  
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Inainte de 1968, localitatea era parte componenta a regiunii Arges. Intre 

anii 1968 si 1989 comuna a fost parte componenta a judetului Valcea si avea 

aceeiasi component aca si in prezent. Prin LG 2/1989 localitatea a fost 

reorganizata astfel incat teritoriul administrativ a trecut de comuna Pausesti-

Maglasi, iar in componenta au ramas ca denumire toate satele. 

In decembrie 1989 LG 2/1989 a fost printre primele trei legi care s-au 

abrogat si s-a revenit la organizarea prevazuta de LG 2/1968, in vigoare si la 

aceasta data. Dupa 1990 s-au facut mai multe incercari de promovare a unor noi 

organizari teritorial administrative, toate fara un rezultat concret pana in acest 

moment. Pentru Vladesti se propunea sa mai primeasca satul Mosoroasa 

(localitate componenta a orasului Baile Olanesti). 

 

Toponomie, etimologie            

Toponimul Vladesti are la origine antroponimul Vlad, numele 

intemeietorului acestei asezari a i carui urmasi si supusi s-au numit generic 

Vladesti. 

Conform unei legende locale, denumirea satului Vladesti „vine de la o 

jupaneasa care a avut mosie aici in vechime si care se numea Vladeasca”.                                 

In anumite documente nedievale, satul Vladesti apare consemnat si sub forma 

Vladesti – Maglasi, denumire care indica ocupatia localnicilor, aceia de slujbasi 

(maglasi) ai salinelor de la Ocnele Mari. 

Toponimul Fundatura indica natura natura terenului, pozitia acestei 

asezari fata de altele si are la origine termenul „fund” = partea cea mai 

indepartata a unui loc; o asezare intemeiata la capatul unui drum, locul de unde 

acest drum se inchide la un capat, „se infunda”. 
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Toponimul Pripor desemneaza o coasta de deal sau un  munte, panta 

abrupta; povarnis: (reg) – adapost de iarna pentru oi, facut din impletitura de 

nuiele sau din stuf si acoperit cu paie, trestie, cetina de brad etc. 

Toponimul Pleasa are la origine termenul „ples” = chel, plesuv, curatura; 

dealuri, munti, soluri lipsite de vegetatie, stepe goale. In cazul nostru, este vorba 

de o asezare intemeiata pe o coama de deal sau pe o coasta care, in vechime, la 

momentul injghebarii primelor gospodarii aveau o astfel de caracteristica. 

Toponimul Trundin are la origine termenul „trand” = „un fel de piatra din 

care se fabrica var”. 

Învăţământ 

 Populaţia şcolară in anul scolar 2006-2007 este de 258, din care copii în 

grădiniţe 56 şi elevi 202. Personalul didactic este de 16, din care în învîţământul 

preşcolar 3 şi în cel primar şi gimnazial 13. Baza materială a învăţământului este 

compusă din 11 săli de clasă şi 2 laboratoare şcolare. 
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Populatia scolara pe categorii 

 elevi ; 202; 78%

copii în grădiniţe ; 
56; 22%

copii în grădiniţe 

 elevi 

 

 

 

Personal didactic pe forme de invatamant 

3; 19%

13; 81%

Personalul didcatic în
învîţământul preşcolar 

Personalul didcatic  în
învîţământul 
primar şi gimnazial 

 

 

 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 177 - 
 

3. ZONE FUNCTIONALE 

 

Zonele functionale majore sunt urmatoarele: 

- locuinte si functiuni complementare 

- institutii publice si de servicii 

- unitati industriale si de depozitare 

- unitati agricole 

- plantatii, sport si agrement 

- terenuri agricole 

- gospodarie comunala si cimitire 

- lucrari tehnico – edilitare 

- destinatie speciala 

- cai de comunicatie rutiera 

- ape, paduri, terenuri degradate. 

 

Intravilanul existent este cel aprobat prin HCL de aprobare a PUG, fiing 

diferit de cel prevazut de Legea fondului funciar. Intravilanul existent se 

materializeaza in PUG prin corelarea limitelor si suprafetelor aflate in evidenta 

Oficiului Judetean de organizare a teritoriului agricol, cu cele aflate in evidenta 

Consiliului Local. 

In componenta intravilanului existent, organizat pe trupuri, intra terenuri 

reprezentand: 

- localitatea de resedinta; 

- localitati componente sau localitati apartinatoare; 

- unitati economice izolate (industriale, agrozootehnice, de depozitare, 

extractive, etc) ; 
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- unitati de gospodarie comunala si de echipare tehnico-edilitara 

(platforme de depozitare deseuri, puturi de captare apa, gospodarii de 

apa, statii de epurare, etc) ; 

- unitati necesare pentru functionarea sistemelor hidroameliorative 

(statii de pompare, constructii tehnice specifice, etc); 

- unitati turistice si de agrement (hanuri, moteluri, etc). 
Suprafata, ha Zone functionale 

Localitate 
principala 

Localitati 
componente 

Trupuri izolate Total, ha % 

Locuinte si functiuni 
complementare 

226,5 325,6 8,9 561,0 81,40 

Institutii publice si de 
servicii 

2,7 4,9 - 7,6 1,10 

Unitati industriale si de 
depozitare 

7,6 - - 7,6 1,10 

Unitati agricole 1,3 - - 1,3 0,19 
Plantatii, sport si agrement 0,6 2,6 - 3,2 0,46 

Terenuri agricole 1,7 11,1 - 12,8 1,86 
Gospodarie comunala si 

cimitire 
- - - - - 

Lucrari tehnico-edilitare - - - - - 
Destinatie speciala - - - - - 
Cai de comunicatii rutiera 32,0 46,8 1,1 79,9 11,59 
Ape 14,1 1,7 - 15,8 2,29 
Paduri - - - - - 
Terenuri degradate - - - - - 
Total intravilan 286,5 392,7 10,0 689,2 100 

 

Locuinte si functiuni complementare 

Zona cu suprafata de 561 ha este situata in intravilanul fiecarei localitati 

componente a comunei, reprezentand locuinte cu stare de intretinere buna, 

mediocra si rea. In satele apartinatoare comunei numai circa 15% din fondul 

construit este realizat dupa 1990, in schimb in satele Vladesti si priporu, unde 

este concentrata aceasta zona, aproape 60% din fondul construit este alcatuit din 

locuinte noi. Sunt de mentionat existenta cartierelor noi ’Primavara’ si 

‘Electronics’ situate la intrarea in satul Vladesti. 

Regimul de constructie al locuintelor este in majoritate de tip P si P+I E, 

regimul maxim de constructie fiind P+II E+M. 
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Institutii publice si servicii de interes public 

 Ocupa 7,6 ha din total intravilan. 

- Primaria si Consiliul Local din 

comuna Vladesti isi desfasoara 

activitatea intr-un sediu 

modernizat, aflat in patrimoniul 

propriu; 

- Politia cu sediul in comuna 

Vladesti; 

- Dotari culturale si de invatamant: 

- dotarea localitatii cu obiective culturale: un camin cultural, doua 

biblioteci, cu un volum de carti de 7127 bucati, un atelier-muzeu de 

olarit si arta populara, doua monumente de arta si un sit arheologic; 

- dotari de invatamant: pe teritoriul comunei Vladesti exista trei 

unitati dintre care functioneaza o scoala cu 11 sali de clasa 

(invatamant primar si gimnazial) cu doua laboratoare scolare, doua 

biblioteci si doua gradinite dintre care una in limba germana. 

- dotari sanatate: un dispensar medical cu doua cabinete unde isi 

desfasoara activitatea 2 medici si 2 persoane cu studii medii 

sanitare, iar incepand din anul 2006 exista un laborator privat de 

analize medicale si un dispensar veterinar. 

Unitati industriale si de depozitare – ocupa 7,6 ha din terenul 

intravilan. 
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Economia  

 

- zona cu profil economic complex: industria extractiva si a materialelor 

de constructii, de prelucrare a lemnului, realizare preparate din carne; 

- agricultura (in principal legumicultura si pomicultura), zootehnie; 

- prestari servicii; 

- turism. 

In ultimii ani s-au dezvoltat industria, comertul si serviciile. In comuna 

Vladesti functioneaza numeroase societati:  

- SC DIANA PROD SRL cu profil de activitate exploatare, preparare si 

vanzare produse din carne ;  

- SC FLAMIV SRL cu profil de activitate colectare, depozitare, 

valorificare deseuri feroase ; 

- SC MAECO SRL cu profil de activitate fabricarea elementelor din 

beton si ciment pentru cladiri si constructii ; 

- SC ROMOBILA SRL : mobilier SOGAL de calitate ; 

- SC ARGEVIL SRL : concentrate/furaje pentru industria avicola si 

zootehnica ; 

- SC DAVIC MOB SRL : tamplarie termopan si mobila ; 

- SC ALMEK SRL produce si comercializeaza agenti filtranti si 

fluidizanti, substante chimice pentru schele de foraj ; 

- SC RADMIN COM SRL : producator ambalaje din polietilena ; 

- SC ELF CON SRL: fabricare de structuri metalice industriale si pentru 

constructii si prefabricate din metal; 

- SC FIAL TRANS SRL : transport de calatori ; 

- SC SERVACOM PREST SRL : comert cu produse alimentare ; 
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- SC MONVIADY SRL: comert cu produse nealimentare si prestari 

servicii; 

- SC OVILIS SRL : comert cu produse nealimentare ; 

- SC HANUL TATAR SRL : comert cu produse nealimentare ; 

- SC ROTRANS si ROTRANS TRUST SRL : transport de marfuri ; 

- SC ALTIGE IMPEX SRL : prestari servicii ; 

- SC CELZAM SRL : comert ; 

- SC BIMALEX SRL : comert ; 

- SC EROCLIN PROD SRL : industrie prelucatoare sapun si detergenti; 

- SC COSELECTRO SRL : constructii, instalatii si izolari ; 

- SC RENTAL SERVICE SRL : prestari servicii ; 

-   SC RADCON SRL : comert cu produse chimice ; 

- SC RUXCOM SRL : comert cu produse alimentare ; 

- SC PARKING CLUB SRL : statie PECO si pensiune turistica ; 

In satul Priporu, pe Valea raului Olanesti functioneaza: 

- SC TOM COMPLEX SRL: fabrica de betoane; 

- Statia de asfalt ecologic apartinand Primariei Ramnicu Valcea. 

 

Ceramica populara 

  

In comuna Vladesti activeaza un centru de ceramica populara a carui 

ceramica are o particularitate distincta, ea fiind angobata cu culoarea alba ; este 

o ceramica alba (caolin alb) in care, dupa prima ardere, se scalda vasele si apoi 

se decoreaza cu cornul. Motivele utilizate sunt simple, mostenite din batrani iar 

tehnica este cunoscuta sub denumirea de ceramica dacica. 

 Tehnologia de fabricare a produselor din ceramica este simpla: pamantul 

(cel din dealul Bercului) se aduce cu carutul si se pune intr-un depozit unde se 
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las pe perioada de iarna la dospit si este udat. Prin inghet si dezghet consecutiv 

pamantul isi modifica structura chimica devenind mult mai usor de prelucrat, 

mai unsuros, mai maleabil si mai ductil, adica se poate trage mai usor pe roata. 

Se amesteca in malaxor si se inveleste in celofane putandu-se pastra in stadiul 

asta chiar cateva luni, la umbra si la racoare, in beciuri speciale de unde se iau 

cantitatile necesare lucrului in fiecare zi. Fiindca primavara si vara intervin 

muncile agricole, toamna se face cea mai mare cantitate de ceramica iar iarna nu 

se poate lucra din cauza inghetului. 

 Desfacea se realizeaza la targuri si balciuri organizate cu prilejul 

sarbatorilor religioase si prin intermediul muzeelor pentru mesteri populari, 

muzee din tara si peste hotare. 

 Dupa cum se observa industria este reprezentata de societati comerciale 

care desfasoara activitati in productie, de depozitare materilale de constructie si 

de prestari servicii.     

 

Unitati si terenuri agricole 

  

In bilantul teritorial este mentionata suprafata de 12,8 ha cu destinatie de 

teren agricol in intravilan si 1,3 ha ocupat de unitati agricole. 

 Din totalul de 2118 ha cat este suprafata comunei, terenul agricol este de 

696 ha, iar fondul forestier este de 890 ha. In urma aplicarii LG 18/1991 intreaga 

suprafata agricola este in proprietate privata. In comuna Vladesti este posibila 

cresterea suprafetelor cultivate cu legume care pot satisface atat consumul 

propriu, cat si o parte din necesitatile municipiului Ramnicu Valcea. In afara de 

cultivarea pamantului (legumicultura si cultura porumbului in lunca raului 

Olanesti), locuitorii se ocupa cu pomicultura (meri, peri, pruni, nuci). Inainte de 
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anul 1989 localitatea a fost cooperativizata, dar dupa 1990 a cunoscut o perioada 

des stagnare, chiar de regres economic.  

 Actualmente agricultura si zootehnia se desfasoara doar de catre persoane 

individuale fiind produse in general cantitati care satisfac nevoile familiale. 

Exista si producatori particulari, inregistrati la Primaria comunei care isi vand 

produsele in piata din municipiu, intrucat in comuna lipseste cadrul organizat 

(piata de desfacere, targ comunal). 

 Agricultura nu este organizata in asociatii, deci nu exista o dotare tehnica 

in acest sens, fiecare agricultor folosind mijloace proprii si in general putin 

mecanizate. 

 Zootehnia: dupa 1990, cresterea animalelor a inregistrat pe structura 

speciilor un mare declin, astfel incat in comuna sunt numai circa 60 de 

gospodarii in care se cresc  vite, 2 familii in care se cresc albine, iar cresterea 

oilor, porcilor si pasarilor este restransa, numai in unele gospodarii. Se 

mentioaneaza existenta unei mici herghelii de cai de rasa. 

 

Zona spatii verzi, sport, agrement, turism, protectie 

  

In PUG sunt mentioanate spatii verzi in suprafata de 3,2 ha, ceea ce 

reprezinta 0,46% din total suprafata intravilana. Nu exista amenajari ca parcuri, 

baze sportive de agrement, locuri de joaca pentru copii etc.  

 Potentialul turistic al comunei este determinat de existenta monumentelor 

istorice si de Manastirea Lacul Frumos situata in satul Pleasa, la 11 km de 

municipiul Ramnicu Valcea si circa 5 km departe de centrul comunei Vladesti. 
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Zona de gospodarire comunala, cimitire 

  

In bilantul teritorial existent nu este alocat teren pentru aceasta destinatie 

dar in realitate aceasta zona exista si functioneaza. 

 In judetul Valcea problema deseurilor a fost o preocupare permanenta atat 

la nivelul autoritatii publice locale, cat si la nivelul agentiei de protectie a 

mediului.  

 Din planul national al Strategiei Deseurilor din Romania rezulta ca in 

judetul Valcea, in mediul rural, in anul 2006 au rezultat un total de 29 437 tone 

deseu menajer mixt (66% din total) din care 5352 tone deseuri biodegradabile 

(12% din total). 

 La nivelul judetului Valcea sunt mai multi agenti de salubrizare, dintre 

care cel mai cunoscut este SC Urban SA. Activitatea de colectare si transport a 

deseurilor municipale din judet este organizata diferit, in functie de marimea 

localitatii, numarul populatiei deservite, dotare, forma de proprietate. Se 

mentioneaza ca mediul rural nu beneficiaza de servicii de salubritate, 

depozitarea deseurilor facandu-se in locuri neamenajate ocupand o suprafata 

totala de 142 ha. La nivelul judetului Valcea sunt 96 locuri de depozitare a 

deseurilor provenite din gospodariile populatiei.  

 Din anul 2006 eliminarea deseurilor menajere in comuna Vladesti s-a 

efectuat in depozitul controlat din Raureni – Ramnicu Valcea, prin colectarea 

acestora de catre SC Urban SA, intre Consiliul Local Vladesti si SC Urban SA 

Ramnicu Valcea fiind incheiat un contract de concesiune a serviciului public de 

salubrizare al comunei.  

 In prezent comuna Vladesti este dotata cu containere cu capacitatea de 21 

mii litri (circa 7 bucati), de 1100 litri (circa 22 bucati), de 120 si 240 litri (circa 

450 bucati) si numeroase cosuri stradale. 
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 In 2008 s-au incheiat aproximativ 30 de contracte de prestari servicii intre 

SC Urban SA si gospodariile aflate in zona, fiecare gospodarie fiind dotata cu 

cate o pubela pentru colectarea gunoiului menajer. 

 Pe amplasamentul comunei Vladesti se manipuleaza substante periculoase 

numai la statia de distributie carburanti. 

 Primaria comunei Vladesti a stabilit cateva locuri unde se pot depozita 

materiale provenite din demolari, astfel : 

- intrarea in comuna Vladesti la punctul « La Radoi »  

- punctul « Rachiti » 

- zona limitrofa cu comuna Pausesti Maglasi, punctul « Sipot » 

Referitor la zona de cimitire,  se mentioneaza ca in satul Vladesti exista 

un cimitir al comunei, arondat Bisericii Parohiale Buna Vestire si care se 

invecineaza cu primaria pe latura de nord a acesteia. 

 

Lucrari tehnico –edilitare  

  

In bilantul teritorial nu exista teren pentru lucrari tehnico – edilitare, dar 

acest sector exista si functioneaza. 

- Reteaua de alimentare cu apa s-a realizat partial in anul 2005 ; 

- Gospodaria de apa -  numarul de locuitori ce beneficiaza de alimentare 

cu apa este de maxim 1400 persoane ; 

- Retea de canalizare si epurare a apei uzate – actualmente nu exista un 

sistem de canalizare si epurare ape uzate menajere si nici o evidenta a 

modului actual de eliminare a acestora de amplasament ; 

- Alimentare cu energie electrica -  se realizeaza din sistemul energetic 

national prim intermediul unor PTA si PTM 20 kv/0,4 kv legate la 

LEA 20 kv Ramnicu Valcea Sud – Baile Olanesti ; 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 186 - 
 

- Alimentare cu caldura -  caldura necesara pentru incalzirea spatiilor de 

locuit si pentru prepararea hranei se obtine preponderent prin ardere de 

combustibili solizi ; 

- Alimentare cu gaze naturale – comuna este strabatuta de la un capat la 

altul de conducta ce alimenteaza cu gaze naturale orasul Baile 

Olanesti, comuna neavand retea proprie de alimentare cu gaze, 

consumatorii fiind racordati la reteaua de distributie din Ramnicu 

Valcea ; 

- Telefonie – se realizeaza prin telefonie mobila si fixa ; 

- Televiziune prin cablu – comuna benmeficiaza la cablu TV si internet. 

 

 

Circulatia rutiera 

 

 Circulatia rutiera pe tot teritoriul comunei este satisfacuta de densitatea 

drumurilor existente si de starea tehnica a lor. 

 Traficul greu consta in transportul materiilor prime si produselor finite de 

la si catre unitatile industriale existente.  

Traficul usor este redus pe drumurile comunale si relativ intens pe DN 

64A. 

Traficul de tranzit se desfasoara mai intens in sudul comunei pe axa est – 

vest pentru accesul in statiunea Baile Olanesti. 

Principala cale de circulatie este drumul national DN 64A ce strabate 

comuna de la est la vest si face legatura cu majoritatea localitatilor vecine si in 

primul rand cu municipiul Ramnicu Valcea si cu orasul Baile Olanesti. 

Comuna este strabatuta de traseul mai multor drumuri publice clasate prin 

HG 540/2000, ce servesc in intravilan si ca strazi : 
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- Drumul national DN 64A ; 

- Drumul comunal DC 168 ; 

- Drumul comunal DC 165 ; 

- Drumul comunal DC 164 ; 

- Drumul comunal DC 62. 

In afara de drumurile de mai sus, pe teritoriul comunei se mai afla si o 

serie de drumuri secundare (ulite) care realizeaza legaturi intre drumurile clasate 

si satele comunei, precum si o serie de drumuri vicinale.  

 

Circulatia feroviara 

 

 Pe teritoriul comunei nu exista traseu de cale ferata, comuna Vladesti 

fiind deservita de statia de cale ferata Ramnicu Valcea, aflata la aproximativ 5 

km de centrul comunei. 

 

Destinatie speciala 

 

 Nu exista zone cu destinatie speciala in comuna Vladesti. 

 

Ape 

 Suprafata lor este de 15,8 ha ceea ce reprezinta 2,29% din total intravilan. 

 

Zone cu terenuri degradate 

 

 In bilantul teritorial nu sunt evidentiate terenurile degradate, dar acestea 

exista si sunt formate din terenuri afectate de inundatii de-a lungul raului 
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Olanesti, in satele Vladesti si Priporu si terenuri afectate de alunecari de teren in 

satele Fundatura, Pleasa si Trudin in zonele fara cladiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 189 - 
 

5. ANALIZA SWOT A COMUNEI VLADESTI 

 

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 5-6 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 Vladesti, in cadrul limitarilor impunse de 

resursele locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea 
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Europeana sustine politica de dezvoltare regionala s-a impus elaborarea 

strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2009-2013.  

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. 

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. 
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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 ASTEPTAR ILE 
LOCITORILOR 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 Vladesti, trebuie revigorata si dezvoltata 

in toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie si comert.  

Consilul Local va trebui sa investeasca pentru revitalizare vietii 

economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece  produce 

cele mai mari efecte benefice. 

2. Infrastructura necesita imbunatatirii continuue, 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 Vladesti, astfel incat confortul 

 
COMUNA  
Vladesti 

1.Dezvoltare 
economica 

2.Dezvoltare 
infrastructura 

3.Cresterea 
atractivitatii  

Creare locuri de 
munca 

Programe de 
formare 

profesionala 

 

Competitivitate 

Confort social 

 

Cultural  
 

Agrement 
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social al locuitorilor sa fie imbunatatit. Complementar acest lucru va creste si 

atractivitatea turistica a comunei. 
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PUNCTE TARI - localizarea langa orasul Rm. Valcea 

- conditii geografice favorabile 

- toleranta buna intre cetateni 

- nivel mediu de instruire 

- posibilitati de dezvoltare in viitor 

- modernizarea infrastructurii 

- consecventa si planificare urbanistica 

a localitatii 

- retea de circulatie si transport 

persoane si marfuri dezvoltate  

- zona turistica atractiva 

- infrastructura tehnica de alimentare 

cu apa 

- alimentarea localitatii cu energie 

electrica 

- exista institutii de interes comunal 

- activitati economice ( cu precadere 

agricultura) 

- existenta cabinetelor medicale  

- disponibilitate pentru locuire 

diversificata 

- exista PUG si PUZ in vederea 

rezolvarii problemelor sociale, 

deschiderea pentru participare la 

parteneriat public-privat 
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- proiectarea bugetelor anuale de 

venituri si cheltuieli ale institutiilor 

- atragere de fonduri europene 

- instruirea unui control intern bine 

organizat privind circuitul 

documentelor 

- conectarea la internet 

- exixtenta unui cadru legal, coerent si 

stabil privind liberul acces la 

informatia in interes public si 

transparenta actului administrativ 

- asigurare de asistenta sociala 

- clima temperat continentala 

- diversitatea florei si faunei 

- stil de viata traditional 

- pastrarea mestesugurilor traditionale 

- retele de telecomunicatii bine 

dezvoltate 

- finantarea turismului cu ajutorul 

fondurilor nerambursabile 

PUNCTE SLABE  - drumuri locale partial neintretinute; 

- lipsa unor drumuri de acces agricole 

pentru usurarea accesului la terenurile 

agricole; 

- lipsa de poduri si podete ; 

- lucrari de stabilizare si refacere la 

terenurile amenintate de alunecari; 
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- necesitatea consolidarii DC 62 

Vladesti – Valea Ursului; 

- lipsa alimentarii cu apa potabila in 

satelor Fundatura, Pleasa si Trundin; 

- lipsa sistemului de canalizare; 

- lipsa sistemului de alimentare cu gaze 

naturale; 

- retea de iluminat public insuficienta; 

- lipsa unei statii de epurare; 

- puncte de colectare a deseurilor 

insuficiente 

- lipsa lucrarilor de amenajare si 

administrare teritoriala; 

- lipsa delimitarii zonelor protejate; 

- lipsa perimetrelor de protectie 

(neprotejarea unei zone cu potential 

natural, situri, rezervatii de arhitectura, 

arheologie: siturile arheologice de pe 

teritoriul satului Vladesti sunt asezari 

din perioada neolitica din epoca 

bronzului); 

- risc de inundatie din lipsa unor lucrari 

de indiguire a malurilor raului 

Olanesti; 

- poluarea raurilor 

- conditii nefavorabile ale cadrului 

natural; 
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- lipsa amenajarilor cu caracter turistic; 

- lipsa unui complex turistic si de 

agrement; 

- lipsa unui spatiu organizat pentru 

pastrarea traditiilor culturale; 

- lipsa unei baze sportive scolare; 

- lipsa unei crese; 

- insuficienta spatiilor si dotarilor 

dinspensarului medical; 

- lipsa unui punct farmaceutic;. 

OPORTUNITATI - imbunatatirea sistemului legal si 

institutional in Romania 

- descentralizare in toate sectoarele de 

activitate 

- stabilitate politica interna 

- infiintarea agentiior de dezvoltare 

regionala si locala 

- politici de cooperare pe toate 

planurile cu un numar mare de tari 

- cresterea mobilitatii populatiei  

- existenta acordurilor financiare 

externe  

- transport feroviar 

- transport aerian 

- posibilitati multiple de accesare de 

fonduri externe 

- dezvoltarea unei legaturi puternice 
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intre Consiliul Judetean si consilii din 

mediul rural 

AMENINTARI - experienta limitata a consiliilor rurale 

- stabilirea centralizata a numarului de 

personal in conditiile suplimentarii 

responsabilitatilor activitatilor locale 

- interventie mare privind implicarea 

factorilor responsabili dar si a 

comunitatii in programe de dezvoltare 

- fluctuatia functionarilor publici 

- dificultatea realizarii unei strategii 

care sa reziste schimbarilor politice 

- schimbari legislative prea frecvente 

- lipsa sistemelor de informare a 

cetatenilor in toate domeniile 

- mentalitatea nefavorabila a construirii 

si a lucrului in parteneriat intre 

autoritatile publice localesi mediul de 

afaceri 

- fonduri reduse pentru investitii si 

neprioritizarea acestora datorita lipsei 

strategiilor 

- costuri mari ale reabilitarii 

infrastructurii rutiere 
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6. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI VLADESTI 

 

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 avut 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 : 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 ; 

- buna administrare : reactia eficienta si efectiva la problemele 

comunitatii prin responsabilizarea autoritatilor locale si 

parteneriatul cu societatea civila. 

Obiectivele strategiei de dezvoltare durabila : 

- sa directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a 

crea mai multe locuri de munca ; 

- sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili 

prioritatile comunitatii, strategia si actiunile sale ; 
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- sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor 

financiare si de investitii ; 

- 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 caracteristici ale strategiei sunt : imagini asupra viitorului, 

 creativitate, flexibilitate, activitate, create pentru actiune, orientate spre 

schimbare, orientate spre castig viabil. 

Straregia de dezvoltare locala se adreseaza comunitatii locale si a fost 

aprobata prin Hotararea nr. 56/30.11.2006 si completata cu Hotararile nr. 

20/19.04.2007, 35/29.04.2008, si nr. 15/25.08.2008 ale Consiliului Local 

Vladesti. 

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Vladesti 

constau in : 

- dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei ; 

- protectia mediului ; 

- intarirea coeziuni sociale si reducerea saraciei ; 

- 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 imagini 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 ; 
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- 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 Vladesti, 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 traduice 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 si facilitati de atragere a firmelor private 

prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, 

facilitati fiscale. 

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, planificare 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 ; 
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-  twining rural (retea/network) in scopul schimbului de informatii 

intre localitati cu privire la utilizarea celor mai bune practici (in 

mamagementul rural sau managementul de proiect) ; 

- realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-

privat ; 

- realizarea acelor programme si proiecte pe care sectorul privat nu 

le poate realiza ; 

- integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un 

efect sinergetic 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 ; 

- 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 ; 

- interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu 

servesc unei nevoi locale ; 
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- 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 locuinte, locuri de 

munca si la 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. 

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

planului de urbanism general, conform Agendei Habitat de la Instambul 1996 

sunt : 

- planificarea unei intregi zone de locuit va fi integrata astfel incat  

sa cuprinda cladiri de locuit, cladiri cu destinatie comerciala, 

parcuri, scoli si infrastructura edilitara necesara pentru nevoile 

zilnice ale locuitorilor ; 

- zona de locuit va contine o diversitate de cladiri ; 
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- in situatia in care in zona sunt cladiri istorice (din patrimoniul 

national cultural), acestea vor fi rehabilitate (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 ; 

- zona va contine spatii deschise in forma de scuar, spatii de 

verdeata sau parcuri ; 

- spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta 

prezenta locuitorilor si pentru a intarii 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 sit-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. 
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OBIECTIVE GENERALE 

 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei 

Vladesti sunt : 

- 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, gaze, cai de transport, 

telefonie) ; 

- reabilitarea si modernizarea scolilor conform standardelor 

europene; 

- luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii 

dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de ocupare prin crearea 

de noi oportunitati investitionale.  

             Asigurarea conditiilor pentru pastrarea traditiilor locale ; 

- respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna 

conform planului de urbanism general, ca instrument de 

planificare spatiala. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 

Agricultura si dezvoltare rurala : 

- varietatea activitatilor in domeniile pomicole, agricole si 

zootehnice generatoare de venit la bugetul local ; 
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- sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei 

pentru a beneficia de oportunitatile care decurg din aceasta ; 

- infiintare de ferme pomicole si puncte de colectare si desfacere a 

fructelor rezultate din activitate ; 

- realizarea unei piete de desfacere si a unui targ comunal. 

         Infrastructura : 

- modernizarea si extinderea centrului civic al comunei ; 

- conservarea si intretinerea mediului natural ; 

- reabilitarea si modernizarea infrastructurii pentru crearea 

conditiilor de dezvoltare a turismului si asigurarea facilitatilor de 

urbanism pentru toti locuitorii comunei. 

Transport : 

- modernizarea sistemului rutier : asfaltare drum comunal DC 168 

Vladesti – Trundin pe o lungime de 1,5 km, asfaltare drum 

comunal Priporu pe o lungime de 2 km, asfaltare drum comunal 

Vladesti – Priporu (Trusculesti - Dosu) pe o lungime de 3 km, 

asfaltare drum vicinal Tantulesti pe o lungime de 1,6 km si 

reabilitarea si realizarea de podete la traversarea vailor ; 

- realizarea de alei pietonale pe o lungime de 4 km ; 

- realizarea proiectului “Punte pietonala peste raul Olanesti”. 

Utilitati: 

- extinderea retelei de alimentare cu apa pe o lungime de 2 km; 

- realizarea retelei de canalizare, retea de colectare cu o lungime de 

17 km si a statiei de epurare mecano-biologica ; 

- extinderea retelei de iluminat public in satele apartinatoare : 

Pleasa, Fundatura, Trundin, Priporu (catunul Catelesti); 

- dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta ; 
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- lucrari de cadastru imobiliar intravilan, extravilan si realizarea 

Planului Urbanistic General ; 

- lucrari de reabilitare si extindere a retelei de iluminat public in 

satele apartinatoare. 

        Sanatate : 

- imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta medicala : 

construirea unui dinspensar modern prevazut si cu un punct 

farmaceutic ; 

- dezvoltarea infrastructurii de sanatate ; 

- 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. 

         Mediu : 

- realizarea statiei de epurare si tratare a apelor reziduale ; 

- imbunatatirea calitatii managementului deseurilor ; 

- realizarea a doua puncte de colectare selectiva a deseurilor si 

educarea populatiei din comuna pentru a constientiza importanta 

acestei masuri ; 

- salubrizarea periodica a albiilor raurilor si a paraurilor din 

comuna, a domeniului public si constientizarea populatiei asupra 

consecintelor depozitarii necontrolate a deseurilor; 

- informarea locuitorilor comunei asupra consecintelor produse de 

devastarea apelor uzate in locuri neamenajate ; 

- preintimpinarea consecintelor negative ale anumitor actiuni ale 

locuitorilor comunei asupra mediului pentru conservarea calitatii 

acestuia ; 

- folosirea cu masura a resurselor de apa ; 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 208 - 
 

- stabilizarea terenului in zona alunecarilor existente ; 

- prevenirea alunecarilor de teren prin impadurirea terenurilor 

neproductive ; 

- realizarea unui parc cu dotari de agrement ; 

- curatarea fantanilor publice si modernizarea lor. 

         Economie : 

- stimularea persoanelor care nu sunt incadrate in activitate prin 

crearea unor programme de ocupare a posturilor in comuna ; 

- incurajarea dezvoltarii unitatilor industriale durabile cu activitati 

nepoluate sau care sa nu deterioreze mediul; 

-  stimularea dezvoltarii economice in vederea atragerii de venituri 

la bugetul local. 

Comert si servicii: 

- marirea numarului de intreprinderi mici si mijlocii pentru a oferi 

populatiei zonei o gama cat mai larga de servicii; 

- realizarea unui minimarket in centrul comunei ; 

Mediul de afaceri: 

- sprijinirea intreprinzatorilor locali pentru dezvoltarea serviciilor 

si activitatilor productive din comuna. 

         Turism si sport: 

- sustinerea activitatilor locale prin masuri eficiente de marketing; 

- reabilitarea si conservarea capitalului turistic; 

- pregatirea resurselor umane; 

- realizarea unui complex de agrement: bazin de apa, plaja, zona 

destinata recreerii; 

- realizarea unui complex sportive, amenajarea unui teren de sport 

cu o suprafata de 900 mp si a unui teren de tennis de camp; 
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- refacerea Troitei si a Monumentului Eroilor din centrul civic al 

localitatii ; 

- realizarea unei pensiuni pentru turisti. 

         Educatie si cultura : 

Invatamant : 

- reabilitarea si modernizarea scolilor : modernizarea scolii cu 

clasele I-VIII din Vladesti (termosisteme, centrala termica, grup 

social, cabinete de specialitate) ; 

- dotarea scolii cu un microbuz pentru transportul elevilor din 

satele apartinatoare; 

- construirea unei gradinite pentru cca 100 de copii; 

- reabilitare camin cultural (termosistem, grup social, acoperis) si a 

bibliotecii comunale ; 

- accesul liber la sistemul educational perfermant, flexibil si 

adaptat conditiilor din mediul rural ; 

- sprijinirea permanenta a calitatii procesului de invatamant ; 

- realizarea unei tabere olimpice pentru copii superdotati in scoala 

din Fundatura care actualmente nu functioneaza ; 

- crearea unui mediu favorabil populatiei care doreste sa se 

perfectioneze ; 

- crearea unei baze materiale capabile sa satisfaca nevoile legate de 

actul educational ; 

- indrumarea scolilor pentru formarea profesionala. 

Cultura: 

- amenajarea unui spatiu pentru expozitii de ceramica; 

- impartasirea obiceiurilor si traditiilor generatiilor viitoare prin 

realizarea unui atelier de ceramica ; 
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- amenajarea unei sali de expozitie pentru pictura si sculptura si 

promovarea artistilor locali. 

         Resurse umane :  

Populatia : 

- crearea de conditii familiilor tinere care doresc sa locuiasca in 

comuna; 

- aplicarea unui management corespunzator administrarii fortei de 

munca ; 

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. 

          Servicii sociale : 

- construirea unei crese ; 

- crearea unui spatiu de joaca pentru copii. 

         Alte propuneri: 

- realizarea lucrarilor de cadastru imobiliar intravilan, extravilan; 

- modernizarea dotarilor locale pentru interventii in caz de situatii 

de urgenta ; 

- completarea dotarilor pentru administratia locala; 

- realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare ; 

- modernizarea centrului civic. 
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Planul Local de Actiune pentru Mediu 

 

Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de 

Dezvoltare Durabila a comunei Vladesti, reprezinta un pachet de masuri si 

proiecte necesare schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii 

specifici societatii moderne, astfel ca durabilitatea sa devina punctul forte al 

acesteia.  

Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si 

tehnologie au fost analizate in cadrul procesului de analiza – diagnostic din 

cadrul strategiei de dezvoltare, iar tintele – obiective strategice au fost creonate, 

fixandu-se cateva repere ca referinta pentru dezvoltarile ulterioare. 

“Planul Local de Actiune ”, prezinta pricipalele masuri si proiecte 

necesare fazei de planificare si implementare a dezvoltarii durabile astfel : in 

procesul de dezvoltare sa poata fi evaluat continuu complexitatea factorilor 

SEMT (social – economic – mediu - tehnologic), prin indicatorii de dezvoltare 

durabila (dimensiuni de durabilitati) selectionati ca relevanti pentru comuna 

Vladesti.Utilitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea 

actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in 

Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei. 

Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primaria comunei Vladesti, 

ca autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la 

toate nivelele de decizie si executie, aceasta presupune atragerea si furnizarea de 

resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor 

mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ 

de alocare a responsabilitatilor. 
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Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor care vor aparea in viitor 

depinde in mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei 

publice locale. 

Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care 

administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii 

functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei.  

In acest sens o principala preocupare a primariei Comunei Vladesti a fost 

de armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunei a demarat un 

amplu proces de consultare a opiniei cetatenilor, cu privire la obiectivele 

strategice din perioada 2008 – 2013. 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei 

Vladesti sunt : 

- asigurarea accesului neingradit la infrastructura(apa, distributie 

gaze si canalizare) a tuturor locuitorilor si al consumatorilor 

economici din comuna ; 

- reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si 

standardele europene a scolilor ; 

- optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, 

telecomunicatii si energie ; 

- protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele 

de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le 

atinga in totalitate ; 

- garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in 

zootehnie si agricultura ; 

- combaterea extinderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de 

noi oportunitati investitionale. 
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Planul Local de Actiune pentru Mediu(PLAM) a judetului Valcea 

cuprinde unele probleme de mediu legate de comuna Vladesti si prevede 

obiective si actiuni pentru solutionarea acestora, iar PUG comunei Vladesti 

include prevederi pentru solutionarea problemelor de mediu indentificate in 

PLAM cat si pentru solutionarea altor probleme de mediu din zona. 

 

Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor in Judetul Valcea 

 

Actualmente comuna Vladesti este lipsita de un sistem propriu de stocare, 

preluare si distrugere a resturilor menajere, serviciul public de salubrizare al 

comunei Vladesti fiind concesionat de catre SC Urban SA Ramnicu Valcea. 

In scopul imbunatatirii substantiale a calitatii mediuluiu si aplicarii 

normelor europene in acest domeniu, pentru solitionarea colectarii centralizate a 

deseurilor, in PLAM – ul judetului a fost propus pentru finantare prin Programul 

Phare 2005 – Coeziunea economica si sociala – Schema de Granduri pentru 

Sectorul Public in vederea Pregatirii de Proiecte in domeniul Protectiei Mediului 

“Sistem integrat de colectare a deseurilor si depozitare temporara in comuna 

Daesti”, (localitati arondate: orasele Baile Olanesti, Calimanesti si Ocnele Mari 

si comunele Berislavesti, Budesti, Bujoreni, Daesti, Golesti, Muereasca, 

Pausesti, Maglasi, Runcu, Salutrucel si Vladesti).  

 

Situatia economica si sociala 

 

Comuna Vladesti se confrunta cu probleme specifice de mediu,  

infrastructura si cu un numar de dificultati structurale pentru a face fata economiei 

de tranzitie. Capacitatea redusa de atragere a investitiilor straine directe si 

dezvoltarea intarziata a sectoarelor IMM – urilor si serviciilor si distributia lor 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 214 - 
 

neuniforma pe teritoriul comunei, au contribuit la adancirea discrepantelor satelor 

constituente fata de satele Vladesti si Priporu, urbanizate si modernizate si fata de 

orasele judetului Valcea. 

Dezvoltarea economica este concentrata in cele doua sate unde este se 

regaseste cca 90% din populatie. Lipsa activitatilor industriale si nivelul scazut de 

dezvoltare al sectorului serviciilor din satele constituente indica existenta unui 

potential inca nexploatat. 

 

Dezvoltarea zonei 

 

Prin Strategia de Dezvoltare Locala este vizata si dezvoltarea economiei 

rurale prin diversificarea activitatilor industriale nepoluate si de servicii, sprijin 

pentru crearea si dezvoltarea micro-intreprinderilor, incurajarea activitatilor 

turistice. De asemenea mai este vizata imbunatatirea calitatii vietii din mediul rural 

prin dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatie, renovarea si dezvoltarea 

satelor, conservarea patrimoniului rural, pregatirea profesionala, imbunatatirea 

componentelor de management si implementare a strategiilor locale de dezvoltare, 

cresterea competitivitatii unitatilor industriale si agricole, adaptarea ofertei la 

cerintele pietei, imbunatatirea infrastructurii rutiere prin modernizarea drumurilor 

si realizarea de poduri si podete precum si reabilitarea celor existente. 

Dezvoltarea economica durabila a localitatii este asigurata si prin 

vecinatatea cu Municipiul Ramnicu Valcea – resedinta de judet, si cu Orasul Baile 

Olanesti – zona turistica si de tratament balneo-climateric. 
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7. PROIECTIA FINANCIARA 

 

 

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.  
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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.  

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. 
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7. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2009-2013 

 

DOMENIUL 
(infrastructura/turism/ 

mediu/agricultura/invatamant/ 
social etc.) 

SCURTA PREZENTARE STUDIU DE 
FEZABILITATE 

COST 
ESTIMATIV 

INFRASTRUCTURA  IMBUNATATIREA DRUMURILOR LOCALE 

-D.C.168 Vladesti-Trundin     l=1,400km 
-Drum vicinal Vladesti-Priporu-via peste raul 
Olanesti l=3 km. 
-D.C. Vladesti-Priporu-Pleasa l=2,873 km. 
-D.Vicinal Tintulesti-l=0,670km. 
-D.C.Vladesti-Priporu/via Statia de Pompe    

l=1,684 km 

- DC.Vladesti-Trundin, L=4 km 

DA 2 725 400 euro 

INFRASTRUCTURA MODERNIZARE, ASFALTARE DRUM 

LEGATURA INTRE COMUNELE VLADESTI-

BUJORENI L=14 KM 

NU 2 800 000 euro 
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INFRASTRUCTURA MODERNIZARE, ASFALTARE DRUMURI 

SATESTI 

- DRUMURI SATESTI(VICINALE)EXISTENTE 

IN INVENTARUL BUNURILOR DIN 

DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI 

VLADESTI 

NU 800 000 euro 

INFRASTRUCTURA EXTINDEREA SI IMBUNATATIREA 

RETELEI PUBLICE DE APA 

-pe drum vicinal Vladesti-Priporu/via peste raul 
Olanesti   l=150 ml 
-pe drum vicinal Vladesti-Tantulesti  l=530 ml 
-infiintare alimentare cu apa sat Fundatura, put 
captare si rezervor inmagazinare   l=2,5 km. 
-extindere alimentare cu apa Vladesti(punctul « La 

Gratar l=600 ml) 

DA 145 200 euro 

INFRASTRUCTURA EXTINDEREA RETELEI PUBLICE APA 
UZATA 
-pe drum vicinal Vladesti-Priporu/via peste raul 

NU 455 200 euro 
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Olanesti   l=2060 ml 
- pe drum vicinal Vladesti-Tantulesti  l=530 ml 
-infiintare canalizare si epurare ape menajere 
l=2,5 km 
-extindere canalizare Vladesti(punctul « La Gratar 

l=600 ml) 

SOCIAL INFINTARE CRESA 
-constructie si dotari cresa Sc=1000mp 

DA 300 000 euro 

SOCIAL MODERNIZARE SI RENOVARE CAMIN 

CULTURAL 

NU 100 000 euro 

INFRASTRUCTURA ALEI PIETONALE, MODERNIZARE SI 

REABILITARE SANTURI SI TROTUARE, PE 

D.N.64 

DA 800 000 euro 

SOCIAL INFIINTARE GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL 

NU 300 000 euro 

SOCIAL AMENAJAREA SI DOTAREA CENTRE DE NU 5 000 euro 
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JOACA SI RECREERE  PENTRU COPIII 

COMUNEI 

SOCIAL INFIINTARE DISPENSAR SI FARMACIE NU 500 000 euro 

SOCIAL 

CULTURAL 

TEREN FOTBAL, RUGBI, ATLETISM tip 1 
SPATIU PENTRU EXPUNERE CERAMICA 
TRADITIONALA 
 -dotari spatiu expunere ceramica Sa=250mp 
 

NU 

DA 

30 000 euro 

100 000 euro 

TURISM ORGANIZARE DE FESTIVALURI DE 

FOLCLOR CU SPECIFIC LOCAL 

NU 50 000 euro 

SOCIAL IMBUNATATIREA CALITATII SI EFICIENTEI 

FURNIZARII SERVICIILOR PUBLICE LA 

NIVELUL COMUNEI VLADESTI 

NU 50 000 euro 

INFRASTRUCTURA PUNTE PIETONALA PESTE RAUL 

OLANESTI 

DA 40 000 euro 
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TURISM AMENAJARE BAZA AGREMENT COMUNA 

VLADESTI 

NU 300 000 euro 

INFRASTRUCTURA EXTINDEREA RETELELOR ELECTRICE IN 

COMUNA VLADESTI 

NU 1 000 000 euro 
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FISA PROIECTELOR 

 

Numar proiect: 1 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD – VEST  

2. Titlul proiectului IMBUNATATIREA DRUMURILOR LOCALE 

-D.C.168 Vladesti-Trundin     l=1,400km 
-Drum vicinal Vladesti-Priporu-via peste raul 
Olanesti l=3 km. 
-D.C. Vladesti-Priporu-Pleasa l=2,873 km. 
-D.Vicinal Tintulesti-l=0,670km. 
-D.C.Vladesti-Priporu/via Statia de Pompe    

l=1,684 km 

- DC.Vladesti-Trundin, L=4 km 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1 – 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Vladesti; 

- participantii la traficul rutier care tranziteaza 

comuna; 

- potentialii investitori; 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de 

contact ale 
LOCALITATE:        

JUDET:                   

VLADESTI 

VALCEA 
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beneficiarului 

proiectului 

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, 

turistilor si consumatorilor economici la 

infrastructura de baza. 

Imbunatatirea drumurilor locale va 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 
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teritoriale echilibrate. 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: DA 

PT: NU 

Executie: NU 
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IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 2 725 400 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 

 

Numar proiect: 2 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD – VEST 

2. Titlul proiectului MODERNIZARE, ASFALTARE DRUM 
LEGATURA INTRE COMUNELE 
VLADESTI-BUJORENI L=14 KM. 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1 – 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii  comunei Vladesti 

- agentii economici din zona 

- turistii care vor vizita comuna 

- potentialii investitori 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 
- CONSILIUL LOCAL 
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proiectului 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, 

turistilor si consumatorilor economici la 

infrastructura de baza. 

Imbunatatirea drumurilor locale va 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.  

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. 
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3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 2 800 000 euro, 

din care: 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 
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- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 

 

 

Numar proiect: 3 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD – VEST  

2. Titlul proiectului MODERNIZARE, ASFALTARE DRUMURI 

SATESTI 

- DRUMURI 

SATESTI(VICINALE)EXISTENTE IN 

INVENTARUL BUNURILOR DIN 

DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI 

VLADESTI 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

4. Localizarea 

proiectului 

JUDETUL:        VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1 – 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Vladesti; 

- participantii la traficul rutier care tranziteaza 

comuna; 

- potentialii investitori; 

7. Institutia responsabila - CONSILIUL LOCAL 
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cu implementarea 

proiectului 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, 

turistilor si consumatorilor economici la 

infrastructura de baza. 

Imbunatatirea drumurilor locale va 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.  

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  
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impact direct asupra dezvoltarii economice 

teritoriale echilibrate. 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 
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IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 800 000 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 

 

Numar proiect: 4 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD VEST 

2. Titlul proiectului EXTINDEREA SI IMBUNATATIREA 

RETELEI PUBLICE DE APA 

-pe drum vicinal Vladesti-Priporu/via peste raul 
Olanesti   l=150 ml 
-pe drum vicinal Vladesti-Tantulesti  l=530 ml 
-infiintare alimentare cu apa sat Fundatura, put 
captare si rezervor inmagazinare   l=2,5 km. 
-extindere alimentare cu apa Vladesti(punctul 
« La Gratar l=600 ml) 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 
INFRASTRUCTURA – ALIMENTARE APA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1 – 4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii  comunei Vladesti 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 232 - 
 

- agentii economici din zona 

- turistii care vor vizita comuna 

- potentialii investitori 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

 

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului  Acoperirea necesarului si satisfacerea 

cerintelor de apa ale populatiei; 

 Utilizarea eficienta a resurselor de apa; 

 Asigurarea serviciilor de apa la tarife 

accesibile; 

 Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei 

potabile in toata comuna. 

2. Rezultatele obtinute  imbunatatirea conditiilor de viata  a 

populatiei comunei; 

 reducerea poluarii; 

 reducerea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 

 atragerea de investitori; 
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 dezvoltarea de locuri de munca; 

 reducerea riscului inundatilor asupra 

suprafetelor agricole si localitatilor; 

 diminuarea riscurilor provocate de catre 

seceta prin crearea si utilizarea sistemului 

de irigatii;  

 diminuarea fenomenelor de eroziune si 

degradare a terenurilor. 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

 

 

Idee :DA 

SF: DA 

PT: NU 
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elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

Executie: NU 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 145 200 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 

 

Numar proiect: 5 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

 

1. Regiunea REGIUNEA SUD VEST  

2. Titlul proiectului EXTINDEREA RETELEI PUBLICE APA 
UZATA 
-pe drum vicinal Vladesti-Priporu/via peste raul 
Olanesti   l=2060 ml 
- pe drum vicinal Vladesti-Tantulesti  l=530 ml 
-infiintare canalizare si epurare ape menajere 
l=2,5 km 
-extindere canalizare Vladesti(punctul « La 
Gratar l=600 ml) 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

INFRASTRUCTURA – CANALIZARE  
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4. Localizarea proiectului JUDETUL:       VALCEA  

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii  comunei Vladesti 

- agentii economici din zona 

- turistii care vor vizita comuna 

- potentialii investitori 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. 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. 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 
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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; 

 dezvoltarea de locuri de munca. 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 
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implementarea proiectului in comuna lor. 

 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 455 200 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 
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Numar proiect: 6 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului INFIINTARE CRESA 
-constructie si dotari cresa Sc=1000mp 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

SERVICII PUBLICE - INVATAMANT  

4. Localizarea proiectului JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - viitorii si actualii prescolari din comuna 

Vladesti; 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului     Regenerarea mediului rural si a valorilor 

acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a 

invata in conditii moderne. 

2. Rezultatele obtinute  Crearea numarului de locuri necesar  
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prescolarii comunei; 

 Asigurarea calitatii procesului de invatamant 

preuniversitar; 

 Cresterea si dezvoltarea prescolarilor intru 

mediu sigur si modern; 

 Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor 

comunei; 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

 

 

Idee :DA 

SF: DA 

PT: NU 

Executie: NU 
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in anexa documentatia. 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 300 000 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 

 

Numar proiect: 7 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului MODERNIZARE SI RENOVARE CAMIN 

CULTURAL 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Vladesti; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 
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- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - starea improprie a caminului cultural din 

comuna; 

- 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 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

Pregatirea si depunerea cererii de finantare 

Contractarea proiectului 
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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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 100 000 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 
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Numar proiect: 8 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului ALEI PIETONALE, MODERNIZARE SI 
REABILITARE SANTURI SI TROTUARE, PE 
D.N.64 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Vladesti; 

- 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:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului  Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri 

locale; 
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 Evitarea circulatiei pietonilor pe drumul 

judetean 

2. Rezultatele obtinute  fluidizarea circulatiei; 

 siguranta pietonilor; 

 stabilizarea zonei; 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: DA 

PT: NU 

Executie: NU 
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IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 800 000 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 

 

Numar proiect: 9 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului INFIINTARE GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

SERVICII PUBLICE - INVATAMANT  

4. Localizarea proiectului JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - viitorii si actualii prescolari din comuna 

VLADESTI; 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 
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8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului     Regenerarea mediului rural si a valorilor 

acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a 

invata in conditii moderne. 

2. Rezultatele obtinute  Crearea numarului de locuri necesar  

prescolarii comunei; 

 Asigurarea calitatii procesului de invatamant 

preuniversitar; 

 Cresterea si dezvoltarea prescolarilor intru 

mediu sigur si modern; 

 Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor 

comunei; 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
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nevoi indentificate in 

Regiune/Localitate 

Dezvoltare Locala pe perioada 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 300 000 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 
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Numar proiect: 10 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului AMENAJAREA SI DOTAREA CENTRE DE 

JOACA SI RECREERE  PENTRU COPIII 

COMUNEI 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

INFRASTRUCTURA SOCIALA 

4. Localizarea 

proiectului 

JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - copiii comunei Vladesti; 

 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Prin amenajarea si dotarea centre de joaca 

destinat celor mici, se urmareste crearea unui 

spatiu prietenos, familiar, dorit si iubit, care 
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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 

Realizarea 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 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2009-2013.  
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indentificate in 

Regiune/Localitate 

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 5 000 euro, din 

care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 
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Numar proiect: 11 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului INFIINTARE DISPENSAR SI FARMACIE 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Vladesti; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 

- institutiile publice; 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

- MINISTERUL SANATATII PUBLICE 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - cetatenii sa beneficieze de asistenta medicala 

in conformitate cu standardele europene; 

2. Rezultatele obtinute  crearea conditiilor necesare atingerii  
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standardelor ridicate de sanatate;  

 obtinerea rezultatelor dorite de catre medicii 

din comuna prin rapiditate in interventia 

asupra pacientilor; 

 imbunatatirea conditiilor de viata  a 

populatiei comunei; 

 revigorarea mediului sanitar ; 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 
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in anexa documentatia. 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 500 000 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 

 
Numar proiect: 12 

 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului TEREN FOTBAL, RUGBI, ATLETISM tip 1 
 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Vladesti; 

- potentialii investitori; 

- agentii economici; 
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7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - in comuna nu exista o baza sportiva conform 

strandardelor europene 

2. Rezultatele obtinute  regenerarea mediului rural si a valorilor 

acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a 

invata in conditii moderne si asigurarea 

conditiilor de recreere;  

 cresterea activitatilor sportive in randul 

tinerilor; 

 dezvoltarea activitatilor sportive si 

competitionale; 

 asigurarea sigurantei si protectiei celor cale 

folosesc si viziteaza baza sportiva 

 atragerea de investitori; 

 crearea de locuri de munca. 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 
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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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 
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IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 30 000 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 

 
Numar proiect: 13 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului SPATIU PENTRU EXPUNERE CERAMICA 
TRADITIONALA 
 -dotari spatiu expunere ceramica Sa=250mp 
 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

TURISM 

4. Localizarea 

proiectului 

JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Vladesti; 

- potentialii investitori; 

- potentialii turisti; 

7. Institutia responsabila - CONSILIUL LOCAL 
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cu implementarea 

proiectului 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Obiectivul investitiei se constituie in 

contextul general urban al comunei, ca 

intentie de dezvoltare a potentialului turistic, 

social si de agrement al zonei, in scopul 

revitalizarii acesteia.  

2. Rezultatele obtinute  Modernizarea centrului civic; 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 
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III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: DA 

PT: NU 

Executie: NU 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de    

100 000 euro , din 

care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 
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Numar proiect: 14 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului ORGANIZARE DE FESTIVALURI DE 
FOLCLOR CU SPECIFIC LOCAL 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

TURISM 

4. Localizarea 

proiectului 

JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Vladesti; 

- potentialii investitori; 

- potentialii turisti; 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Obiectivul investitiei se constituie in 

contextul general urban al comunei, ca 

intentie de dezvoltare a potentialului turistic, 

social si de agrement al zonei, in scopul 

revitalizarii acesteia.  

2. Rezultatele obtinute  Modernizarea centrului civic; 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 
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elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

Executie: NU 

 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de    

50 000 euro , din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 

 

Numar proiect: 15 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului IMBUNATATIREA CALITATII SI EFICIENTEI 

FURNIZARII SERVICIILOR PUBLICE LA 

NIVELUL COMUNEI VLADESTI 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

INFRASTRUCTURA SOCIALA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 
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6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Vladesti; 

- agentii economici din zona; 

- potentialii investitori; 

- vecinii comunei Vladesti; 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. 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 
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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; 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Elaborarea proiectului  

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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 
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III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 50 000 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 

 

 

Numar proiect: 16 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului PUNTE PIETONALA PESTE RAUL 

OLANESTI 
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3. Domeniul acoperit de 

proiect 

INFRASTRUCTURA 

4. Localizarea 

proiectului 

JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  - 1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei Vladesti; 

- participantii la traficul rutier care tranziteaza 

comuna; 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

- CONSILIUL JUDETEAN 

( dupa caz) 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului Prin realizarea acestui proiect se urmareste: 

- tranzitul intre localitati sa se faca mai 

rapid; 

- asigura o absorbtie a traficului de tranzit 

pe rutele din zona, fiind proiectat sa 

satisfaca fluiditatea traficului. 

2. Rezultatele obtinute - construirea si reabilitarea de poduri si podete in 

comuna; 

- realizarea acestui obiectiv de investitii va avea 
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efectele pozitive in turism, comert si social. 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea studiului de fezabilitate 

Elaborarea proiectului tehnic 

Aprobarea inceperii proiectului 

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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF:DA 

PT: NU 

Executie: NU 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 40 000 euro, 

din care: 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 
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- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 

 

 

 

Numar proiect: 17 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului AMENAJARE BAZA AGREMENT COMUNA 

VLADESTI 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

INFRASTRUCTURA – TURISM   

4. Localizarea proiectului JUDETUL:       VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii comunei VLADESTI; 

- potentialii turisti; 

- agentii economici; 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 
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8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului - in comuna nu exista o baza de agrement 

conform strandardelor europene 

2. Rezultatele obtinute  regenerarea mediului rural si a valorilor 

acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a 

invata in conditii moderne si asigurarea 

conditiilor de recreere;  

 asigurarea sigurantei si protectiei celor cale 

folosesc si viziteaza baza de agrement 

 atragerea de investitori; 

 crearea de locuri de munca. 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 

Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 

Dezvoltare Locala pe perioada 2009-2013.  
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Regiune/Localitate Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 

 

 

 

III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de 300 000 euro, 

din care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 
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Numar proiect: 18 

 

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Regiunea REGIUNEA SUD-VEST  

2. Titlul proiectului EXTINDEREA RETELELOR ELECTRICE IN 

COMUNA VLADESTI 

3. Domeniul acoperit de 

proiect 

INFRASTRUCTURA – ENERGIE 

ELECTRICA 

4. Localizarea proiectului JUDETUL:        VALCEA 

LOCALITATEA:   VLADESTI 

5. Durata proiectului  1-4 ANI 

6. Grupurile/Zonele tinta - locuitorii  comunei Vladesti 

- agentii economici din zona 

- turistii care vor vizita comuna 

- potentialii investitori 

7. Institutia responsabila 

cu implementarea 

proiectului 

- CONSILIUL LOCAL 

8. Coordonatele de 

contact ale 

beneficiarului 

proiectului 

LOCALITATE:        

JUDET:                   

COD POSTAL:        

TELEFON:          

FAX:                           

VLADESTI 

VALCEA 

247740 

0250-776.049 

0250-776.012 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

1. Obiectivele proiectului  Acoperirea necesarului si satisfacerea 

cerintelor de energe electrica; 

 Utilizarea eficienta a resurselor de energie; 

 Asigurarea serviciilor de energie electrica la 

tarife accesibile; 

2. Rezultatele obtinute  imbunatatirea conditiilor de viata  a 

populatiei comunei; 

 reducerea poluarii; 

 reducerea factorilor de risc pentru sanatatea 

populatiei; 

 atragerea de investitori; 

 dezvoltarea de locuri de munca; 

3. Principalele activitati 

din proiect 

Realizarea 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 2009-2013.  

Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu 

implementarea proiectului in comuna lor. 
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III. STADIUL PROIECTULUI 

1. Stadiul pregatirii 

proiectului (numai 

proiectele cu studiul de 

fezabilitate existent 

sau proiecte tehnice 

elaborate). Prezentati 

in anexa documentatia. 

 

 

Idee :DA 

SF: NU 

PT: NU 

Executie: NU 

 

 

IV. COSTUL PROIECTULUI SI PLANUL FINANCIAR 

1. Costul total al 

proiectului estimativ 

este de  

1 000 000 euro, din 

care: 

- fonduri europene 

nerambursabile 

- fonduri pentru 

cofinantare si sursa 

cofinantarii 

SURSE: 

Buget local 

Buget de stat 

Imprumuturi 

Fonduri europene 

Parteneriate 

Altele 
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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 2009 – 2013 a Comunei Vladesti. 

 

 

 

“Strategia de Dezvoltare Locala 2009-2013 – Localitatea Vladesti, Judetul 

Valcea”  

a fost realizata de catre: 
 

 
 

 S.C. CONSULTING EUROPEAN G&M S.R.L. 
                                     Bld. Dacia, Bl. E1, Sc 7, parter, Mioveni, Arges 
                                     Tel/Fax: 0348/566.282;  
                                     Tel:0348/566.110; 0722/697.912; 0372/764231; 
                                     www.ce-consultanta.ro;  
                                     e-mail:mci_consulting@yahoo.com 

            
 

 

 

       Director General, 

                                                                                 Ioana Maria Calin 
 
 

 



“Strategia de Dezvoltare Locala 2009 – 2013“ Localitatea Vladesti, Judetul VALCEA 
 

 

                                                                                                                                                    - 274 - 
 

BIBLIOGRAFIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-www.finantare.ro 
-www.cofinantare.ro 
-Planul National de Dezvoltare 2007-2013 
-Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013 
-Planul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 
-Planul National Strategic de Dezvoltare Rurala 
- Studii Vâlcene" (anii '80), Reviste de istorie, Manuale de istorie, Publicaţii 
Vâlcene, Muzee Vâlcene 
- "Inscripţii în cărbune" de Costea Marinoiu, Ed.Eminescu, 1985 
- ,,Istoria cărţii vîlcene", Costea Marinoiu, Ed.Scrisul românesc, Craiova, 1981 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 

2009-2013 

 

Comuna Vladesti, Judetul Valcea 

 


	coperta fata
	CUPRINS
	Strategia de dezvoltare locala a comunei Vladesti
	coperta spate

