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1. Actualitate – privire generală
1.1 Cadru natural
Judeţul Teleorman este situat în partea de sud a ţării, în zona centrală a Câmpiei Române, la intersecţia dintre
paralela 44oN şi meridianul 25oE, teritoriul său fiind încadrat de judeţele Argeş şi Dâmboviţa la nord, Giurgiu la est
şi Olt la vest. Extremitatea sudică a judeţului este delimitată de fluviul Dunărea, care constituie graniţa României
cu Bulgaria. Vecinătatea fluviului Dunărea reprezintă unul dintre atuurile judeţului, constituind un potenţial
vector de dezvoltare, prin oportunităţile de cooperare transfrontalieră cu Bulgaria.
Între limitele descrise mai sus, suprafaţa judeţului Teleorman este de 5.790 km2, încadrându-se între judeţele de
mărime mijlocie ale ţării şi situându-se pe locul 19 la nivel naţional1. În cadrul regiunii Sud-Muntenia, din care face
parte, judeţul Teleorman ocupă locul doi ca suprafaţă, după judeţul Argeş.
Fig. 1 Harta administrativă a României

Reţeaua hidrografică este formată din fluviul Dunărea şi afluenţii
principali din acest sector: Oltul, Călmăţuiul şi Vedea. Judeţul este
traversat de asemenea de râul Teleorman şi de pârâurile Burdea,
Câinelui, Tinoasa, Nanov şi Târnava.
Resursele de apă (exceptând Dunărea şi Oltul) sunt moderate sub
aspect cantitativ. Râul Vedea, alături de afluentul său, Teleorman,
drenează circa 80% din teritoriul judeţului2.

Sursa: www.art-zone.ro

Cu excepţia râului Teleorman, toate râurile din bazinul hidrografic al Vedei au fost transformate în salbe de iazuri,
în scopul reţinerii pentru perioada de vară a unor rezerve necesare irigaţiilor şi unităţilor agrozootehnice.
Numeroase astfel de iazuri se găsesc şi pe celelalte râuri (Călmăţui, Urlui, Glavacioc) pe tot cuprinsul judeţului
existând circa 170 iazuri, peste 50% din acestea fiind folosite pentru piscicultură şi irigaţii, altele având rol de
prevenire a inundaţiilor3. Cu toate acestea, judeţul Teleorman nu dispune de un sistem de irigaţii reabilitat, ceea
ce împiedică dezvoltarea agriculturii la un nivel avansat.
Relieful judeţului este definit de două trepte principale, câmpie şi luncă, respectiv Câmpia Munteniei de Vest4,
Lunca Dunării, şi Lunca Oltului, întregul teritoriu prezentând o uşoară înclinare către sud-est. Altitudinile cele mai
mari sunt de 170m, prezente în partea de Nord. Lunca Dunării este treapta cea mai joasă din relieful teritoriului,
altitudinea acesteia fiind de 24m la Turnu Măgurele şi 20m la confluenţa cu Vedea.
Clima este temperat-continentală, specifică pentru câmpia sudică, având un potenţial caloric ridicat, cu
amplitudini mari ale temperaturii aerului, cantităţi reduse de precipitaţii, cu regim adeseori torenţial, (în perioada
de vară) însoţite de perioade frecvente de secetă. Poziţia centrală a câmpiei face ca zona să aibă un climat de
tranziţie între partea estică - clima mai moderată - şi partea vestică, având climat continental.
Specificul reliefului şi gradul scăzut de diversitate imprimă judeţului un nivel limitat în ceea ce priveşte resursele
naturale. Resursele subsolului sunt constituite în principal din zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale în zona nordestică, în perimetrul Videle – Olteni – Poieni - Siliştea Nouă. Structurile de zăcăminte cele mai importante sunt
exploatate pe teritoriul localităţilor Videle, Blăjeşti, Siliştea, Moşteni, Baciu, Prejba, Sericu, Purani.

1

Sursa: PATJ 2004
Sursa: PATJ 2004
3
Ibidem
4
Denumită şi Câmpia Centrală sau a Teleormanului, subunitate a Câmpiei Argeşene
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Rocile utile sunt prezente sub forma argilelor comune (în zonele Alexandria, Gorgani-Zimnicea, Ciuperceni)
nisipuri şi pietrişuri (zăcăminte importante la Turnu Măgurele, Zimnicea, Plosca, Poroschia-Ţigăneşti, Scrioaştea şi
zone de perspectivă la Orbeasca, pe râul Vedea şi afluenţi în raza comunelor Cevenia, Mavrodin, Nanov). Există de
asemenea şi un zăcământ de lignit, care nu a fost însă explorat amănunţit5.
Un avantaj al reliefului este potenţialul solurilor, care prezintă un grad ridicat de fertilitate naturală, favorabil
dezvoltării de culturi agricole. Cele mai întâlnite soluri sunt cernoziomurile, solurile brun-roşcate şi solurile brune
de pădure, care se succed de la sud spre nord în ordinea de mai sus. Aceste soluri creează condiţii favorabile
pentru culturile cerealiere, precum şi pentru legume şi plante tehnice (culturile de rapiţă fiind prezente în special
în judeţ).
Fondul funciar, care reprezintă totalitatea terenurilor din judeţul Teleorman, are o suprafaţă totală de 578.978
hectare, iar suprafaţa agricolă măsura 499.175 hectare în anul 20086, pe parcursul perioadei analizate 2002-2008
înregistrând fluctuaţii pozitive şi negative.
Amprenta antropică accentuată la nivelul judeţului a dus la despăduriri masive şi la modificarea progresivă a
peisajului geografic natural. Aspectul iniţial al vegetaţiei nu s-a păstrat decât insular, iar evoluţia acesteia a fost
către pronunţarea caracterelor de stepă.
Cu toate că specificul cadrului natural al judeţului Teleorman este mai puţin expresiv, limitând posibilităţile de
dezvoltare a turismului, există câteva zone cu potenţial pentru organizarea unor zone de agrement: Lunca
Dunării, cu lacul Suhaia şi complexul lacustru din zona de confluenţă a râului Vedea cu Dunărea, pădurile de zăvoi
din Lunca Oltului, Vedei şi Teleormanului, precum şi pădurile de stejar din apropierea municipiului Roşiorii de
Vede (mai puţin afectate de procesul de despădurire de la nivelul întregului judeţ).
Din punct de vedere al seismicităţii, judeţul face parte din zona seismică de gradul 7, teritoriile oraşelor Zimnicea
şi Turnu Măgurele fiind cotate ca zone seismice de gradul 7 x/2, impunând măsuri corespunzătoare în realizarea
construcţiilor.

1.2 Marketing regional
Indiferent de obiectul oricărei analize, încadrarea într-un anumit context este crucială, atât pentru evitarea
erorilor de interpretare a datelor, cât şi pentru găsirea unor termeni de comparaţie care să permită o
fundamentare mai solidă a oricăror propuneri de dezvoltare. Încadrarea judeţului Teleorman în context regional
este aşadar necesară pentru realizarea unei analize cât mai concludente a situaţiei socio-economice actuale şi
constituie de asemenea un rol determinant în conturarea direcţiilor viitoare de dezvoltare, atât prin posibilitatea
identificării și folosirii drept reper a unor modele deja implementate cât şi prin posibilitatea sesizării unor
potenţiale colaborări interjudeţene, care se vor vedea sub forma unor noi beneficii pentru întreg judeţul.
Judeţul Teleorman face parte din regiunea Sud-Muntenia, o regiune pentru care principalul motor al creşterii
economice rămâne industria, care în 2008 genera 29% din PIB-ul regional şi ajungea la 13% din contribuţia zonei
la PIB-ul naţional. Structura economică a regiunii este dominată de industrie în cele trei judeţe din nord (Prahova,
Dămboviţa şi Argeş) şi de agricultură în cele patru judeţe din sud (Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa).
După anul 1989 economia regiunii a avut în general o evoluţie descendentă, cauzată de dezechilibrele moştenite,
de neconcordanţa dintre componentele reformei economice şi de utilizarea neraţională a resurselor, cu impact
negativ asupra productivităţii, eficienţei şi ratei de angajare.
Fenomenul de declin economic, generator al unor probleme sociale, precum reducerea gradului de ocupare a
forţei de muncă, persistenţa şomajului de lungă durată, accentuarea unor dezechilibre structurale, reducerea
5

Ibidem
Din lipsa datelor statistice aferente anului 2009 şi analizând evoluţia suprafeţei agricole în perioada 2006-2008, se poate
aprecia că suprafaţa agricolă în anul 2009 totaliza aproximativ 499.160 ha. Această estimare este efectuată pentru a putea
calcula procentual anumiţi indicatori, pe baza unor date disponibile şi furnizate de către instituţiile avizate pentru anul 2009.
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nivelului de trai şi deteriorarea calităţii vieţii, s-a atenuat pe parcursul ultimilor ani înregistrându-se în această
perioadă o evoluţie lentă dar pozitivă a economiei, având efecte benefice asupra mediului social.
Compexă şi diversificată, industria este reprezentată prin toate ramurile ei, ponderea semnificativă deţinând-o
industria chimică şi petrochimică (judeţele Prahova şi Argeş), industria construcţiilor de maşini, echipamente şi
mijloace de transport (judeţele Prahova, Argeş şi Dâmboviţa), industria textilă, a confecţiilor şi alimentară.
Eşecul dezvoltării industriale, aşa cum a fost proiectată în anii `70, a implicat restructurări şi a impus concedieri
masive, ceea ce a făcut ca şomajul să rămână în 2008 peste media naţională (6,8% faţă de media naţională de
5,8%7). A cincea parte din şomerii ţării sunt localizaţi în regiune, cu o pondere de 17,3% din totalul şomerilor,
fiind depăşită la acest capitol doar de Regiunea Nord-Est.
Amplasarea pe traseul unor importante coridoare de transport paneuropene (este vorba despre apartenenţa la
Coridorul VII transeuropean, şi de proximitatea Coridorului IX), precum şi profilul diversificat al industriei au
permis regiunii să atragă un volum important de investiţii străine.
Populaţia regiunii totalizează 3,342 milioane de locuitori, reprezentând 15,4% din populaţia ţării, având o
densitate de 97 de locuitori/km2, dintre care 41,4% dintre locuitori trăiesc în mediul urban, iar 58,6% în mediu
rural. În comparaţie cu judeţele din sud, judeţele din nordul regiunii concentrează un număr mai mare atât de
populaţie cât şi de centre urbane. Evoluţia structurii pe vârste a regiunii relevă apariţia unui proces lent dar
constant de îmbătrânire demografică, fenomen caracteristic tuturor judeţelor componente cât şi ţării, generat de
scaderea natalităţii.
În context regional, în ceea ce priveşte produsul intern brut, la nivelul anului 20078 judeţul Teleorman înregistra o
valoare de 4796,4 lei, reprezentând 9,04% din totalul PIB-ului regional. Acest indicator plasează judeţul
Teleorman pe locul 4 la nivelul regiunii Sud-Muntenia, depăşind judeţe precum Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, dar
situându-se mult sub cifrele înregistrate de Dâmboviţa, Argeş şi Prahova.
Judeţul Teleorman are tradiţie în practicarea agriculturii, susţinută de un sol propice activităţilor de profil; cu
toate acestea, practicarea la scară extinsă a agriculturii de subzistenţă, lipsa iniţiativelor de asociere şi
fragmentarea excesivă a terenurilor împiedică în prezent valorificarea optimă a potenţialului din agricultură.
Amplasarea geografică a judeţului aduce anumite particularităţi. Astfel, în timp ce apropierea de Bucureşti are
avantajul accesului la o infrastructură instituţională şi socială dezvoltată, pe termen lung aceasta determină
totodată accentuarea unor probleme demografice la nivelul judeţului, prin migraţia unui segment important al
populaţiei şi implicit al forţei de muncă în afara graniţelor judeţului Teleorman. Decalajul accentuat între
dezvoltarea socio-economică a celor două entităţi administrative – judeţul Teleorman şi municipiul Bucureşti –
are aşadar, sub anumite aspecte, valenţe negative pentru judeţ. Deplasarea forţei de muncă spre capitală nu
implică însă în toate cazurile schimbarea domiciliului. S-a observat că foarte mulţi dintre locuitorii oraşului se
deplasează zilnic către locul de muncă din Bucureşti, fără a părăsi însă definitiv localitatea (fenomen frecvent în
mod deosebit în municipiul Roșiori de Vede și orașul Videle)
Cooperarea intra-judeţeană şi cea regională reprezintă motoare importante pentru dezvoltarea durabilă a unui
judeţ. În această privinţă, judeţul Teleorman a avut iniţiative sub forma participării la diverse asociaţii de
cooperare şi colaborare, printre care Asociaţia „EuroTeleorman”, Asociaţia Municipiilor din România şi Asociaţia
„Euroregiunea Dunărea de Sud”, fondator al „Uniunii Naţionale a Consiliiilor Judeţene din România”.
În ceea ce priveşte colaborarea intra-judeţeană, în prezent se află în curs de implementare “Proiectul Strategic de
valorificare a potenţialului rural în Lunca Dunării 2009-2014”, elaborat de către Instituţia Prefectului – Judeţul
Teleorman şi Consiliul Judeţean Teleorman în cadrul Programului de management strategic finanţat de Uniunea
Europeană prin PHARE /2006/018 – 147.01.03.01.01 şi organizat de către Institutul Naţional de Administraţie;

7

Sursa: Anuarul Statistic Naţional, 2009, Institutul Naţional de Statistică
Cele mai recente date statistice disponibile în ceea ce priveşte produsul intern brut la nivel judeţean, regional şi naţional
sunt din anul 2007.
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acest proiect se încadrează în obiectivul strategic „Dezvoltarea integrată a zonelor rurale pentru creşterea
economică a acestora si descurajarea depopulării”, stipulat în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.9
Conştientizând faptul că potenţialul zonei dunărene din judeţul Teleorman nu este îndeajuns exploatat, acest
proiect are tocmai scopul de a dezvolta această zonă şi se desfăşoară în parteneriat cu autorităţile din 13 localităţi
de pe malul Dunării. Pornind de la analiza situaţiei actuale a zonei, proiectul urmăreşte atingerea a trei obiective
principale: creşterea nivelului de trai în Lunca Dunării comparativ cu anul 2007, creşterea competitivităţii locale
(investiţii, cifra de afaceri, populaţia ocupată) şi creşterea calităţii mediului cu 30% în 2013 faţă de 2007.
Stabilirea acestor obiective generale a avut ca argument principal faptul că potenţialul rural al Luncii Dunării
diferă de cel al întregului judeţ prin configuraţia naturală şi prin resursele conferite de fluviul Dunărea şi poate
contribui în mod complementar la dezvoltarea rurală teleormăneană. Efectele scontate includ creşterea
economică a beneficiarilor sprijiniţi financiar, în special în sectorul agricol, îmbunătăţirea infrastructurii sociale şi
încurajarea turismului local din Lunca Dunării; se urmăreşte de asemenea diversificarea activităţilor economice
din zonele rurale vizate, care să ducă la crearea de noi locuri de muncă, precum şi accesarea şi absorbţia de
fonduri europene nerambursabile.10 În acelaşi timp, “Proiectul Strategic de valorificare a potenţialului rural în
Lunca Dunării 2009-2014” îşi propune să implementeze măsuri menite să reducă implicaţiile crizei economice şi
efectele acesteia asupra mediului rural.
Asociaţia „EuroTeleorman”, constituită din reprezentanţi ai 87 de autorităţi ale administraţiei publice locale din
Teleorman, are drept scop promovarea şi reprezentarea concertată a intereselor comune ale autorităţilor locale
în raporturile cu administraţia publică centrală şi locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu autorităţi locale şi
regionale din alte ţări, precum şi cu instituţii şi organisme internaţionale. Printre obiectivele vizate de această
asociaţie se numără: realizarea de parteneriate şi înfrăţiri cu localităţi, provincii şi regiuni din alte ţări,
armonizarea intereselor autorităţilor publice locale în vederea dezvoltării socio-economice echilibrate şi durabile,
precum şi iniţierea şi dezvoltarea de proiecte de infrastructură, mediu, culturale etc.
Asociaţia „Euroregiunea Dunărea de Sud” cuprinde reprezentanţi ai autorităţilor din patru oraşe din Teleorman
(Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea) şi din trei oraşe din Bulgaria (Svishtov, Nicopole şi
Belene). Printre obiectivele acestei asociaţii se numără îmbunătăţirea colaborării între autorităţile locale de
frontieră, soluţionarea problemelor comune, precum şi desfăşurarea de activităţi transfrontaliere care să
furnizeze beneficii pentru toate părţile implicate.
Cu toate că statutul de membru al acestor asociaţii constituie un factor pozitiv în dezvoltarea unor parteneriate
diverse, nu au existat iniţiative numeroase în această privinţă. Atât similitudinile cât şi complementarităţile
interjudeţene din interiorul regiunii Sud-Muntenia pot fi exploatate în viitor în vederea creării de sinergii benefice
pentru toţi actorii implicaţi.
Sub aspectul forţei de muncă, judeţul Teleorman s-a confruntat de-a lungul timpului cu rate foarte crescute ale
şomajului. Astfel, chiar dacă rata şomajului a scăzut începând cu anul 2004, ajungând de la valoarea de 10,3% în
2003 la 8% în 2008, această valoare continuă să fie superioară atât mediei regionale - de 6,8% - cât şi celei
naţionale, de 5,8% (la nivelul datelor statistice din 200811). Mai mult, în anul 2008, Teleorman avea cel mai mare
număr de şomeri înregistraţi din regiunea Sud-Muntenia, cu toate că nu este judeţul cu populaţia cea mai
numeroasă. Numărul de şomeri din Teleorman reprezenta aproximativ 21% din totalul şomerilor înregistraţi în
regiune în anul 2008. Ca evoluţie lunară, rata şomajului a avut o tendinţă ascendentă în judeţ pe parcursul anului
2009, ajungând de la 8,1 % în decembrie 2008 la 11,9% în luna decembrie 2009. Aceste valori sunt, ca şi în
perioadele precedente, superioare celor înregistrate la nivel naţional (4,4% în decembrie 2008 şi respectiv 7,8% în
9

Sursa: „Proiect strategic Valorificarea potenţialului rural din Lunca Dunării 2009-2014”, Instituţia Prefectului – Consiliul
Judeţean Teleorman
10
Ibidem
11
Sursa: Anuarul statistic naţional 2009 şi Anuarul statistic judeţean Teleorman 2009
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decembrie 2009). În ceea ce priveşte valorile în decursul anului 2010, şomajul a ajuns la 9,2 % în lunile februarie şi
martie şi la 8,8% în luna aprilie. 12 Creşterea ratei şomajului din ultimii ani reflectă impactul crizei economice
actuale asupra judeţului; totodată, restructurările semnificative din sectorul industrial au dus la accentuarea
acestui fenomen. Fluctuaţiile importante ale valorilor şomajului din intervalul 2008-2009 reduc gradul de
predictibilitate al evoluţiei şomajului în viitor, cu atât mai mult cu cât consecinţele recesiunii economice nu sunt
cunoscute încă în integralitatea lor.
Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen care, dincolo de semnificaţiile sale demografice, are implicaţii adânci la
nivel economic. Pe lângă efectele produse asupra forţei de muncă, acest fenomen impune reorganizări la nivelul
infrastructurii regionale, care să reprezinte adaptări pentru o populaţie cu necesităţi aparte, aşa cum este cazul
persoanelor cu vârste ce depăşesc 65 din ani. Din acest punct de vedere, judeţul Teleorman se remarcă ocupând
primul loc ca pondere a populaţiei de 65 de ani şi peste această vârstă în cadrul regiunii Sud-Muntenia, în anul
2006. Astfel, acest indicator avea valoarea de 21,5% în 2006, depăşind toate celelalte valori înregistrate în
regiune.
Preocupările la nivelul judeţului pentru exploatarea potenţialului de colaborare transfrontalieră cu Bulgaria, s-au
intensificat în ultimii ani, o realizare majoră fiind cu inaugurarea punctului de trecere a frontierei cu bacul la Turnu
Măgurele în luna martie 2010.
În ceea ce priveşte punctul de trecere a frontierei cu bacul de la Turnu Măgurele – Nikopol, unul dintre marile
avantaje îl constituie faptul că scurtează distanţa rutieră dintre Peninsula Balcanică şi Europa Centrală cu circa 300
km.13 Obiectivul fundamental este acela al dezvoltării cooperării transfrontaliere dintre România şi Bulgaria prin
crearea infrastructurii de comunicare şi îmbunătăţirea relaţiilor socio-economice. În acelaşi timp, va fi facilitată
trecerea pasagerilor şi a autovehiculelor de mărfuri şi călători prin acest punct de frontieră prin reducerea
timpului de aşteptare şi a formalităţilor vamale.
Punctul de trecere a frontierei cu bacul ar putea crea contextul pentru dezvoltarea turismului pe ambele maluri
ale Dunării, şi totodată, respectând planurile iniţiale, ar contribui la creşterea veniturilor în cadrul bugetelor locale
şi la dezvoltarea activităţilor comerciale atât prin portul Turnu Măgurele cât şi prin agenţii economici specializaţi
din zonă. Concomitent cu realizarea acestui punct de trecere, s-au iniţiat proiecte de reabilitare a drumurilor
judeţene din zonă, care să permită accesul mai rapid către frontieră. Aceste proiecte adiacente pot aduce
avantaje socio-economice prin crearea de noi locuri de muncă şi prin sporirea gradului de atractivitate a judeţului
pentru investitorii străini.
În acest context al dezvoltării de relaţii de cooperare cu partenerii din Bulgaria, la nivelul judeţului Teleorman au
fost iniţiate numeroase proiecte conduse de asociaţia EuroTeleorman. Acestea au vizat în primul rând stabilirea
unui cadru comun de colaborare între comunităţile locale şi regionale de pe ambele maluri ale Dunării. Proiectele
desfăşurate de această asociaţie s-au încadrat de asemenea în sfera socială şi educaţională, urmărind sporirea
gradului de conştientizare a unor probleme de mediu în rândul tinerilor români şi a celor bulgari, precum şi
încurajarea de iniţiative comune pentru ambele ţări.
De asemenea, la nivelul municipiului Turnu Măgurele a fost pregătit studiul de fezabilitate pentru proiectul
„Dezvoltarea şi echiparea infrastructurii pe căi navigabile (W.I.D.E) – Platforma pentru reţeaua de transport din
zona transfrontalieră Turnu Măgurele – Nikopol”.
În acelaşi timp, Consiliul Judeţean a depus o serie de proiecte aflate în prezent în diverse stadii de evaluare în
cadrul Programului de Cooperare România-Bulgaria 2007-2013. Printre acestea se numără14:
• Personal european pentru administraţia publică;

12

Sursa: Buletinul Statistic Lunar Teleorman, aprilie 2010
Sursa: Comunicat de presă al Consiliului Judeţean Teleorman din luna aprilie 2010, intitulat „Poartă directă deschisă spre
Bulgaria – 300 km mai puţin între Balcani şi Europa Centrală”
14
Sursa: Consiliul Judeţean Teleorman
13
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• Realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul judeţean DJ 642 limita judeţ Olt , Moldoveni -Islaz, km 60 +
00 - 69 + 55 (9,55 km);
• Reabilitarea infrastructurii drumului judeţean DJ 504 Cernetu(DJ 506) – Alexandria(E 70), 42+060 km – 53+834
km, repararea şi reconstrucţia drumului PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden şi repararea drumului municipal
ІV 11042(PVN 1020), Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven;
• Realizare studiu de fezabilitate pentru Drumul Viilor, Tronson – proiect deja aprobat, contractul este în curs
de semnare;
• Realizare studiu de fezabilitate pentru Drumul Viilor, Tronson II - proiect deja aprobat, contractul este în curs
de semnare;
• Realizare studiu de fezabilitate pentru Drumul Viilor, Tronson III - proiect deja aprobat, contractul este în curs
de semnare;
• Realizare studiu de fezabilitate pentru drumul judeţean DJ 506B Beiu – Smârdioasa - Izvoarele, km 0 - 10 +
674 (8.674 km);
• Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă în regiunea transfrontalieră;
• Elaborarea planului cadastral pentru drumurile judeţene din judeţul Teleorman;
• Modernizare drumuri comunale în comuna Olteni;
• Modernizare drumuri comunale în satele Vităneşti, Purani, Siliştea şi Schitu Poenari, comuna Vităneşti;
• Realizare studiu de fezabilitate drumuri comunale în comuna Buzescu;
• Realizare studiu de fezabilitate drumuri comunale în comuna Bragadiru;
• Modernizare drumuri comunale în comuna Dobroteşti;
• Modernizare drumuri de interes local în localitatea Călmăţuiu.
Proximitatea geografică, precum şi similitudinile socio-economice existente creează premisele unor sinergii
importante care pot fi construite între judeţul Teleorman şi regiunea adiacentă din Bulgaria. Dezvoltarea durabilă,
prin caracteristicile şi implicaţiile sale, presupune o adâncă înrădăcinare în context regional şi o exploatare a
tuturor valenţelor care derivă din acest aspect. Prin urmare, valorificarea caracteristicilor specifice spaţiale şi
regionale şi intensificarea raporturilor de colaborare cu actorii din imediata vecinătate sunt elemente esenţiale
pentru dezvoltarea economică pe termen lung.
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1.3 Structura administrativă a județului Teleorman

Fig. 2 Harta judeţului Teleorman

Sursa: Site oficial Consiliul Județean Teleorman

Din punct de vedere administrativ, judeţul Teleorman este constituit din trei municipii (Alexandria, Turnu
Măgurele şi Roşiorii de Vede), două oraşe (Zimnicea şi Videle) şi 231 de sate, ce reprezintă 97,9% din totalul
localităţilor. Din cele 231 de sate, unul aparţine unui oraş. Este vorba de satul Cosoaia ce aparţine de oraşul
Videle. Componenţa oraşului Videle prezintă anumite particularităţi, în sensul că include o serie de cartiere care
din punct de vedere administrativ sunt integrate în Videle, dar care îşi păstrează caracteristicile unor localităţi
rurale, Furculeşti, Fotăchesti, Cartojanca, Tamăşeşti. Pentru acestea nu pot fi accesate decât fonduri destinate
mediului urban, deşi stadiul lor de dezvoltare socio-economică este cel corespunzător mediului rural.
Satele judeţului Teleorman se constituie în 92 de comune. Comuna medie a judeţului Teleorman are 2,8 sate în
componenţa sa, dar variaţia este destul de mare, mergând de la 1 sat pe comună pana la 7 sate /comună.
În ceea ce priveşte dimensiunea unităţilor administrative din judeţul Teleorman, în afara celor 3 oraşe mai mari Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiori de Vede - cu o populaţie care se situează în categoria oraşelor mijlocii,
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celelalte două oraşe - Zimnicea şi Videle - fac parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de până la 20.000
locuitori. În mediu rural, 51 de comune au până în 4.000 de locuitori, 25 au între 4.000 şi 6.000 de locuitori şi
numai 7 au peste 6.000 de locuitori. Cele mai mari comune sunt: Orbeasca - 8750 locuitori, Peretu - 8430
locuitori, Botoroaga - 7.285 locuitori şi Lunca - 7.076 locuitori.
Ca repartiţie în teritoriu, oraşele sunt relativ uniform distribuite în interiorul judeţului, densitatea lor fiind de 0,8
oraşe pe 1.000/Km2, apropiată de densitatea medie pe ţară (1,1 oraşe / 1000 Km2). Satele de mărime mijlocie
sunt de asemenea uniform repartizate. Densitatea satelor în teritoriu este de 4,0 sate /1000 Km2, uşor mai
scăzută decât media pe ţară (5,6). Aceasta situaţie se explică în parte prin situarea judeţului în zona de câmpie,
zonă ce se caracterizează prin localităţi mai mari, cu densitate în teritoriu mai redusă.
Majoritatea comunelor cu un număr mai mare de patru sate se găsesc în jumătatea de Nord a judeţului, partea
de Sud fiind caracterizată prin comune cu mai puţine sate şi cu o populaţie mai mare, aspect caracteristic în
general zonei de luncă a Dunării. Se constată o concentrare a comunelor cu numărul cea mai mare populaţie în
zona mediană a judeţului, în timp ce în nord, sud şi parţial în vest comunele sunt de mărime mai mică.
Totodată, se poate remarca faptul că localităţile au o densitate mai mare în zona nordică a judeţului. În lunca
Dunării, localităţile sunt mai dispersate, consecinţă a trăsăturilor specifice acestei forme de relief. În acelaşi timp,
aşezarea localităţilor corespunde direcţiilor urmate de cursurile de apă, ceea ce prezintă în acest caz dezavantajul
creării unor spaţii agricole relativ întinse şi nepopulate.
Ca tipologie funcţională, oraşul Alexandria - reşedinţă de judeţ, este un municipiu din categoria oraşelor mijlocii
cu funcţiuni economico-sociale complexe, cu rol de coordonare şi armonizarea dezvoltării în teritoriu. Roşiorii de
Vede este un municipiu din categoria oraşelor mijlocii, nod feroviar, cu funcţiuni industriale şi de servire a
localităţilor din nord-vestul judeţului. Similar, Turnu Măgurele se încadrează în tipologia oraşelor mijlocii, fiind
totodată un centru industrial şi portuar cu rol de servire a localităţilor din sud-vestul judeţului. Zimnicea este un
port fluvial, cu rol administrativ de importanţă locală, iar Videle păstrează apartenenţa la industria petrolieră, prin
existenţa unei schelei de extracţie petrolieră.
Majoritatea satelor au profil predominant agricol, numai patru sate fiind centre extractive (Poeni, Siliştea, Talpa şi
Cosmeşti), şi opt sate având profil mixt, agro-industrial (Poroschia, Brânceni, Drăgăneşti Vlaşca, Piatra, Nanov,
0lteni, Smârdioasa, Ţigăneşti).
Principala problemă legată de reţeaua de localităţi este gradul scăzut de urbanizare al judeţului. În ceea ce
priveşte mediul rural, multe dintre localităţi au o viabilitate scăzută cauzată de prezenţa unor elemente critice,
precum procesul accentuat de îmbătrânire, numărul mic de locuitori, potenţialul economic scăzut şi depopularea
masivă. 15
Pentru a facilita formarea unei imagini de ansamblu asupra judeţului Teleorman, datele prezentate mai sus pot fi
sintetizate prin intermediul unei analize SWOT preliminare, care este ilustrată în tabelul următor:

***

15

Sursa: PATJ 2004
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Analiza SWOT privind specificul regional
Puncte tari






Puncte slabe

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







potenţial turistic scăzut;
probleme demografice;
grad scăzut de urbanizare;
fragmentarea terenurilor;
varietatea redusă a resurselor naturale.
Amenințări

 dezvoltarea relaţiilor socio-economice cu  migraţia populaţiei;
Bulgaria;
 procesul de îmbătrânire a populaţiei.
 transformarea orașelor în poli de dezvoltare
pentru zonele adiacente;
 exploatarea potenţialului agricol.
Concluzii
Coordonatele geografice, specificul regional şi structura administrativă imprimă judeţului Teleorman o serie de
trăsături importante care contribuie la formarea unor impresii preliminare asupra posibilităţilor şi direcţiilor
viitoare de dezvoltare.
Din punct de vedere spaţial, pot fi evidenţiate două zone de interes major pentru judeţ: municipiul Bucureşti şi
graniţa cu Bulgaria. Relieful este constituit din două trepte principale, câmpie şi luncă, cu o altitudine joasă şi
peisaje naturale lipsite de potenţial turistic. Analiza structurii administrative relevă predominanţa localităţilor
rurale şi distribuţia relativ uniformă a localităţilor urbane în interiorul judeţului.
Elementele esenţiale care derivă din imaginea de ansamblu asupra judeţului Teleorman cu importanţă
semnificativă pentru conturarea potenţialului de dezvoltare a judeţului pot fi prezentate sintetic astfel:
- caracteristicile reliefului nu permit dezvoltarea turismului decât sub forma creării unor baze de agrement (cu
profil preponderent piscicol);
- având un grad ridicat de fertilitate, solurile permit practicarea la scară largă a agriculturii; climatul temperat
este de asemenea propice activităţilor agricole;
- apropierea faţă de capitală poate fi benefică prin prisma sporirii gradului de atractivitate pentru investitori;
- situarea în zona de graniţă permite dezvoltarea unor relaţii socio-economice cu Bulgaria.
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2. Dinamică economică
2.1 Sectoare dominante
2.1.1 Industrie
Sectorul industrial în Sud-ul României are reprezentanţi numeroși, semnificativ fiind reprezentantă industria
chimică şi petrochimică (judeţele Prahova şi Argeş), industria de construcţii de maşini, echipamente şi mijloace de
transport (judeţele Prahova , Argeş şi Dâmboviţa), industria textilă, a confecţiilor şi alimentară.
Tabel 1 Industria în Regiunea Sud-Muntenia
Nr.
crt.

Tip de activitate

TOTAL 9.056

Total nr. de
întreprinderi

din care: pe clase de mărime
după numărul de salariați
0-9

10-49

50-249

250 şi
peste

6.324

1.705

782

245

128

63

30

18

17

6.106

4.147

1.219

560

180

92

20

19

24

29

2.730

2.094

437

180

19

din care:

1.

Industria extractivă

2.

Industria prelucrătore

3.

Energie electrică, termică,
gaze şi apă

4.

Construcţii

Sursa: PDR Sud-Muntenia 2003-2008

Din datele disponibile până la momentul realizării prezentei analize pentru acest indicator, PIB-ul judeţului
Teleorman a avut o evoluţie ascendentă în perioada 2003-2007. Este cunoscut însă faptul că în perioada 20082010 indicatorii de dezvoltare economică au avut o evoluţie descendentă la nivel naţional , fenomen care s-a
inregistrat şi în judeţul Teleorman, ceea ce poate duce la deducţia că după anul 2008 PIB-ul judeţului a scăzut.
Fig. 3 PIB judeţul Teleorman

Sursa: Anuarul statistic județean
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După 1989 industria judeţul Teleorman a funcţionat la capacitate redusă, deși a rămas primul contribuitor la PIBul judeţului, conform criteriului cifrei de afaceri (în urma unui top realizat de Camera de Comerţ, Industrie și
Agricultură Teleorman în 2009, primele 2 companii din judeţ după criteriul cifrei de afaceri au domeniu de
activitate industrial). Deși nu se află la nivelul de dezvoltare al judeţelor industriale din regiune, în Teleorman
activitatea industrială este împărţită în câteva sectoare cu un aport important în industria ţării: regăsim aici
fabrica de rulmenţi KOYO, combinatul chimic DONAU CHEM de la Turnu Măgurele, Sucursala Petrom Schela
Videle, etc.
În prezent industria în judeţul Teleorman prezintă urmările fenomenului privatizării și al restructurării. Totodată,
perioada actuală de criză economico-financiară a adus și mai multă presiune asupra angajaţilor din întreprinderile
industriale din judeţul Teleorman, înregistrându-se o serie de disponibilizări, sub forma șomajului tehnic sau
structural.
Ca structură, industria judeţului Teleorman este împărţită pe ramuri ale industriei grele și ale industriei ușoare,
centrele industriale fiind distribuite relativ omogen în cele 5 localităţi urbane din judeţ.
Industria grea este reprezentată de fabrica de rulmenţi KOYO de la Alexandria, combinatul chimic DONAU CHEM
din Turnu Măgurele, fabrica de motoare electrice din Turnu Măgurele, Sucursala Petrom Schela Videle,
producătorul de ţevi din oţel ZIMTUB, ELECTROTEL, etc.
Industria ușoară este reprezentantă de industria de textile și confecţii, care funcţionează la capacităţi reduse faţă
de anii trecuţi și de industria alimentară, care a înregistrat o dezvoltare semnificativă în ultimii ani.
Pe lângă actorii industriali activi în prezent, există un număr mare de foste mari puncte industriale care fie sunt
închise, fie funcţionează la capacitatea minimă. În fiecare localitate urbană există astfel de puncte industriale în
care există un potenţial latent pentru reconversia lor fie sub un alt specific fie prin revitalizarea sectorului
respectiv. Dintre acestea amintim în municipiul Turnu Măgurele închiderea fabricii de conserve și a SC Uzina de
Valorificare a Cenușilor de Pirită (U.V.C.P.) S.A.
În municipiul Roșiori de Vede fabrica de bere Robema, cu activitate importantă în trecut, funcţionează acum la
capacitate redusă. Tot în Roșiori sectorul mecanic, fabrica de vagoane este închisă. Industria în oraș în prezent
este reprezentată prin cele trei fabrici de textile care funcţionează în sistem lohn și care angajează doar un număr
de 1200 persoane dar și prin fabrica de dulciuri cu tradiţie în zonă, Tecsa. În Videle, Sucursala Petrom Schela
Videle este preluată de Petrom și funcţionează doar la o treime din capacitate.
Datele statistice cele mai recente, din aprilie 2010, indică o creștere a indicelui producţiei industriale cu 84,6%
comparativ cu luna aprilie 200916, după ce în perioada 2008-2009 producţia industrială în judeţul Teleorman a
scăzut. Acest fapt se poate verifica pentru anul 2009 prin indicele de creștere a cifrei de afaceri faţă de anul 2008,
care a scăzut de la 1,77 % în 2008 la 1,17% în 2009. Această scădere în sectorul industrial a început încă din
perioada 2008, când indicele producţiei industriale arăta o scădere a producţiei industriale realizate în anul
200817 cu 11,5% comparativ cu anul 200718.
În 2010 indicele cifrei de afaceri a industriei în economia judeţului a continuat să scadă, având o valoare cu 20,1%
mai mică faţă de de aprilie 2009, scădere începută din 2009, cifra de afaceri în industrie în anul 2009 scăzând la
21,76% din totalul cifrei de afaceri a judeţului, faţă de 22,16% în 2008. Această scădere a cifrei de afaceri este
însoţită de cea mai mare reducere a numărului de salariaţi în 2009 la nivelul întregului judeţ, anume în sectorul
industrie, de la 10.280 de salariaţi în 2008 la 7.539 salariaţi în 2009.

16
17

Publicaţie statistică Buletin statistic lunar aprilie 2010, Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
Publicaţie statistică Principalii indicatori economic-sociali 2008, Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman
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Cel mai mare număr de firme active în anul 2009 a fost în industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului (125, în
scădere faţă de 142 în 2008), urmând industria produselor textile şi de tricotaje (57 faţă de 58 în 2008, deci o
foarte ușoară scădere), industria metalurgică (41 faţă de 44 în 2008), şi industria produselor primare (33 faţă de
39 în 2008). Cel mai mic număr de firme a fost înregistrat în industria mijloacelor de transport, industria pielăriei
şi a încălţămintei, precum şi industria extractivă.
Tot la nivelul anului 2009 cifra de afaceri cu cea mai dramatică scădere a fost înregistrată în industria alimentară
(de la 81.595.724 euro la 49.766.422 euro), care înainte de perioada de criză, înregistrase creşteri anuale
importante în tot intervalul 2005-2008. Valori mari ale cifrei de afaceri au fost înregistrate în industria produselor
primare (creștere importantă de la 9.193.808 euro în 2008 la 56.982.828 euro în 2009).
În ceea ce privește forţa de muncă implicată în industrie, cele mai recente date statistice disponibile reflectă încă
un procent de aproximativ 30% din populaţia judeţului în activităţi industriale. Un exemplu elocvent este cazul
municipiului Turnu Măgurele, unde majoritatea populaţiei angajate lucrează fie la combinatul Donau Chem – deși
în anii după revoluţie a avut numeroase restructurări , fie în fabricile de tricotaje sau la Electroturis.
La nivelul anului 2010 a doua cea mai mare scădere a numărului de salariaţi s-a înregistrat în industrie, de la
55.567 în aprilei 2009 la 50.863 în aprilie 2010 (cea mai mare scădere a numărului de salariaţi fiind înregistrată în
servicii). În anul 2009, din punct de vedere al numărului de salariaţi pe sectoare industriale, primul loc este
ocupat, de asemenea, de industria alimentară, a băuturilor şi tutunului în 2009, deși în scădere de la 2.963 în 2008
la 2.201 angajaţi în 2009. Același fenomen de creștere s-a înregistrat și la nivelul salariaţilor în industria
produselor primare, de la 318 în 2008 la 1.396 în 2009. Un alt număr important de persoane lucrează în industria
produselor textile şi de tricotaje, a confecţiilor de îmbrăcăminte şi a blănurilor, deși în scădere, de la 2.172 în 2008
la 1.963 în 2009.
Fig. 4 Efectivul salariaţilor la sfârșitul aprilie 2010 faţă de aprilie 2009 - persoane-

2010
Aprilie

2009
Aprilie

Total județ

50863

55567

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe,
silvicultură şi piscicultură

3389

3702

Industrie şi construcţii

19010

20768

Servicii

28464

31097

Sursa: Buletin Statistic Lunar Teleorman, aprilie 2010

Urmărind datele comerţului internaţional se poate observa o activitate bogată, de creștere, chiar și în perioada de
criză economică 2009/2010 și se poate vedea evoluţia produselor industriale atât la import cât și la export.
În perioada ianuarie 2008/2009/2010 exporturile au avut o evoluţie ascendentă. De asemenea importurile au
avut o evoluţie ascendentă, în special valoarea din 2010 situându-se mult deasupra anului 2008.
Produsele industriale se regăsesc atât la import cât și la export. În structura exportului la începutul anului 2010
categoria “mașini, aparate și echipamente electrice” deţine 37,9% (în scădere faţă de anul precedent când
reprezentau un procent de 49,4%, „materii textile și articole din acestea“ au 33,8% (în creștere faţă de anul 2009
unde reprezentau 24,3%), „produse ale industriei chimice” deţin 7,7%, în creștere faţă de anul 2009, (când
procentul era de 3,3%), iar „metale comune și articole din acestea” în procent de 2,9%. Însumate acestea
reprezintă 85,8 % exporturi de produse industriale.
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Tabel 2 Exporturile FOB pe mărfuri, pe secţiuni din nomenclatorul combinat (NC) (mii euro)
Cod
NC

2008
ian.
feb.
Secțiuni din NC
TOTAL

I

Animale vii şi produse

II

Produse vegetale

III

Grăsimi şi uleiuri
animale sau vegetale

IV

Produse
băuturi

VIII
IX

Produse de lemn,
exclusiv mobilier

VII

X

XV

Pastă de lemn
Materiale textile şi
articole din acestea
Metale comune şi
articole din acestea

XVI

Maşini, aparate şi
echipamente electrice

XI

XVII

XX

Mijloace de transport
Instrumente
şi
aparate
optice,
fotografice
Mărfuri şi produse
diverse

XXII

Produse necuprinse în
alte
secţiuni
din
nomenclator

XVIII

10041

1.I28.II

ian.

2010
feb.
1.I-28II.

6852

6596

13257

9595

8368

17963

447

481

423

462

877

459

562

1021

-

-

-

387

387

895

54

949

88

175

-

-

3

2

5

-

-

-

20

8

135

83

218

993

812

304

147

453

1120

269

1389

6

26

53

41

93

84

132

217

13

13

-

26

27

10

-

10

33

232

183

154

338

139

97

235

-

1

6

1

-

-

-

-

2881

3606

3598

2206

4490

3081

2990

6071

299

423

-

12

14

181

231

411

4590

4063

-

3053

6481

3448

3363

6810

26

-

-

85

85

38

12

50

-

10

3

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

3

1

3

-

3

-

3

-

572

572

alimentare,

Produse ale industriei
chimice
Materiale
plastice,
cauciuc şi articole din
acestea
Piei crude, tăbăcite,
blănuri şi produse din
acestea

VI

2009
feb.

ian.r)

659

Sursa: Buletinul Statistic Lunar Teleorman, 2010

Și la import produsele industriale ocupă un procent important. Categoria “metale comune” ocupă cel mai ridicat
procent, de 26,4% în 2010, în ușoară scădere faţă de 2009, la valoarea de 27,2%; mașinile, aparatele electrice și
echipamentele ocupă, așa cum era prevăzut, un procent mai redus decât la export, valoarea de 20,8%;
materialele textile au scăzut la import de la 25,5% în 2009 la 17,4% în 2010, fapt care confirmă o stagnare a
industriei de textile în perioada de criză în perioada 2009/2010 în judeţ.
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Tabel 3 Importurile CIF de mărfuri, pe secţiuni din nomenclatorul combinat (NC) (mii euro)
Cod
Secțiuni din NC
2008
2009
NC
ian.
feb.
ian.
feb.
1.Iian.
28.II
TOTAL
10057
846
172
5132
9024 7352
I
Animale vii şi produse
447
481
16
104
120
50
animaliere
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X
XI
XIII
XV
XVI

Produse vegetale
Grăsimi şi uleiuri animale
sau vegetale
Produse alimentare,
băuturi şi tutun
Produse minerale
Produse ale industriei
chimice
Materiale plastice, cauciuc
şi articole din acestea

Piei crude, tăbăcite, blănuri
şi produse din acestea
Produse de lemn, exclusiv
mobilier
Pasta de lemn
Materiale textile şi articole
din acestea
Artic.din piatră,ciment
Metale comune şi articole
din acestea
Maşini, aparate şi
echipamente electrice

2010
feb.

1.I28.II

6026
112

13378
162

88

-

33
-

117
5

150
5

293
-

520
5

814
5

-

-

86

199

285

144

310

454

993

-

37
15

27
11

64
26

63
189

79
402

142
590

30

-

57

144

201

102

141

242

13

13

-

-

0

-

-

-

33

232

40

9

49

12

1

13

2881

1
3607

86
1035

200
1385

286
2420

61
1353

115
980

176
2334

4
291

5
414

185
1439

40
1134

225
2573

180
2234

36
1305

215
3538

4590

4064

1025

725

1750

1138

1645

2784

XVII
XVIII

Mijloace de transport
Instrumente şi aparate
optice, fotografice

26
-

10

36
18

874
114

910
132

693
55

237
41

930
97

XX
XXII

Mărfuri şi produse diverse
Produse necuprinse ăn alte
secţiuni din nomenclator

659

1
-

54
11

37
6

91
17

70
715

66
30

136
745

Sursa: Buletinul Statistic Lunar Teleorman aprilie 2010

Analizând contribuţia exporturilor și a importurilor judeţului Teleorman în media naţională rezultatele erau
previzibile. Exporturile au înregistrat o scădere pronunţată în 2009 pentru a intra pe creștere la începutul anului
2010. Importurile au urmat un trend ascendent în toată perioada 2008/2009/2010.
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Fig. 5 Evoluţia procentului exporturilor FOB Teleorman în totalul exporturilor FOB naţionale

Sursa: Buletinul Statistic Lunar Teleorman, 2010

Fig. 6 Evoluţia procentului importurilor CIF judeţene în totalul importurilor CIF naţionale

Sursa: Buletinul Statistic Lunar Teleorman, 2010
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Actori principali industrie județ Teleorman19

19

Au fost selectaţi cei mai importanţi actori industriali din judeţul Teleorman, ţinând cont și de TOP 150 alcătuit de Camera
de Comerţ , Industrie și Agricultură Teleorman, ediţia octombrie 2009
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DONAU CHEM SRL
Combinatul chimic din Turnu Măgurele, unul dintre producătorii mari de îngrășăminte din România, are o
experienţă de peste 40 de ani în fabricarea îngrășămintelor simple și complexe. Obiectul de activitate al S.C.
DONAU CHEM S.R.L. Turnu Măgurele îl reprezintă fabricarea și comercializarea de îngrășăminte minerale (simple,
complexe şi lichide) și a intermediarilor (amoniac, acid azotic) alături de producţia de piese schimb şi utilaje
tehnologice.
S.C. DONAU CHEM S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2004 prin privatizarea activelor fostei S.C. TURNU – S.A., aflată în
lichidare voluntară. Asociatul unic este S.C. VIROMET – SA, Victoria care deţine 100% din părţile sociale. Ambele
societăţi, Donau Chem – S.R.L. și Viromet – S.A. fac parte din grupul INTERAGRO SA.
Conform clasificării Top 150 al Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură Teleorman, urmând criteriului cifrei de
afaceri, DONAU CHEM SRL se afla în 2008 pe locul I în judeţ. Conform conducerii DONAU CHEM20 în anul de criză
2009 combinatul a funcţionat la capacitate redusă (60% din activitate). Au existat disponibilizări sub forma
șomajului tehnic și a șomajului structural. Angajaţii din șomajul structural au fost parţial reintegraţi în activitate în
a 2-a jumătate a anului trecut. În prezent combinatul are un număr de 1100 salariaţi.
Producţia combinatului este destinată în procent de 80% către export. În ceea ce privește personalul angajat
există o preocupare constantă pentru specializarea angajaţilor. Combinatul se confruntă cu o insuficienţă a forţei
de muncă cu studii superioare pentru domeniul lor în judeţ și pentru a suplini această lipsă au apelat și la
atragerea de resurse umane din afara judeţului.
Conducerea combinatului are planuri de investiţii pentru următorii 3-5 ani pentru achiziţionarea de utilaje
independente, modernizare și reducere a emisiilor care afectează mediul.

KOYO
SC KOYO SA a fost înfiinţată în 1973 având domeniu de activitate în fabricarea de rulmenţi radiali cu bile, radialiaxiali cu role conice și rulmenti speciali. Conform clasificării Top 150 al Camerei de Comerţ, industrie și Agricultură
Teleorman, urmând criteriului cifrei de afaceri, KOYO ROMÂNIA se afla în 2008 pe locul II în judeţ.
Asemănător cu primul clasat în top, DONAU CHEM, au existat disponibilizări și la KOYO ROMÂNIA în anul 2009. În
prezent fabrica a revenit la nivelul de producţie dinainte de perioada de criză. Compania are în prezent 1250 de
angajaţi. În cadrul interviului realizat21 în data de 18 mai reprezentanţii companiei au semnalat lipsa resurselor
umane cu studii superioare în judeţ, calificate pentru posturile vacante.
Pentru următorii ani, compania se orientează către un progres constant, prin introducerea treptată de noi
tehnologii. Producţia companiei se îndreaptă aproape total spre export iar materia primă este primită în cea mai
mare parte din import.

INTERAGRO SRL
S.C. InterAgro S.A., locul 4 în topul realizat de Camera de Comerţ în 2008, este o companie înfiinţată în anul 1994,
are drept principale domenii de activitate cultura cerealelor și a plantelor tehnice și comerţul exterior, îndeosebi
exportul de îngrășăminte chimice pentru agricultură. Comerţul exterior ca obiect de activitate a fost preluat de
S.C. InterAgro S.A. de la acţionarul majoritar, compania mamă S.C. Interaction S.R.L., companie privată cu capital
mixt romano-britanic, înfiinţată în anul 1991.

20
21

Interviu realizat în data de 2 iunie 2009 cu domnul Dr. Constantin Neagoe, Director Tehnic al DONAU CHEM
Interviu realizat în data de 18 mai la sediul companiei KOYO ROMÂNIA
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În sectorul agricol firma INTERAGRO acoperă în judeţul Teleorman domenii precum grâu, orz, porumb, soia, viţă
de vie, etc. De asemenea, compania desfășoară activităţi de comerţ cu amănuntul prin lanţul de magazine din
Roșiori de Vede, Alexandria, Giurgiu, Zimnicea, comerţ en-gross prin distribuţia de tutun în Alexandria, București,
Ploiești.
SC Interagro SRL Zimnicea și punctele de lucru din judeţ desfășoară o activitate amplă atât în producţie cât și în
industrie alimentară.

ELECTROTURIS
Compania Electroturis S.A. produce o gamă largă de motoare electrice și generatoare. Principala piaţă de
desfacere este în România. Numărul angajaţilor companiei a scăzut treptat de la 1400 de salariaţi în 1990,
ajungând în prezent la un număr de doar 140-150 de salariaţi.

ELECTROTEL
Compania ELECTROTEL, locul 6 în judeţ conform Top 150 al Camerei de Comerţ, Industrie și Agricultură
Teleorman, are peste 40 de ani de experienţă în proiectarea, producţia, instalarea și montajul tablourilor electrice
de joasă și medie tensiune și a tablourilor de automatizare. Cu sediul în municipiul Alexandria, compania are un
număr de 360 de angajaţi.
Compania a făcut investiţii semnificative în ultimii ani, dar principala problemă este reprezentată de lipsa forţei
de muncă specializate și lipsa motivaţiei tinerilor de a rămâne angajaţi în cadrul companiilor din judeţ.
ZIMTUB SA
SC ZIMTUB SA Zimnicea este un important producător român de ţevi din oţel sudate elicoidal și longitudinal –
negre. Societatea a fost fondată în 1978 și și-a început activitatea cu producerea de ţevi sudate elicoidal. Pe
măsură ce noi instalaţii au fost puse în funcţiune, gama de produse a fost completată în 1984 cu ţevi sudate
longitudinal negre și în 2009 cu ţevi sudate longitudinal pătrate și dreptunghiulare.
Portul de la Dunăre al localităţii Zimnicea oferă firmei ZIMTUB avantajul legăturii directe cu Europa, livrarea către
celelalte continente realizându-se prin portul maritim Constanţa.
PANOREA TEXTIL (industria textila) și IMPERIAL SA – companii de confecţii din municipiul Turnu Măgurele, care
au angajat majoritatea populaţiei tinere de gen feminin. Deși perioada de criză a afectat în perioada 2008/2009
industria textilă din judeţul Teleorman, în 2010 se observă primele semne ale unei revigorări.
Schela de Producție Videle (extracția de petrol şi gaze naturale)
Aflată în orașul Videle, pe un teren considerat unul dintre cele mai bogate terenuri în petrol din ţară, în prezent
activitatea este redusă.
Într-un oraș în care lipsa locurilor de muncă este din ce în ce mai acută, nivelul scăzut de trai este din ce în ce mai
scăzut, structura economiei este nediversificată, retehnologizarea schelei de producţie ar putea constitui un
element important pentru dezvoltare judeţului. În prezent, preluată de Petrom, schela funcţionează la o treime
din capacitate.
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Analiza SWOT - industrie
Puncte tari

Puncte slabe

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

 lipsa forţei de muncă cu studii superioare
pentru specializări punctuale în anumite
sectoare industriale (industrie chimică,
rulmenţi);
 lipsa materiei prime în România, implicit
costuri suplimentare cu importul;
 absorbţia unui procent scăzut a producţiei
actorilor industriali judeţeni pe piaţa din
România (aprox. 25%);
 nivel precar al cercetării-dezvoltării și lipsa
aplicabilităţii în companiile private;
 tehnologii învechite – costuri mari de
producţie;
Amenințări

Oportunități

 realizarea unui traseu comercial activ cu  creșterea
numărului
angajaţilor
Europa de est și spre Orient prin folosirea
disponibilizaţi,
drept
consecinţă
a
fluviului Dunărea;
automatizării procesului de producţie;
 revitalizarea punctelor industriale închise  expunerea concurenţei pieţelor globale;
sau care funcţionează la capacitate redusă;  migraţia tinerilor.
 atragerea de noi investiţii în sectorul agroindustrial.

Concluzii
În judeţul Teleorman, după restructurarea industrială începută după anii 1989, economia nu s-a diversificat foarte
mult. Au rămas, pe de-o parte marii actori industriali, care au supravieţuit și și-au continuat activitatea iar pe de
altă parte au existat și alte puncte industriale, cu activitate importantă în trecut, care au fost închise sau
funcţionează la capacitate redusă.
Actorii strategici ai industriei judeţului, industria de îngrășăminte chimice, de rulmenţi, extractivă etc. vor
continua să se dezvolte în perioada următoare. Important este pe de-o parte să încurajăm dezvoltarea acestora în
continuare și pe de altă parte să identificăm o cale pentru a reintegra actorii industriali în circuitul economic.
După cum a fost expus în prezentul capitol, industria în judeţul Teleorman este caracterizată de:
-

Activitate continuă și în dezvoltare a marilor actori industriali (industria chimică, industria de
rulmenţi, etc.) și revenire a creșterii producţiei industriale în anul 2010

-

Un număr mare de puncte industriale inactive sau care funcţionează la capacitate redusă

-

Industria alimentară este într-o perioadă de dezvoltare (a se vedea capitolul Agricultură și Industrie
alimentară)

-

Număr ridicat de persoane disponibilizate cu nivel mediu de educaţie în urma tendinţei de
automatizare a activităţii actorilor industriali

-

Dificultatea de a găsi resurse umane cu calificări superioare în judeţ, cerute datorită proceselor de
automatizare de înaltă tehnologie din industrie.
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2.1.2 Agricultură și industria alimentară
Judeţul Teleorman dispune de premise favorabile pentru realizarea unei agriculturi productive. Deşi agricultura
reprezintă o ramură importantă a economiei judeţului Teleorman, potrivit opiniei generale nu este valorificată
suficient pentru a putea deveni un pilon real de susţinere a economiei locale. Totuşi, analiza derulată la nivelul
judeţului a permis identificarea unor iniţiative de asociere, prin care se poate asigura dezvoltarea lanţului valoric
producţie-procesare-comercializare, atât de necesar pentru o agricultură competitivă.
Înfiinţarea asocierilor agricole se află în stare incipientă22, însă în ultimul timp au fost constituite 2 cooperative cu
sprijin din partea Direcţiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Prefectura Teleorman. De asemenea, în
cadrul întâlnirii consultative de la Camera de Comerţ, principalul subiect abordat a avut în vedere proiectul privind
Centrul Regional România-Bulgaria pentru Dezvoltare Agricolă (CRDA) implementat în anul 2005 în parteneriat cu
Centrul de Afaceri din Svistov, Bulgaria şi cu judeţul Giurgiu, care a urmărit specificul agricol al judeţului
Teleorman, oraşului Svistov şi al judeţului Giurgiu. Rezultatul imediat al implementării acestui proiect a constat în
înfiinţarea primei asociaţii agricole care în prezent gestionează 30.000 ha teren agricol (specificul asociaţiei fiind
cultivarea cerealelor). După finalizarea proiectului, CRDA actualizează permanent pagina de internet a proiectului,
cu informaţii din domeniu şi aspecte preliminare privind organizarea târgurilor şi expoziţiilor în sectorul agricol.
Totodată, Camera de Comerţ desfăşoară ediţia a XX-a a târgului agricol Agralimex, iar prin intermediului
proiectului CRDA, la ediţia târgului din luna septembrie 2010 participă producători de utilaje agricole din Bulgaria.
De asemenea, analiza a identificat şi existenţa unor producători şi procesatori importanţi la nivelul judeţului, care
pot avea un rol decisiv în dezvoltarea locală, după cum se poate constata în subcapitolele următoare.
Datele furnizate de instituţiile de profil23 arată totuşi că per ansamblu, la nivelul judeţului Teleorman se practică în
majoritatea teritoriului agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă, terenurile fiind caracterizate de un grad
ridicat de fărâmiţare. 81% dintre fermele din judeţ sunt de mici dimensiuni, cu loturi cuprinse între 1 şi 5 ha.
Printre problemele importante ale agriculturii judeţene identificate în cadrul Grupului Operaţional Agricultură24 se
numără şi cele legate de costurile de producţie foarte ridicate, în comparaţie cu profitul generat, precum şi de
lipsa spaţiilor de depozitare, care generează totodată consecinţe nefavorabile pentru producători.
O altă problemă supusă atenţiei în cadrul acestui seminar a fost cea legată de forţa de muncă activă din sectorul
agricol. Îmbătrânirea populaţiei, lipsa pregătirii corespunzătoare a absolvenţilor liceelor cu profil agricol, precum
şi lipsa spiritului antreprenorial în domeniu constituie factori negativi care încetinesc evoluţia acestui sector al
economiei. Judeţul Teleorman dispune, în prezent, de personal tehnic de specialitate în agricultură, dar insuficient
numeric şi supraîncărcat cu sarcini, ceea ce conduce implicit la fluctuaţii semnificative ale forţei de muncă în
domeniu. În anul 2008, aproximativ 53% din populaţia totală era ocupată în agricultură, însă ponderea salariaţilor
în acest sector nu depăşea 9% din numărul total al salariaţilor la nivelul judeţului.
În aprilie 201025, efectivul salariaţilor în agricultură era de 3.389 persoane (valoare ce reprezenta doar 6,7% din
totalul salariaţilor la nivelul judeţului), comparativ cu luna aprilie 2009, de 3.702 persoane, înregistrându-se
fluctuaţii negative ale acestui indicator din anul 2008 şi până la sfârşitul perioadei, situaţie asemănătoare cu
celelalte sectoare economice, un factor decisiv putând fi aici reprezentat de contextul economic actual.
La sfârşitul anului 2009, câştigul mediu net în agricultură, silvicultură şi piscicultură era de 898 lei (cu 12% mai
puţin faţă de domeniul industriei şi al construcţiilor – 1024 lei), cu 24,6 % (-293 lei) mai mic faţă de nivelul
naţional şi cu 3,9 % (-37 lei) faţă de realizările lunii precedente. Comparativ cu luna decembrie 2008, câştigul
salarial mediu net a crescut cu 2,9% (+31lei), creşteri mai mari înregistrându-se în agricultură, silvicultură,
piscicultură, cu 23,0% (+ 168 lei).

22

Întâlnire consultativă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman, 28 iunie 2010, Alexandria
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Teleorman
24
Întâlnire de lucru a Grupului Operaţional Agricultură, 18 mai 2010, Consiliul Judeţean Teleorman
25
Sursa de date: Buletinul Statistic Local, aprilie 2010
23
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Datele disponibile pentru primul trimestru al anului 2010 indică o creştere uşoară a nivelului salarial în
agricultură, de la 894 lei în aprilie 2009, la 917 lei în aprilie 2010, cu 11,2 % (- 116 lei), mai mic faţă de nivelul
naţional şi cu 0,3 % (+ 3 lei ), mai mare faţă de realizările lunii precedente.
În ceea ce priveşte competitivitatea companiilor agricole din judeţ, precum şi a potenţialului acestora de a deveni
concurenţi importanţi pe plan regional, la nivelul judeţului Teleorman a existat concurenţă, în mod deosebit în
ultimii ani, fiind prezenţi şi investitori străini în domeniu26.
Potențial funciar
Fondul funciar în judeţul Teleorman are o suprafaţă totală de 578.978 hectare, iar suprafaţa agricolă măsura
499.175 hectare în anul 200827, pe parcursul perioadei analizate 2002-2008 înregistrând fluctuaţii pozitive şi
negative, potrivit datelor prezentate în tabelul de mai jos.
Datele disponibile în publicaţia statistică Statistica Teritorială 2009 prezentate însă numai până în anul 2007 arată
ponderea cea mai mare a suprafeţelor agricole şi arabile ale judeţului, de 20% din media regională.

Specificare

Tabel 4 Fondul funciar, după modul de folosinţă (la sfârşitul anului) - hectare
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Suprafața totală
a fondului funciar
Suprafața agricolă

2008

578.978

578.978

578.978

578.978

578.978

578.978

578.978

497.549

499.459

498.963

499.844

499.184

499.184

499.175

Arabil

454.036

453.559

453.063

454.387

453.799

454.879

454.980

Păşuni

31.204

35.671

35.671

35.142

35.196

35.476

35.773

Fâneţe

717

602

602

761

737

1142

845

Vii şi pepiniere viticole

11.072

9.152

9.152

9.018

8.907

7.537

7.427

Livezi şi pepiniere
pomicole
Păduri şi alte terenuri cu
vegetaţie forestieră
Ape şi bălţi

520

475

475

536

545

150

150

28.718

28.700

29.204

29.152

29.735

29.735

29.735

16.959

15.679

15.679

15.542

15.538

15.538

15.538

Alte suprafeţe

35.752

25.140

35.132

34.440

34.521

34.521

34.530

Sursa: Anuarul Statistic al județului Teleorman, 2009

De asemenea, se poate constata şi diminuarea numărului suprafeţelor ocupate de livezi şi pepiniere pomicole, de
la 520 hectare în anul 2002 ajungând la doar 150 hectare în 2008, restul componentelor fondului funciar fiind
caracterizate de fluctuaţii pozitive şi negative.

26

În cadrul Grupului Operaţional Agricultură, potrivit informaţiilor furnizate de către reprezentantul InterAgro S.R.L.
Din lipsa datelor statistice aferente anului 2009 şi analizând evoluţia suprafeţei agricole în perioada 2006-2008, se poate
aprecia că suprafaţa agricolă în anul 2009 totaliza aproximativ 499.160 ha. Această estimare este efectuată pentru a putea
calcula procentual anumiţi indicatori, pe baza unor date disponibile şi furnizate de către instituţiile avizate din judeţul
Teleorman pentru anul 2009.
27
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Fig. 7 Fondul funciar după modul de folosinţă, în anul 2008

Sursa: Anuarul Statistic al județului Teleorman, 2009

Sursa: Anuarul Statistic al județului Teleorman, 2009

Suprafaţa agricolă reprezintă 86% în totalul fondului funciar, fiind urmată de alte suprafeţe (6%), păduri şi alte
terenuri cu vegetaţie forestieră (5%), ape şi bălţi (3%).
Fondul funciar şi analiza succintă a sectorului agricol în oraşele şi diferite localități ale județului Teleorman
Tabel 5 Structura fondului funciar după modul de folosinţă în diferite localităţi ale judeţului, la sfârşitul anului 2008
Suprafața agricolă, pe categorii de folosință, hectare
Localitatea

Suprafaţa
agricolă

Arabil

Păşuni

Fâneţe

Vii şi pepiniere
viticole

Total

499175

454980

35773

845

7427

7485

6906

345

-

234

5917

7247

811

-

141

8203

5437

450

-

30

Oraşul Videle

6413

6272

-

51

Oraşul
Zimnicea

10317

9090

-

493

Botoroaga

9194

9034

-

86

Dobroteşti

9513

9045

409

-

59

DrăgăneştiVlaşca

8195

7949

-

191

83

Piatra

6882

6246

534

-

-

Municipiul
Alexandria
Municipiul
Turnu
Măgurele
Municipiul
Roşiori de
Vede

90
734
74

33

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
Seaca

7777

6304

1396

-

77

Ştorobăneasa

8558

8170

267

-

121

Sursa: Anuarul Statistic al județului Teleorman, 2009

Tabelul 5 indică structura fondului funciar în diferite localităţi ale judeţului Teleorman, care a constituit o premisă
pentru analiza succintă a localităţilor indicate în tabel.
Ponderea suprafeţei agricole a municipiului Alexandria în totalul suprafeţei este de 1,5%, în timp ce suprafaţa cea
mai mare este deţinută de oraşul Zimnicea, preponderent agricol, care ocupă 2% din total. De asemenea,
suprafaţa arabilă are o pondere semnificativă în multe localităţi din judeţul Teleorman (Turnu Măgurele,
Botoroaga, Dobroteşti, Piatra ş.a.).
Capitala judeţului are o suprafaţă arabilă importantă, 6.906 ha, iar agricultura este practicată preponderent în
zonele adiacente municipiului, în care se regăsesc multe unităţi de depozitare a produselor agricole (Siloz Moara
de Grâu, Siloz Produse Agricole etc.). În Alexandria, legumicultura se află în declin, însă în ceea ce priveşte
procesarea cerealelor, întâlnim agenţi economici importanţi28, printre care, potrivit datelor DADR se numără şi
S.C. Farina Company S.A., ce deţine licenţe de fabricaţie pentru moară de grâu, brutărie şi laboratoare de
patiserie. Totodată, în ultimii patru ani, în municipiul Alexandria au fost realizate investiţii în unităţi de prelucrare
a produselor agricole în scopul fabricării şi comercializării de produse alimentare, printre care şi S.C. Tonic S.R.L.,
unde investiţia a vizat crearea unei secţii de ambalare a produselor alimentare (gem, miere).
Municipiul Turnu Măgurele are o suprafaţă arabilă de 7.247 ha, interviul realizat în cadrul Primăriei Turnu
Măgurele29 oferind posibilitatea de a constata practicarea unei agriculturi productive în municipiu, prin
valorificarea resurselor agricole locale în unităţi de prelucrare, spre ex. brutării, laboratoare de patiserie, precum:
S.C. TEST COM S.R.L, S.C. Agroparti S.A., S.C. SUD STAR COM S.R.L., S.C. Sumoco Impex S.R.L. La nivelul oraşului
sunt prezente şi forme de asociere (Arendaşi Persoane Fizice), iar o mare parte a terenului arabil beneficiază de
sistemul de irigaţie local şi marele sistem Olt-Călmăţui. De asemenea, potrivit informaţiilor furnizate în cadrul
întâlnirii menţionate, Primăria are în vedere crearea unui Parc agro-industrial în Turnu Măgurele, datorită cererii
crescute de servicii mixte în agricultură (unităţi de depozitare şi procesare producţie vegetală şi animală ş.a.).
Totodată, potrivit informaţiilor furnizate în cadrul întâlnirii de la Combinatul Chimic30 din Turnu Măgurele,
majoritatea îngrăşămintelor chimice produse sunt exportate şi prea puţin utilizate la nivel local, pentru
îmbunătăţirea culturilor agricole, ceea ce poate avea un efect negativ (cumulat cu alţi factori importanţi) asupra
agriculturii, în ansamblul ei.
Muncipiul Roşiori de Vede dispune de o suprafaţă arabilă de 5.437 ha, iar interviul realizat în cadrul Primăriei
Municipiului31 a permis identificarea unui potenţial real de dezvoltare a microfermelor în oraş. Totodată, în
municipiul Roşiori de Vede, precum şi în localităţile adiacente (Drăgăneşti de Vede, Scrioaştea, Măldăieni,
Troianul, Peretu, Vedea) sunt prezenţi sute de apicultori, iar legumicultura înregistrează creşteri semnificative, cu
preponderenţă în comuna Peretu, un alt factor pozitiv pentru agricultura judeţului fiind şi potenţialul de cultivare
a plantelor medicinale în această zonă.
În Roşiori de Vede îşi desfăşoară activitatea procesatori de cereale (laboratoare de patiserie, panificaţie), dar şi
mulţi procesatori de carne, printre care şi microabatoarele S.C. Fulger Zarea Com S.R.L., S.C. Papa Bun S.R.L. şi S.C.
Comixt S.A., care beneficiază şi de puncte de desfacere a producţiei. Fulger Zarea S.R.L. importă materia primă,
atât din alte judeţe din ţară (judeţul Cluj), cât şi din străinătate, întrucât la nivelul oraşului nu există abatoare, din
care să se procure resursa necesară procesării produselor agricole animale. Consecinţa negativă a acestei realităţi
constă în pierderea legăturii dintre producători şi procesatori.
28

A se vedea subcapitolul Agenții economici din sectorul agricol
Întâlnire consultativă Primăria Municipiului Turnu Măgurele, 2 iunie 2010
30
Întâlnire consultativă Combinat Chimic Turnu Măgurele, 2 iunie 2010
31
Întâlnire consultativă Primăria Municipiului Roşiori de Vede, 28 iunie 2010, interviu dl Viceprimar Iulian Voicu
29
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Totodată, la nivelul municipiului Roşiori de Vede au fost derulate proiecte în domeniul legumiculturii şi producţiei
agricole animale în parteneriat cu localităţi din Bulgaria, printre care şi proiectul “Reducem, progresăm,
promovăm”, care a facilitat întâlniri de lucru şi colaborare a procesatorilor din Roşiori de Vede şi localităţi din
Bulgaria.
În oraşul Videle, care are o suprafaţă arabilă de 6.272 ha, agricultura este practicată la nivelul oraşului şi a
localităţilor din jur, care sunt parte componentă a acestuia. InterAgro S.R.L., un producător şi procesator
important din judeţul Teleorman îşi desfăşoară activitatea şi pe teritoriul oraşului Videle, în domeniul
industrializării produselor agricole (brutărie).
Chestionarul aplicat Primăriei Oraşului Videle pentru evaluarea localităţii a indicat calitatea solului drept un punct
forte pentru agricultura oraşului, care nu este însă valorificată în concordanţă cu resursele agricole de care
dispune. Astfel, priorităţile de dezvoltare locală vizează, printre altele, şi creşterea producţiei agricole.
Din analiza chestionarului aplicat oraşului Zimnicea, cu o suprafaţă arabilă de 9.090 ha (cea mai mare suprafaţă
dintre localităţile analizate), reiese că agricultura reprezintă o resursă importantă a oraşului (creşterea animalelor,
în special), o treime din populaţia activă fiind ocupată în agricultură. Totuşi, acest sector constituie şi o
ameninţare pentru dezvoltarea economică a localităţii, întrucât este practicată agricultura de subzistenţă pe o
scară din ce în ce mai largă.
În oraşul Zimnicea îşi desfăşoară activitatea S.C. InterAgro S.R.L., unul dintre cei mai importanţi procesatori de la
nivelul judeţului, care a investit în tehnologii agricole moderne, tractoare şi maşini agricole performante în scopul
susţinerii unei agriculturi moderne32. Amplasarea acestui producător în oraşul Zimnicea a avut în vedere calitatea
superioară a solului, cultivarea masivă a plantelor agricole (grâu, orz, porumb, soia etc.) şi nu în ultimul rând,
accesul oraşului la fluviul Dunărea, care constituie unul dintre factorii atractivi ai acestei localităţi. De asemenea,
InterAgro S.R.L. are ca obiectiv de activitate şi creşterea animalelor şi procesarea producţiei agricole animale, în
Zimnicea.
Comuna Botoroaga , situată la sud de oraşul Videle dispune de o suprafaţă arabilă semnificativă, aşa cum se poate
observa în tabelul nr. 5, de 9.034 hectare, agricultura constituind cea mai importantă resursă a localităţii.
Creşterea producţiei agricole constituie o prioritate de dezvoltare a comunei33, legumicultura şi zootehnia fiind şi
sectoarele cu cea mai rapidă evoluţie pe plan local (înregistrând totodată şi uşoare scăderi).
În localitatea Dobroteşti din NV judeţului, care dispune de o suprafaţă arabilă importantă, în anul 2009, potrivit
datelor DADR, 9 Persoane Fizice Independente (PFI) au obţinut atestarea produselor tradiţionale realizate,
majoritatea fiind produse de origine animală, putând observa extinderea producţiei pentru consumul propriu din
localitate, spre comercializarea produselor agroalimentare. Acest factor, coroborat cu alte iniţiative şi elemente
propice dezvoltării sectorului agricol (diferite forme asociative, prezenţa procesatorilor, cercetările agricole,
folosirea adecvată a îngrăşămintelor chimice etc.), poate avea consecinţe pozitive asupra dezvoltării locale şi
judeţene.
În următoarele localităţi rurale prezentate în tabelul nr. 5 (Piatra, situată în sudul judeţului - 6.246 ha teren arabil,
Ştorobăneasa, situată în partea de SE – 8.170 ha teren arabil) agricultura reprezintă principala resursă de care
dispun aceste comune. Creşterea producţiei agricole constituie o prioritate de dezvoltare a comunei
Ştorobăneasa, în timp ce în comuna Piatra, legumicultura şi zootehnia (apicultura, piscicultura, în special)
reprezintă sectoarele aflate într-o continuă evoluţie.
Comuna Seaca, situată în partea de sud dispune de o suprafaţă arabilă importantă, de 6.304 hectare, din care
1.396 ha sunt reprezentate de păşuni şi 77 ha, vii şi pepiniere viticole. Principalele culturi din comună sunt
cerealele, păioasele şi boabe, în special porumb, iar peste 90% din suprafaţa agricolă se află în proprietatea

32
33

Interviu S.C. InterAgro S.R.L., Zimnicea, 28 iunie 2010
A se vedea Anexa nr. 2.2
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privată a gospodăriilor ţărăneşti34, practicarea agriculturii de subzistenţă, în majoritatea teritoriului fiind
caracteristica principală a sectorului agricol al judeţului Teleorman.
În comuna Drăgăneşti Vlaşca, din partea de Est a judeţului Teleorman, în care suprafaţa arabilă este de 7.949 ha
se află Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, care are ca domeniu de activitate35 cercetarea
ştiinţifică agricolă, producerea de seminţe la principalele culturi agricole şi selecţia animalelor din specia bovine,
cercetările efectuându-se numai pe teritoriul comunei. Prezenţa acestui Institut de Cercetare pe teritoriul
judeţului Teleorman poate conduce, alături de alte elemente (formarea profesională, dezvoltarea rurală,
asocierea fermelor s.a.), la transformarea agriculturii judeţene de subzistenţă şi semi-subzistenţă, într-o
agricultură competitivă, care poate constitui, în această ipostază, un sector performant al economiei locale.
Fig. 8 Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă, în anul 2008

Sursa: Anuarul Statistic al județului Teleorman, 2009

Suprafaţa arabilă măsura 454.980 hectare, în anul 2008, valoare care reprezenta 91,15% din totalul suprafeţei
agricole, situaţie expusă în diagrama privind Structura suprafeței agricole, după modul de folosință, în anul 2008.
În anul 2009 suprafaţa arabilă a crescut cu 377 hectare, totalizând 454.603 hectare, ceea ce semnifică o pondere
tot de 91% din suprafaţa agricolă totală estimată pentru anul 2009, conform informaţiilor oferite de către Direcția
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din județul Teleorman.
Păşunile reprezentau 7,17% din suprafaţa agricolă în 2008, fâneţele 0,17%, viile şi pepinierele viticole 1,49%, iar
livezile şi pepinierele pomicole 0,03%.
Suprafeţele nelucrate din judeţul Teleorman prezentate în tabelul de mai jos reprezentau 0,88% din totalul
fondului funciar şi 1,02% din suprafaţa agricolă, în anul 2008, iar în anul 2009 aceste suprafeţe măsurau 3.997 ha,
cu o diferenţă de 1.086 ha faţă de anul precedent, reprezentând 0,8% din suprafaţa estimată pentru anul 2009.

34

Din lipsa chestionarului de evaluare a localităţii Seaca, s-au folosit datele din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei
Seaca, 2008-2013, în scopul uniformizării analizei sectorului agricol în localităţile indicate.
35
Sursa de date: website-ul Institutului de Cercetare, www.scadtr.ro
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Tabel 6 Suprafeţele nelucrate în judeţul Teleorman

Suprafețe nelucrate în județul Teleorman (hectare)
2005

2006

2008

2009

15.933

12.142

5.083

3.997

Sursa: Direcția pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman

Principalele culturi
Din suprafaţa cultivată în anul 2008 (367.091 ha, în scădere faţă de anul precedent), aproximativ 97% era în
proprietate integral privată iar principalele culturi, potrivit datelor statistice erau următoarele:
•

cereale pentru boabe (grâu şi secară, orz şi orzoaică, ovăz, porumb) 71,2%,

•

leguminoase pentru boabe (mazăre, fasole) 0,3%,

•

plante uleioase (floarea soarelui, soia etc.) 22%,

•

cartofi 0,4%,

•

plante de nutreţ 6,6%,

•

alte legume 1,8%.

Datele furnizate de către alte instituţii judeţene36 pentru anul 2009 includeau printre principalele culturi şi
tutunul, cu 0,1% din totalul suprafeţei cultivate, dar şi muştarul şi coriandrul, care împreună reprezentau 0,5%.
Totodată, în topul culturilor realizate în judeţul Teleorman se aflau şi plantele energetice, unde cultura de porumb
era bine reprezentată (25,4%), alături de rapiţă (8,2%).
Toate culturile menţionate au fost caracterizate de fluctuaţii importante în anul 2009, printre care şi cultura de
mazăre, care a înregistrat o creştere de peste 25%, rapiţa cu o creştere de 15%, dar şi porumbul, cu o descreştere
de peste 10% , s.a.
Culturile cu cel mai bun randament la nivelul judeţului Teleorman, identificate prin intermediul procesului
consultativ desfăşurat la nivel local, au fost rapiţa (deşi întreţinerea acestei culturi nu este lipsită de dificultăţi) şi
cerealele, cu precădere porumbul. Cultivarea pe suprafeţe mari a acestor plante energetice în judeţul Teleorman,
care determină şi apariţia unităţilor de producere a biocombustibilului (de exemplu, S.C. BIO FUEL Energy S.R.L.,
din Zimnicea, ce produce bioetanol) va constitui un punct important în descrierea obiectivului vertical
Valorificarea resurselor energetice regenerabile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului Teleorman
2008-2013.
Apicultura este, de asemenea, o arie importantă a agriculturii în judeţul Teleorman, pentru care s-a dezvoltat un
interes aparte, producţia agricolă de miere extrasă înregistrând performanţe deosebite, după producţia de carne
şi lapte37. Totodată, un exemplu care susţine acest domeniu este şi procesul de retehnologizare a fabricii de
procesare miere din comuna Bragadiru din SE judeţului, care a presupus utilarea acesteia cu linii tehnologice
achiziţionate prin intermediul fondurilor structurale.
Un interes deosebit a fost manifestat şi pentru agricultura ecologică, potrivit datelor furnizate de Camera Agricolă
Județeană, domeniu care a constituit tema numeroaselor campanii de informare şi sesiuni de instruire a
fermierilor.
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Tot în ceea ce priveşte procesul de informare a populaţiei în domeniul agricol, datele disponibile indică faptul că
în ultimii patru ani (2006-2010) beneficiarii unor cursuri de calificare organizate de către instituţia menţionată
anterior au fost reprezentaţi de tineri până în 40 ani, cu studii medii sau primare, fermieri individuali cu studii
primare, şomeri, precum şi producători agricoli cu alte studii decât cele agricole.
Exploatațiile agricole
Centrul Judeţean Teleorman din cadrul Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) are în subordine
alte cinci centre locale în Alexandria, Roşiori de Vede, Turnu Măgurele, Videle şi Zimnicea. Potrivit datelor funizate
de către instituţia menţionată pentru anul 2009, fermierii arondați pe aceste centre locale sunt în număr cel mai
mare în localitatea Videle, situată în NE judeţului, 10.244 fermieri, pe o suprafaţă de 39.809 ha. În capitala
judeţului erau prezenţi 6.082 fermieri, pe o suprafaţă de 26.023 ha. Tot în anul 2009 au fost înregistraţi 30.410
fermieri pe o suprafaţă de 435.148 ha, care reprezenta 99,6% din suprafaţa arabilă şi 87% din suprafaţa agricolă
estimată.
De asemenea, la nivelul judeţului asocierile fermierilor (Societăţi Agricole, Societăţi Comerciale, Întreprinderi
Individuale, Întreprinderi Familiale, Asociaţii Familiale, Arendaşi Persoane Fizice) totalizau un număr de 818
fermieri, pe o suprafaţă de 327.587 ha, care reprezenta 75% din suprafaţa arabilă totală, în anul 2009. Se poate
observa numărul redus al acestor asociaţii, dar care utilizează cea mai mare parte a terenului arabil din judeţul
Teleorman; totuşi, iniţiativele de asociere în diverse forme (asociaţii familiale, cooperative, grupuri de producători
etc.) trebuie încurajate în continuare pentru a realiza accesul micilor fermieri pe piaţă şi pentru ieşirea din regimul
de subzistenţă.
Diagrama care prezintă structura pe dimensiuni a fermelor din judeţul Teleorman (figura nr. 9) indică procentul
mare al fermelor de dimensiuni mici cuprinse între 1 şi 5 ha (81%), care utilizau în 2009 o suprafaţă destul de
însemnată din totalul suprafeţei agricole, situaţie care indică dezvoltarea agriculturii de subzistenţă în judeţ.

Fig. 9 Structura pe dimensiuni a fermelor din judeţul Teleorman

Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2010
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Cea mai mare suprafaţă o foloseau însă fermele de peste 1000 ha. Dimensiunea medie a fermei individuale în
judeţul Teleorman era de 2,36 ha/fermă în anul 2009, valoare comparabilă cu nivelul naţional, disponibil însă
doar pentru anul 200738, unde 2,34 ha/fermă erau exploatate în medie de către fermele individuale.
Dimensiunea medie a fermei/proprietăţii în judeţul Teleorman (14,32 ha), pe categorii de ferme este expusă în
tabelul de mai jos, datele fiind furnizate de către APIA, Centrul Judeţean Teleorman.
Tabel 7 Dimensiunea medie a proprietăţii în judeţul Teleorman, anul 2009
Ferma/proprietatea
Dimensiunea medie (hectare)
Micii proprietari

3,4

Forme asociative

400,47

Sursa: Agenția de Plăți şi Intervenții pentru Agricultură, Centrul Județean Teleorman

În anul 2009 situaţia asocierilor de ferme din judeţul Teleorman se prezenta astfel:
Fig. 10 Formele asociative din judeţul Teleorman

Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2010

Grupul de producători, singurul existent în categoria formelor asociative din judetul Teleorman este reprezentat
de Asociaţia “TOBACCO GRUP PRODUCTION”, a cultivatorilor de tutun, formată din 5 membri.
Potrivit datelor furnizate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman, suprafaţa totală a
acestor forme asociative era de 224.828 ha în anul 2009, ceea ce indica o pondere de 45% din valoarea estimată a
suprafeţei agricole, comparativ cu datele prezentate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Centrul Judeţean Teleorman, unde ponderea acestor asociaţii era de 75% din suprafaţa agricolă. Diferenţa dintre
cele două ponderi poate indica faptul că APIA include în categoria formelor asociative o gamă mai largă de astfel
de tipuri de asocieri în agricultură, pe lângă societăţile comerciale, societăţile agricole, asociaţii familiale, grupuri
de producători şi întreprinderile familiale, întreprinderile individuale şi arendaşi persoane fizice.
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Fig. 11 Subvenţiile APIA acordate în agricultură

Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2010

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură Teleorman este instituţia publică responsabilă cu gestionarea
ajutoarelor directe acordate pentru susţinerea agriculturii, finanţate de la bugetul de stat. Evoluţia subvenţiilor în
agricultură acordate de către APIA Teleorman nu este concludentă, întrucât termenul de finalizare a plăţii pentru
campania 2009 este 30.06.2010. Totuşi, se poate constata că în anul 2008 ajutorul direct a crescut cu
36.500.418,52 Lei, respectiv cu 29,7% mai mult faţă de anul precedent.
Producția agricolă
Fig. 12 Producţia agricolă în judeţul Teleorman

Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2010

Diagrama ce prezintă producţia agricolă în judeţul Teleorman, în perioada 2002-2008, conform datelor statistice
indică o evoluţie fluctuantă a acestui indicator, de la o creştere de aproape 50% în anul 2004, la scăderi în
următorii ani de 24-46%. În anul 2008 producţia agricolă era de 1.728.981 mii lei preţuri curente, înregistrând o
creştere de aproape 50% faţă de anul precedent.
În ceea ce priveşte producţia ramurii agricole la nivelul regiunii Sud-Muntenia în perioada 2005-200839, 2008 a
fost anul cel mai productiv pentru toate judeţele din regiune, dar şi la nivel naţional. Din anul 2007 producţia în
agricultură a crescut cu aproximativ 37%, printre judeţele fruntaşe la acest capitol aflându-se Dâmboviţa, Argeş şi
Călăraşi.
Judeţul Teleorman a ocupat locul patru, înregistrând un nivel mediu al producţiei agricole, ponderea acesteia în
totalul regiunii fiind de 14,2%. Ponderea producţiei ramurii agricole din judeţul Teleorman în media naţională era
de doar 2,6% în anul 2008.

39

Datele sunt colectate din publicaţiile statistice Statistica Teritorială, ediția 2009 şi Anuarul Statistic al României 2009.
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Fig. 13 Producţia ramurii agricole în regiunea Sud-Muntenia

Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2010

Figura 14 ilustrează evoluţia producţiei agricole de bunuri şi servicii în judeţul Teleorman în perioada 2002-2008,
unde se poate observa ponderea ridicată a producţiei vegetale, care ajunge la 68,6% din totalul producţiei la
sfârşitul intervalului. Pe toată perioada studiată producţia vegetală înregistrează fluctuaţii pozitive şi negative, ca
şi celelalte ramuri, de altfel, cel mai productiv an la ramura vegetală fiind anul 2004.
Fig. 14 Producţia agricolă de bunuri şi servicii în judeţul Teleorman

Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2010

Producţia animală a reprezentat 30,8% din totalul producţiei din judeţul Teleorman, în anul 2008, iar serviciile
agricole cca. 0,6%.
La nivel naţional procentele sunt asemănătoare cu cele prezentate pentru judeţul Teleorman în acelaşi an:
•

Producţia vegetală era de aprox. 68,3%;

•

Producţia animală era de aprox. 30,6%;

•

Serviciile agricole erau de cca. 1,06% din totalul producţiei naţionale, procent uşor mai ridicat decât cel
judeţean.
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Producția vegetală la principalele culturi
Tabel 8 Producţia vegetală la principalele culturi în judeţul Teleorman (tone)
Principalele culturi

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2008

Cereale pentru
boabe

878341

253848

787414

Leguminoase
pentru boabe

2120

1489

2036

Floarea soarelui

118917

28012

65630

Cartofi total
Legume

23469
23214
106330
72212
Sursa: Anuarul Statistic Teleorman 2009

17133
77710

În judeţul Teleorman, producţia vegetală la cereale, cultura cu ponderea cea mai mare era de 787.414 tone, în
anul 2008, clasându-se pe locul secund la acest capitol după judeţul Călăraşi. Se poate constata o scădere bruscă a
nivelului producţiei de cereale în anul 2007, cu aproximativ 71% faţă de anul precedent, urmând ca în anul 2008
producţia să revină pe trendul ascendent. Ponderea producţiei de cereale în totalul regiunii Sud-Muntenia era de
19,5%, iar în media naţională de 4,7%, în anul 2008.
Următoarele culturi, în ordinea contribuţiei la producţia totală erau în anul 2008: legumele, a căror medie pe cei
trei ani analizaţi înregistrează cel mai mare nivel al producţiei, după cereale; cultura de floarea soarelui, care a
înregistrat o revenire cu aproximativ 57% în anul 2008, după scăderea din anul 2006; ponderea cartofilor este
următoarea în lista producţiei vegetale, iar leguminoasele pentru boabe indică cel mai scăzut nivel al producţiei,
cum se poate observa şi în tabelul prezentat, având totuşi o pondere de cca. 11% în media regională.
Producţia de tutun este prezentă doar la două judeţe din cadrul regiunii, Ialomiţa şi Teleorman (aici este şi
predominantă, 658 tone, faţă de Ialomiţa, unde erau produse 40 tone, în anul 2008).
Producția medie la hectar, a principalelor culturi
Fig. 15 Producţia medie la hectar, a principalelor culturi în judeţul Teleorman

Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2010
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Evoluţia producţiei medii la hectar în judeţul Teleorman (figura nr. 15) arată ponderea ridicată a producţiei de
cartofi pe hectar, în perioada 2006-2008, fiind urmată de producţia de cereale. În totalul regiunii, producţia medie
de cereale era de 71%, în anul 2008, iar în media naţională de 78%, raportarea fiind kg/ha.

Suprafața viilor pe rod şi producția de fructe
Suprafeţele cu vii ocupau 14.343 hectare în anul 2008 şi reprezentau 2,9% din suprafaţa agricolă, în judeţul
Teleorman. Diagrama prezentată indică fluctuaţii importante ale suprafeţei viilor pe rod, în anul 2008 înregistrând
o creştere de aproximativ 21,8% faţă de începutul perioadei, iar suprafaţa nu mai era majoritar privată, contrar a
ceea ce se poate observa în toţi indicatorii sectorului agricol.
Fig. 16 Dinamica suprafeţei viilor pe rod în judeţul Teleorman

Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2010

Producţia de fructe totaliza 5928 tone în anul 2008, înregistrând o scădere importantă faţă de anul 2005, de
aproximativ 69,3%, în principal, din cauza secetei înregistrate în anul 2007. În acest an, din cauza condiţiilor
meteo nefavorabile (secetă, îngheţ târziu de primavară), producţia de fructe şi struguri a fost afectată la nivel
naţional40.
La nivel regional, judeţul Teleorman se clasează pe locul 5, din cele 7 judeţe componente ale regiunii SudMuntenia, în ceea ce priveşte producţia de fructe.
Zootehnia
Sectorul zootehnic este reprezentat de creşterea păsărilor, porcinelor, ovinelor, bovinelor. În multe localităţi
rurale, dar şi în oraşele în care agricultura reprezintă o ramură de tradiţie, creşterea animalelor este favorizată de
o bază furajeră corespunzătoare.
Efectivele de animale nu au înregistrat fluctuaţii semnificative în perioada 2002-2008, cele mai mari efective fiind
cele de păsări, porcine, ovine (o anumită rasă de ovine se situează printre produsele tradiţionale, întâlnită doar în
judeţul Teleorman) şi bovine. Efectivele de păsări au scăzut cu aproximativ 3,5% din anul 2002 (3.016.038 capete
în 2008), iar cele de porcine şi ovine au crescut cu cca. 11,7% şi respectiv, 6,7%. Efectivele de bovine au înregistrat
o scădere de aproximativ 4% în anul 2008 faţă de anul precedent.

40

Sursa de date: website-ul instituţiei Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, www.madr.ro
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Structura animalelor ce revin la 100 hectare teren este prezentată în figura numărul 17, în care efectivele de
animale reprezentative pentru acest indicator sunt ovinele şi caprinele, porcinele şi bovinele. Dinamica acestui
indicator în perioada 2006-2008 indică fluctuaţii importante, în anul 2008 ovinele şi caprinele la 100 hectare de
teren ajungând la 36,3 capete, ceea ce reprezintă aproximativ 57% din media naţională, unde acest indicator
totaliza 85,5 capete, în anul 2008. Porcinele şi bovinele reprezentau cca. 53% şi respectiv, 50% din nivelul
naţional.

Fig. 17 Structura animalelor ce revin la 100 hectare teren în judeţul Teleorman

Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2010

La nivelul judeţului Teleorman, în unele dintre localităţile rurale (comunele Seaca, Piatra, Lisa, Ciuperceni, Siliştea
s.a.) şi oraşe (Turnu Măgurele, Videle, Zimnicea s.a.) au fost elaborate Strategii de Dezvoltare Locală, și se găsesc
printre tendinţe de dezvoltare şi relansarea sectorului agricol la nivel local. Astfel, în ceea ce priveşte sectorul
zootehnic, în unele comune creşterea animalelor pentru cetăţeni reprezintă o activitate practicată pentru
consumul propriu, dar constituie şi o sursă importantă de venit. Totodată, producţia animală realizată se situează
la nivele relativ ridicate, problema majoră fiind legată de disfuncţionalităţile privind valorificarea principalelor
produse.
Tabel 9 Producţia agricolă animală la nivel judeţean şi naţional
Teleorman
U.M.

2006

Național
2007

2008

2006

2007

2008

Carne

tone
30.085
greutate în viu

32.536

29.365

-

-

1.426.154

Lapte

mii hectolitri

1.552

1.529

1.558

64.607

61.048

59.006

Lână

tone

445

541

403

19.378

21.025

22.075

Ouă

milioane
bucăţi

252

247

243

7.429

6.522

6.692

543

523

571

18.195

16.767

20.037

Miere extrasă tone
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Dinamica producţiei agricole animale analizată pentru perioada 2006-2008 arată scăderea producţiei de carne în
anul 2008, faţă de anul predecent, ajungând de la 32.536 tone greutate în viu, la 29.365 tone greutate în viu,
valoare care are o pondere de aproximativ 2% din media naţională disponibilă numai pentru anul 2008. În ceea ce
priveşte nivelul regional, producţia de carne din judeţul Teleorman are o contribuţie de aproximativ 9,8% la
totalul producţiei regionale (care însuma 299.126 tone greutate în viu).
Producţia de lapte a înregistrat o creştere de 1,9 puncte procentuale în anul 2008 şi reprezintă 2,6% din media
naţională. Producţia de ouă şi miere extrasă au înregistrat, de asemenea fluctuaţii pe parcursul perioadei şi
reprezintă 3,6% şi respectiv, 2,8% din nivelul producţiei naţionale.

Fig. 18 Structura efectivelor de animale în anii 2009 şi 2010, în judeţul Teleorman
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Sursa: Buletinul Statistic Lunarl Teleorman, 2010

În peroada recentă, între 1 ianuarie-30 aprilie 201041, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009 s-au
înregistrat scăderi ale producţiei obţinute şi valorificate de carne total (-10,16%), carne ovine (-36,31%), carne
pasăre (-26,13%), dar scăderi importante au înregistrat şi producţia de lapte total (-10,67%), lapte vacă (-10,28%),
lapte capră (-22,71%) şi la producţia de ouă (-11,79%).
Ultimele date expuse în Buletinul Statistic Lunar pentru perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2010, prin Direcţia pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman arată următoarea structură a efectivelor de animale în judeţ, la 30
aprilie 2010: bovine – 50.064 capete, porcine - 81.759 capete, ovine – 139.983 capete, caprine - 53.608 capete,
păsări – 3.300.526 capete, cabaline – 25.508 capete, iepuri – 1.210 capete, albine – 29.785 familii.
Comparativ cu luna aprilie 2009 s-au înregistrat creşteri ale efectivelor de caprine cu 993 capete (+ 1,89%) şi ale
efectivelor de păsări cu 995.586 capete (+43,19%), dar şi scăderi ale efectivelor de bovine cu 7.507 capete (13,04%), porcine cu 8.324 capete (-9,24%), ovine cu 471 capete (-0,33%), cabaline cu 3.151 capete (-10,99%),
iepuri cu 1.030 capete (-45,98%), albine cu 2.678 familii (-8,24%).
Figura nr. 18 indică structura efectivelor de animale în aprilile 2009, martie şi aprilie 2010, în judeţul Teleorman.
Se poate constata evoluţia reprezentativă a efectivelor de bovine, cu cea mai mare creştere în luna martie 2010.
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Sursa de date: Buletinul Statistic Local Teleorman, 2010
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La nivelul judeţului, principalele pieţe de desfacere42 sunt târgurile şi oboarele, precum şi agenţii economici care
achiziţionează produse agricole, cum ar fi: Comcereal S.A., Cerealcom S.A., S.C. Eurosiloz. Târgurile săptămânale
funcţionează în cele 5 oraşe şi 53 comune. În cadrul Grupului Operaţional Agricultură, participanţii au precizat că
în general producătorii vând produsele fie la distribuitori en-gros, fie prin mijloace proprii, direct la consumatorii
finali (aşa-numitul “comerţ la poartă”). O cantitate semnificativă de produse agricole este comercializată în
municipiul Bucureşti.
De asemenea, a fost menţionat faptul că, deşi Primăria Municipiului Alexandria a avut o asemenea iniţiativă, în
prezent nu există pieţe en-gros pentru vânzarea produselor agricole şi nici depozite frigorifice la nivelul judeţului.
Numărul insuficient al pieţelor de desfacere reprezintă un element negativ ce caracterizează sectorul agricol din
judeţul Teleorman, întrucât producţia de legume şi fructe nu-şi găseşte desfacere în pieţe interne din judeţ, care
să promoveze economia locală şi creşterea valorii adăugate a producţiei.
Autorităţile publice competente de la nivelul judeţului Teleorman ar trebui să aibă în vedere amenajarea unor
astfel de puncte de desfacere a producţiei, pentru promovarea şi încurajarea comerţului intern, nu doar a celui de
proximitate (desfacerea producţiei în municipiul Bucureşti).
Piscicultura se practică pe Dunăre şi apele curgătoare interioare, precum şi în iazurile şi heleşteele amenajate,
însă este un sector al agriculturii aflat în declin, potrivit analizei chestionarelor aplicate localităţilor judeţului
Teleorman.
Parcul de maşini agricole
Referitor la dotarea parcului de tractoare şi maşini agricole, potrivit datelor puse la dispoziţie de către Direcţia
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman pentru perioada 2005-2009, se pot observa fluctuaţii pozitive şi
negative ale tuturor utilajelor, în ultimul an înregistrându-se o scădere uşoară doar la parcul de tractoare (de 5
tractoare în anul 2009 faţă de anul precedent) şi o scădere mai accentuată la instalaţiile pentru irigat (de 71 de
instalaţii în anul 2009 comparativ cu anul 2008).
Tabel 10 Evoluţia parcului de maşini agricole în judeţul Teleorman - bucăţi

Evoluție utilaje
2005-2009

Denumirea
utilajului
Tractoare
Pluguri
Grape cu discuri
Combine păioase
Combine porumb
Maşini de
amendamente
Semănători păioase
Semănători
prăşitoare
Maşini erbicidat
Remorci
Instalaţii irigat

2005
7.541
6.092
3.824
1.415
4

2006
7.551
6.248
3.947
1.425
4

2007
7.367
6.263
3.952
1.423
4

2008
7.400
6.231
3.970
1.441
4

2009
7.395
6.275
4.128
1.460
4

394

399

403

407

416

1.807

1.827

1.841

1.841

1.948

1.906

1.918

1.956

1.931

1.948

528
3.704
1.482

532
3.704
1.081

549
3.704
971

616
3.710
622

661
3.740
551

Direcția pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman
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Potrivit datelor furnizate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, disponibile pentru anul 2009.
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Conform datelor prezentate în Strategiile de Dezvoltare Locală, în unele localităţi, la creşterea producţiei au
contribuit numărul mare de maşini agricole, care au permis mecanizarea, în mare parte, a lucrărilor agricole,
folosirea îngrăşămintelor minerale în cantităţi mari, introducerea de soiuri şi hibrizi speciali şi irigarea pe
suprafeţe agricole întinse, dar, per ansamblu, parcul de maşini agricole este uzat fizic şi moral şi insuficient
numeric pentru practicarea unei agriculturi performante.
În ceea ce priveşte evoluţia parcului de tractoare şi pluguri, la nivel naţional, în perioada 2006-2008 se poate
constata o tendinţă de creştere a numărului acestor maşini agricole, cu 700-1400 bucăţi, situaţie întâlnită şi la
nivel regional.
Parcul de tractoare şi pluguri al judeţului Teleorman reprezenta 4,2% din media naţională în anul 2008, iar cel de
pluguri, 4,4%. La nivel regional, datele disponibile pentru anul 2008 arătau un număr de 32.493 tractoare şi
26.478 pluguri, iar ponderea indicatorului judeţului în media regională era de aproximativ 22,8%, la parcul de
tractoare şi 23,5% la pluguri.
Deşi la sfârşitul anului 2006, numărul tractoarelor era dublu faţă de alt judeţ agricol al regiunii, Giurgiu, care avea
un număr de 4.303 bucăţi tractoare, utilajele existente în judeţul Teleorman sunt majoritatea în stare neconformă
de funcţionare, ceea ce împiedică buna desfăşurare a procesului de mecanizare, atât de necesar pentru o
agricultură performantă.
Tabel 11 Evoluţia parcului de maşini agricole în judeţul Teleorman
Teleorman

Național

2006

2007

2008

2006

2007

2008

7.551

7.367

7.400

174.563

174.003

174.790

Pluguri pentru
6.248
tractoare

6.263

6.231

138.594

139.782

141.512

Tractoare

Sursa:Anuarul Statistic Teleorman, 2009 şi Anuarul Statistic Național, 2009

În municipiul Roşiori de Vede a funcţionat singura fabrică de reparaţie a utilajelor agricole din judeţul Teleorman,
care poate constitui un punct de plecare şi un factor important pentru revigorarea acestei industrii care să
permită îmbunătăţirea procesului de mecanizare a producţiei agricole locale.
Fondul forestier
Fig. 19 Evoluţia fondului forestier în judeţul Teleorman

Sursa: GEA Strategy&Consulting, 2010

Sursa:Anuarul Statistic Teleorman, 2009
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Graficul privind evoluţia fondului forestier în judeţul Teleorman în perioada 2002-2008 indică fluctuaţii ale
suprafeţei fondului forestier. Din suprafaţa totală a acestui indicator (28,9 mii hectare în anul 2008), pădurile
ocupau 90,3% (din care, categoria răşinoase 3,8% şi foioasele, 86,5%) şi alte terenuri – 9,7%. Suprafaţa fondului
forestier la sfârşitul anului 2008 reprezenta doar 0,4% din fondul forestier naţional.
Figura nr. 20 ilustrează volumul de lemn recoltat în judeţul Teleorman, indicator caracterizat de fluctuaţii negative
şi pozitive pe tot parcursul perioadei analizate, 2002-2008, care reprezintă volumul de lemn recoltat până la
sfârşitul anului, destinat agenţilor economici şi pentru aprovizionarea populaţiei43. Masa lemnoasă recoltată a
înregistrat o scădere din anul 2003 (la nivel acestui an se înregistrează valoarea maximă), de aproximativ 28%.
Acest indicator a înregistrat cel mai scăzut nivel comparativ cu celelalte judeţe din regiune, fapt datorat şi
ponderii scăzute a suprafeţelor ocupate cu păduri în judeţul Teleorman, 29.735 ha, reprezentând 5% din fondul
funciar al judeţului.
În anul 2009, Direcţia Silvică Teleorman a avut în vedere lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafaţă totală de
374 ha, program care a vizat regenerarea tuturor suprafeţelor de pe care s-a recoltat masă lemnoasă,
împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră, precum şi sprijinirea cu puieţi forestieri a deţinătorilor de teren,
persoane fizice şi juridice care doreau înfiinţarea unor perdele forestiere de protecţie. De asemenea, la începutul
anului 2010, programul de regenerare a continuat, suprafaţa împădurită fiind de 10 ha, respectiv 4 ha regenerări
naturale şi 6 ha regenerări artificiale.

Fig. 20 Volumul de lemn recoltat la nivelul judeţului Teleorman

Sursa: GEA Strategy&Consuting, 2010

Agenții economici din sectorul agricol
În agricultura judeţului Teleorman activează aproximativ 300 de firme, în anul 2008. Pescuitul, acvacultura,
vânătoarea şi serviciile conexe nu reunesc decât 7 firme de-a lungul perioadei 2005-2008.
Topul firmelor din anul 2008 realizat de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman reuneşte 61
de agenţi economici, microîntreprinderi şi IMM-uri, care desfăşoară activităţi privind cultivarea plantelor,
creşterea animalelor, fabricarea produselor pentru hrana animalelor şi servicii conexe, precum şi pescuit,
piscicultură, vânătoare şi servicii conexe.

43

Sursa de date: Anuarul Statistic Naţional, ediţia 2009
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În clasificarea realizată de instituţia menţionată anterior, în top 150 firme, producătorul InterAgro SRL, din
Zimnicea se clasează pe locul patru. Această societate cu profil de creşterea şi valorificarea animalelor, precum şi
cultura cerealelor îşi desfăşoară activitatea pe principii ştiinţifice moderne şi reprezintă un exemplu de bună
practică în domeniu, întrucât este o unitate de producţie şi procesare a produselor agricole. Această societate
funcţionează, de asemenea, şi în alte localităţi ale judeţului.
În ultimii patru ani s-au realizat investiţii în unităţi de prelucrare produse agricole în scopul fabricării şi
comercializării produselor alimentare, printre care şi brutăria InterAgro, din oraşul Videle.
Totodată, în top 150, în primele 30 de firme se clasează şi Eurosiloz SA, din Alexandria care desfăşoară activităţi
de depozitare, Cerealcom SA, din Alexandria, care au drept obiect de activitate Comerţ cu ridicata al produselor
agricole brute şi al animalelor vii, Germino SA, din Alexandria, care se ocupă cu fabricarea produselor de brutărie
şi a produselor făinoase, Agrointer SRL, din comuna Ţigăneşti, ce are drept domeniu specific cultivarea plantelor
nepermanente.
Ponderea cifrei de afaceri înregistrată de firmele din sectorul agricol era de 16,25%, după sectoarele de comerţ,
turism şi industrie, iar ponderea majoritară aparţine firmelor cu specific în cultivarea plantelor, creşterea
animalelor, fabricarea produselor pentru creşterea animalelor şi servicii conexe. Acestea au înregistrat o cifră de
afaceri de peste 175 milioane de euro în 2008, creştere semnificativă faţă de aproape 85 de milioane de euro în
2005, în timp ce pescuitul, acvacultura, vânătoarea şi serviciile conexe reunesc o cifră de afaceri de aproximativ
110 mii euro în anul 2008.
Se poate constata astfel cum agenţii economici din sectorul agricol participau activ la finele anului 2008 la
realizarea unei cifre de afaceri semnificative la nivelul judeţului Teleorman, comparativ cu alte sectoare.
O problemă majoră actuală, atât pentru producţia vegetală, cât şi pentru cea animală44 constă în lipsa unui sistem
eficient de colectare şi depozitare a produselor agricole.
În ceea ce priveşte spaţiile de depozitare a produselor agricole autorizate la nivelul judeţului, în anul 2009
funcţionau 19 unităţi de depozitare localizate la nivelul judeţului Teleorman, dar şi unele depozite cu sediile
aparţinând altor judeţe ale ţării (Piteşti, Buzău)45.

***

44
45

Identificată şi în cadrul Grupului Operaţional Agricultură
Potrivit datelor furnizate de către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman
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Analiza SWOT - agricultura











Puncte tari
calitatea superioară a terenurilor agricole;
condiţii
favorabile
pentru
practicarea
pisciculturii – port la Dunăre;
implicarea activă a autorităţilor publice
competente în derularea procesului de
informare a populaţiei în sectorul agricol;
existenţa unei baze furajere propice dezvoltării
sectorului zootehnic;
existenţa iniţiativelor de asociere;
programele de regenerare a pădurilor;
apropierea de Bucureşti;
prezenţa investitorilor străini la nivelul
judeţului.

Oportunități
 asocierea producătorilor din agricultură;
 valorificarea forţei de muncă active prin
asigurarea unui proces continuu de informare şi
dezvoltare profesională;
 folosirea oportunităţilor de finanţare pentru
dezvoltarea spaţiului rural;
 colaborare transfrontalieră pentru atragerea de
investiţii;
 dezvoltarea agriculturii ecologice.
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Puncte slabe
gradul ridicat de fărâmiţare a terenurilor;
gradul ridicat de uzură a parcului de maşini
agricole;
sistemul de irigaţii precar;
spaţiile insuficiente de depozitare a produselor
agricole;
populaţia îmbătrânită;
efectivul scăzut al salariaţilor din agricultură;
reticenţa crescută privind asocierile de ferme;
nivelul mediu al producţiei agricole.

Amenințări
 concurenţa crescută a produselor de import;
 lipsa valorificării şi promovării produselor
agricole tradiţionale;
 lacunele legislative şi administrative privind
asocierea fermierilor;
 schimbările climatice;
 scăderea forţei de muncă ocupate în
agricultură.
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Concluzii
Analiza situaţiei curente a agriculturii judeţului Teleorman a permis identificarea iniţiativelor de asociere, precum
şi implicarea autorităţilor publice competente în stimularea şi încurajarea asociativităţii sub diverse forme,
inclusiv prin derularea de proiecte de cooperare transfrontalieră şi pe plan intern, cu judeţul Giurgiu, care au avut
drept rezultat înfiinţarea unor asociaţii şi cooperative în Teleorman.
Deşi, per ansamblu, terenurile agricole sunt caracterizate de un grad ridicat de fărâmiţare, ce indică dezvoltarea în
continuare a agriculturii de subzistenţă, la nivelul judeţului a fost identificat un trend în asociere. În acest sens,
autorităţile publice locale pot avea un rol important în consilierea şi informarea micilor proprietari de terenuri
asupra beneficiilor unei agriculturi realizate la scară largă, prin forme asociative.
De asemenea, în judeţul Teleorman sunt prezenţi şi producători şi procesatori importanţi, care aduc valoare
adăugată sectorului agricol, prin asigurarea lanţului valoric producţie-procesare-comercializare.
Aşadar, din analiza efectuată se desprind următoarele puncte de plecare pentru realizarea Strategiei de
Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pentru perioada 2010-2020:
-

Deoarece agricultura de subzistenţă este prezentă în continuare la nivelul judeţului, se impune definirea
unei noi viziuni asupra sectorului agricol, un sector competitiv care să angreneze stimularea asocierii,
valorificarea forţei de muncă active, dezvoltarea cercetărilor agricole, încurajarea şi facilitarea utilizării
îngrăşămintelor chimice şi naturale pentru eficientizarea producţiei agricole, definirea unor programe de
dezvoltare rurală durabilă.

-

Se recomandă, totodată, dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu judeţul Giurgiu, şi nu numai şi a
colaborării transfrontaliere, care pot avea efecte benefice asupra stimulării asociativităţii.

-

Întrucât agricultura este percepută drept un sector aflat în declin, în special, legumicultura, apicultura şi
piscicultura, se impun măsuri pentru revigorarea acesteia: gruparea micilor fermieri în asociaţii şi grupuri
de producători, găsirea unor soluţii pentru sistemul de irigaţii, precum şi pentru reţeaua de depozitare şi
desfacere a producţiei agricole.

-

De asemenea, modernizarea şi eficientizarea sistemului agricol trebuie realizate concomitent cu
încurajarea dezvoltării celorlalte sectoare (revigorarea industriei de reparaţii a utilajelor agricole,
dezvoltarea domeniul cercetării etc.), a serviciilor şi dezvoltării antreprenoriale.

-

Nu în ultimul rând, se impune continuarea trecerii de la producţia agricolă primară la industria
agroalimentară (care se află într-un stadiu incipient, prin existenţa unor producători şi procesatori
importanţi la nivelul judeţului).
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2.1.3 Mediul antreprenorial

Prosperitatea unei economii este determinată de productivitate, care se măsoară drept valoarea bunurilor şi
serviciilor produse, pe unitate de populaţie, resurse şi capital.
O regiune/oraş îşi poate creşte prosperitatea dacă îşi creşte productivitatea. În condiţiile unei concurenţe din ce în
ce mai acerbe la nivel mondial, companiile nu mai pot susţine activităţi slab productive sau salarii ridicate pentru
persoane slab calificate. În acelaşi timp, în condiţiile în care piaţa mondială este liberalizată iar oraşele şi regiunile
din ţări diferite, uneori la distanţe considerabile, intră în competiţie, provocarea principală a oricărei economii
este de a crea condiţiile în care atât companiile cât şi angajaţii să-şi poată creşte productivitatea.
Alte categorii importante de factori determinanţi ai dezvoltării unei comunităţi sunt: rolul administraţiei publice,
deschiderea faţă de investiţii şi comerţ, localizarea geografică şi calitatea mediului de afaceri, toţi influenţând întro măsură mai mare sau mai mică nivelul competitivităţii locale.
Unele condiţii, cum este calitatea/capacitatea administraţiei publice, sunt condiţii generale care afectează
dezvoltarea economică, creând oportunităţi pentru obţinerea unei productivităţi mai ridicate. Altele, cum sunt
infrastructura sau nivelul de calificare a forţei de muncă, afectează direct productivitatea. Primele sunt sub
controlul direct al autorităţilor, celelalte depind de implicarea mai multor actori: administraţie, sectorul privat,
mediul academic etc.
Aşadar, îmbunătăţirea poziţiei competitive a unei regiuni presupune îmbunătăţirea unor grupuri interrelaţionate
de factori, nu doar acţiuni direcţionate către rezolvarea unor deficienţe punctuale.
În ceea ce privește dezvoltarea antreprenorială a judeţului Teleorman datele colectate în 2007 plasează judeţul în
categoria judeţelor cu un număr de 10 firme active raportat la 1000 de locuitori (dintre care majoritatea sunt
micro-întreprinderi). Situaţia se menţine relativ asemănătoare în anul 2008, numărul de firme fiind de 8 firme la
1000 de locuitori.
În anul 200946 au fost înregistrate 4.412 firme active în judeţul Teleorman (numărul total de firme înregistrate
fiind de 4.956 firme). În anul 2008, conform cercetării realizate de firma Borg Design, pe baza datelor fumizate de
Ministerul Finanţelor, în judeţul Teleorman erau înregistrate 7000 de persoane juridice. Conform metodologiei de
colectare a acestor date, adică pe baza depunerii bilanţului de către firmele respective, în această categorie sunt
incluse toate firmele persoane juridice din judeţ, fie că sunt active, adică dacă au activitate economică fie dacă
sunt închise și nu aduc nici un fel de contribuţie în economia judeţului. În acest sens, pentru a ne asigura că
analiza asupra numărului de firme existente la nivelul judeţului Teleorman este corectă, am folosit drept
metodologie în analiză următorul criteriu: firmele să aibă minim cifra de afaceri de 1 euro și 1 salariat. Urmând
acest criteriu, a reieșit că baza de firme active din judeţul Teleorman, care poate servi pentru analiză, este de
4.582 firme (persoane juridice) pentru anul 2008.
Comparând numărul de firme de la sfârșitul anului 2009, 4.412 (persoane juridice) cu numărul de firme de la
sfârșitul anului 2008, 4.582 (persoane juridice), se observă o scădere, previzibilă pentru această perioadă de criză
economică.
În continuare, analiza prezentă a fost realizată la nivelul datelor disponibile pentru perioada 2005-2009, pentru
sectoarele economice dominante, la nivel de judeţ și de fiecare localitate urbană. Analiza a prezentat o evoluţie în
perioada de timp 2005-2009 a numărului de firme, a cifrei de afaceri și a numărului de salariaţi în sectoarele
respective, cu atenţie deosebită asupra perioadei 2008-2009, când efectele crizei economice au fost simţite și în
economia judeţului Teleorman.
În anul 2009 toate sectoarele în care sunt firme active înregistrate au înregistrat o ușoară scădere, cea mai
pronunţată scădere fiind în sectorul construcţii, spre deosebire perioada 2005-2008 în care toate sectoarele au
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Conform datelor furnizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Teleorman, august 2009
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avut o evoluţie ascendentă. Aceeași scădere se reflectă în cifra de afaceri. Toate sectoarele au înregistrat scăderi
în 2009 comparativ cu 2008. Cea mai importantă scădere a fost înregistrată tot de sectorul construcţii.
Încă din anul 2009 sectorul servicii era foarte puţin dezvoltat, neexistând o balansare a activităţii marilor actorilor
industriali în economia judeţului. În același an s-a înregistrat o ușoară creștere a serviciilor, concomitent cu o
creștere înregistrată de sectorul comerţ și turism, ceea ce reflectă în special o creștere a serviciilor din acest
sector.
Cel mai mare număr de firme active, mai mult de jumătate din total (58,00% în 2009 comparativ cu 57,57% în
2008), au fost în domeniul comerţului şi turismului. Sectorul serviciilor acoperă 18,52, în creștere faţă de anul
2008 (17,63%).
Se remarcă, la nivelul judeţului, un procent mic al firmelor din agricultură, care a înregistrat o scădere în 2009
(7,18% în 2009), în ciuda potenţialului oferit de cadrul natural, ceea ce poate fi o consecinţă a fragmentării
puternice a terenurilor, a absenţei iniţiativelor de asociere a producătorilor, precum şi a practicării frecvente a
agriculturii de subzistenţă. În acelaşi timp, rata din ce în ce mai scăzută a rentabilităţii culturilor (investiţiile şi
eforturile iniţiale sunt foarte mari, iar rezultatele sunt de cele mai multe ori suficiente numai cât să acopere
costurile, şi nu îndeajuns de ridicate încât să genereze profit substanţial) descurajează mediul antreprenorial
agricol.
Fig. 21 Numărul de firme active judeţ Teleorman 2009

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)

În ceea ce privește evoluţia numărului de salariaţi, acest indicator s-a menţinut aproape constant în perioada
2005-2008, urmând o scădere în anul 2009 pentru toate sectoarele (scăderea cea mai ușoară a fost în sectorul
comerţ și turism, de la 7.863 în 2008 la 7.076 în 2009. Cea mai mare reducere a numărului de salariaţi în 2009 s-a
înregistrat în industrie, de la 10.280 de salariaţi în 2008 la 7.539 salariaţi în 2009.
Cu toate acestea, la nivelul anului 2009, cel mai mare număr de salariaţi era înregistrat în continuare în industrie
35,60% (faţă de 35,93% în 2008); următorul sector în care există un număr ridicat de salariaţi este comerţ şi
turism, cu 33,49% (comparativ cu 27,48% în 2008), urmând serviciile cu 13,89 (13,40% în 2008), agricultura,
pescuitul şi piscicultura (12,79%), construcţiile (8,24%) şi, pe ultimul loc, sectorul de cercetare-dezvoltare 7,93%
(în scădere faţă de 2,17% în 2008). Datele relevă faptul că, deși au existat repetate cicluri de disponibilizări iar
tendinţa este de automatizare a procesului de producţie, actorii industriali din judeţ joacă în continuare un rol
important în angajarea forţei de muncă din judeţ.
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Fig. 22 Evoluţia numărului anual de salariaţi ai firmelor active judeţ Teleorman, 2005 - 2009

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)

47

În ceea ce priveşte cifra de afaceri totală înregistrată de firmele active în judeţul Teleorman în 2009, sectorul de
comerţ şi turism are cea mai mare contribuţie în continuare, de 49,21%, faţă de 43,23% în 2008, urmat de
industrie cu 21,76% în 2009 (22,16% în 2008), agricultură, pescuit şi piscicultură 9,52% faţă de 16,25% în 2008,
servicii cu 11,97% faţă de 10,31% în 2008, construcţii cu 6,89% faţă de 6,21% în 2008 şi cercetare-dezvoltare cu
0,64% faţă de 2008 (1,83%).
Fig. 23 Cifra de afaceri a firmelor active judeţ Teleorman 2009

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)

Cercetare-dezvoltare şi înaltă tehnologie
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Pentru perioada 2005-2008 datele au fost furnizate bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul
Finanţelor Publice) iar pentru anul 2009 datele au fost completate cu informaţiile furnizate de Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a judeţului Teleorman.
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Cele mai multe firme din sectorul cercetare-dezvoltare din judeţul Teleorman sunt cele care au legătură cu
tehnologia informaţiei. Numărul acestor firme a avut cea mai importantă creștere în perioada 2005-2008 în acest
sector, înregistrând o ușoară scădere în 2009. În cadrul acestei industrii, ultimul loc îl ocupă industria de
echipamente speciale inclusiv în domeniul securităţii şi apărării, care nu este reprezentată decât printr-o singură
firmă în judeţul Teleorman. În domeniu cercetării, judeţul Teleorman deţine două firme active, iar
telecomunicaţiile şi industria de echipamente electrice şi optice au avut o evoluţie aproape constantă a numărului
de firme active, doar în 2009 fiind înregistrată o ușoară creștere a numărului firmelor din telecomunicaţii.
Fig. 24 Evoluţia CA anuale a firmelor active din cercetare in judeţ Teleorman, 2005 – 2009

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)

Cu toate acestea, cea mai mare valoare a cifrei de afaceri în acest sector în perioada 2005-2008 a fost înregistrată
de industria de echipamente electrice şi optice, care a şi cunoscut o creştere accelerată între 2007 şi 2008 dar o
scădere la fel de impresionantă în 2009. Această industrie a avut, de asemenea, cel mai mare număr de salariaţi în
perioada 2005-2008, detaşându-se semnificativ din acest punct de vedere de celelalte componente ale sectorului
cercetare dezvoltare şi high-tech. În anul 2009 s-a văzut o scădere importantă și a numărului de salariaţi în
industria de echipamente electrice și optice, concomitent cu scăderea cifrei de afaceri. Ca cifră de afaceri,
tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiile au avut valori asemănătoare în intervalul de referinţă, cu precizarea că
în cazul ultimei categorii cifra de afaceri a avut fluctuaţii însemnate (scădere în 2006, creştere semnificativă în
2007, urmată de o nouă diminuare în 2008 și 2009).
În anul 2009 telecomunicaţiile au ocupat locul 1 din punctul de vedere al numărului de salariaţi, depăşind toate
celelalte industrii din această categorie.
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Agricultură
Fig. 25 Evoluţia numărului anual de firme active din agricultură judeţ Teleorman 2005-2009

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)

În agricultură, ponderea majoră numeric aparţine firmelor din domeniul cultivarea plantelor, creşterea
animalelor, fabricarea produselor pentru creşterea animalelor şi servicii conexe, ajungând la nivelul anului 2008 la
aproximativ 311 de firme (scădere nesemnificativă în 2009, la 309 firme). Pescuitul, acvacultura, vânătoarea şi
serviciile conexe nu reunesc decât 7 firme în intervalul 2005-2008 și 8 firme în 2009.
Fig. 26 Evoluţia CA anuale a firmelor active din agricultură, judeţ Teleorman 2005-2009

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)

Evoluţia cifrei de afaceri urmează un tipar similar cu cel al numărului de firme în agricultură: ponderea majoritară
aparţine cultivării plantelor, creşterii animalelor, fabricării produselor pentru creşterea animalelor şi serviciilor
conexe dar a înregistrat o scădere în 2009, în timp ce pescuitul, acvacultura, vânătoarea şi serviciile conexe
reunesc o cifră de afaceri de mai puţin de 110 mii euro în 2008, păstrând același nivel în 2009.
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Numărul de salariaţi urmează modelul descris mai sus: ponderea majoră aparţine cultivării plantelor, creşterii
animalelor, fabricării produselor pentru creşterea animalelor şi serviciilor conexe – 3653 de salariaţi în 2008 dar o
scădere importantă în 2009, la 1.663 salariaţi. În ceea ce priveşte numărul de salariaţi din sectorul pescuit,
acvacultură, vânătoare şi servicii conexe, acesta a scăzut între 2007-2009, după creşteri consecutive în 2006 şi
2007.
Construcții
Fig. 27 Evoluţia numărului anual de firme active din construcţii judeţ Teleorman 2005-2009

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)

În domeniul construcţiilor, cele mai multe firme au ca obiect de activitate lucrările de construcţii, acestea având şi
cea mai rapidă şi semnificativă evoluţie în intervalul de referinţă, ajungând de la 90 în 2005 până la 273 în 2008
dar au înregistrat o scădere importantă în 2009 până la 222. Firmele care se ocupă cu lucrări de instalaţii au o
pondere mai mică în total, dar numărul lor a avut de asemenea o evoluţie pozitivă şi a înregistrat o creştere
constantă, inclusiv în 2009, creștere de la 76 la 79.
Similar, cea mai mare cifră de afaceri totală a fost înregistrată de firmele care se ocupă cu lucrări de construcţii
(peste 57 milioane de euro în 2008), în timp ce lucrările de instalaţii au totalizat mai puţin de 10 milioane de euro
în 2008. Cifra de afaceri a avut creşteri anuale pe toată perioada pentru ambele componente ale domeniului
construcţiilor.
Fig. 28 Evoluţia CA anuale a firmelor active din construcţii judeţ Teleorman, 2005-2009

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)
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Aşa cum era de aşteptat, lucrările de construcţii au fost cele care au concentrat cel mai mare număr de salariaţi în
perioada 2005-2008, ajungând la aproape 2.000 de persoane în 2008, în timp ce în 2009 numărul de salariaţi a
scăzut la 1.400 locuitori. Lucrările de instalaţii au reunit numai 374 de salariaţi în 2008, scăzând la 309 angajaţi în
2009.
Din datele statistice furnizate pentru acest sector se poate observa o scădere constantă a investiţiilor realizate în
construcţii în perioada 2008/2009/2010.
Fig. 29 Investiţii realizate pe elemente de structură – construcţii

Sursa: BSL Aprilie 2010, BSL Aprilie 2009, BSL Ianuarie 2009

Servicii
În sectorul servicii, firmele din transporturi şi activităţi conexe transporturilor au cea mai mare pondere ca număr
în total (247 în 2008 și 237 în 2009), urmate de companiile ce au ca obiect de activitate serviciile profesionale
prestate în principal întreprinderilor. Categoria servicii generale reuneşte de asemenea un număr important de
firme (124 în 2008 și 122 în 2009).
Per ansamblu sectorul servicii nu a înregistrat scăderi semnificative, ba chiar a înregistrat o ușoară creștere în
ceea ce privește numărul de firme (de la 808 în 2008 la 817 în 2009). Este important de specificat însă că cifra de
afaceri în sectorul servicii a scăzut, ceea ce indică o creștere a serviciilor cu valoarea scăzută în economia
judeţului.
Fig. 30Evoluţia număr firme în servicii 2005-2009

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)
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Ca şi în cazul numărului de firme, primul loc ca cifră de afaceri totală este ocupat, pe întreaga perioadă, de
companiile din sectorul transporturilor şi activităţilor conexe (atingând în 2008 valoarea de aproximativ 47
milioane de euro iar în 2009 ajungând la 38 milioane euro). Următoarea categorie ca cifră de afaceri este cea a
serviciilor generale (circa 27 milioane de euro în 2008 și peste 19 milioane în 2009), cele mai scăzute valori
aparţinând sectoarelor următoare: poştă, curierat; învăţământ; bănci, asigurări, intermedieri financiare, investiţii
financiare; alte activităţi de servicii.
Companiile care au ca obiect de activitate serviciile profesionale prestate în principal întreprinderilor s-au detaşat
substanţial faţă de celelalte componente ale domeniului serviciilor atât ca valoare a numărului total de salariaţi,
cât şi ca ritm de creştere. Astfel, în 2008 existau peste 1500 de salariaţi în această categorie dar cu o scădere
aproape la jumătate în 2009, la 777 angajaţi în timp ce transporturile şi serviciile conexe (categoria de pe poziţia a
doua din acest punct de vedere) reuneau numai 803 angajaţi, în scădere la 641 în 2009.

Comerț şi turism
Fig. 31 Evoluţia numărului anual de firme active din comerţ şi turism judeţ Teleorman 2005-2009

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)

În comerţ şi turism, cele mai multe firme au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul în magazine
specializate, nespecializate, precum şi neefectuat prin magazine (2.003 ca număr în 2008 și 1.959 în 2009). Tot
această categorie a înregistrat şi cea mai mare valoare a cifrei de afaceri pe întregul interval, ajungând în 2008 la
aproape 230 milioane de euro și scăzând la 167 de milioane euro în 2009. Alt număr semnificativ de firme este
înregistrat de categoria baruri, restaurante, cafenele, precum şi de categoria comerţ cu ridicata al produselor nonalimentare. Cele mai puţine firme activează în turism – agenţii de turism, hoteluri şi alte facilităţi de cazare (7,
respectiv 6 firme în 2008).
Este important de menţionat că, în continuare, în 2009 firmele din comerţ și turism au reprezentat cel mai mare
număr de firme din economia judeţului, în procent de 58,00%.
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Cele mai reduse valori ale cifrei de afaceri în acest sector au aparţinut sectorului turistic (atât agenţii de turism cât
şi unităţi de cazare), precum şi sectorului de restaurante, baruri şi cafenele (circa 15 milioane de euro în 2008 și
scădere la 9 milioane euro în 2009).
Cel mai mare număr de salariaţi aparţine companiilor care activează în cadrul comerţului cu amănuntul în
magazine specializate, nespecializate, precum şi neefectuat prin magazine, peste 4.500 de persoane în 2008, cu o
scădere la 4.200 în 2009. Alte valori semnificative în ceea ce priveşte salariaţii sunt înregistrate pentru comerţul
cu ridicata al produselor agricole brute, animalelor vii, produselor alimentare, băuturilor şi tutunului (1060 de
salariaţi în 2008 și scădere importantă la 870 în 2009), pentru comerţul cu ridicata al produselor non-alimentare
(745 de salariaţi în 2008 și scădere la 576 în 2009), precum şi pentru categoria restaurante, baruri, cafenele (724
de salariaţi în 2008). Cei mai puţini salariaţi sunt cei din turism.

Situația firmelor la nivelul centrelor urbane
La nivelul centrelor urbane ale judeţului Teleorman, cele mai multe firme active în perioada 2005-2008 se află în
municipiul Alexandria, reşedinţa judeţului. Municipiul Alexandria a avut cea mai rapidă creştere a numărului de
firme în intervalul de referinţă 2005-2008 (aproximativ creștere de 100 firme în fiecare an iar în 2009, în
Alexandria, asemenea cu toate celelalte orașe, indicatorii privind firmele existente au scăzut. În 2009 în
Alexandria erau înregistrate 1.519 firme active, în scădere faţă de anul 2008, cu 1.626 firme. Totodată, cifra de
afaceri în Alexandria a scăzut în 2009 de la 495.332.120 euro în 2008 la 325.956.518 in 2009.
În reședinţa de judeţ Alexandria media firmelor era în anul 2009 de 30,57 la 1000 de locuitori, urmată de Roșiori
de Vede cu 19,40 de firme, Videle cu 18,05, Turnu Măgurele cu 16,38 firme, Videle cu 11,83 și Zimnicea cu 13,17
firme.
Fig. 32 Evoluţia numărului de firme active în centrele urbane din judeţul Teleorman

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)

După Alexandria, cele mai multe companii active sunt înregistrate în Roşiori de Vede, urmând Turnu Măgurele,
Zimnicea şi Videle. Numărul de firme a crescut în perioada 2005-2008 anual în toate cele cinci centre urbane din
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Teleorman. În anul 2009, doar în municipiul Turnu Măgurele și în Videle s-a înregistrat o ușoară creștere a
numărului de firme: în municipiul Turnu Măgurele numărul firmelor a crescut de la 459 în 2008 la 474 în 2009 iar
în Videle numărul firmelor a crescut de la 201 în 2008 la 212 în 2009. Concomitent a crescut și cifra de afaceri în
Turnu Măgurele de la 84.884.105 euro în 2008 la 126.686.544 euro în 2009, singurul oraș în care s-au înregistrat
creșteri ale cifrei de afaceri în 2009. În Roșiori de Vede, Videle și Zimnicea cifra de afaceri a înregistrat scăderi în
2009.
Este însă interesant de urmărit evoluţia oraşului Zimnicea, unde cifra de afaceri a crescut de mai mult de două ori
între 2006 (circa 67 de milioane euro) şi 2007 (peste 142 milioane euro), pentru ca apoi să scadă în 2008 la 111
milioane de euro și în 2009 la 75 milioane euro. Cele mai scăzute valori ale cifrei de afaceri aparţin în 2008
municipiului Turnu Măgurele (aproape 85 de milioane de euro) şi oraşului Videle (circa 26 de milioane de euro),
dar în anul 2009 cifra de afaceri a crescut doar în Turnu Măgurele.
Fig. 33 Evoluţia cifrei de afaceri (euro) în centrele urbane din judeţul Teleorman

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)

Numărul de salariaţi din Alexandria este cel mai mare la nivelul centrelor urbane (8.278 în 2009), cu o scădere
importantă, de la 12.617 salariaţi în 2008. Din nou, și la acest indicator Turnu măgurele a înregistrat o creștere așa
cum era de așteptat, de la 4.496 salariaţi în 2008, la 4.670 salariaţi în 2009. Creștere a numărului de salariaţi a
existat și în Videle, deși mai mică, de la 707 în 2008, la 797 salariaţi în 2009. În Roșiori de Vede și Zimnicea
scăderea numărului salariaţilor a fost semnificativă: în Roșiori de la 3.651 în 2008 la 2.211 în 2009 iar în Zimnicea,
de la 2.686 în 2008 la 1.434 în 2009.
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Fig. 34 Evoluţia nr. anual de salariaţi al firmelor active din agricultură, judeţ Teleorman, 2005-2009

Sursa: Bază de date Borg Design (conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice)

Potențialul de dezvoltare economică al localităților urbane
Plecând de la tipul de firme care constituie baza activităţii economice din fiecare oraș, se poate identifica nivelul
de dezvoltare al economiei fiecărei localităţi. Se poate astfel identifica tipul de economie din acea localitate, cât
de sofisticată este sau dacă, pe de altă parte, avem o economie de bază, bazată pe activităţi primare, mai puţin
tehnologizate.
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Alexandria
Tabel 12 Nivel de dezvoltare al economiei municipiului Alexandria conform topului codurilor CAEN
După criteriul cifra de afaceri:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de
viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
activităţi după recoltare
comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominantă de produse alimentare,
3
4711
băuturi şi tutun
După criteriul număr de salariați:
1
2

Poziție

2815
0163

CAEN

Domeniu de activitate

fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de
viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
lucrări de construcţii clădiri rezidenţiale şi
2
4120
nerezidenţiale
comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominantă de produse alimentare,
3
4711
băuturi şi tutun
După criteriul numărului de firme:
1

2815

Poziție

CAEN

1

4711

2
3

4719
4771

Domeniu de activitate
comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun
comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominantă de produse
nealimentare
comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în
magazine specializate

Clasificare CAEN după gradul de
tehnologizare
grad de tehnologizare la nivel
mediu-ridicat (industrii
prelucrătoare)
servicii de piaţă cu un nivel de
expertiză mai redus
Clasificare CAEN după gradul de
tehnologizare
grad de tehnologizare la nivel
mediu-ridicat (industrii
prelucrătoare)
servicii de piaţă cu un nivel de
expertiză mai redus
Clasificare CAEN după gradul de
tehnologizare
servicii de piaţă cu un nivel de
expertiză mai redus
servicii de piaţă cu un nivel de
expertiză mai redus
servicii de piaţă cu un nivel de
expertiză mai redus

Sursa: GEA Strategy & Consulting SA(pe baza metodologiei folosite de Eurostat pentru a determina gradul de dezvoltare
tehnologică a unei economii, ianuarie 2009)

Folosind o metodologie Eurostat și plecând de la informaţiile referitoare la cifra de afaceri, numărul de salariaţi și
numărul de firme, se poate identifica gradul de tehnologizare, implicit de sofisticare a activităţii economice și
potenţialul de dezvoltare al fiecărei localităţi urbane.
În municipiul Alexandria, după criteriul cifrei de afaceri, primul loc în clasamentul domeniilor de activitate este
ocupat de ,,fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie”, care
corespunde codului CAEN 2815. Din punctul de vedere al clasificării codurilor CAEN, acest sector se încadrează în
categoria industriilor prelucrătoare cu un nivel mediu-ridicat de tehnologizare. Poziţia a-2-a după acelaşi criteriu
este ocupată de codul CAEN 0163 (activităţi după recoltare), aferent unor activităţi agricole. Locul 3 aparţine unui
sector din categoria servicii de piaţă cu un nivel de expertiză mai redus (cod CAEN 4711 - comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun).
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Analizând aceste date, se poate observa ca activităţile care aduc cea mai mare valoare adăugată economiei
municipiului Alexandria sunt industrii prelucrătoare cu un nivel mediu-ridicat de tehnologizare. Poziţiile 2 și 3
indică un nivel scăzut de tehnologizare. Poziţia a 2-a, în sectorul agricol, susţine concluziile preliminare ale analizei
actuale, anume că agricultura este a 2-a activitate a judeţului, fapt evidenţiat și la nivelul municipiul Alexandria,
reședinţă de judeţ. Al 3-lea domeniu întărește totodată concluziile din capitolul dedicat Mediului antreprenorial,
demonstrând concentrarea sectorului servicii în activităţi de comerţ cu amănuntul.
După criteriul numărul total de salariați, domeniile aferente codurilor CAEN 2815 şi 4711 ocupă aceleaşi poziţii,
respectiv 1 şi 3 iar locul 2 aparţine firmelor care se ocupă cu construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.
Așa cum era prevăzut, aceste date indică faptul că cei mai mulţi salariaţi lucrează în domeniile care aduc cea mai
mare valoare adăugată ca cifră de afaceri, industrie prelucrătoare și comerţ (în activităţi legate de agricultură,
locul 2, numărul de angajaţi este previzibil mai redus).
După criteriul numărului de firme, cele mai multe firme din municipiu au ca domeniu de activitate ,,comerţul cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod
CAEN 4711) ”. Pe locul al doilea ca număr se află firmele care se ocupă cu ,,comerţul cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare” (cod CAEN 4719), iar pe locul 3 companiile
care ,,comercializează îmbrăcăminte cu amănuntul în magazine specializate” (cod CAEN 4771). Analiza după
numărul de firme indică desfășurarea activităţii majorităţii firmelor din municipiul Alexandria în activităţi de
comerţ cu amănuntul, în categoria servicii de piață cu un nivel de expertiză mai redus.
Având în vedere rezultatele aplicării criteriilor de mai sus, se poate indica nivelul de sofisticare a activităţii
economice în municipiul Alexandria. Valoarea adăugată în economie este adusă de activităţi cu un grad de
tehnologizare la nivel mediu-ridicat (industrii prelucrătoare), fapt susţinut de existenţa firmelor KOYO,
ELECTROTEL și alte firme mai mici care acţionează în același domeniu. Implicit, majoritatea angajaţilor sunt în
același domeniu dar și în activităţi legate de comerţ cu amănuntul. Acest fapt din urmă demonstrează
concentrarea micilor antreprenori din servicii în activităţi de comerţ, de tipul magazine mici comerciale. Aceste
activităţi de comerţ nu duc la o dezvoltare sustenabilă pe termen lung și nici nu pot aduce valoare adăugată în
viitor. Singurul sector care angrenează dezvoltare în municipiu este, în prezent, sectorul industriilor prelucrătoare,
primul în ceea ce privește contribuţia ca cifră de afaceri.
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Turnu Măgurele
Tabel 13 Nivel de dezvoltare al economiei municipiului Turnu Măgurele conform topului codurilor CAEN
După criteriul cifrei de afaceri:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

1

4711

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

servicii de piaţă cu
un nivel de expertiză
mai redus

2

1413

fabricarea altor articole de îmbrăcăminte exclusiv lenjeria de
corp

nivel redus de
tehnologizare

comerţ cu ridicata al produselor chimice

servicii de piaţă cu
un nivel de expertiză
mai redus

3

4675

După criteriul numărului de salariați:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

1

1413

fabricarea altor articole de îmbrăcăminte exclusiv lenjeria de
corp

nivel redus de
tehnologizare

7820

activităţi de contractare, pe bază temporară, a personalului

servicii de piaţă cu un
nivel ridicat de
expertiză (cu
excepţia serviciilor de
înaltă tehnologie sau
servicii financiare)

4711

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

servicii de piaţă cu un
nivel de expertiză
mai redus

2

3

După criteriul numărului de firme:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

1

4711

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

servicii de piaţă cu
un nivel de expertiză
mai redus

2

4719

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse nealimentare

servicii de piaţă cu
un nivel de expertiză
mai redus

3

4771

comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine
specializate

servicii de piaţă cu
un nivel de expertiză
mai redus

Sursa: GEA Strategy & Consulting SA(pe baza metodologiei folosite de Eurostat pentru a determina gradul de dezvoltare
tehnologică a unei economii, ianuarie 2009)

În municipiul Turnu Măgurele, după criteriul cifrei de afaceri, primul loc în clasamentul domeniilor de activitate
este ocupat de ,,comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun” (cod CAEN 4711). Din punct de vedere al clasificării codurilor CAEN, acest sector se
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încadrează în categoria serviciilor de piaţă cu un nivel de expertiză mai redus. În aceeași categorie se află și poziţia
a 3-a, cod CAEN 4675, comerţ cu ridicata al produselor chimice. Poziţia a-2-a după acelaşi criteriu este ocupată de
codul CAEN 1413 (fabricarea altor articole de îmbrăcăminte exclusiv lenjeria de corp), care ilustrează dinamismul
activităţii din industria de textile și confecţii în municipiul Turnu Măgurele și care este clasificată cu un nivel redus
de tehnologizare.
Analizând aceste date, se poate observa că sectorul servicii aduce cea mai mare valoare adăugată economiei
municipiului Turnu Măgurele, sunt forma comerţului cu amănuntul, servicii de piață cu un nivel reduse de
tehnologizare. Este surprinzător faptul că doar poziţiile 2 și 3 sunt ocupate de industriile active din municipiul
Turnu Măgurele, pe locul 2 fiind fabricarea de produse din industria de textile și pe locul 2 comerţ cu produse ale
industriei chimice (locul 3 pentru comerţul cu ridicata al produselor chimice se poate explica și prin faptul că
majoritatea producţiei DONAUCHEM este direcţionată spre export).
În ceea ce privește criteriul numărul total de salariați, după cum era previzibil, pe locul 1 ca angajator se află
industria de textile (cod CAEN 1413 - fabricarea altor articole de îmbrăcăminte exclusiv lenjeria de corp), sector cu
nivel redus de tehnologizare. Este încurajator pentru economia municipiului Turnu Măgurele faptul că pe locul 2
se află codul CAEN 7820 - activităţi de contractare, pe bază temporară, a personalului, activitate aflată în
categoria servicii de piață cu un nivel ridicat de expertiză (cu excepția serviciilor de înaltă tehnologie sau servicii
financiare). Acest loc 2 indică faptul că, spre deosebire de Alexandria, unde pe locul 2 se afla populaţia angajată în
construcţii, în Turnu Măgurele populaţia este ocupată și în al tip de servicii, cu un aport de expertiză ridicat. Pe
locul 3, asemănător cu Alexandria, populaţia este angajată în activităţi de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4711).
După criteriul numărului de firme, toate cele 3 poziţii sunt ocupate de firme mici care au activitatea în comerţ, fie
că este locul 1 - comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4711), locul 2 - comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse nealimentare (cod CAEN 4719), locul 3 - comerţ cu amănuntul al
îmbrăcămintei, în magazine specializate (cod CAEN 4771). Toate aceste activităţi se află în categoria servicii de
piață cu un nivel de expertiză mai redus.
Având în vedere rezultatele aplicării criteriilor de mai sus, se poate indica nivelul de dezvoltare a activităţii
economice în municipiul Turnu Măgurele. Valoarea adăugată în economie este adusă, în mod surprinzător, de
servicii de piață cu un nivel de expertiză mai redus, de tipul comerţului cu amănuntul, contribuţia produselor din
industria chimică, marele actor industrial din localitate, aducând doar a 3-a contribuţie economiei, tot sub forma
comerţului cu amănuntul. Un element distinctiv și care arată un grad de evoluţie în expertiză la nivelul resurselor
umane din municipiul Turnu Măgurele, este reflectat de angajarea populaţiei, pe locul 2 în topul pe municipiu, în
activităţi de contractare, pe bază temporară, a personalului, care se încadrează în servicii de piață cu un nivel
ridicat de expertiză (cu excepția serviciilor de înaltă tehnologie sau servicii financiare).
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Roșiori de Vede
Tabel 14 Nivel de dezvoltare al economiei municipiului Roșiori de Vede conform topului codurilor CAEN
După criteriul cifrei de afaceri:
Poziție

1

2

3

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

4639

comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare,
băuturi şi tutun

servicii de piaţă cu un
nivel de expertiză mai
redus

4711

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi
tutun

servicii de piaţă cu un
nivel de expertiză mai
redus

prelucrarea şi conservarea cărnii

nivel scăzut de
tehnologizare (industrii
prelucrătoare)

1011

După criteriul numărul de salariați:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

1

4711

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi
tutun

servicii de piaţă cu un
nivel de expertiză mai
redus

2

1072

fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor, fabricarea prăjiturilor
şi a produselor conservate de patiserie

nivel scăzut de
tehnologizare (industrii
prelucrătoare)

3

1610

tăierea şi rindeluirea lemnului

nivel scăzut de
tehnologizare (industrii
prelucrătoare)

După criteriul numărul de firme:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

1

4711

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi
tutun

servicii de piaţă cu un
nivel de expertiză mai
redus

2

4719

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse nealimentare

servicii de piaţă cu un
nivel de expertiză mai
redus

3

5630

baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

servicii de piaţă cu un
nivel de expertiză mai
redus

Sursa: GEA Strategy & Consulting SA(pe baza metodologiei folosite de Eurostat pentru a determina gradul de dezvoltare
tehnologică a unei economii, ianuarie 2009)

În municipiul Roșiori de Vede, după criteriul cifrei de afaceri, primul domeniu de activitate corespunde activităţii
de comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4639), urmând firmele care
au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4711). Ambele domenii se încadrează în categoria servicii de piață
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cu un nivel de expertiză mai redus. Poziţia a 3-a este ocupată de un sector din categoria industriilor prelucrătoare
cu un nivel scăzut de tehnologizare, reprezentat de prelucrarea şi conservarea cărnii (cod CAEN 1011). Această
poziţie 3 este susţinută de desfășurarea unei activităţi de procesare a cărnii în Roșiori de Vede, reprezentată de 3
mari procesatori locali.
Cel mai mare număr de salariați aparţine firmelor care au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4711),
calificate drept servicii de piaţă cu un nivel de expertiză mai redus. Pe locul 2 se află firmele care se ocupă cu
fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor, fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie (cod CAEN 1072)
şi cele din domeniul tăierii şi rindeluirii lemnului (cod CAEN 1610). Aceste două domenii de activitate fac parte din
industriile prelucrătoare cu nivel scăzut de tehnologizare. Într-un oraș în care marii actori industriali nu mai sunt
activi sau funcţionează la capacitate redusă, este cunoscut faptul că principala activitate economică existentă este
comerţul cu amănuntul, unde sunt angajate majoritatea resurselor umane, existând totodată un număr foarte
ridicat de șomeri (cel mai ridicat șomaj din toate localităţile urbane ale judeţului). Locul 2 indică ocuparea în
continuarea unui număr redus din populaţie în fabrica de dulciuri. Atât locul 2 cât și locul 3 indică desfășurarea
unor activităţi în industria prelucrătoare la un nivel scăzut de tehnologizare.
În ceea ce privește criteriul numărului de firme cele mai multe firme din municipiul Roşiori de Vede își desfășoară
activitatea în servicii de piaţă cu un nivel de expertiză mai redus: locul 1 - comerţul cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4711); locul 2 comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (cod CAEN
4719); locul 3 - baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor (cod CAEN 5630).
Având în vedere rezultatele aplicării criteriilor de mai sus, se poate indica nivelul de dezvoltare a activităţii
economice în municipiul Roșiori de vede. Valoarea adăugată în economie, sectorul în care cele mai multe resurse
umane sunt angajate și categoria în care sunt prezente cele mai multe firme este comerţul cu amănuntul. Deși
există o serie de procesatori de carne care aceștia se află doar pe locul 3 în ceea ce privește contribuţia la cifra de
afaceri a judeţului. Acest sector nu poate defini o dezvoltare susţinută a sectorului servicii în economia
municipiului Roșiori de Vede. Este necesar a fi încurajat sectorul servicii pentru domenii cu valoarea adăugată mai
mare, în paralel cu o revitalizare a punctelor industriale închise sau care funcţionează la capacitate redusă.
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Zimnicea
Tabel 15 Nivel de dezvoltare al economiei orașului Zimnicea conform topului codurilor CAEN
După cifra de afaceri:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

1

0111

cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor
leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase

-

2

3522

distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte

-

3

1013

fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de
pasăre

nivel scăzut de
tehnologizare (industrii
prelucrătoare)

După numărul de salariați:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

0111

cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor
leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase

-

2420

producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii
pentru acestea, din oţel

tehnologie la nivel mediuscăzut (industrii
prelucrătoare)

1013

fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne de
pasăre

nivel scăzut de
tehnologizare (industrii
prelucrătoare)

1

2

3
După numărul de firme:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

1

4711

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi
tutun

servicii de piaţă cu un nivel
de expertiză mai redus

2

5630

baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

servicii de piaţă cu un nivel
de expertiză mai redus

3

0111

cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase
şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Sursa: GEA Strategy & Consulting SA(pe baza metodologiei folosite de Eurostat pentru a determina gradul de dezvoltare
tehnologică a unei economii, ianuarie 2009)

În Zimnicea, cea mai mare cifră de afaceri este cumulată de firmele cu profil agricol, care se ocupă cu cultivarea
cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase (cod CAEN
0111), urmând firmele din domeniul distribuţiei combustibililor gazoşi prin conducte (cod CAEN 3522). Aceste
rezultate sunt generate de existenţa operatorului economic INTERAGRO în orașul Zimnicea, cu activitate intensă
în sectorul agricol și producţie de bioetanol. Pe locul 3 se află fabricarea produselor din carne, inclusiv din carne
de pasăre (cod CAEN 1013), din categoria industriilor prelucrătoare cu un nivel scăzut de tehnologizare.
Clasamentul conform numărului total de salariaţi este similar celui privind cifra de afaceri în ceea ce priveşte
poziţiile 1 şi 3. Locul al 2-lea aparţine însă firmelor care se ocupă cu producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi
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accesorii pentru acestea, din oţel (cod CAEN 2420), din categoria industrii prelucrătoare cu nivel scăzut de
tehnologizare. Reprezentant al acestui domeniu este fabrica Zimtub.
Cele mai multe firme din oraşul Zimnicea au ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4711). Pe locul doi se
află firmele din sectorul baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor (cod CAEN 5630) iar pe locul 3 apare
sectorul de cultivare a cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase (cod CAEN 0111).
Având în vedere rezultatele aplicării criteriilor de mai sus, se poate observa că nivelul de dezvoltare a activităţii
economice în orașul Zimnicea este dominat de agricultură și bioetanol pe de o parte și de comerţ cu amănuntul
pe de altă parte. Va continua să se dezvolte industria alimentară și producţia de energie alternativă dar este
necesar a se încuraja dezvoltarea sectorului servicii, în domenii cu valoarea adăugată mai mare decât sectorul
comerţ cu amănuntul.
Videle
Tabel 16 Nivel de dezvoltare al economiei orașului Zimnicea conform topului codurilor CAEN
După criteriul cifrei de afaceri:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

1

0910

activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi
gazelor naturale

-

2

4711

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun

servicii de piaţă cu un nivel
de expertiză mai redus

3

4635

comerţ cu ridicata al produselor din tutun

servicii de piaţă cu un nivel
de expertiză mai redus

După criteriul numărului de salariați:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

1

0910

activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi
gazelor naturale

-

2

4711

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun

servicii de piaţă cu un nivel
de expertiză mai redus

3

4120

lucrări de construcţii clădiri rezidenţiale şi
nerezidenţiale

-

După criteriul numărului de firme:
Poziție

CAEN

Domeniu de activitate

Clasificare CAEN

1

4711

comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun

servicii de piaţă cu un nivel
de expertiză mai redus

2

4941

transporturi rutiere de mărfuri

servicii de piaţă cu un nivel
de expertiză mai redus

3

4120

lucrări de construcţii clădiri rezidenţiale şi
nerezidenţiale
Sursa: GEA Strategy & Consulting SA(pe baza metodologiei folosite de Eurostat pentru a determina gradul de dezvoltare
tehnologică a unei economii, ianuarie 2009)
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În municipiul Videle, folosind criteriul cifrei de afaceri, cea mai mare contribuţie la cifra de afaceri a orașului o
aduc activităţile de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale (CAEN 0910), reprezentat de Schela
de Producţie Petrom. Pe locul 2 se află firmele care au drept obiect de activitate comerţul cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (CAEN 4711), iar pe
locul al 3-lea se află firmele care comercializează cu ridicata produse din tutun (CAEN 4635), ambele situându-se
în categoria servicii de piață cu un nivel de expertiză mai redus.
În ceea ce privește numărul de salariați, primele două poziţii sunt similare cu contribuţia la cifra de afaceri, locul al
3-lea fiind ocupat de firmele din domeniul construcţiilor de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale.
Cele mai multe firme din oraş se ocupă cu comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun (cod CAEN 4711), urmate în top de acelea care au drept
obiect de activitate transporturile rutiere de mărfuri (cod CAEN 4941). Primele două poziţii conform numărului de
firme sunt ocupate de domenii situate în categoria servicii de piaţă cu un nivel de expertiză mai redus. Locul al 3lea aparţine și pentru acest criteriu sectorului construcţii.
Având în vedere rezultatele aplicării criteriilor de mai sus, se poate observa că activitatea economică în Videle
trăiește prin industria petrolului și o ramură de construcţii (care a fost în stagnare în perioada 2009/2010).
Sectorul servicii este dezvoltat doar pe secţiunea comerţ cu amănuntul, care deși are un nivel scăzut de expertiză,
este al doilea contribuitor la cifra de afaceri a orașului.

***
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Analiza SWOT –mediul antreprenorial
Puncte tari
Puncte slabe
 creștere constantă a numărului de firme între  număr scăzut de firme la numărul de locuitori;
2005 și 2008;
 lipsa culturii antreprenoriale în rândul tinerilor și al
 scădere a numărului de firme în toate sectoarele în
persoanelor disponibilizate;
2009
 lipsa interesului tinerilor de a rămâne în judeţ;
 tradiţie în industria textilă;
 insuficienta dezvoltare a infrastructurii de afaceri;
 desfășurarea a numeroase târguri și expoziţii  insuficienta colaborare între universităţi şi mediul de
anuale;
afaceri;
 existenţa terenurilor pentru investiţii în mediul  incapacitatea comunităţii de a folosi pe plan local
urban.
inteligenţa existentă;
 existenţa unor sectoare nediversificate;
 iniţiativa antreprenorială limitată la micii întreprinderi
din comerţ.
Oportunități
Amenințări
 accesarea de finanţări nerambursabile;
 închiderea companiilor mici datorită climatului
 dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
economico-financiar;
 existenţa de forţă de muncă ieftină calificată  nediversificarea bazei economice.
disponibilă.

Concluzii

Dezvoltarea antreprenorială în acest context de restructurare industrială și în criză economico-financiară actuală,
constituie un element cheie care poate contribui semnificativ la crearea de locuri de muncă pentru comunităţile
locale.
În urma analizei realizate sectorul antreprenorial poate fi caracterizat pe scurt prin:

-

creștere constantă în perioada dinainte de criză a numărului de firme (2005-2008), deși majoritatea
sunt într-un sector cu valoare adăugată scăzută, de ex. comerţ cu amănuntul; în anul 2009 s-au
înregistrat scăderi în toate domeniile, deși în comerţ valorile au variat foarte puţin

-

sectorul servicii este puţin dezvoltat și diversificat

-

existenţa unui număr de terenuri disponibile pentru investiţii dar nefolosite

-

lipsa culturii antreprenoriale atât în rândul tinerilor cât și în rândul persoanelor disponibilizate din
activităţi industriale.
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2.2 Administrație

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă stabilește ţinte privind dezvoltarea administraţiei publice pentru a crea
„consolidarea unei capacități administrative eficiente’’. Această prioritate a fost stabilită ca una dintre ţintele
Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative. Mai specific, funcţiile administrative pe care
instituţiile publice le operaţionalizează se referă la:
•
•
•
•
•
•
•

îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor, inclusiv îmbunătăţirea calităţii investiţiilor importante
(acumularea de cunoştinţe şi resurse umane) şi a selecţiei de proiecte (informaţii, reglementări şi
mecanisme de feed-back);
asigurarea unei implementări şi aplicări mai bune a legislaţiei;
îmbunătăţirea mecanismelor de reglementare, în special prin crearea unui model standardizat pentru
măsurarea costurilor asociate prevăzute de legislaţia existentă;
asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activităţile economice (resurse umane, baze de date,
aspecte legislative);
îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică;
asigurarea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice;
creşterea numărului de funcţionari publici care au calificare profesională în managementul resurselor
umane, finanţe, economie şi drept.

Ţintele și priorităţile setate la nivelul documentelor programatice, europene sau naţionale, pornind de la Strategia
Lisabona și Strategia Europa 2020 până la obiectivele finanţate prin intermediul Fondului Social European, creează
un cadru de dezvoltare pentru administraţia publică centrală și locală. Aceste documente programatice continuă
un proces care se află în implementare în România, prin legea cadru a descentralizării, modificările aduse legii
finanţelor publice locale, introducerea planificării strategice ca instrument de eficientizare și transparentizare a
guvernării ce constituie primul pas către o planificare bugetară multianuală și o administrare a bugetelor pe bază
de programe.
Judeţul Teleorman este parte a acestui proces de modernizare a administraţiei publice ce are la bază ţinta de
creștere a capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice la nivel judeţean cu scopul dezvoltării
socio-economice a judeţului. Calitatea serviciilor publice furnizate la nivelul UAT-urilor precum și capacitatea de a
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atrage investiţii și a pregăti proiecte de dezvoltare, sunt atribuţiile majore ale administraţiilor judeţene.
Oportunităţile de finanţare a nevoilor de dezvoltare judeţene trebuie fructificate de către actorii comunitari în
parteneriat, pentru a crea avantaje comparative ale autorităţilor judeţene și locale din Teleorman la nivel
regional.
În ultimii ani, proiectele PHARE sau provenind din alte surse de finanţare au creat o importantă capacitate
managerială la nivelul Consiliului Judeţean. Instituţia a devenit arbitrul și pilonul principal al dezvoltării judeţene,
atât prin resursele sale cât și prin strategia de parteneriere, asociere48 și asistare atunci când este necesar, a
autorităţilor locale. Rolul mai redus în ceea ce privește finanţarea bugetelor locale al Consiliilor Judeţene nu au
împiedicat Consiliul Judeţean să devină un furnizor de cunoaștere, lucru ce presupune mobilizarea unor resurse
de know how pe lângă resursele financiare ce stăteau în mod tradiţional la baza relaţiei. Tocmai de aceea, o
capacitate instituţională crescută a Consiliului Judeţean reprezintă o premisă importantă pentru o planificare
strategică coerentă la nivel judeţean.

2.2.1 Consiliul Județean Teleorman
Organizare internă
Consiliul Judeţean Teleorman are un număr total de 174 de funcţionari din care 22 au funcţii de conducere și 152
funcţii de execuţie. Direcţia Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională are în componenţă 1
Compartiment Unităţi Implementare Proiecte ISPA, 1 Serviciu privind Iniţierea și Derularea Proiectelor și 1
Compartiment Unităţi Implementarea Proiectelor. În cadrul Direcţiei sunt angajaţi 36 de funcţionari și 1 director,
un număr suficient pentru realizarea proiectelor la nivel judeţean. Se remarcă o bună organizare a Direcţiei
datorită specializării unor echipe diferite în iniţierea și scrierea proiectelor și a unei echipe în problematica
implementării acestora. În 2010, Direcţia Managementul Proiectelor cu Finanţare Internaţională gestionase și
făcea managementul pentru 16 proiecte finanţate din fonduri europene de pre sau post-aderare. De asemenea,
Consiliul Judeţean Teleorman a depus 16 cereri de finanţare care se află în diverse stadii de evaluare sau chiar
contractare. Majoritatea proiectelor sunt depuse în cadrul Programului Transfrontalier România – Bulgaria sau în
cadrul Programului Operaţional Regional. Pentru dezvoltarea capacităţii administrative, CJ Teleorman a pregătit și
a iniţiat implementarea proiectului de realizare a Strategiei de dezvoltare a judeţului pentru perioada 2010-2020.
Un alt element important care reflectă capacitatea administrativă a Consiliului Judeţean este faptul că, pentru
îmbunătăţirea reglementărilor și reducerea barierelor administrative, în cadrul Consiliului s-a instituit Acordul
Unic pentru domeniul autorizării construcţiilor, fapt ce facilitează obţinerea certificatelor de urbanism și avizului
de construire într-un mod eficient. O atenţie deosebită este acordată de asemenea relaţiei cu societatea civilă și
publicul la nivel organizatoric. La nivelul Consiliului Judeţean, Direcţia Educaţie, Sănătate, Cultură, Sport, ONG-uri,
Comunicare și Relaţii Publice are atribuţii de realizare a comunicării instituţionale. Pe de altă parte, în cadrul
Direcţiei Administraţie Publică Locală regăsim Registratura, Relaţii cu Publicul și Secretariat ATOP, compartiment
care deservește la rândul său componenta de comunicare publică. În ceea ce privește eficienţa comunicării,
aceasta ar putea fi îmbunătăţită prin comasarea celor două unităţi într-o unitate singulară, cheie pentru
comunicarea coerentă a instituţiei.
Participarea Consiliului Judeţean în proiectul de transparenţă publică finanţat prin PHARE 2005 - Consolidarea
Democraţiei în România, dezvoltat de către Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda
21 şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a generat o cunoaștere specifică privind problematica participării
și transparenţei publice, activitatea CJ fiind apreciată de partenerii din proiect. Ca un rezultat al acestui proiect,
autoritatea judeţeană a devenit mai conștientă de necesitatea implicării cetăţenilor în deciziile de politică publică
la nivel judeţean. Pe website-ul Consiliului Judeţean se regăsesc în acest sens rapoartele anuale privind
implementarea legii 544/2001 privind Legea liberului acces la informaţiile publice care arată însă un interes scăzut
al cetăţenilor privind informaţiile publice cu privire la cei care administrează bunurile publice. În ceea ce privește
legea 52/2003 privind transparenţa decizională, ultima actualizare a raportului este cea din 2004 ceea ce arată
practic un interes mai scăzut al departamentului de specialitate pentru această lege.
48

Consiliul Judeţean Teleorman este liderul a 3 Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară la nivel judeţean
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Parteneriat și asociere
O atenţie specială a fost acordată colaborării Consiliului Judeţean cu autorităţile locale din judeţul Teleorman.
Această relaţie instituţională s-a concretizat prin constituirea a 7 Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, la 3
dintre acestea Consiliul Judeţean fiind partea constituentă.
ADI-urile au fost constituite pentru managementul comun al unor proiecte importante pentru judeţ, printre care
pot fi amintite proiectul de gestiune a deșeurilor (Asociaţia Managementul Deşeurilor Teleorman) unde s-au
asociat toate UAT-urile judeţului Teleorman alături de Consiliul Judeţean; Asociaţia Dezvoltare Intercomunitară
„Teleormanul” pentru distribuţie apa potabilă, colectare şi epurare ape uzate; asocieri în vederea realizării de
proiecte transfrontaliere; asocieri la nivelul Consiliilor Judeţene din cadrul regiunii Sud Muntenia (Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia), cu scopul gestiunii eficiente a situaţiilor de
urgenţă la nivel regional. Poziţia judeţului Teleorman în cadrul regiunii Sud Muntenia se bazează în primul rând pe
parteneriatul cu celelalte judeţe învecinate și cu parteneriatul dezvoltat cu Bulgaria și în special cu districtul
Pleven. Relaţia de bună colaborare cu districtul Pleven este importantă din perspectiva creării unui parteneriat
durabil pentru dezvoltarea de proiecte comune în cadrul programului de cooperare România – Bulgaria. O serie
de proiecte în parteneriat au fost depuse pentru evaluare și finanţare, mare parte din acestea acoperind nevoi de
modernizare a infrastructurii de drum judeţene.
Capacitatea administrativă a instituţiei Consiliului Judeţean și a instituţiilor subordonate a fost întărită în 2010 cu
ajutorul cursurilor de formare profesională în domeniul planificării strategice. Astfel a fost urmărită specializarea
unui număr semnificativ de reprezentanţi ai autorităţilor locale pentru a putea crea propriile Strategii de
Dezvoltare în corelarea cu priorităţile stabilite prin intermediul Strategiei Judeţului Teleorman.
Consiliul Judeţean Teleorman, în virtutea misiunii sale organizaţionale, acordă asistenţă de specialitate consiliilor
locale, la solicitarea acestora, pentru organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru ocuparea
posturilor vacante și promovare, atât pentru funcţionarii publici, cât și pentru personalul contractual.
Proiecte în coordonarea Consiliului Județean Teleorman
Consiliul Judeţean a atras o serie de proiecte importante la nivel judeţean, în special dacă ne referim la proiectele
de modernizare a drumurilor judeţene finanţate prin intermediul Programului Operaţional Regional. De
asemenea, prin POS Mediu, la nivelul judeţului se implementează un proiect privind reabilitare, extindere ,
modernizare a infrastructurii de apă, canalizare și epurare, ca prioritate majoră pentru creșterea calităţii vieţii
locuitorilor. Diverse alte proiecte,pe diferite priorităţi tematice se află în faze diferite: depunere,evaluare,
contractare.
Un exemplu de parteneriat de succes este proiectul iniţiat de Consiliul Judeţean Teleorman în asociere cu
Consiliul Local Turnu Măgurele, aprobat prin Memorandumul de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia
Europeană în cadrul Programului Phare 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria, privind
realizare punct de control şi trecere a frontierei cu bac-ul , proiect finalizat. Finanţarea s-a realizat din fonduri
Phare (3,4 mil euro) şi de la bugetele locale (3,2 mil euro) alocate de Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Turnu
Măgurele în proporţie de 60, respectiv 40 la sută. Beneficiarii locali au asigurat prin co–finanţare decontarea
cheltuielilor de proiectare şi a celor de achiziţionare a vasului de transport, ferry–boat-ul ”Europa” .
Consiliul Judeţean se implică oferind asistenţă pentru scrierea de proiecte pentru autorităţile locale judeţene, în
special la nivelul mediului rural, și de cele mai multe ori, face parteneriate în proiecte pentru a oferi suportul
managerial necesar cerinţelor unui proiect finanţat din fondurile structurale ale Uniunii Europen
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Fig. 35 Care dintre instituţiile următoare ar trebui să fie mai active şi să vă sprijine
în dezvoltarea proiectelor locale?

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting asupra
localităților județului Teleorman

Autorităţile locale, pe de altă parte, așteptă sprijin din partea Consiliului Judeţean pentru dezvoltarea proiectelor
locale. Aproape toate orașele consideră că Consiliul Judeţean reprezintă un real sprijin, atât pentru pregătirea
proiectelor, cât mai ales pentru cofinanţarea sau finanţarea proiectelor necesare.

2.2.2 Autoritățile publice locale

Autorități locale la nivel urban
Populaţia care locuieşte în mediul urban este de 111 958 persoane, cu o populaţie activă de cca. 17 637 persoane,
ocupată mai ales în servicii. Câştigul salarial mediu a fost estimat doar în două cazuri, Alexandria şi Videle, în jurul
sumelor de 1700, respectiv 1400 lei pe lună. Şomajul afectează cca 5000 de persoane (4851 declarate la data
anchetei ) dintre locuitorii mediului urban.
În cazul celor 5 orașe din judeţul Teleorman, se remarcă de la bun început un număr mic de proiecte de
dezvoltare atrase sau aflate în lucru, element datorat capacităţii administrative și financiare reduse.
Cele 5 oraşe au un necesar de dezvoltare concretizat în peste 33 de proiecte pentru care sunt pregătite 31 de
studii de fezabilitate49. Doar în cazul municipiului Turnu Măgurele din cele 5 proiecte identificate a fi necesare
pentru dezvoltarea orașului, au fost realizate studii de fezabilitate doar pentru 3 dintre acestea.
Valoarea estimată pentru proiectele necesare autorităţilor publice locale este de 212 024 934 lei (RON).
Sectoarele în care aceste proiecte sunt programate pentru modernizări publice și infrastructură în domeniul
construcţiei/ reabilitării/ modernizării/ dotare spaţii publice, parcuri.
Proiectele atrase în ultimii 5 ani sunt în mare parte din aceeaşi categorie, dar cu valori mai mici afectate fiecărui
proiect, sumele cele mai însemnate cheltuindu-se pentru proiecte din categoria reţea apă, reţea canalizare, staţie
epurare, salubrizare. Principalele surse de finanţare pentru cele 23 de proiecte atrase sunt constituite din fonduri
externe.

49

Analiza chestionarelor de dezvoltare completate de către autorităţi

76

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020

Fig. 36 Proiecte cu studii de fezabilitate din total proiecte necesare pentru dezvoltarea comunităţii

Pentru simplificarea analizei au fost create următoarele categorii de proiecte folosite în continuare sub aceeaşi
codificare:
Proiecte Infras1 – drumuri, poduri, amenajarea teritoriului
Proiecte Infras2 – reŃea apă, reŃea canalizare, staŃie epurare, salubrizare
Proiecte ModPublice – construcŃie/ reabilitare/ modernizare/ dotare spaŃii publice, parcuri
Proiecte ProIntegrat – proiecte integrate
Proiecte UtilPublice – alte utilităŃi publice: reŃea electrică, reŃea gaze naturale, iluminat public
Proiecte ResUmane – proiecte de specializare/ dezvoltare resurse umane, POSDRU
Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting asupra
localităților județului Teleorman

În ceea ce privește eforturile realizate de autorităţile publice locale pentru realizarea de proiecte acestea au fost
susţinute atât din resurse bugetare proprii dar și din resurse externe.
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Fig. 37 Surse de finanţare a proiectelor realizate în ultimii 5 ani

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting asupra
localităților județului Teleorman

Per ansamblu, localităţile urbane ale judeţului Teleorman conţin o puternică componentă rurală dată mai ales de
ocuparea unui numeros segment de populaţie în activităţi agricole sau de lipsa unor îmbunătăţiri edilitare
specifice confortului urban. Inclusiv sub aspectul locuirii se păstrează nota rurală, deoarece numeroase locuinţe
din cartierele mărginaşe ale acestor oraşe sunt construite din paiantă. Un caz special este Zimnicea, unde în
prezent încă există peste 2800 locuinţe cu pereţi din pământ.
Fig. 38 Gospodării cu pereţi de pământ din total locuinţe

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting asupra
localităților județului Teleorman

Utilităţile publice sunt insuficiente pentru satisfacerea nevoilor populaţiei în ceea ce priveşte reţeaua de apă,
canalizare, gaze naturale. Graficul lucrărilor de reabilitare a reţelei de drumuri din ultimii 3 ani evidenţiază mai
mult lucrări de pietruire, semnificativ fiind faptul că în niciun an nu au fost reabilitaţi prin asfaltare (cumulat la
nivelul întregului mediu urban din judeţ) mai mult de 15 km. Staţiile de epurare nu sunt suficiente pentru nevoile
locale, iar în oraşele Videle şi Zimnicea se găsesc cele mai puţine gospodării branşate la reţeaua de apă şi cea de
canalizare.
Municipiul Alexandria are un necesar de 7 proiecte de dezvoltare pentru următorii 5 ani pentru care are pregătite
studii de fezabilitate şi un număr de 8 proiecte depuse pentru finanţare în anul 2009 aflate în diverse etape de
78

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
evaluare. La nivelul administraţiei locale se găsesc 11 angajaţi specializaţi în scrierea şi gestionarea proiectelor
europene şi 3 angajaţi care au fost instruiţi pe aceeaşi temă.
Statutul de reședinţă de judeţ face ca Alexandria să aibă cei mai buni indicatori de dezvoltare. Utilităţile şi
serviciile publice sunt cele mai dezvoltate la nivelul judeţului, se remarcă doar numărul mic de persoane care
beneficiază de alimentare cu gaze naturale. Printre factorii atractivi pe care îi promovează oraşul se găsesc
poziţionarea la nivelul judeţului, forţa de muncă disponibilă şi terenurile/ suprafeţele disponibile pentru investiţii.
În municipiu sectoarele aflate în declin sunt industria şi legumicultura, dar sunt în creştere activităţile din comerţ
şi servicii. Sursele de venit la nivel local sunt reprezentate aproximativ în egală măsură de bugetul de stat şi
fonduri din venituri speciale, restul de 14% fiind obţinut din taxe şi impozite locale. Primăria Alexandria are un
grad de îndatorare de până la 30%.
Administraţia locală din Roşiori de Vede are un necesar de 5 proiecte pentru următorii 5 ani, toate dispunând de
studii de fezabilitate. În cadrul primăriei există doar o singură persoană specializată în scrierea şi gestionarea
proiectelor europene, un număr considerat insuficient pentru un oraş de peste 30 000 locuitori cu un necesar de
dezvoltare ridicat. Cea mai mare parte a populaţiei este branşată la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare, iar
numărul abonaţilor la reţeaua de gaze naturale este cel mai ridicat la nivelul întregului judeţ; indicatorul de
calitate a locuirii ne semnalează existenţa unui număr de 2100 de locuinţe cu pereţi din pământ din cele 11000 ale
municipiului. Factorii atractivi sunt reprezentaţi mai ales de existenţa micilor industrii şi a mâinii de lucru calificate
şi disponibile mai ales pentru industria de confecţii. Sectoarele în creştere sunt reprezentate de comerţ şi servicii,
iar declinul este înregistrat în activităţile industriale. Principala sursă de venit o reprezintă în proporţie de 79%
bugetul de stat, taxele şi impozitele locale completând restul de 21%. Primăria are un grad de îndatorare de până
la 30%.
Turnu Măgurele este al treilea municipiu al judeţului, are programat pentru viitor un număr de 5 proiecte pentru
care a realizat un număr de 3 studii de fezabilitate. Este oraşul care a reabilitat prin asfaltare cei mai mulţi km
(17,1) la nivel de judeţ, mai mult decât toate celelalte la un loc. Aproape jumătate din populaţia oraşului nu
dispune de acces la reţelele de apă şi canalizare,iar numărul abonaţilor la reţeaua de gaz este de doar 3000.
Poziţionarea geografică, cu acces la culoarul de transport european pe care îl reprezintă fluviul Dunărea şi forţa de
muncă disponibilă, reprezintă principalii factori atractivi pentru investiţii. Turnu Măgurele se bazează în
dezvoltare pe punctele tari reprezentate de accesul la rute principale de transport, o bază materială imobilă
reprezentată de terenuri şi clădiri care pot fi puse la dispoziţia investitorilor şi pe oportunităţile asigurate de
factorii de mediu care pun la dispoziţie atracţii turistice. Primăria are un grad de îndatorare de sub 10%.
Primăria Videle nu are niciun specialist pentru scrierea de proiecte europene, există un singur angajat instruit pe
teme de finanţare europeană, dar programează cele mai multe proiecte pentru următorii 5 ani, în număr de 8,
toate deţinând studii de fezabilitate. Rata şomajului este mai mare de 11%, iar gradul de urbanizare este minim.
Oraşul Videle se remarcă prin faptul că are cei mai mulţi km de drum reabilitaţi prin pietruire. Mai puţin de
jumătate dintre locuitorii oraşului au acces la canalizare şi apă curentă, iar 10% dintre locuinţe au pereţi din
pământ. Sursele de venit la bugetul local provin de la bugetul local – 57% şi din taxe şi impozite locale – 43%.
Punctele tari ale localităţi constau în resursele de mediu – poluare scăzută, calitatea solului şi accesul la căile de
comunicaţii. Lipsa locurilor de muncă şi îmbătrânirea populaţiei reprezintă în egală măsură puncte slabe şi
ameninţări pentru dezvoltarea localităţii. Priorităţile sunt fixate pe îmbunătăţirea infrastructurii şi a serviciilor
comunitare, creşterea producţiei agricole şi soluţionarea problemelor sociale. Gradul de îndatorare al localităţii
este mai mic de 10%.
Zimnicea, cel mai sudic oraş al ţării este, putem spune, şi cel mai sărac oraş al unuia dintre cele mai puţin
dezvoltate judeţe ale ţării, izolarea şi sărăcia comunitară fiind în acest caz dublă. Din cei peste 15 000 de locuitori
1481 sunt deserviţi de reţeaua de apă şi 4000 au acces la canalizare, aproape 1/3 din populaţia activă este
ocupată în agricultură, 1360 de persoane primesc venitul minim garantat, iar cele mai multe locuinţe sunt
construite din pământ - 2800 dintr-un total de 3268. În acest context, factorul atractiv de bază rămâne accesul la
fluviul Dunărea, priorităţile de dezvoltare fiind orientate către îmbunătăţirea infrastructurii şi a utilităţilor publice
şi soluţionarea problemelor sociale. Ameninţările cu care se confruntă oraşul sunt legate în principal de condiţiile
economice: practicarea agriculturii de subzistenţă pe scară din ce în ce mai largă, migrarea forţei de muncă tinere
şi calificate cauzată de lipsa locurilor de muncă şi a investiţiilor în zonă. Proiectele programate de primăria
Zimnicea pentru următoarea perioadă sunt în număr de 8, pentru care există realizate şi studii de fezabilitate.
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Primăria nu dispune de niciun angajat specializat în scrierea şi gestionarea proiectelor de finanţare, dar are un
număr de 10 angajaţi instruiţi pe problematica fondurilor europene. Sursele de venit la bugetul local sunt
asigurate de bugetul de stat în proporţie 74%.

Probleme comune la nivel urban
Una dintre problemele majore la nivelul orașelor din judeţul Teleorman este capacitatea instituţională scăzută
generată de lipsa fondurilor și anumitor probleme cronice de management administrativ. Introducerea de noi
metode de realizare a managementului public, incluzând planificarea strategică, pregătirea personalului,
instrumente IT&C și intensificarea eforturilor de asociere este o necesitate. În condiţiile în care există o lipsă acută
de personal calificat, atragerea de proiecte și investiţii este un demers extrem de dificil.
Fig. 39 Câte persoane specializate în scrierea sau gestiunea proiectelor există la nivel de primărie?

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting asupra
localităților județului Teleorman

Ca o caracteristică generală toate aceste oraşe acuză o calitate scăzută a infrastructurii, în unele cazuri chiar
inexistenţa ei. Volumul oricum mic al populaţiei este afectat de emigraţie, crescând procentul populaţie vârstnice
şi slab calificate, lucru care diminuează o dată în plus atractivitatea pentru investiţii. Capacitatea de absorbţie a
fondurilor europene este scăzută, numărul de 5 - 8 proiecte promovate de fiecare oraş este nesemnificativ pentru
nevoile şi lipsurile mari la nivel de infrastructură şi utilităţi publice care există.
Transparenţa autorităţilor publice este un element important pentru implicarea comunităţii în guvernarea locală
și identificarea de soluţii comune cu șanse de succes. La nivelul urban al judeţului Teleorman, nu există o
preocupare foarte mare pentru implicarea comunităţii. Astfel, doar 2 orașe au realizat dezbateri publice în 2009 în
timp ce tot 2 orașe au realizat raportul de activitate solicitat prin legea liberului acces la informaţiile publice.
Fig. 40 Există un Raport anual al primăriei privind activitatea acesteia?

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting asupra
localităților județului Teleorman
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Un alt element important pentru dezvoltarea locală viitoare la nivel urban în judeţul Teleorman este colaborarea
cu mediul de afaceri și realizarea unui cadru de reglementare cât mai simplu pentru atragerea investiţiilor.

Autoritățile publice din mediul rural
Context
Judeţul Teleorman este un judeţ preponderent rural din punct de vedere al mediului de rezidenţă, având un
număr de 92 de comune dintr-un total de 97 unităţi administrativ teritoriale. Dezvoltarea localităţilor rurale este
în consecinţă o prioritate majoră și o condiţie pentru creșterea competitivităţii judeţene. Dezvoltarea locală
reprezintă în acelaşi timp un deziderat şi o consecinţă a unei bune administraţii locale, care trebuie să aibă în
vedere în acelaşi timp generarea bunăstării colective şi menţinerea mecanismelor de transfer ale acesteia la
nivelul persoanei sub forma bunăstării individuale. O condiţie de bază pentru acest lucru îl constituie implicarea
comunitară în identificarea nevoilor şi problemelor, în construirea şi implementarea proiectelor precum şi în
evaluarea lor. Numărul proiectelor dezvoltate de o comunitate depinde nu doar de capacitatea ei de a
recunoaşte probleme şi modalităţi optime de rezolvare, ci şi de gradul de coeziune socială existent şi mai ales de
nivelul de acces la informare şi know-how în privinţa metodologiei de proiectare.
Judeţul Teleorman face parte din grupul judeţelor cu cei mai mici indici de dezvoltare din ţară (din care mai fac
parte Botoşani, Vaslui şi Călăraşi), de unde se poate face presupunerea că numărul proiectelor necesare
dezvoltării ar trebui să fie semnificativ de mare. În realitate, la nivel de comună a judeţului Teleorman se
înregistrează o medie de aprox. 7 propuneri de proiecte / comună. Cele mai multe proiecte necesare dezvoltării,
cu studii de fezabilitate deja executate, sunt din categoria modernizării/reabilitării și creării de spaţii publice, iar
cele mai mari ca valoare sunt din categoria proiectelor care vizează dezvoltarea utilităţilor publice. Astfel au fost
depuse în anul 2009 un număr de 52 cereri de finanţare în cadrul PNDR Măsura 3.2.2, majoritatea proiecte
integrate care au ca obiectiv realizarea de alimentare cu apă şi canalizare precum şi reabilitare drumuri comunale.
În majoritatea cazurilor, comunele deţin o strategie de dezvoltare, iar viziunea asupra cursului acesteia în
următorii ani este moderat-optimistă, cu speranţă de creştere constantă, în etape mici sau doar în anumite
sectoare.
Provocările mediului rural teleormănean includ, printre altele, un nivel scăzut al iniţiativelor antreprenoriale. Ca
domeniu de activitate, majoritatea agenţilor economici din localităţile rurale s-au profilat pe activităţi legate de
agricultură şi de comerţ cu amănuntul (din categoria de servicii cu valoare adăugată scăzută). Faptul că în
comune nu sunt reprezentate marile lanţuri de magazine (din categoria hypermarketurilor) face ca în multe din
aceste localităţi preţurile practicate să fie mai mari decât în oraşe sau în alte comune din ţară.
În domeniul educaţie, localităţile din mediul rural se confruntă cu numeroase dificultăţi legate de deficitul de
cadre didactice specializate (cu precădere în domeniul informaticii şi al limbilor străine), precum şi cu
inconvenienţe privind lipsa dotării corespunzătoare a clădirilor şcolare, multe dintre ele fiind vechi şi nerenovate.
Există, de asemenea, comune unde clădirile şcolare nu beneficiază de apă curentă şi de dotări sanitare
corespunzătoare. În acelaşi timp, materialul didactic folosit este vechi şi insuficient numeric, comparativ cu
numărul de elevi. Din punct de vedere cultural, în mediul rural posibilităţile de participare la evenimente artistice
organizate ocazional sau permanent sunt în prezent reduse.
Alte riscuri naturale din mediul rural vizează gradul de degradare a solului, precum şi pericolul de inundaţii în
anumite zone.
Reprezentanţii localităţilor din zonele rurale ale judeţului Teleorman identifică puncte tari pentru dezvoltare în
viitor în primul rând în calitatea foarte bună a solului, apoi, în ordinea importanţei, la accesul bun la căile
principale de transport (căi ferate, drumuri naţionale sau europene, fluviul Dunărea), la dotările cu utilităţi publice
ale localităţii şi la mediul favorabil pentru dezvoltarea de afaceri. Mult mai numeroase sunt punctele slabe,
reprezentate de lipsa locurilor de muncă, lipsa investiţiilor, starea proastă a serviciilor şi utilităţilor publice,
izolare, îmbătrânirea populaţiei. Cea mai serioasă amenințare este considerată a fi lipsa fondurilor şi a
investiţiilor, creşterea decalajului rural-urban din cauza lipsei de investiţii, migrarea populaţiei şi mai ales
îmbătrânirea populaţiei. Calamităţile naturale de tipul inundaţiilor sau secetei sunt de asemenea considerate
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ameninţări care pot afecta comunităţile. Oportunitățile de investiţii se regăsesc în calitatea solului, forţa de
muncă disponibilă şi în activităţile agricole. Prioritățile de dezvoltare avute în vedere vizează dezvoltarea şi
îmbunătăţirea infrastructurii (drumuri, poduri, dotări şi utilităţi publice) şi soluţionarea problemelor sociale create
de sărăcie şi lipsa locurilor de muncă.
Capacitate administrativă
Nevoia atragerii de proiecte este acută și a cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii ani. O reflectare a acestui
fapt se vede în prezenţa, în cele mai multe primării, a cel puţin unui angajat instruit cu privire la finanţările
europene. Din păcate, încă există localităţi unde primăriile nu au niciun angajat instruit pe teme precum scriere şi
gestionare a proiectelor europene, de aceea numeroase Primării consideră că mai au nevoie de funcţionari
instruiţi în aceste domenii, pentru a urgenta accesarea de finanţări externe. Mai mult, în aproape jumătate din
localităţile rurale ale judeţului Teleorman, autorităţile locale nu au o structură în organigrama primăriei care să se
ocupe cu gestiunea proiectelor și fondurilor europene.
În lipsa acestor specialiști aproape jumătate din administraţiile locale au apelat la consultanţă externă pentru
realizarea de proiecte de dezvoltare din fonduri europene. În ceea ce privește domeniul planificării strategice,
acesta este o precondiţie pentru atragerea de proiecte europene, arătând faptul că investiţiile ţintite fac parte
dintr-o strategie multianuală a localităţii, cu obiective clar stabilite și resurse special alocate care vor asigura
sustenabilitatea dezvoltării. Marea majoritate a localităţilor judeţului Teleorman au realizat o strategie de
dezvoltare locală în acest sens.
În ceea ce privește transparenţa și implicarea comunităţii ca actor cu interese în deciziile locale, autorităţile locale
pregătesc rapoarte de activitate și rapoarte privind implementarea legilor transparenţei (legea 544/2001 și legea
52/2003). Rapoartele periodice generate de primărie sunt Raportul de activitate al primarului şi Raportul Anual de
Activitate al primăriei. O situaţie destul de bună este cea a dezbaterilor publice care au loc în majoritatea
localităţilor cu o frecvenţă ridicată.
Mediul rural teleormănean se confruntă cu lipsa unor servicii de asistenţă socială adecvate. În multe cazuri,
asistenţa socială este atribuită unor persoane care desfăşoară un spectru mai larg de activităţi şi care deţin aşadar
mai multe responsabilităţi, sau unor departamente ale primăriilor cu un număr redus de angajaţi, şi nu unor
instituţii specializate. De asemenea, multe localităţi din mediul rural nu dispun de cămine de bătrâni sau de alte
instituţii dedicate persoanelor cu nevoi speciale. La nivelul judeţului există un cămin de bătrâni la Olteni şi un
centru de zi în localitatea Talpa. În acest sens, o problemă majoră ce impietează asupra dezvoltării locale ţine de
numărul mare de persoane beneficiare de venit minim garantat, numărul variind de la 8 asistaţi până la un maxim
de 600 persoane.
Acest lucru creează necesitatea realizării unor strategii locale privind furnizarea de servicii sociale, mai ales în
contextul descentralizării acestor servicii la nivel comunitar și necesităţii ca primăriile să susţină livrarea
prestaţiilor sociale. La nivel judeţean, din cauza slabei dezvoltări a serviciilor private de asistenţă socială, singurul
sprijin pentru primării este Consiliul Judeţean care susţine o serie de centre rezidenţiale judeţene.
Capacitatea administrativă a localităţilor rurale este dependentă în mare măsură și de sursele de finanţare
existente la nivel local. Baza de impozitare este în general limitată la nivelul judeţului Teleorman iar încasările sunt
relativ mici din cauza preponderenţei ramurii agricultură în structura de ocupare a judeţului. Relaţia cu mediul de
afaceri nu este foarte dezvoltată din cauza lipsei de personal. Totodată, încasările din taxe și impozite sunt
insuficiente pentru a aduce un aport semnificativ la susţinerea nevoilor financiare ale comunităţilor.
Activităţile economice de tradiţie din judeţ sunt în declin în majoritatea zonelor rurale, fie că este vorba de
agricultură, industrie sau servicii. Totuşi anumite sectoare economice înregistrează uşoare creşteri. Agricultura
este văzută în declin în ceea ce priveşte legumicultura, dar în creştere la culturile mari; un alt exemplu este
zootehnia cu creştere în sectorul animalelor mari şi declin în activităţile de piscicultură şi apicultură. Cu toate
acestea, potenţialul piscicol este ridicat în anumite localităţi, care menţin chiar o tradiţie în acest domeniu,
avantaj care poate fi exploatat într-o măsură mai mare în viitor. Cei mai atractivi factori pentru atragerea de
investiţii sunt constituiţi din forţa de muncă şi terenurile fertile şi disponibile. Starea proastă a infrastructurii
rutiere şi izolarea localităţilor împreună cu lipsa utilităţilor publice reprezintă factorii care pot descuraja posibilii
investitori din zona rurală.
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Dezvoltarea administrativă a localităţilor la nivel rural reprezintă o prioritate pentru judeţul Teleorman. Aceasta
nu poate fi singura ţintă datorită dependenţelor sistemice între mediul public și mediul privat și comunitate.
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a autorităţilor locale este de asemenea o precondiţie pentru dezvoltarea
proiectelor de infrastructură de bază, cele care vor îmbunătăţi calitatea vieţii și locuirii în judeţul Teleorman.
În ceea ce privește gestiunea deșeurilor, există un proiect la nivel de judeţ care este în curs de finalizare acesta se
va realiza la nivel de judeţ și va fi implementat pentru fiecare localitate rurală.
Reabilitarea reţelei de drumuri aflate în administrarea consiliilor locale se realizează la un nivel scăzut, cei mai
mulţi km de drum fiind reabilitaţi prin pietruire, în timp ce recondiţionarea prin asfaltare s-a redus ca pondere
pentru ultimii trei ani. Starea proastă a drumurilor şi nivelul redus de urbanizare cresc riscul izolării localităţilor
rurale faţă de centrele urbane din judeţ şi scad accesul la principalele căi de transport. Cele mai izolate localităţi
din acest punct de vedere se găsesc în Nord – Vestul judeţului.
În cadrul proiectului EuropeAid /119083/D/SV/RO–2003/RO/16/P/PPA/013-04 intitulat "Asistenţă Tehnică pentru
Pregătirea Proiectelor în Sectorul de Apă Potabilă şi Apă Uzată în România" , prin Master Plan-ul ce acoperă
serviciile în domeniul apei potabile şi apei uzate în perspectiva anului 2026, toate localităţile rurale vor fi
racordate etapizat la sisteme de alimentare cu apă și canalizare.
Mult mai bună este starea celorlalte utilităţi publice: iluminatul public care funcţionează la nivelul întregii reţele
stradale în mai mult de jumătate din localităţiel rurale. Aceeași este acoperirea și pentru internet şi susţinerea
unor curse regulate de transport public între localităţile judeţului.

***
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Analiza SWOT -administrație
Puncte tari

Puncte slabe

 capacitatea de management proiecte a
Consiliului Judeţean;
 număr mare de proiecte depuse pentru finanţare
din fonduri europene;
 număr ridicat al strategiilor de dezvoltare;
 valoarea proiectelor transfrontaliere;
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Managementul Deșeurilor;
 asistenţa financiară primită prin ISPA;
 rata crescută de asociere pentru proiecte de
dezvoltare (reflectată în ADI-uri, GAL-uri).

 valoarea scăzută a proiectelor depuse pentru obţinerea
finanţării europene;
 absenţa instrumentelor IT de management public;
 lipsa departamentelor de pregătire a proiectelor în
primăriile din mediul rural;
 număr redus al funcţionarilor specializaţi în realizarea
de proiecte europene;
 baza de impozitare limitată (nu permite planificare
bugetară pe termen mediu sau lung);
 calitate slabă a educaţiei universitare de specialitate.

Oportunități

Amenințări

 dezvoltarea administrativă a centrelor urbane, în
special Alexandria, pentru a deveni centre de
transfer de capacitate;
 accesarea de fonduri europene pentru reforma
administrativă;
 dezvoltarea resurselor umane prin parteneriat
administrativ și transfer de know-how;
 proiectele
și
parteneriatul
românobulgar/vecinătatea cu Bulgaria;
 dezvoltarea resurselor umane prin formare
continuă;
 utilizarea
fondurilor
europene
pentru
introducerea de sisteme informatice moderne în
administraţia publică;
 dezvoltarea abordării bazate pe politici publice și
planificare strategică.

 migraţia investitorilor către judeţe vecine cu o mai
bună strategie antreprenorială;
 lipsa strategiilor multisectoriale în contextul
descentralizării serviciilor publice;
 îmbătrânirea populaţiei ce conduce la migraţia tinerilor
experţi;
 calitatea slabă a proiectelor europene;
 calitatea slabă a resursei umane din administraţie;
 lipsa de motivare a funcţionarilor publici;
 pierderea oportunităţilor de finanţare în favoarea altor
judeţe din regiune.

Concluzii
Analiza capacităţii administrative a judeţului Teleorman relevă o serie de puncte tari și puncte slabe ce constituie
premisa realizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman. Capacitatea instituţională a Consiliului
Judeţean este una bună, constrângerile pentru dezvoltare fiind în special de natură financiară. Orașele judeţului
sunt disparate ca dezvoltare, mai ales având ca referinţă municipiul Alexandria care cunoaște o dezvoltare
constantă prin prisma oportunităţilor comparative generate de statutul său de centru administrativ și economic.
Localităţile judeţului se lovesc de obstacole diferite, unele ce ţin de lipsa capacităţii instituţionale, altele ce ţin de
lipsa unor strategii antreprenoriale:
-

Consiliul Judeţean Teleorman are o capacitate administrativă importantă, devenind principala sursă de
expertiză în domeniul planificării strategice și introducerii instrumentelor moderne de management
pentru localităţile judeţului.

Recomandare: Crearea de proiecte comune pentru un transfer sporit de know-how dinspre experţii
Consiliului Judeţean către autorităţile locale prin instruire, bune practici, asociere.
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-

Autorităţile publice locale au o capacitate managerială mai redusă, fapt ce generează o slabă absorbţie a
fondurilor europene sau de altă natură și un nivel redus de investiţii. De aceea, soluţiile se găsesc în
îmbunătăţirea asociativităţii, integrarea proiectelor de comune (cel puţin în cazul comune limitrofe).

-

Atragerea și crearea unei reţele judeţene a experţilor în management de proiect este esenţială din cauza
insuficienţei resursei umane calificate. Printr-un sistem motivaţional corespunzător pot fi atraşi experţi
bine pregătiţi din centrul universitar Bucureşti, profitând de proximitatea geografică.

-

Creșterea bazei de impozitare este necesară pentru multiplicarea încasărilor la bugetul local. În acest
sens, așa cum au declarat că își doresc, primăriile trebuie să-şi îmbunătăţească comunicarea cu mediul de
afaceri în mod activ, prin alocarea unor resurse umane sau materiale în acest sens (parteneriate public
privat, angajarea unor persoane). La nivel judeţean există o serie de posibilităţi de realizare a unor
colaborări pentru modernizarea unor structuri de găzduire a afacerilor.

-

Transparenţa publică nu este ignorată dar nu este stimulată activ. Implicarea cetăţenilor în treburile
comunităţii este un factor decisiv în legitimarea intervenţiilor publice dar și pentru identificarea unor
soluţii parteneriale și de finanţare a nevoilor. În acest sens, este importantă aplicarea legii şi implicarea
publicului în dezbateri pe teme majore (infrastructură, investiţii).

-

Instrumentele moderne de management instituţional sunt esenţiale pentru creșterea capacităţii
administrative. Cu excepţia unor software-uri de bază (contabilitate, VMG), autorităţile din judeţul
Teleorman nu deţin instrumente integrate de gestiune a activităţii (în mod integrat pentru toate
activităţile unei autorităţi a administraţiei publice locale sau judeţene). Capacitatea instituţională
materială este deficitară, în instituţii neexistând sisteme de gestionare a documentelor şi nici
echipamente moderne de management.

-

Politicile publice și bugetarea pe bază de programe nu sunt instrumente utilizate prioritar în administraţia
publică din judeţul Teleorman. Acest lucru conduce la lipsa colaborării strategice între primării și alte
instituţii publice judeţene din sistemul de sănătate, învăţământ, cultură, servicii sociale etc. Aceste
colaborări trebuie intensificate şi concretizate la nivel de proiecte comune.

-

Calitatea procedurilor manageriale este o problemă importantă ce impietează asupra bunei funcţionări a
administraţiilor publice. Standardele de calitate formale trebuie să devină o prioritate pentru localităţi
datorită efectului de învăţare instituţională pe care îl realizează. Există oportunitatea finanţării acestora
prin intermediul PO DCA cu ajutorul Fondului Social European.

-

Calitatea asocierii este slabă deși cantitativ există la un nivel bun. Întărirea parteneriatului cu Bulgaria
pentru atragerea de investiţii străine este importantă și unele localităţi au făcut pași importanţi în acest
sens50. De asemenea, trebuie utilizată resursa europeană nerambursabilă ce permite crearea de GAL-uri
în cadrul Axei de finanţare Leader (Planul Naţional de Dezvoltare Rurală).

50

Proiect pregătit de Turnu Măgurele și depus spre evaluare în cadrul fondurilor transfrontaliere pentru amenajarea
drumului de centură care duce la Dunăre, pentru a facilita accesul de mărfuri. Proiectul creează sustenabilitate proiectului
româno-bulgar déjà încheiat privind BAC-ul de la Turnu Măgurele
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3. Funcționalitate socială
3.1 Incluziune socială, demografie și ocuparea forței de muncă
Dezvoltarea socio-economică este influenţată, printre alţi factori, de evoluţiile demografice înregistrate la nivelul
judeţului Teleorman. Interdependenţa dintre dezvoltarea economică și dezvoltarea demografică fundamentează
demersul unei analize de tipul celei iniţiate în acest capitol. Evoluţia indicatorilor demografici furnizează informaţii
privind modul în care evoluţia economică afectează starea populaţiei. În acest capitol vor fi prezentate
principalele tendinţe semnalate în evoluţia indicatorilor demografici (densitatea populaţiei, populaţia pe sexe,
natalitate, mortalitate, nupţialitate, divorţialitate, spor natural, mortalitate infantilă), cei referitori la incluziunea
socială precum și date privind ocuparea forţei de muncă în judeţul Teleorman.

3.1.1 Densitate și locuire, identitate locală
La nivelul întregului judeţ se constată o tendinţă constantă de scădere a populaţiei. Începând cu recensământul
din 1977, densitatea locuitorilor a scăzut astfel încât la nivelul anului 2002 a ajuns la o valoare de 75,3 locuitori pe
metru pătrat (este cunoscut însă faptul că un recensământ mai recent de anul 2002 nu există și nu se poate vedea
evoluţia demografică după anul 2002). O evoluţie similară se constată și în ceea ce privește evoluţia distribuţiei
populaţiei pe sexe.
Tabel 17 Populaţia, pe sexe şi medii, în perioada 2002-2008

Județul
Teleorman

Total
(număr persoane)
Ambele
sexe

Masculin

2002

437862

2003

Urban
(număr persoane)

Feminin

Ambele
sexe

Masculin

215450

222412

145684

432856

212731

220125

2004

427745

210202

2005

422314

2006

Rural
(număr persoane)

Locuitori
2
/ km

Feminin

Ambele
sexe

Masculin

Feminin

71319

74365

292178

144131

148047

75.6

145029

70829

74200

287827

141902

145925

74.8

217543

142820

69621

73199

284925

140581

144344

73.4

207488

214826

141884

69052

72832

280430

138436

141994

72.9

417183

204900

212283

140755

68349

72406

276428

136551

139877

72.0

2007

413064

203029

210035

138971

67522

71449

274093

135507

138586

71.3

2008

407377

199904

207473 136010
65722
70288 271367
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Teleorman

134182

137185

70.4

În intervalul 2008-2009, numărul locuitorilor din zonele urbane a scăzut cu 1.902 persoane, în timp ce populaţia
din rural cu 3.316 persoane. Pe sexe, în mediul urban numărul bărbaţilor a scăzut cu 1.053 de persoane, în timp
ce numărul populaţiei de sex feminin s-a diminuat cu doar 849 de persoane. Mediul rural teleormănean s-a
diminuat cu 3.316 persoane (scădere cu 1.616 a numărului de bărbaţi și cu 1.700 a numărul femeilor).
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Tabel 18 Evoluţia populaţiei pe sexe, medii de rezidenţă
Sexe

Medii de rezidenta

Total

Total

Urban

Rural

Masculin

Total

Urban

Feminin

Rural
Total
Urban
Rural
-

Anul 2008
Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si
judete
Număr persoane
TOTAL
21.528.627
Regiunea SUD-MUNTENIA
3.292.036
Teleorman
410.288
TOTAL
11.872.270
Regiunea SUD-MUNTENIA
1.366.639
Teleorman
137.441
TOTAL
9.656.357
Regiunea SUD-MUNTENIA
1.925.397
Teleorman
272.847
TOTAL
10.490.913
Regiunea SUD-MUNTENIA
1.606.015
Teleorman
201.405
TOTAL
5.679.463
Regiunea SUD-MUNTENIA
655.559
Teleorman
66.542
TOTAL
4.811.450
Regiunea SUD-MUNTENIA
950.456
Teleorman
134.863
TOTAL
11.037.714
Regiunea SUD-MUNTENIA
1.686.021
Teleorman
208.883
TOTAL
6.192.807
Regiunea SUD-MUNTENIA
711.080
Teleorman
70.899
TOTAL
4.844.907
Regiunea SUD-MUNTENIA
974.941
Teleorman
137.984
Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo-online

Anul 2009
Număr persoane
21.498.616
3.279.786
405.070
11.835.100
1.358.190
135.539
9.663.516
1.921.596
269.531
10.472.812
1.599.342
198.736
5.656.223
650.356
65.489
4.816.589
948.986
133.247
11.025.804
1.680.444
206.334
6.178.877
707.834
70.050
4.846.927
972.610
136.284

Pentru a cerceta dezvoltarea în termeni de demografie a judeţului Teleorman, evoluţia unor indicatori standard ai
dezvoltării umane, precum natalitatea, mortalitatea, sporul natural, nupţialitatea sau divorţialitatea reprezintă un
instrument util de evaluare a potenţialului uman al judeţului.
Tabel 19 Mişcarea naturală a populaţiei aprilie 2009-aprilie 2010
2009
Născuţi-vii

2010

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

256

269

301

328

304

256

287

256

293

227

269

280

227

Decedaţi

627

556

478

503

473

505

625

625

686

689

663

593

623

Spor natural

-371

-287

-177

-175

-169

-249

-338

-369

-393

-462

-394

-313

-396

Căsătorii

87

202

175

246

349

237

262

104

50

51

55

66

115

Divorţuri

56

51

49

34

36

18

29

34

46

36

32

69

54

Decedaţi sub 1 an

4

5

2

1

1

2

2

5

5

2

2

4

8

Sursa: Direcția Județeană de Statistică – Buletinul Statistic Lunar aprilie 2010

În anul 2008, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia ocupa prima poziţie într-un clasament al valorii absolute a
mortalităţii la 1.000 de locuitori, în judeţul Teleorman fiind înregistrată una dintre cele mai ridicate valori privind
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mortalitatea, 16,8 puncte, urmat de Giurgiu cu o mortalitate de 15,7 puncte. Pe de altă parte, judeţul Teleorman
înregistra în același interval o rată a natalităţii de 7,7‰, valoarea minimă înregistrată în 2008 la nivel naţional. De
altfel, Buletinului Informativ nr. 11/2008, publicat de Centrul Naţional pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului
Informaţional și Informatic în Domeniul Sănătăţii, deși raportat la valorile din 2005 sporul natural se află pe un
trend ascendent, totuși trei judeţe (două dintre ele aparţinând Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia) au valori
negative: Teleorman (- 9,1‰), Olt ( - 5,9‰) şi Giurgiu ( – 5,7‰). În Teleorman a fost înregistrat în 2008 și cel mai
mare deficit de populaţie pe mediul rural, valoarea situându-se la -13,1‰.
Pentru fiecare dintre indicatorii menţionaţi sunt prezentate în continuare tendinţele corespunzătoare pentru anul
2009 în comparaţie cu anul 2008: sporul natural (născuţi vii minus decedaţi) în luna august 2009 a fost de -155
faţă de -125 în luna anterioară şi -185 în luna august 2008. În ceea ce privește natalitatea în semestrul l 2009,
numărul de născuţi - vii a scăzut cu 2389 faţă de semestrul l 2008 la nivel de ţară. La nivel de judeţ, numărul de
născuţi – vii a crescut cu 10. Numărul decedaţilor în judeţ s-a situat în semestrul I 2009 la valoarea de 946, faţă de
semestrul I 2008. La nivel de judeţ, numărul deceselor a crescut cu 117. Indicatorul mortalitatea infantilă
menţionează în semestrul I 2009, comparativ cu semestrul I 2008, numărul deceselor sub 1 an la 1000 născuţi vii
la nivel de ţară, a scăzut cu 145. La nivel de judeţ numărul deceselor sub 1 an la 1000 născuţi vii a scăzut cu 5.
Evoluţia natalităţii şi a mortalităţii a determinat, în semestru I 2009, un spor natural negativ (- 26.249 de
persoane), şi de (-22.914 de persoane) în semestrul I 2008, la nivel de ţară. La nivel de judeţ, sporul natural
negativ în semestrul I 2009 a fost de (-2.174 de persoane) şi de (-2.067 de persoane) în semestrul I 2008. În ceea
ce privește indicatorii în semestrul I 2009, comparativ cu semestrul I 2008, numărul căsătoriilor la nivel de ţară, a
scăzut cu 6.933. La nivelul judeţului Teleorman, numărul căsătoriilor a scăzut cu 135. Această valoare poate fi
asociată cu cea a divorţialităţii care înregistrează o creștere cu 85. Numărul acestora a crescut cu 501, în
semestrul I 2009 faţă de semestrul I 2008. La nivelul judeţului, numărul de divorţuri a crescut cu 85, în semestrul I
2009 faţă de semestrul I 2008.
În ceea ce priveşte evoluţia acestor indicatori în perioada aprilie 2009-aprilie 2010, se poate constata o creştere a
numărului de căsătorii cu 32%, precum şi o creştere a numărului de decedaţi sub 1 an. În acelaşi interval, numărul
de născuţi vii a scăzut cu 29 (-11,33%); o tendinţă uşor descendentă a fost înregistrată pentru numărul deceselor
(care a scăzut cu 4, respectiv 0,64%) şi pentru numărul de divorţuri, care s-a redus cu 2 (-3,57%). Sporul natural în
luna aprilie 2010 a fost de -396 faţă de -313 în luna anterioară şi -371 în luna aprilie 2009.
Tendinţele generale la nivelul judeţului în ceea ce privește indicatorii demografici arată o scădere constantă
generală a populaţiei judeţului. Valorile indicatorilor prezentaţi, în ciuda unor fluctuaţii ușor pozitive cunosc în
general evoluţii negative. Această situaţie ar putea obiectul politicilor iniţiate la nivelul judeţului prin care să se
creeze premisele unor tendinţe pozitive în evoluţia demografică. Domenii precum educaţia, sănătatea sau
serviciile sociale reprezintă câteva din ariile de intervenţie care impun luarea unor măsuri care să conducă la
stabilizare și ulterior la o creștere a valorii indicatorilor demografici.

3.1.2 Sănătate și servicii sociale
Orice analiză privind impactul demografiei asupra dezvoltării unei comunităţi nu poate eluda raportarea la două
categorii importante: sănătate și servicii sociale. Principalele elementele care contribuie la asigurarea unui
serviciu de sănătate de calitate sunt: infrastructura - aceasta reprezintă un factor important pentru asigurarea
unui proces de furnizare a acestui serviciu într-un mod eficient și eficace și resursa umană implicată în furnizarea
serviciilor de sănătate. În ceea ce privește acest ultim aspect, în ciuda existenţei unor resurse umane calificate în
judeţ se poate constata o tendinţă de migrare a forţei de muncă în acest domeniu de activitate. Apropierea de
București conduce la o creștere a numărului de cadre medicale și personal medical care aleg să părăsească judeţul
pentru slujbe mai bine plătite în București sau în afara ţării.
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Fig. 41 Unităţile sanitare în anul 2007, comparaţie Teleorman – Regiunea Sud - Muntenia

Sursa : Anuarul Statistic 2008, cap. 7 Sănătate, INS

Doar 12% dintre spitalele Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia sunt localizate pe raza judeţului Teleorman. Întrun clasament regional al numărului de ambulatorii din Regiunea Sud-Muntenia, judeţul Teleorman se clasează pe
a treia poziţie, cu 9 instituţii de specialitate, dintr-un total de 49 de ambulatorii de spital și de specialitate. Judeţul
Teleorman nu dispune, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, de policlinici, sanatorii TBC și sanatorii
balneare. De asemenea, potrivit datelor statistice pentru anul 2007, infrastructura locală de sănătate nu include
preventorii, unităţi medico-sociale, centre de diagnostic și tratament, centre medicale de specialitate sau cabinete
medicale de medicină generală.
Tabel 20 Evoluţia numărului de paturi de spital în intervalul 1990-2008 – valori absolute
Anul

Număr de paturi în spital

1990

3.663

1995

3.072

2000

2.961

2001

2.896

2002

2.645

2003

2.268

2004

2.022

2005

2.022

2006

2.022

2007

1.915

2008
1.919
Sursa: Direcția Județeană de Statistică Teleorman

La capitolul număr de paturi în spital tendinţa este una descendentă, așa cum ilustrează și tabelul 20. Potrivit
datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Teleorman, în intervalul 1990-2008, numărul paturilor disponibile în
spitalele din judeţul Teleorman aproape că s-a înjumătăţit.
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Fig. 42 Evoluţia numărului de paturi în spitalele din judeţul Teleorman

Sursa : Direcția Județeană de Statistică Teleorman

Raportând numărul de paturi din spitalele teleormănene la populaţia acestui judeţ, valoarea obţinută se situează
cu mult sub valoarea de 1 pat/locuitor – 0,0046 paturi/locuitor, acest procent se traduce într-o scădere de
aproximativ 0,63 de ori faţă de disponibilul din 1990. Faţă de anul 2002, când numărul paturilor din spitale era de
2.645, în 2008 acesta este de numai 1.919, înregistrând o scădere de aproape 28%. Şi în cazul medicilor, aceştia
erau 481 în 2002, iar în 2008 numărul lor scade la 459 (scădere cu 5%). Trebuie semnalat faptul că, potrivit datelor
furnizare de Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, în ultimii 3 ani nu au mai fost realizate investiţii în
infrastructura de sănătate.
Fig. 43 Evoluţia numărului de medici din judeţul Teleorman

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Teleorman

În intervalul 2002-2008, numărul instituţiilor medicale cu proprietate de stat a înregistrat scăderi pe anumite
segmente.
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Fig. 44 Evoluţia numărului de unităţi medicale cu proprietate de stat în intervalul 2002 - 2008

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Teleorman

Dacă în anul 2002, în judeţul Teleorman, funcţionau 8 spitale cu proprietate majoritară de stat, în 2008 mai
activau doar 7. De asemenea, scăderi au fost înregistrate și la capitolul dispensare medicale de stat – scăderea în
intervalul analizat a fost de 23 de procente.
In prezent se află în curs de implementare un proiect cu finanţare din fonduri europene pentru reabilitarea şi
modernizarea Spitalului de Urgenţă Alexandria.

3.1.3 Șomaj, pensii și asistență socială
Rata șomajului în judeţul Teleorman cunoaște evoluţii negative, în special în ultima perioadă în care s-au făcut
simţite efectele crizei economice. O modalitate prin care efectele sociale negative ale șomajului pot fi atenuate
este legată de derularea de programe de reconversie profesională. Formarea continuă, precum și măsurile de
reducere a șomajului prin programe de consiliere în carieră pot reprezenta, de asemenea, mijloace eficiente prin
care să fie asigurată o mai mare mobilitate a forţei de muncă.
Tabel 21 Numărul șomerilor înregistraţi – la sfârșitul perioadei – persoane
2010
aprilie
Total județ
Bărbați
Femei
Indemnizați
Neindemnizați

21793
13770
8023
8891
12902

2009
aprilie
15706
9417
6289
4465
11241

Sursa: Buletin Statistic Lunar, Teleorman, Aprilie 2010, INS.
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Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, numărul şomerilor înregistraţi la
sfărşitul lunii aprilie 2010 a fost de 21793 persoane, cu 329 persoane (-1,5%), cu 6087 persoane (+38,8%) mai
mult faţă de sfârşitul lunii aprilie 2009. Din totalul de 21793 şomeri înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2010, la
nivelul judeţului Teleorman, femeile reprezintă 36,8%.
Din total şomeri înregistraţi, 59,2% reprezintă şomerii neindemnizaţi, 36,2% cei care beneficiază de ajutor de
şomaj , iar 4,6% sunt cei care beneficiază de indemnizaţii de ajutor de integrare profesională. Din punct de
vedere al şomerilor inregistraţi judeţul Teleorman ocupă locul 30 pe ţară.
Creşterea numărului de şomeri poate fi explicată prin disponibilizările operate la S.C. ROVA S.A., șomaj tehnic la
DONAU CHEM, etc. dar și prin creșterea numărului absolvenţilor care beneficiază de ajutor de şomaj.

2009

2010

Fig. 45 Numărul șomerilor înregistraţi – la sfârșitul perioadei - persoane
apr.
mar.
feb.
ian.
dec.
nov.
oct.
sep.
aug.
iul.
iun.
mai
apr.

13770

8023

14016

8106

13872

8050

13405

7936

12348

7628

11874

7465

11282

7272

10885

7050

10536

6856

10118

6562

9770

0

6358

9451

6261

9417

6289

5000
BărbaŃi

10000

15000

20000

25000

Femei

Sursa: Direcția județeană de statistică Teleorman, Buletin Statistic Lunar aprilie 2010

În intervalul aprilie 2009 – aprilie 2010 numărul șomerilor a crescut aproape în fiecare lună. O involuţie a fost
înregistrată pe parcursul lunilor aprilie – mai 2009, când numărul șomerilor s-a cifrat la aproximativ 15.700 de
persoane, precum şi în perioada martie – aprilie 2010. Valoarea maximă a fost atinsă în luna martie 2010 – 14016
şomeri.
În ceea ce privește rata şomajului, în judeţul Teleorman acest indicator a fost a fost în luna aprilie 2010 de 12,9%,
în uşoară scădere faţă de luna precedentă a anului 2010 când a fost de 13,1% şi în creștere mult faţă de luna
aprilie 2009, când rata şomajului a atins nivelul de 9,3%. Acest indicator arată că în anul 2009 rata șomajului a
crescut semnificativ, iar la începutul anului 2010 se înregistra deja o evoluţia minoră descedentă de la luna martie
la luna aprilie. Acest fapt poate indica începutul unei scădere a ratei șomajului în 2009 deși este greu de prevăzut
o scădere a ratei șomajului până la valoarea din 2009, de 9,3% și din anii anteriori perioadei de criză (8% în 2008
și 7,3% în 2007).
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Fig. 46 Grafic Evoluţia ratei șomajului în perioada aprilie 2009 - aprilie 2010
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Sursa: Buletinul Statistic Lunar, Aprilie 2010, Teleorman

În aceea ce privește centrele urbane, în Alexandria a crescut șomajul de la luna aprilie 2009 la aprilie 2010 dar a
scăzut în aprilie 2010 faţă de luna martie a anului 2010, ceea ce indică o revenire a ratei șomajului, în sensul
scăderii acesteia. Aceeași situaţie s-a înregistrat în Turnu Măgurele și Videle iar în Roșiori de Vede și Zimnicea
șomajul continuă să crească și în luna aprilie 2010.
Tabel 22 Situaţia șomerilor în centrele urbane – la sfârșitul perioadei - persoane
2010

2009

aprilie

martie

aprilie

21793

22122

15706

Alexandria

5919

6037

3568

Roşiori de Vede

5408

5318

3716

Turnu Măgurele

3820

3963

3050

Videle

3047

3238

2422

Zimnicea

3599

3566

2950

Total județ

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Teleorman, Buletinul Statistic Lunar aprilie 2010

Numărul pensionarilor de asigurări sociale se situează, de asemenea, pe un trend ascendent și în intervalul 20082010.
Dacă în intervalul 2008-2009 numărul pensionarilor a crescut cu 640 de persoane, raportându-ne la valorile
colectate pentru primul trimestru al anului 2010, putem anticipa o creștere mai mare la nivelul anului 2010. Din
datele INS în primele luni ale anului 2010, numărul pensionarilor a crescut cu 407 persoane.
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Tabel 23 Numărul pensionarilor în funcţie de tipul de asigurări sociale

Tipuri de asigurări
sociale

Macroregiuni, regiuni de dezvoltare
și județe

De asigurări sociale
de stat
Agricultori
-

Clasificarea perioadelor
Anul 2009
Trimestrul I 2010
UM: Număr persoane
Număr
Număr persoane
persoane

Anul 2008
Număr
persoane

Regiunea SUD-MUNTENIA

749023
Teleorman
96081
Regiunea SUD-MUNTENIA
166709
Teleorman
45328
Sursa: Institutul Național de Statistică, Tempo online

752171
96721
154464
41963

754900
97128
147480
40040

Fig. 47 Evoluţia numărului mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat

98000
96919
97000

96384

96997

97128

96582

96000

95000

94000

93000

92000
trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV

2009

trim. I
2010

Sursa: Direcția județeană de statistică Teleorman

În primul trimestru al anului 2010 faţă de anul anterior, la nivel de judeţ a fost înregistrată o creștere a
numărului mediu de pensionari de asigurări sociale de stat.

3.1.4 Forța de muncă
În judeţul Teleorman efectele crizei financiare s-au făcut simţite inclusiv în ceea ce privește evoluţia pieţei forţei
de muncă.
După cum se poate observa și din tabelul alăturat, la nivelul judeţului Teleorman, numărul salariaţilor a scăzut
semnificativ în luna aprilie 2010 comparativ cu aceeași perioadă din 2008 și după cum arată evoluţia din lunile
martei/aprilie 2010 evoluţia negativă continua la începutul anului. Astfel, efectivul salariaţilor a fost în luna aprilie
2010 de 50863 persoane cu 8,5% (- 4704 persoane), mai mic faţă de luna aprilie 2009 si cu 13,2% (- 7752
persoane ) faţă de efectivul din luna aprilie 2008.
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Tabel 24 Efectivul salariaţilor, aprilie 2008-aprilie 2010 (persoane)
2010

Total judeţ

Aprilie

Martie

50863

51000

2009
Aprilie

2008
Martie

Aprilie

55567
56934
58615
Sursa: Direcția județeană de statistică Teleorman, Buletinul statistic lunar (aprilie 2010 şi aprilie 2009)

Potrivit datelor oficiale, cei mai mulţi dintre salariaţii judeţului Teleorman sunt anagajaţi în servicii (28.464
persoane persoane), urmat de angajaţii în industrie și construcţii (19.010 persoane) și 3.389 persoane în
agricultură.
Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul judeţului Teleorman, în luna aprilie 2010 a fost de 1597 lei, mai mic cu
19% (- 376 lei) faţă de salariul mediu brut pe economie,şi cu 14,7% (+ 205 lei) peste realizările lunii aprilie 2009.
Pe ramuri de activitate în luna aprilie 2010 s-a realizat un câştig mediu brut de:
•

1257lei în agricultură, silvicultură, piscicultură, cu 10,2% (- 144 lei) mai mic faţă de realizările pe ţară şi cu

42 lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent;
•

1322lei în industrie şi construcţii, cu 26,7 % (- 483 lei) sub realizările pe ţară şi cu 124 lei mai mult faţă de

aceeaşi perioadă din anul precedent;
•

1757 lei in activitatea de servicii, cu 15,9 % (- 333 lei) mai mic faţă de realizările la nivel de ţară şi cu 236
lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent.
Tabel 25 Câștigul salarial mediu brut - lei/persoană
2010

2009

2008

Aprilie

Aprilie

Aprilie

județ

țară

județ

țară

județ

țară

1597

1973

1392

1930

1236

1751

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe,
silvicultură şi piscicultură

1257

1401

1209

1363

1027

1224

Industrie şi construcţii

1322

1805

1198

1725

1194

1593

Total

1757
2090
Servicii
1521
2077
1289
1882
Sursa: Direcția de Statistică Județeană Teleorman, Buletinul statistic lunar (aprilie 2010 şi aprilie 2009)

Câştigul salarial mediu nominal net la nivelul judeţului Teleorman, în luna aprilie 2010 a fost de 1160 lei, mai mic
cu 19,,2% (- 276 lei), faţă de salariul mediu net pe economie ocupând locul 23 pe ţară şi cu 8,4% ( -107 lei) mai
mic faţă de luna precedentă (când valoarea a fost de 1267 lei).
Pe ramuri de activitate în luna aprilie 2010 s-a realizat un câștig mediu net de :
•

917 lei în agricultură, silvicultură, piscicultură, cu 11,2 % (- 116 lei), mai mic faţă de nivelul pe ţară si cu
0,3 % (+ 3 lei ), mai mare faţă de realizările lunii precedente (când valoarea a fost de 914 lei);

•

978 lei în industrie şi construcţii, cu 26,3 % (- 350 lei) sub nivelul realizărilor pe ţară si cu 6,1% (- 64 lei)
sub realizările lunii anterioare (când valoarea a fost de 1042);

•

1268 lei în activitatea de servicii, cu 16,1% (- 244 lei) sub nivelul realizărilor pe ţară şi cu 9,5% (-133 lei)
sub realizările lunii anterioare (când valoarea a fost de 1401).

Comparativ cu luna aprilie 2009, câstigul salarial mediu net a crescut cu 12,1% (+ 125 lei ), creşteri mai mari
înregistrandu-se în activitatea de servicii cu 12,5% (+ 141 lei ), iar la nivel de ţară , câştigul salarial mediu net a
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crescut cu 2,0 % (+28 lei ), cea mai mare cre;tere fiind tot în activitatea de industrie şi construcţii cu 4,3 % (+ 55
lei).

3.1.5 Migrația
Principala destinaţie în ceea ce privește migraţia forţei de muncă este București. Apropierea de capitală creează
premisele apariţiei navetiștilor, fapt care afectează disponibilitatea forţei de muncă pentru industriile active în
judeţ. Același fenomen se regăsește și în cazul forţei de muncă din agricultură. În ciuda faptului că pe teritoriul
judeţul Teleorman se află un teren agricol de foarte bună calitate, iar activităţile din agricultură reprezintă
principala sursă de venit din judeţ, forţa de muncă din acest domeniu cunoaște o evoluţie negativă datorită
gradului ridicat de atractivitate pe care îl prezintă alte domenii de activitate (de exemplu construcţiile). În ceea ce
privește migrarea forţei de muncă în afara ţării, principalele destinaţii sunt în special ţări ale Uniunii Europene. În
ciuda vecinătăţii, Bulgaria nu reprezintă o destinaţie constantă a forţei de muncă, ci mai degrabă o destinaţie
locală pentru micul trafic de frontieră.
Un alt fenomen care poate fi asociat cu fenomenul migraţiei forţei de muncă este reprezentat de fluxul ruralurban al forţei de muncă. Pe fondul atenuării crizei economice, la nivelul judeţului există o tendinţă de migraţie
către aglomerările urbane a forţei de muncă din agricultură. Acest fenomen, care cunoaște o evoluţie constantă în
ultima perioadă impune dezvoltarea de măsuri corespunzătoare de reţinere a forţei de muncă într-un domeniu de
tradiţie în judeţul Teleorman – agricultura.
Migraţia, care este percepută ca ameninţare în majoritatea comunelor, este orientată către străinătate şi mediul
urban. În ultimii trei ani se apreciază51 că au plecat definitiv din comunele judeţului în străinătate cca. 2500
persoane, iar alte 1500 s-au mutat la oraş. Numărul persoanelor implicate în migraţia temporară în străinătate în
ultimii 5 ani este de cel puţin 5000 de persoane, destinaţiile finale fiind mai ales Spania şi Italia.
Cu toată omogenitatea naturală, judeţul Teleorman este foarte diferenţiat din punct de vedere al calităţii vieţii:
localităţile cu acces ridicat la drumurile naţionale și căi ferate sunt cel mai dezvoltate. Ele sunt localizate, în
special, pe axa Vedea, între Roșiori de Vede - Alexandria - Zimnicea și mărginite de Turnu Măgurele și Videle.
Datorită accesului mai bun la infrastructura de transport, migraţia forţei de muncă din aceste localităţi este una
semnificativă, locuitorii acestora orientându-se către zonele în care pot beneficia de condiţii de trai mai bune.

51

Pe baza studiului privind dezvoltarea locală
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Analiza SWOT – domeniul social






Puncte tari
spaţii disponibile pentru crearea de spaţii de
servicii sociale;
deschiderea
autorităţilor locale pentru
colaborarea cu mediul privat în domeniu;
resurse umane calificate în servicii sociale și
sănătate;
accesul la servicii sociale diverse datorat
proximităţii faţă de București.











Oportunități
 Implicarea agenţilor economici în finanţarea
serviciilor sociale și ca parteneri în proiectele
social;
 Migraţia personalului calificat spre alte
domenii de activitate;
 Accesibilizarea spaţiului
persoanele cu handicap;

public






pentru

 Înfiinţarea de centre de instruire și formare 
profesională pentru persoanele mature cu
handicap;

 Dezvoltarea unor parteneriate de colaborare
transfrontalieră cu autorităţile locale din

Bulgaria;
 Crearea centrelor de zi.



Puncte slabe
lipsa serviciilor private/ONG-urilor acreditate
la nivelul judeţului pentru furnizarea de servicii
sociale;
natalitatea scăzută;
infrastructura spitalelor;
şomajul cronic;
evoluţie negativă a indicatorilor demografici;
infrastructura serviciilor de educaţie și
sănătate deficitară;
slaba inserţie pe piaţa muncii a persoanelor cu
handicap și a persoanelor de etnie romă;
lipsa centrelor de sănătate din mediul rural.
Amenințări
Creșterea migraţiei de muncă;
Scăderea veniturilor locuitorilor cu efect
asupra accesului la serviciile sociale și de
sănătate;
Pierderea oportunităţilor de finanţare
europeană din cauza slabei capacităţi de
management de proiect a instituţiilor sociale
beneficiare;
Creșterea deficitului de forţa de muncă
datorită apropierii de București (navetism);
Abandonul școlar din cauza accesibilităţii
reduse la serviciile de învăţământ;
Lipsa
fondurilor
pentru
susţinerea
operaţiunilor din centrele sociale;
Lipsa cadrelor medicale de calitate.

Concluzii
Situaţia în sectorul social și de sănătate publică poate fi concluzionată prin:
- Evoluţie negativă a indicatorilor demografici ;
- Tendinţe de accentuare a migraţiei forţei de muncă în special înspre București;
- Tendinţe accentuate de creștere a șomajului pe fondul crizei economice;
- Deteriorarea stării de sănătate a populaţiei (evoluţie indicatori demografici)
datorită infrastructurii precare de furnizare a serviciilor de sănătate (lipsa
investiţiilor în ultimii 3 ani).
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3.2 Educație și cercetare
În acest capitol va fi analizată situaţia furnizării serviciilor de educaţie la nivelul judeţului, în domeniul cercetării,
precum și a accesibilităţii populaţiei la activităţi culturale.
În ceea ce privește serviciul de educaţie, la nivelul judeţului se înregistrează o evoluţie negativă a numărului de
școli, elevi și studenţi din anul școlar 2002/2003 până în anul școlar 2007/2008. Această evoluţie a fost generată
nu atât de evoluţia indicatorilor demografici analizaţi în capitolele anterioare, cât de factori de natură economică
care afectează considerabil gradul de creștere economică și socială a judeţului. Acestor aspecte li se adaugă cele
legate de accesibilitatea serviciului de învăţământ, în special, în zona rurală. Transportul deficitar al copiilor la
școli în zona rurală, infrastructura precară și, nu în ultimul rând, lipsa de atractivitate a posturilor în domeniul
educaţiei în mediul rural impun necesitatea realizării unor comasări a unităţilor de învăţământ care nu au un
număr de copii suficient pentru a desfășura la standarde optime procesul de învăţământ.
În judeţul Teleorman, funcţionează în subordinea Inspectoratului Școlar al judeţului Teleorman, potrivit
informaţiilor publicate pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei, 240 de unităţi de învăţământ, 172 dintre
acestea fiind în mediul rural și 68 în urban.
Potrivit datelor publicate pe pagina de internet a Consiliului Judeţean, în Teleorman funcţionează 229 de
grădiniţe, 91 de școli cu clase I –IV, 164 de școli cu clasele V – VIII, 20 de licee, 9 școli profesionale și 9 școli
postliceale. De asemenea, în judeţul Teleorman, respectiv în municipiul Alexandria, funcţionează și centre ale
unor instituţii de învăţământ superior – Universitatea Valahia Tîrgovişte , Universitatea Spiru Haret, Universitatea
Bioterra Bucureşti , Universitatea Ecologică Bucureşti.

Tabel 24. Evoluţia populaţiei școlare în Judeţul Teleorman
Superi
or

Primar şi gimnazial

Județul
Teleorman/
Total

Total

Primar
(cl.I-IV)

Gimnazial
(cl.V-VIII)

Învățământul
special
(cl.IVIII)

Preşcolar

Anii
şcolari

Liceal

Profesional şi de
ucenici

Postliceal
şi de
maiştri

2002/2003

70716

12555

39560

18457

20902

201

12889

3836

929

947

2003/2004

70933

12496

39040

19045

19827

168

13035

4214

795

1353

2004/2005

68851

12369

37066

18040

18860

166

13277

4252

721

1166

2005/2006

65840

12144

35317

17276

17865

176

12796

4511

532

540

2006/2007

62905

11610

33936

16614

17158

164

12375

4003

478

503

2007/2008

61225

11288

32332

14998

17166

168

12290

3805

558

952

2008/2009

58407

10968

30764

14357

16230

177

12165

3209

615

686

Sursa: Direcția de Statistică Județeană Teleorman

O situaţie asemănătoare se regăsește și în cazul învăţământului superior. Astfel, din punctul de vedere al
absorbţiei pe piaţa forţei de muncă se constată o migrare a absolvenţilor de studii superioare în orașe mai
dezvoltate economic din alte judeţe ale ţării fapt care afectează disponibilitatea de resurse umane necesare
dezvoltării judeţului. Pe de altă parte, singura universitate competitivă la nivel judeţean este Universitatea
Valahia. Universitatea Valahia, înfiinţată în 2007, a obţinut pentru 49 de ani, în folosinţă gratuită de la primărie, 4
ha de teren, pe care până în 2012, cu o investiţie de aproximativ 50 miliarde lei, se vor reabilita 3 clădiri
98

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
transformate în cămine studenţești, se va amenaja un teren de sport cu încălzire și gazon, o sală de spectacole. În
urma realizării acestor investiţii, se preconizează că, până în 2012, universitatea va fi urmată de peste 4000 de
studenţi și deservită de 80 de cadre didactice.
În completarea acestui proiect, este necesară refacerea instalaţiilor de canalizare, acestea fiind foarte vechi și
depășite fizic. Pentru noi investiţii, în continuarea campusului există un parc de 2 ha în paragină, pe care Primăria
Alexandria îl pune la dispoziţia universităţii. Pentru acest spaţiu este nevoie de fonduri pentru amenajare.
Majoritatea studenţilor ( 80% ) care frecventează cursurile Universităţii Valahia provin din cadrul judeţului, elevi
cu media peste 9, studenţi fără posibilităţi materiale foarte bune, care nu-și permit să plece la facultate către un
alt centru universitar.
Pentru dezvoltarea acestui centru universitar este necesară o strategie coerentă la nivel universitar constând și în
modificarea examenului de titularizare, astfel încât sa fie mai accesibil cadrelor didactice din mediu rural.
Dezvoltarea universităţii este evidentă în ultimii ani, fapt dovedit de solicitările de înscriere la cursuri și din partea
elevilor din Olt, Giurgiu, București.
Un alt aspect important care poate oferi o imagine a cadrului general privind educaţia la nivelul judeţului este
dată de numărul și activitatea bibliotecilor. În tabelul de mai jos se poate observa o evoluţie negativă a numărului
acestora, precum și a volumelor existente.

Tabel 25. Numărul şi activitatea bibliotecilor

Județul Teleorman
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Biblioteci (total)
Volume
Volume
Unități
existente
eliberate
(număr)
(mii)
(mii)
327
2286
950
292
2028
973
299
1988
1002
300
2128
1087
315
2120
1021
311
2125
902
301
2105
894
301
2196
870
302
2156
737
283
2259
852
286
2227
822

din care: biblioteci publice
Volume
Volume
Unități
existente
eliberate
(număr)
(mii)
(mii)
104
1193
593
88
1013
637
88
1015
663
88
1004
669
88
981
578
88
989
515
88
987
411
88
982
479
89
990
351
91
1001
440
89
996
435

Sursa: Biblioteca Națională

Raportat la 1990, numărul total al bibliotecilor din Teleorman a înregistrat o scădere cu aproximativ 12,5%, în
timp ce diminuarea pe segmentul biblioteci publice a fost de aproape 15 procente (14,4%).
În ceea ce privește cercetarea și inovarea. Un element important care contribuie la dezvoltarea economică a
judeţului este dat de capacitatea centrelor de cercetare de a dezvolta soluţii care să fie puse în practică de către
companii private. Numărul redus de colaborări între centrele de cercetare și companiile private (cu excepţia
cercetărilor agroalimentare) afectează procesul de identificare a unor soluţii de dezvoltare economică viabile. În
ciuda evoluţiei pozitive a numărului de angajaţi care își desfășoară activitatea în cercetare, numărul redus de
colaborări între mediul academic de cercetare și companiile private afectează gradul de internalizare a soluţiilor
inovative în companiile private din mediul antreprenorial al judeţului.
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Fig. 44 Activitatea de cercetare-dezvoltare

Sursa: Direcția Județeană de Statistică

La capitolul cercetare-dezvoltare trebuie amintită și Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman (SCDATeleorman), instituţie ce funcţionează în subordinea Institutului de Cercetări pentru Cereale și Plante TehniceFundulea și care are ca domeniu de activitate cercetarea ştiintifică agricolă, producerea de sămânţă pentru
principalele culturi agricole și selecţia animalelor din specia bovine, rasa Holstein, în baza contractelor de
cercetare si a necesarului de sămânţă si material biologic ameliorat de bovine din zona de influentă.
În ceea ce privește cultura judeţul Teleorman se confruntă cu o situaţie puţin întâlnită în alte judeţe ale ţării. Lipsa
centrelor culturale, a unităţilor de profil afectează semnificativ calitatea vieţii în acest judeţ. O astfel de situaţie
impune derularea de programe de sprijinire a activităţilor culturale în special a celor care pun în valoare tradiţiile.
În concluzie, sectorul educaţie și cultură poate fi exprimat prin:
-

Risc crescut de abandon școlar datorită accesibilităţii reduse la servicii de educaţie
în special în mediul rural;
Migrarea tinerilor absolvenţi;
Lipsa colaborărilor între mediul de cercetare și mediul de afaceri (companii private);
Lipsa unităţilor cu profil cultural determină o tendinţă de deteriorare a calităţii vieţii
în judeţ.

Din perspectiva furnizării serviciului de educaţie, disparităţile dintre mediul urban și rural nu ţin atât de mult de
calitatea infrastructurii cât mai ales de insuficienţa numărului de cadre didactice, insuficienţă care este
predominantă în mediul rural.
Un aspect foarte important este faptul că în niciunul dintre orașele judeţului nu există un teatru sau un
cinematograf, aspect care influenţează negativ dezvoltarea socio-culturală a populaţiei judeţului.
În ciuda existenţei unor discrepanţe majore între urban și rural în ceea ce privește calitatea serviciului de
educaţie, existenţa unei infrastructuri adecvate poate fi un element important ce trebuie luat în considerare în
politicile de îmbunătăţire a acestui serviciu. Oportunităţile sunt legate și de apropierea de capitală. În ciuda
atracţiei care poate afecta resursele umane ale judeţului, apropierea de București poate fi o bună ocazie pentru
dezvoltarea unor politici care să conducă la creșterea a nivelului de trai a populaţiei din judeţ.
***
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Analiza SWOT – educație, cultură







Puncte tari
patrimoniul cultural al judeţului;
cadre didactice foarte bine pregătite;
resurse umane calificate în educaţie și sănătate;
apropierea de graniţa cu Bulgaria și Dunăre;
proximitatea faţă de București.



















Oportunități
accesarea de fonduri structurale pentru
dezvoltarea de proiecte în domeniul infrastructurii
educaţionale universitare – POS DRU;
dezvoltarea de proiecte în domeniul infrastructurii
educaţionale pre-universitare – POR/POS DRU;
dezvoltarea unor parteneriate de colaborare
transfrontalieră cu autorităţile locale din Nicopole;
transformarea bibliotecilor publice în centre de
informare, ca funcţiune secundară;
dezvoltarea de parteneriate între mediul de
cercetare și mediul privat în vederea creșterii
productivităţii economice;
dezvoltarea învăţământului vocaţional agricol și
tehnic;
încurajarea turismului cultural la graniţa cu
Bulgaria.








Puncte slabe
discrepanţe majore între urban și rural în ceea
ce privește calitatea serviciului de educaţie;
inexistenţa unei infrastructuri educaţionale
adecvate;
numărul insuficient de cadre didactice mai ales
în mediul rural;
lipsa unui centru universitar puternic;
evoluţie negativă a indicatorilor demografici;
infrastructura serviciilor de educaţie și
sănătate deficitară;
lipsa unităţilor cu profil cultural (teatre,
cinematografe).
Amenințări
salarizarea redusă din domeniul cultural;
scăderea veniturilor locuitorilor cu efect
asupra accesului la educaţie;
pierderea know-how-ului judeţean în domeniul
învăţământului de tip agricol;
migraţia forţei de muncă către alte orașe ale
ţării sau alte state ale Uniunii Europene;
creșterea deficitului de forţa de muncă
datorită apropierii de București (navetism);
abandonul școlar datorită accesibilităţii reduse
la serviciile de învăţământ.

Concluzii
-

Numărul de locuitori ai judeţului Teleorman se înscrie pe o pantă descendentă, pe sexe scăderea fiind mai
accentuată în cazul persoanelor de sex masculin.

-

Concomitent cu scăderea populaţiei, se înregistrează în judeţul Teleorman și o creștere constantă a ratei
șomajului. Tendinţa s-a acutizat concomitent cu criza economică, când numărul disponibilizărilor a cunoscut
o dinamică ascendentă.

-

Lipsa oportunităţilor locale (lipsa locurilor de muncă) crește migraţia teleormănenilor către zone cu un
potenţial ridicat, un exemplu în acest sens fiind migraţia înspre București și alte regiuni.

-

Dezvoltarea judeţului va fi afectată pe termen lung dacă nu vor fi operate intervenţii care să prevină și să
diminueze valorile migraţiei absolvenţilor, care se orientează către centre urbane dezvoltate din punct de
vedere economic.

-

Finanţarea infrastructurii educaţionale trebuie să devină o prioritate și trebuie dezvoltate programe
educaţionale și de cercetare în domeniu pentru corelarea cererii cu oferta de pe piaţa muncii.

-

Accesarea fondurilor europene în domeniul social trebuie să devină un punct central al acţiunii autorităţilor
locale pentru dezvoltarea infrastructurii și îmbunătăţirea calităţii serviciilor livrate în domeniul social.
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3.3 Turism
Datorită așezării geografice, dar şi a patrimoniului cultural-istoric relativ modest în comparaţie cu alte judeţe,
potenţialul turistic în Teleorman nu este unul impresionant. În judeţul Teleorman se practică cu precădere
turismul de tranzit şi cel de agrement. În ceea ce priveşte oferta turistică, aceasta se regăseşte concentrată în
partea de sud, aici evidenţiindu-se zone cu un pitoresc special precum cele de pe malul Dunării, în apropierea
lacurilor, precum şi în apropierea pădurilor.
Alte atracţii turistice majore sunt constituite de potenţialul oferit de turismul piscicol şi cel de vânătoare.
Principalele obiective turistice sunt concentrate în partea sudică, cu precădere în apropierea aşezărilor urbane
Alexandria, Turnu Măgurele şi Zimnicea.
Pentru a avea o imagine detaliată a obiectivelor turistice din judeţ, este important de repertoriat potenţialul
turistic al principalelor zone de interes:
Potențialul turistic al Municipiului Alexandria
Având în vedere faptul că Municipiul Alexandria nu deţine un patrimoniu cultural-istoric impresionant,
infrastructura turistică este adecvată ofertei turistice actuale.
Infrastructura turistică de bază din Municipiul Alexandria este compusă în principal din:
Hotel Parc situat în centrul municipiului, cu un standard de 2 stele,o capacitate de 240 de paturi şi dotat
cu bar, restaurant şi terasă;
„Hanul cu Noroc” aflat pe E 70, la ieșirea din Alexandria spre Roșiorii de Vede;
Complexul „Splendid” situat in pădurea Vedea;
Ştrandul „Mara” din zona Peco;
O serie de baruri, terase şi cofetării dispuse echilibrat în centru civic al oraşului.
De asemenea în Alexandria există cinci agenţii de turism: Agenta „Vedea”, Agenţia „RomSind”, Agenţia
„ElionTour”, Agenţia „Atlassib” şi Biroul de turism şi tranzacţii.
Dintre monumentele cu o valoare arhitecturală ridicată menţionăm:
- Catedrala Sf. Alexandru 1869 - 1898, ce adăpostește osemintele fostului domnitor al Ţării Româneşti
Alexandru Dimitrie Ghica(1834 - 1842), patronul spiritual al oraşului;
- Biserica Sf. Apostoli realizată la 1846;
- Școala Veche – 1895.
Potențialul turistic al Municipiului Turnu Măgurele
Municipiul Turnu Măgurele, prin poziţionarea sa la confluenţa Dunării cu râul Olt, împreună cu multitudinea
obiectivelor turistice prezente în apropierea sa, constituie principalul centru istoric al judeţului, aici regăsindu-se
ruinele cetăţii medievale Turnu construită pe ruinele cetăţii romane „Turris”.
Având în vedere recentele investiţii realizate (crearea bazei sportive pentru copii, şi deschiderea punctului de
trecere al frontiere), putem afirma faptul că Municipiul Turnu Măgurele prezintă un real potenţial de dezvoltare
din punct de vedere turistic.
Potențialul turistic al oraşului Zimnicea
Poziţia geografică a oraşului Zimnicea îi oferă un potenţial turistic important – neexploatat până în momentul de
faţă – prin oportunităţile oferite de fondul piscicol şi cinegetic, de peisajul pitoresc, flora şi fauna deosebit de
bogate. În momentul de faţă se poate constata o tendinţă de diversificare a ofertei turistice, susţinută în principal
de compania InterAgro, prin realizarea unui proiect de bază nautică de agrement pe Dunăre (finanţat prin fonduri
europene) şi prin crearea unui punct de traversare a Dunării cu bacul. Compania InterAgro are în pvedere
înfiinţarea de pensiuni agroturistice , fiind depuse în acest sens cereri de finanţare pentru accesarea fondurilor
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europene. Aceste proiecte susţin atractivitatea turistică a oraşului,
agrement a locuitorilor şi contribuie la atragerea turiştilor străini.

contribuie la diversificarea ofertei de

În ceea ce privește serviciile locale, acestea nu sunt suficient dezvoltate şi diversificate conform tendinţelor
mondiale în domeniu (turism cultural, ecoturism, agroturism, turismul vinului, pescuit, vânătoare, plimbări pe
Dunăre etc.). De asemenea nu există preocupare pentru promovarea şi valorificarea tradiţiilor populare specifice
locului.
În urma analizei datelor obţinute de la Oficul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Teleorman, cu privire
la societăţile comerciale ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul turismului observăm că aproape ¼ din totalul
acestora se află în stare de întrerupere temporară a activităţii.
Fig. 48 Starea societăţilor din sectorul turistic

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman

De asemenea se poate observa faptul că din totalul agenţilor economici ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul
turismului, mai mult de jumătate dintre aceştia sunt concentraţi în zonele urbane ale judeţului, mai exact:
-

3 în Alexandria, din care toţi în funcţiune

-

4 în Turnu Măgurele, din care unul în întrerupere temporară de activitate

-

2 în Roşiori de Vede, din care unul în întrerupere temporară de activitate

-

1 în Zimnicea în funcţiune

-

1 în Videle în întrerupere temporară de activitate
Fig. 49 Repartiţia societăţilor din sectorul turistic în judeţ

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman
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În ceea ce priveşte forma de organizare a agenţilor economici din sectorul turistic aceasta este cu precădere cea
de Societate cu răspundere limitată.
Fig. 50 Societăţi din sectorul turistic după tipul societăţii

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman

În urma analizei repartiţiei în funcţie de obiectul de activitate observăm că majoritatea agenţilor economici oferă
servicii de cazare, iar 4 dintre aceştia s-au concentrat pe activitatea de alimentaţie (catering) pentru evenimente
şi alte activităţi de alimentaţie. Este important de menţionat faptul că toţi agenţii economici ce se regăsesc în
starea de întrerupere temporară de activitate au ca obiectiv principal de activitate facilităţi şi servicii de cazare.

Fig. 51 Societăţi din sectorul turistic – repartiţie CAEN

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman
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Potențialul turismului piscicol şi de vânătoare
În afara obiectivelor turistice prezente în partea de Sud a judeţului, cadrul natural împreună cu reţeaua
hidrografică oferă de asemenea un potenţial turistic ce nu trebuie neglijat. Judeţul Teleorman se bucură de
notorietate în ceea ce priveşte turismul piscicol iar fondul cinegetic oferă condiţii excepţionale pentru turismul de
vânătoare.

***

Analiza SWOT - turism
Puncte tari
 poziţionarea geografică a judeţului;
 existenţa unei cetăţi medievale la Turnu
Măgurele;
 prezenţa unor puncte de traversare a Dunării
cu bacul la Turnul Măgurele şi Zimnicea;
 fond piscicol şi cinegetic;
 cadrul natural variat al judeţului.

Puncte slabe
 repartizarea inegală a unităţilor de cazare
pe teritoriul judeţului;
 infrastructura turistică învechită;
 promovarea insuficientă a potenţialului
turistic, cauzată şi de lipsa unui Oficiu
judeţean de promovare turistică;
 calitatea slabă a serviciilor din sectorul
turistic și a standardelor din România;
 lipsa unei oferte de agrement structurate;
 lipsa de încredere cu privire la valorificarea
potenţialului turistic și la ajutoarele
financiare pentru investiţii în turism;
 lipsa unor indicatoare rutiere și a unor
semne de direcţionare către principalele
obiective turistice din judeţ.

Oportunități
 dezvoltarea turismului de nișă (afaceri,
agrement, agroturism);
 dezvoltarea turismului în zona fluviului
Dunăre;
 modernizarea infrastructurii şi îmbunătăţirea
ofertei de agrement, precum și creșterea
sezonalităţii turistice în zona oraşului
Zimnicea şi a municipiului Turnu Măgurele;
 promovarea festivalurilor și a activităţilor
culturale în judeţ;
 valorificarea lacurilor: amenajarea unor zone
de agrement, dezvoltarea turismului de
pescuit şi vânătoare.

Amenințări
 concurenţa turistică a judeţelor vecine;
 utilizarea ineficientă a unor fonduri
destinate dezvoltării turismului local;
 exodul forţei de muncă și fluctuaţia
personalului din sectorul turistic;
 starea precară a drumurilor din judeţ;
 costul ridicat al investiţiilor pentru o
infrastructură turistică de calitate;
 exploatarea în mică măsură a potenţialului
turistic, implicarea redusă a agenţiilor de
turism in promovarea potenţialului turistic;
 colaborarea defectuoasă a factorilor
decizionali din sectorul turistic;
 incapacitatea de a demara un proces masiv
de creștere a standardelor de cazare și a
calităţii serviciilor din sectorul turistic.
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Concluzii
Judeţul Teleorman prezintă un relief şi o climă tipic Câmpiei Române, adecvate dezvoltării turismului, şi în acelaşi
timp beneficiază de o repartiţie teritorială omogenă a obiectivelor cu potenţial turistic.
Principalele obiective de interes turistic din judeţul Teleorman sunt concentrate în zonele de influenţă a
principalelor aglomerări urbane din judeţ: Alexandria, Turnu Măgurele şi Zimnicea.
Judeţul Teleorman dispune de un cadru natural variat, propice dezvoltării turismului piscicol si de vânătoare.
Obiectivul turistic cu cel mai ridicat potenţial turistic îl constituie Cetatea Medievală de la Turnu Măgurele
construită pe ruinele cetăţii romane Turris.
Judeţul Teleorman beneficiază de o promovare turistică neglijată datorată inexistenţei unui organism public sau
privat dedicat acestei acţiuni şi înregistrează o activitate culturală modestă (datorată numărului scăzut de
vizitatori). Puternica sezonalitate estivală, datorată în mod special lipsei unei oferte concrete pentru lunile de
iarnă reprezintă o reală ameninţare pentru viitoarea dezvoltare turistică a judeţului.
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3.4 Transport și mobilitate. Accesibilitate

Fig. 52 Hartă căi rutiere judeţ Teleorman

Sursa: Site oficial al Consiliului Județean Teleorman

Infrastructură rutieră, feroviară şi navală
La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, majoritatea infrastructurii de transport este orientată pe direcţia
nord-sud, iar judeţul Teleorman este conectat cu restul ţării prin şapte drumuri naţionale. Judeţul Teleorman are
un mare potenţial de a deveni un punct nodal de infrastructură la nivel european, prin apartenenţa la Coridorul
VII transeuropean, neexploatat încă la capacitate maximă şi prin proximitatea Coridorului IX.
Drumurile naţionale ce străbat judeţul Teleorman sunt preponderente în zona de vest, centru şi sud, partea de
nord având o reţea mai dezvoltată de drumuri judeţene. Drumurile naţionale la nivelul judeţului Teleorman
însumează 390 de kilometri, din totalul de 1.525 km de drumuri publice, făcând legătura între următoarele
localităţi principale:
E 70 – Bucureşti – Alexandria – Roşiorii de Vede
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DN51 – Alexandria – Zimnicea
DN51A – Zimnicea – Turnu Măgurele
DN52 – Alexandria – Turnu Măgurele
DN54 – Izlaz – Turnu Măgurele
DN65 A – Balaci – Roşiorii de Vede – Turnu Măgurele
DN5C – Petroşani - Zimnicea
Dacă partea de Nord a judeţului dispune de o reţea bine dezvoltată de drumuri judeţene (în special) şi drumuri
comunale, partea de sud, în afară de drumurile naţionale ce fac legătura între principalele localităţi ale judeţului,
are o reţea rutieră formată preponderent din drumuri comunale.
La nivel judeţean, gradul de modernizare a drumurilor publice este destul de mic, de 56%, situaţia pe categorii de
drumuri publice prezentându-se astfel: drumurile naţionale sunt modernizate în proporţie de 89,4%, iar drumurile
judeţene şi comunale în proporţie de doar 44,8%.
Dintre drumurile naţionale ce intersectează judeţul Teleorman, cele mai solicitate (peste 5.000 de
autovehicule/zi) sunt:
o

E 70 Bucureşti – Alexandria – Roşiorii de Vede, tronsoanele cele mai solicitate fiind: Ghimpaţi – Drăgăneşti
Vlasca; Drăgăneşti Vlasca - Alexandria; Roşiorii de Vede – limita de judeţ;

o

DN51 Alexandria – Zimnicea, pe tronsonul Alexandria Smârdioasa;

o

DN51A Zimnicea – Turnu Măgurele, pe tronsonul Zimnicea – Piatra;

o

DN 52 Alexandria – Turnu Măgurele.

Densitatea drumurilor este de 26,4 km la 100 km teritoriu, mult sub media naţională (conform datelor din tabelul
de mai jos).
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Tabel 26 Situaţia drumurilor publice la nivelul judeţului Teleorman
Drumuri publice la 31 decembrie 2008

Km

Drumuri publice – total
1525
din care:
Modernizate
858
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere
193
Din total drumuri publice
Drumuri naționale
390
din care
Modernizate
349
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere
39
Drumuri județene şi comunale
1135
Din care
Modernizate
509
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere
154
Densitatea drumurilor publice pe 100
26,4
km.p. teritoriu
Sursa: Anuarul Statistic al Județului Teleorman 2009

Consiliul judeţean Teleorman are în administrare o reţea de drumuri în lungime de 819,896 de km (drumuri
judeţene), modernizată în proporţie de 69%.

Tabel 27 Situaţia drumurilor judeţene
Drumuri județene
Total
din care
Modernizaţi
Din care Cu beton asfaltic
Cu beton de ciment
Cu îmbrăcaminte
asfaltică
Pietruiţi
Drum de pământ

Km

819,896
567,392
510,347
11,750
45,295
233,572
18,932

Sursa: PATJ 2004 şi date Consiliul Județean Teleorman

În prezent, sunt aprobate proiecte pentru modernizarea a două dintre drumurile naţionale ce trec pe teritoriul
judeţului Teleorman şi printre priorităţile la nivel naţional se află şi realizarea unui drum naţional care să facă
legătura între judeţele Argeş şi Teleorman. Totodată se vor reabilita drumurile naţionale DN52 (Alexandria-Turnu
Măgurele și DN51A.
În general, la nivel judeţean, lucrările de modernizare a drumurilor se realizează prin bugetul propriu, prin
împrumuturi și prin accesarea de fonduri europene. În prezent se află în implementare reabilitarea din fonduri
europene a DJ 506 (Cervenia – Vităneşti – Băbăiţa, Km. 17+400 ÷ Km 58+000 (55,450 km) și DJ 701 (Limita Jud.
Dâmboviţa – Gratia -Poeni - Siliştea- Scurtu Mare – Slăveşti – Ciolăneşti – Zâmbreasca -Dobroteşti, Km. 44+240 ÷
Km 104+890 (55,450 km). Totodată, s-a câștigat un proiect de elaborare a planului cadastral pentru toate
drumurile judeţene din judeţul Teleorman.
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Pentru viitor, se are în vedere construirea unei centuri ocolitoare pentru oraşul Turnu Măgurele (studiul de
fezabilitate privind acest proiect se află în desfăşurare) precum şi pentru oraşele Alexandria, Zimnicea și Roșiori
de Vede. Aceste rute ocolitoare ar duce la descongestionarea traficului în oraşe, dar şi la reducerea costurilor de
tranzit.
În ceea ce priveşte mijloacele de transport la nivelul judeţului Teleorman, la sfârşitul anului 2008 erau
înmatriculate 401 autobuze şi microbuze şi 45.184 de autoturisme. Din numărul de microbuze şi autobuze, numai
5,7% erau în proprietate privată, însă, în ceea ce priveşte autoturismele, acestea erau în proprietate privată în
proporţie de 91%.

Infrastructura feroviară
Reţeaua de cale ferată are o lungime de 231 km52 şi traversează judeţul pe direcţia nord-est-sud vest prin
magistrala 1 care face legătura între Bucureşti, Craiova şi Timişoara şi pe direcţia sud-nord, pe traseele Zimnicea –
Roşiorii de Vede, Turnu Măgurele – Roşiorii de Vede – Costeşti (judeţul Argeş). Aşa cum se observă, Roşiorii de
Vede este un important nod de cale ferată, atât pentru căile electrificate, cât şi pentru liniile de cale ferate simple.
Reţeaua de cale ferată are o densitate de 39,10 (la 1.000 km.p teritoriu), iar 29% din lungimea totală este
electrificată.
Tabel 28 Linii de cale ferată în judeţul Teleorman
Linii de cale ferată în exploatare (31 dec
2008)

Km

Total
Din care: electrificate
Linii cu ecartament normal
Total
Cu o cale
Cu două căi
Densitatea liniilor pe 1000 km.p teritoriu

231
68
231
164
67
39.10

Sursa: Anuarul statistic al județului Teleorman 2009

În ceea ce priveşte traficul feroviar, pe sectorul de linie ferată cu două căi (parte a magistralei 1) circulă zilnic mai
mult de 100 de trenuri, iar pe sectoarele de linii ferate simple, secundare şi de interes local circulă sub 50 de
trenuri zilnic.

52

Anuarul Statistic al Judeţului Teleorman 2009
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Rețeaua de căi navigabile
Judeţul Teleorman are marele avantaj de a avea Dunărea drept graniţă cu Bulgaria şi este o importantă arteră de
navigaţie, având două porturi la Turnu Măgurele (la kilometrul 597) şi la Zimnicea (la kilometrul 553).

Portul de la Turnul Măgurele este amenajat cu cheu de acostare şi dotat cu macarale de 16 tone, iar portul de la
Zimnicea este amenajat cu cheu dotat cu macarale de 5tone.
De asemenea, între Turnu Măgurele şi Nikopol (Bulgaria) există legătură de trecere pentru pasageri.
Unul dintre principalele proiecte dezvoltate recent a vizat crearea unui punct de control şi trecere a frontierei cu
bacul la Turnu Măgurele, deschis în martie 2010. Obiectivul acestui proiect este de a scurta distanţa rutieră între
Europa Centrală şi Peninsula Balcanică cu 300 km. Proiectul a fost dezvoltat cu fonduri PHARE şi fonduri de la
bugetul local, în cadrul unui proiect de cooperare transfrontalieră între România şi Bulgaria. Bugetul total al
proiectului s-a ridicat la 6,4 milioane euro.
Prin deschiderea acestui punct de trecere, traversarea Dunării se face în aproximativ 10 minute, iar capacitatea de
transport echivalentă este de 9 autotrenuri/autocare, 32-34 autoturisme, 260 de persoane.
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Deşi un prim pas pentru o mai bună exploatare a Dunării a fost făcut prin realizarea acestui proiect şi deşi există
două porturi funcţionale pe teritoriul judeţului Teleorman, potenţialul transportului fluvial este mult mai mare. În
prezent, deşi accesul permite trecerea de convoaie de 2-6 barje de 1.000 – 3.000 de tone (în funcţie de nivelul
apelor), ambele porturi funcţionează mult sub capacitatea lor maximă.
Totodată, în prezent, în judeţul Teleorman sunt deschide 2 puncte de trecere cu bacul, unul în Turnu Măgurele și
altul în Zimnicea (al operatorului economic Interagro).
Apartenenţa la Coridorul VII pan-european ar putea fi mult mai bine folosită în interesul judeţului Teleorman,
acesta putându-se transforma într-un punct de transport important la nivel european.
***
Analiza SWOT - transport
Puncte tari

Puncte slabe

 apartenenţa la coridorul pan-european VII  densitate scăzută a populaţiei în zona de sud a
prin segmentul Dunăre;
judeţului, însoţită de reţea de drumuri mai
 reţea densă de drumuri judeţene în zona de
puţin densă;
nord a judeţului;
 PATJ neactualizat;
 reţea de drumuri naţionale prezentă în zona  folosire la capacităţi minime a avantajelor
de sud a judeţului, care conectează
locale – trecerea pe fluviul Dunăre.
majoritatea orașelor judeţului.
Oportunități
Amenințări
 valorificarea coridorului pan-european și a  întârzierea reabilitării unor rute importante în
celor două porturi de la Turnu Măgurele și
interiorul judeţului datorită lipsei de finanţări
Zimnicea pentru dezvoltarea comerţului  legislaţia complexă, care face ca timpul de
internaţional în Europa de sud-est;
implementare a proiectelor de reabilitare a
 reabilitarea infrastructurii rutiere pentru a
drumurilor să fie îndelungat.
crea un culoar de transport dinspre zona de
vest a ţării, pe traseu rutier și naval spre
Europa de sud-est.

Concluzii
În prezent, sunt aprobate proiecte pentru modernizarea a două din drumurile naţionale ce trec pe teritoriul
judeţului Teleorman şi printre priorităţile la nivel naţional se află şi realizarea unui drum naţional care să facă
legătura între judeţele Argeş şi Teleorman.
În ceea ce priveşte traficul feroviar, pe sectorul de linie ferată cu două căi (parte a magistralei 1) circulă zilnic mai
mult de 100 de trenuri, iar pe sectoarele de linii ferate simple, secundare şi de interes local circulă sub 50 de
trenuri zilnic.
Deşi un prim pas pentru o mai bună exploatare a Dunării a fost făcut prin realizarea acestui proiect şi deşi există
două porturi funcţionale pe teritoriul judeţului Teleorman, potenţialul transportului fluvial este mult mai mare. În
prezent, deşi accesul permite trecerea de convoaie de 2-6 barje de 1.000 – 3.000 de tone (în funcţie de nivelul
apelor), ambele porturi funcţionează mult sub capacitatea lor maximă.
Apartenenţa la Coridorul VII pan-european ar putea fi mult mai bine folosită în interesul judeţului Teleorman,
acesta putându-se transforma într-un punct de transport important la nivel european.
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3.5 Furnizarea de servicii publice
Dezvoltarea durabilă are la bază eforturile susţinute şi integrate atât din partea administraţiei, cât şi a populaţiei.
Utilităţile publice sunt un instrument important în sprijinirea şi încurajarea iniţiativei private, dar şi în creşterea
calităţii vieţii locuitorilor judeţului. Majoritatea localităţilor din judeţul Teleorman sunt de tip rural (97,9% din
numărul total)53, însă oraşele sunt relativ uniform distribuite şi analiza acestora este relevantă pentru zonarea
trendurilor de dezvoltare în judeţ.
În municipiul Alexandria toate conductele pentru alimentare cu apă sunt vechi şi în stare precară, iar reţeaua de
distribuţie acoperă 89% din lungimea totală a străzilor, fiind foarte complicată, dublată, greu de exploatat şi
optimizat. Cu toate acestea, conform informaţiilor primite de la primăria municipiului, ample procese de
reabilitare, extindere şi modernizare vor avea loc pentru reţeaua de apă – canalizare şi staţia de eupurare –
tratare. Din totalul populaţiei, 88% este conectată la sistemul de alimentare cu apă54. Sistemul de canalizare
menajer acoperă 81% din lungimea străzilor şi deserveşte 88% din populaţie55. Staţia de epurare din oraş este în
stare deteriorată pe linia apei, iar linia nămolului este scoasă din funcţiune.
În municipiul Roşiori de Vede, reţeaua de distribuţie a apei acoperă 61% din lungimea totală a străzilor şi este, de
asemenea, veche, fiind în mare parte de formă ramificată. Doar 64% din populaţia localităţii este conectată la
sistemul de alimentare şi la sistemul de canalizare menajeră. Staţia de epurare se prezintă în aceeaşi stare precum
cea din Alexandria. Reţeaua de distribuţie acoperă 42% din lungimea străzilor în municipiul Turnu Măgurele, iar
procentul din totalul populaţiei racordată la sistemul de alimentare cu apă este de 60%56. În ceea ce priveşte
sistemul de canalizare, acesta deserveşte 56% din populaţie57. Vechimea reţelei de canalizare este cuprinsă între
15 şi 90 ani. Conform datelor colectate în chestionarul de evaluare a localităţilor din judeţ, staţia de epurare din
oraş nu este considerată a răspunde nevoilor locale. În oraşul Zimnicea, 94.5% din totalul populaţiei beneficiază
de alimentare cu apă şi doar 25.5% este racordată la canalizare. Conform chestionarului de evaluare aplicat
primăriei, staţia de epurare din Zimnicea este considerată a fi potrivită nevoilor locale. Potrivit mai multor surse,
canalele/conductele de evacuare ale efluenţilor din staţiile de epurare reprezintă o sursă de poluare, datorită
neetanşeităţilor sau avariilor existente. Cât despre oraşul Videle, 44% din populaţie este racordată la sistemul de
alimentare cu apă şi 42%58 la sistemul de canalizare.
Fig. 53 Populaţie deservită de sistemul de alimentare cu apă

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting pe baza
chestionarelor de evaluare a localităților județului Teleorman

53

PATJ 2004
Conform ‘Chestionar de evaluare a localităţilor judeţului Teleorman’ aplicat primăriei municipiului Alexandria
55
Idem
56
Conform ‘Chestionar de evaluare a localităţilor judeţului Teleorman’
57
„Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2009-2013”, elaborată în anul
2009
58
Idem
54
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Fig. 54 Populaţie deservită de reţeaua de canalizare

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting pe baza
chestionarelor de evaluare a localităților județului Teleorman

Potrivit unui studiu publicat de Institutul de Politici Publice (IPP) în 2009 şi intitulat ‘Managementul serviciilor
publice la nivelul municipiilor - probleme şi soluţii – ‘59 ponderea locuitorilor din municipiile reşedinţă de judeţ ce
beneficiază de serviciul de alimentare cu apă a crescut faţă de anul precedent cu doar un procent, ajungând la
93% (media pe ţară). Aşadar, datele completate în chestionarul de evaluare indică faptul că ponderea locuitorilor
municipiului Alexandria racordaţi la reţeaua de apă se situează sub media pe ţară cu 5 puncte procentuale (88%
faţă de 93%).
La nivel rural, au fost analizate iluminatul public, reţeaua de alimentare cu apă, reţeaua de canalizare, situaţia
staţiilor de epurare şi reţeaua de alimentare cu gaze. S-a constatat că majoritatea comunelor beneficiază de
iluminat public. În acelaşi timp, majoritatea comunelor nu beneficiază de alimentare cu apă şi în nici o comună nu
există sistem de canalizare sau staţie de epurare. Conform situaţiei privind alimentarea cu apă actuală (pentru
mai multe detalii a se vedea secţiunea Proiecte privind infrastructura de apă potabilă şi apă uzată din zona rurală
pentru perioada 2010-2020) doar 40% din localităţile rurale au sisteme de alimentare cu apă, parţiale sau
complete, în 10% din localităţi sunt în execuţie lucrările de alimentare cu apă iar restul localităţilor, cu puţine
excepţii, au fost realizate documentaţiile tehnice necesare (studii de fezabilitate sau proiecte tehnice ) .
Privitor la sistemele de canalizare şi epurarea apelor uzate menţionăm că aproximativ 40% din localităţile rurale
sunt în faza de pregătire a documentaţiilor tehnice (studii de fezabilitate sau proiecte tehnice ), au cereri de
finaţare depuse pentru accesarea de fonduri nerambursabile iar peste 10% din localităţi au investiţii în derulare.
În ceea ce priveşte canalizarea apelor pluviale, acestea sunt colectate împreună cu apa menajeră în mediul urban.
În mediul rural, colectarea apelor pluviale se realizează prin şanţuri si rigole stradale, iar starea precară a
șanţurilor creşte riscul inundării gospodăriilor. Comuna Drăgănești - Vlaşca are parţial reţea de canalizare a apelor
menajere, cu lungimea de 4 km, ce deserveşte doar un număr de 60 locuitori.
În mediul urban, operatorul regional unic pentru servicii de alimentare cu apă şi canalizare este S.C. APA SERV S.A.
Alexandria. În cadrul întâlnirii de lucru a grupului operaţional pe infrastructură/utilităţi/dezvoltare
teritorială/mediu a fost confirmată60 existenţa unor dificultăţi în preluarea apelor uzate. Menţionăm că în prezent
S.C. APA SERV S.A. Alexandria are în implementare un proiect cu finanţare europeană prin POS Mediu, a cărui
etapă actuală va realiza investiţii de reabiltare, modernizare şi extindere a sistemului de alimentare cu apă,
precum şi a celui de colectare şi epurare a apelor uzate în cele 5 oraşe ale judeţului. Cea de-a doua etapă a acestui
proiect va extinde realizarea acestor obiective în zonele rurale. În paralel cu acest proiect la nivelul localităţilor
rurale au fost întocmite şi depuse cereri de finanţare din fonduri europene pentru realizarea de investiţii în acest
sector (PNDR, Măsura 3.2.2 , POS Mediu, AFMediu).
Specificăm că în mediul rural nici o localitate nu are sistem de preluare a apelor uzate, iar procesele agricole, ce
implică folosirea îngrăşămintelor chimice, au dus la poluarea surselor de apă din pânza freatică.

59 Iorga, Elena, Ercuş, Loredana, Moraru, Adrian, 2009, ‘Managementul serviciilor publice la nivelul municipiilor - probleme şi
soluţii – ‘, Bucureşti, http://www.ipp.ro/pagini/managementul-serviciilor-publice-la-nive-1.php
60 Domnul Slăbescu, reprezentant SC Apa Serv SA
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Cu privire la iniţiativele instituţiilor publice pentru îmbunătăţirea infrastructurii necesare serviciilor furnizate de
acestea, precum şi pentru armonizarea legislaţiei cu cea Europeană, au fost identificate o serie de proiecte ce se
previzionează a avea un impact considerabil. Astfel, în perioada 2004 – 2006, s-a implementat ‘Managementul
integrat al apei pentru autorităţile locale din Bazinul Dunării’, în cadrul căruia s-a concluzionat că managementul
apei în judeţ este fragmentat, iar problemele legate de apă sunt frecvente (insuficienţa apei potabile, eutrofizare,
inundaţii). În cadrul proiectului EuropeAid /119083/D/SV/RO–2003/RO/16/P/PPA/013-04 intitulat "Asistenţă
Tehnică pentru Pregătirea Proiectelor în Sectorul de Apă Potabilă şi Apă Uzată în România" s-a elaborat un Master
Plan în care sunt prinse investiţii pentru alimentarea cu apă și racordarea la canalizare și staţie de epurare care va
acoperi toate cele 92 de comune, proiectul având orizont de timp 2026.

Alimentare cu energie termică
În cadrul întâlnirii de lucru a grupului operaţional infrastructură/utilităţi/dezvoltare teritorială/mediu s-a adus în
discuţie faptul că multe dintre centralele termice din judeţ sunt închise, iar reţelele de distribuţie sunt vechi şi au
probleme de funcţionare. Spre exemplu, în Alexandria nu mai este utilizat sistemul centralizat de distribuţie a
apei calde; în Turnu Măgurele, apa caldă este furnizată în sistem centralizat, însă reţelele de distribuţie sunt
foarte vechi. De asemenea, faptul că în marile oraşe sunt foarte multe centrale de apartament61 are efecte
negative asupra mediului.
SC TERMA SERV SRL Alexandria, aflată în subordinea Consiliului Local Alexandria, produce, distribuie şi furnizează
agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum. În Turnu Măgurele, SC CALOR SERV SRL este operatorul
local, în Roşiorii de Vede SC Terma Confort SRL iar în oraşul Videle, gestionarea serviciilor de producere şi
distribuţie de energie termică în regim centralizat este realizată de către PUBLISERV Videle, serviciu fără
personalitate juridică aflat în cadrul structurii organizatorice a primăriei. În oraşul Zimnicea nu mai există sistem
de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din anul 2000, dar în prezent este în execuţie lucrarea
‘Înfiinţare distribuţie gaze în oraşul Zimnicea’62.
În mediul rural nu există sistem centralizat de energie termică, iar încălzirea se face pe bază de combustibili solizi
care emană cantităţi mari de pulberi poluante.

Gaze naturale
În general, în localităţile rurale gospodăriile nu beneficiază de alimentare cu gaze
naturale. În municipiul Turnu Măgurele, sistemul de alimentare cu gaz deserveşte
3000 de utilizatori casnici şi industriali63, iar în municipiul Roşiori de Vede
deserveşte 3350 de apartamente si 1550 case64. În oraşul Zimnicea lucrările de
racordare la reţeaua de alimentare cu gaze naturale se află într-un stadiu incipient.

61

Întâlnirii de lucru a grupului operaţional infrastructură/utilităţi/dezvoltare teritorială/mediu
‘Strategia judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice 2009 - 2013’
63
Pe baza ‘Chestionarului de evaluare a localităţilor judeţului Teleorman’ aplicat primăriei municipiului Turnu Măgurele
64
Pe baza ‘Chestionarului de evaluare a localităţilor judeţului Teleorman’ aplicat primăriei municipiului Turnu Măgurele
62
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Fig. 55 Populaţie deservită de reţeaua de alimentare cu gaze naturale

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting pe baza chestionarelor
de evaluare a localităților județului Teleorman

Iluminat
În municipii şi oraşe iluminatul public funcţionează la nivelul întregii reţele stradale, iar în sate şi comune, fie la
nivelul întregii reţele, fie doar pe străzile principale. Conform analizei chestionarelor de evaluare aplicate
localităţilor rurale din judeţul Teleorman, iluminatul public funcţionează la nivelul întregii reţele stradale în 51 de
cazuri (dintr-un total de 61 de comune respondente). În municipiul Alexandria reţeaua de iluminat urmează a fi
reabilitată.
Pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii serviciului de iluminat public, se va urmări obţinerea de fonduri
de finanţare, prin participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public privat, cofinanţarea
unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, instituirea unor taxe locale speciale în urma consultării publice
pentru obţinerea de venituri cu destinaţie specială.

Locuințe şi terenuri
În primul trimestru al 2009 şi 2008, variaţia numărului de locuinţe terminate în judeţul Teleorman a fost
nesemnificativă (26 de locuinţe în trimestrul 1 al 2009 faţă de 24 în 2008). Evoluţia înregistrată în trimestrul al
doilea a fost de asemenea pozitivă, cu o creştere a numărului de locuinţe terminate 2009 de 65% decât valoarea
înregistrată în 2008. Numărul locuinţelor terminate a înregistrat o evoluţie negativă considerabilă în al treilea
trimestru al anului 2009 faţă de acelaşi trimestru al 2008 (48%) – 44 de locuinţe terminate în trimestrul III al 2009
faţă de 84 de locuinţe terminate în trimestrul III al 2008. În trimestrul I al anului 2010, numărul locuinţelor
terminate a fost cu 30% mai mare decât valoarea înregistrată în trimestrul I al 2009.
În anul 2008 numărul locuinţelor terminate în mediul rural a fost mai mare decât în mediul urban (de aproximativ
patru ori mai multe în trimestrul al patrulea al anului 2008) comparat cu anul 2009 când s-a înregistrat o evoluţie
inversă – numărul locuinţelor terminate în mediul rural a fost mai mic decât cel din mediul urban (în trimestrul al
doilea al 2009, numărul locuinţelor terminate în mediul rural a reprezentat 16% din cele terminate în mediul
urban). În trimestrul I al anului 2010 numărul locuinţelor finalizate în mediul rural a fost mai mic decât numărul
locuinţelor finalizate în mediul urban.
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Tabel 29 Locuinţe terminate
2008

2009

2010

trim. I

trim. II

trim. III

trim. IV

trim. I

trim. II

trim. III 1)

trim. IV

trim. I

Locuinţe terminate

24

75

84

129

26

124

44

87

34

Mediul urban

8

35

23

26

17

106

27

44

25

Mediul rural

16

40

61

103

9

18

17

43

9

1)

Date provizorii
Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul trimestrului.

Sursa: BSL decembrie 2009 şi BSL aprilie 2010

Conform buletinului statistic lunar, numărul de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale în
judeţul Teleorman a crescut în luna decembrie 2009 faţă de luna decembrie 2008 cu 8.8% (de la 34 în 2008 de
autorizaţii eliberate la 37 în 2009).
Tabel 30 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale
2009

Total judeţ

2010

ian

feb

mar

apr

ian

feb

mar

apr

16

26
32
35
20
22
Sursa: BSL decembrie 2009 şi BSL aprilie 2010

30

31

Fig. 56 Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale

Din reprezentarea grafică alăturată se poate observa un
trend crescător al numărului autorizaţiilor de construire
eliberate în perioada ianuarie – aprilie din 2009 şi 2010. Cu
toate acestea, evoluţia în anul 2010 a înregistrat valori uşor
inferioare celor din 2009 (doar în luna ianuarie această
valoare a fost cu 25% mai mare decât cea din ianuarie
2009).

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting
pe baza chestionarelor de evaluare a localităților județului Teleorman

Revitalizarea centrelor urbane este un aspect important ce a fost adus în discuţie în cadrul întâlnirii de lucru a
grupului operaţional pe infrastructură/utilităţi/dezvoltare teritorială/mediu, aspect ce ar putea aborda problema
depopulării şi a emigrării tinerilor din judeţ. Revitalizarea oraşelor din judeţ trebuie să reprezinte una dintre
priorităţile de dezvoltare deoarece ele sunt considerate a fi puţin atractive, în special de către populaţia tânără,
care consideră că acestea nu oferă suficiente oportunităţi profesionale, dar nici condiţii satisfăcătoare de locuire
sau petrecere a timpului liber. Una dintre măsurile de revitalizare luate în municipiul Alexandria a fost construirea
de locuinţe ANL. În cadrul interviului cu reprezentanţii primăriei Turnu Măgurele în data de 2 iunie, aceştia au
subliniat faptul că primăria a oferit terenuri cu titlu gratuit, spre exemplu pentru tineri, condiţia principală fiind ca
beneficiarii să ridice case pe terenurile respective. De asemenea, primăria a avut în desfăşurare un proiect prin
care s-au construit 94 de apartamente în cartierul Catanga. În Zimnicea există blocuri nefinalizate care contribuie
negativ la aspectul oraşului.
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Fig. 57 Locuinţe terminate, după sursele de finanţare

Din graficul alăturat se poate observa că din totalul
locuinţelor terminate, în anul 2004, 65% au fost
construite cu fonduri bugetare. Proporţia locuinţelor
ridicate cu finanţare de la buget an scăzut în următorii ani
(32% în 2005, 31% în 2006), iar in 2007 şi 2008 toate
locuinţele terminate au fost construite cu fonduri private.

Sursa: Anuarul statistic al județului Teleorman, Direcția Județeană de Statistică

Totodată, o măsură de revitalizare a judeţului per ansamblu este utilizarea terenurilor disponibile aparţinând
sectorului public, atât divizate, cât şi compacte, care pot fi concesionate sau folosite în cadrul unor parteneriate
public-privat. Aceasta reprezintă o măsura de revitalizare deoarece este menită să atragă investiţii şi să dea
posibilitatea antreprenorilor de a utiliza terenuri cu potenţial neexploatat. În cadrul întâlnirii de lucru a grupului
operaţional agricultură s-a menţionat de asemenea existenţa terenurilor, atât în sectorul public cât şi în cel privat
– ce dispun de utilităţi sau pot fi dotate corespunzător - şi disponibilitatea acestora pentru investitorii interesaţi.
Primăria municipiului Turnu Măgurele a identificat drept o resursă locală solul de luncă bogat în aluviuni ce
constituie o premisă pentru dezvoltarea agriculturii, însă unul dintre punctele slabe identificate este faptul că
multe resurse agricole rămân nevalorificate, datorită infrastructurii neadecvate şi degradate65. În cadrul întâlnirii
grupului operaţional economie, reprezentantul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a afirmat
că o problemă demnă de luat în seamă este faptul că numeroase suprafeţe de teren nu sunt cuprinse în nici o
secţiune cadastrală, în special datorită numeroaselor retrocedări şi schimbări de structură a proprietăţii. În acelaşi
timp, terenurile nelucrate afectează culturile vecine, iar autorităţile ar trebui să gestioneze această problemă66.

Spații verzi
La sfârşitul anului 2007, suprafața spațiilor verzi din judeţul Teleorman reprezenta 1,38% din suprafaţa spaţiilor
verzi la nivel naţional şi 15,12% din suprafaţa acestora la nivelul macroregiunii Sud - Muntenia. Macroregiunea
include 7 judeţe iar judeţul Teleorman se află pe locul al treilea în clasamentul judeţelor în funcţie de suprafaţa
spaţiilor verzi în municipii şi oraşe, fiind surclasat de judeţele Argeş şi Prahova.
Tabel 31 Suprafaţa spaţiilor verzi în municipii şi oraşe
Macroregiunea
Suprafața spațiilor verzi în municipii şi oraşe (ha)
Regiunea de dezvoltare
LA 31 DECEMBRIE 2007
Județul
TOTAL
20724

65
66

Sud - Muntenia
Argeş
Călăraşi
Dâmboviţa

1892
394
171
205

Giurgiu

57

Ialomiţa

241

Prahova

538

Teleorman

286

Pe baza ‘Chestionarului de evaluare a localităţilor judeţului Teleorman’ aplicat primăriei municipiului Turnu Măgurele
Concluzie ce a reieşit în cadrul întâlnirii de lucru a grupului operaţional agricultură.
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Sursa: Anuarul statistic al județului Teleorman, Direcția Județeană de Statistică

Conform studiului publicat de IPP67 nici în 2008, niciun municipiu din România nu a reuşit să îndeplinească norma
minimă de spaţiu verde impusă de Uniunea Europeană de 26 m2 spaţiu verde pe cap de locuitor.
Potrivit informaţiilor completate în chestionarul de evaluarea a localităţilor, reabilitarea şi extinderea parcurilor şi
spaţiilor verzi din oraşe sunt identificate ca fiind parte din viziunea de dezvoltare a municipiului Roşiori de Vede.
În mediul urban din judeţul Teleorman există un număr de 33 de proiecte de dezvoltare atrase sau aflate în lucru,
dintre care majoritatea sunt în categoria de proiecte pentru construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de
spaţii publice şi/sau parcuri. Dintre proiectele atrase în ultimii 5 ani cele mai multe fac parte din categoria
menţionată anterior, însă cu valori mici afectate fiecărui proiect, sumele cele mai însemnate cheltuindu-se pentru
proiectele pentru reţeaua de apă, reţeaua de canalizare, staţii de epurare, salubrizare. Principalele surse de
finanţare pentru cele 23 de proiecte atrase sunt constituite din fonduri externe.
De asemenea, pe teritoriul judeţului există zone în care se află terenuri scoase din circuitul productiv datorită
unor factori precum valori extreme ale factorilor climatici (temperatura, evapotranspiratie, viteza vântului) şi/sau
proceselor de degradare. În scopul utilizării acestor suprafeţe, Consiliul Judeţean a implementat cu fonduri Phare
proiectul „Master Plan privind refacerea si reabilitarea capitalului natural al solului in judetul Teleorman”, proiect
prin intermediul căruia au fost realizate studii pedologice în urma cărora au fost identificate toate terenurile
degradate din judeţ şi au fost elaborate studii de fezabilitate pentru 2168 de localităţi în care s-a decis scoaterea
unor terenuri degradate din evidenţa terenurilor cu destinaţie agricolă (păşune) şi înregistrarea acestora în
evidenţa terenurilor cu destinaţie forestieră. Terenurile în cauză au dimensiuni considerabile, spre exemplu,
132,43ha în comuna Seaca. Cele 21 de localităţi sunt situate în jumătatea sudică a judeţului (sud şi sud – vest).

***

67

Iorga, Elena, Ercuş, Loredana, Moraru, Adrian, 2009, ‘Managementul serviciilor publice la nivelul municipiilor - probleme şi
soluţii – ‘, Bucureşti, http://www.ipp.ro/pagini/managementul-serviciilor-publice-la-nive-1.php
68
Furculeşti, Dracea, Islaz, Izvoarele, Lisa, Liţa, Lunca, Mârzăneşti, Năsturelu, Piatra, Săelele, Salcia, Seaca, Segarcea Vale,
Suhaia, Ţigăneşti, Traian, Troianu, Uda Clocociov, Viişoara, Zimnicea
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Analiza SWOT – servicii publice
Puncte tari

Puncte slabe

 oraşe uniform distribuite – se poate mapa zona de
influenţă şi acestea pot avea impact considerabil
asupra zonelor înconjurătoare;
 proiect în implementare pentru dezvoltarea
sistemelor de alimentare cu apă şi de epurare în
cele 5 oraşe (etapa următoare vizează zonele
rurale);
 conştientizarea de către administraţia locală a
importanţei problemei migraţiei tinerilor şi
iniţierea de măsuri în acest sens – oferirea de
terenuri pentru a construi case, construirea de
locuinţe ANL.

 infrastructură veche şi în stare precară staţiile de epurare, reţelele de canalizare şi
cele de distribuţie a energiei termice;
 există oraşe în care mai mult de 50% din
populaţie nu are acces la sistemul de
alimentare cu apă.

Oportunități

Amenințări

 atragerea de finanţare externă/ finanţare privată
pentru modernizarea şi dezvoltarea serviciului de
iluminat public şi nu numai;
 aplicarea de măsuri de revitalizare a centrelor
urbane şi a judeţului în totalitatea sa;
 dezvoltarea strategică a sistemului de transport
public, în special a celui care leagă diferitele centre
urbane şi localităţile rurale.

 terenuri scoase din circuitul agricol datorită
proastei utilizări a acestora;
 risc de inundaţii datorită stării şanţurilor
pentru colectarea apelor pluviale în mediul
rural.
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Concluzii
Gradul de urbanizare a judeţului Teleorman este scăzut şi de aceea se impune iniţierea unor măsuri strategice de
revitalizare a centrelor urbane şi de dezvoltare şi consolidare a sectoarelor productive, măsuri ce trebuie să fie
susţinute de existenţa unei infrastructuri adecvate. Astfel, sunt necesare investiţii considerabile pentru
îmbunătăţirea reţelelor de alimentare cu apă, energie termică, de canalizare şi epurare. Există iniţiative în acest
sens, însă contextul economic actual şi lipsa finanţării pot constitui o problemă. În oraşul reşedinţă de judeţ
procentul din totalul locuitorilor care beneficiază de alimentare cu apă şi canalizare este de aproape 90%, însă,
spre exemplu, în oraşul Videle doar 44% din populaţie este racordată la sistemul de alimentare cu apă şi 25.5% la
canalizare. Proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în județul
Teleorman” se află în implementare şi are drept obiectiv extinderea acestor reţele în mediul urban , urmând ca în
viitoarele etape să fie inclus şi mediul rural. Serviciul de iluminat public necesită de asemenea îmbunătăţire şi
administraţia a identificat deja oportunitatea atragerii de fonduri externe sau crearea unor parteneriate public
privat în acest scop.
Totodată, problema emigrării tinerilor din judeţ a fost menţionată în repetate rânduri în cadrul întâlnirilor de
lucru, fiind identificată ca o ameninţare notabilă. Creşterea atractivităţii acestui judeţ pentru populaţia tânără se
poate realiza prin îmbunătăţirea condiţiilor de trai, oferirea de facilităţi la achiziţionarea/construirea de locuinţe,
sporirea numărului de locuri de muncă disponibile prin atragerea de investitori.
În anii 2008 şi 2007, toate locuinţele terminate în judeţul Teleorman au fost realizate din fonduri private. De
asemenea, terenurile care sunt gestionate de către administraţie şi nu au o destinaţie productivă pot fi
concesionate investitorilor pentru o utilizare adecvată.
În mediul urban din judeţul Teleorman există un număr de 33 de proiecte de dezvoltare atrase sau aflate în lucru,
dintre care majoritatea sunt în categoria de proiecte pentru construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de
spaţii publice şi/sau parcuri. Dintre proiectele atrase în ultimii 5 ani cele mai multe fac parte din categoria
menţionată anterior, însă cu valori mici afectate fiecărui proiect, sumele cele mai însemnate cheltuindu-se pentru
proiectele pentru reţeaua de apă, reţeaua de canalizare, staţii de epurare, salubrizare. Principalele surse de
finanţare pentru cele 23 de proiecte atrase sunt constituite din fonduri externe.
-

Necesitatea de investiţii pentru îmbunătăţirea reţelelor de alimentare cu apă, energie termică, de
canalizare şi epurare.

-

Existenţa unui proiect în implementare, a cărui etapă iniţială vizează dezvoltarea sistemului de alimentare
cu apă, precum şi a celui de epurare în cele 5 oraşe ale judeţului. Cea de-a doua etapă a acestui proiect va
extinde realizarea acestor obiective în zonele rurale.

-

În mediul urban există 33 de proiecte de dezvoltare atrase sau aflate în lucru, dintre care majoritatea sunt
în categoria de proiecte pentru construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea de spaţii publice şi/sau
parcuri.

-

Administraţia locală iniţiază măsuri pentru abordarea problemei migraţiei tinerilor prin oferirea de
terenuri pentru a construi case, construirea de locuinţe ANL.
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3.6 Mediu
O societate îşi poate compromite capacitatea de a satisface nevoile esenţiale ale membrilor săi în viitor în mai
multe moduri, cum ar fi exploatarea excesivă a resurselor de care dispune. Avansul tehnologic poate rezolva
câteva dintre problemele imediate, însă poate genera şi alte probleme mai mari69. De aceea, orice acţiune
trebuie să fie integrată într-o viziune de dezvoltare, avându-se în vedere importanţa efortului concertat.
În esenţă, dezvoltarea durabilă este un proces în care exploatarea resurselor, direcţionarea investiţiilor,
orientarea avansului tehnologic şi progresul instituţional sunt în armonie unele cu celelalte şi amplifică potenţialul
uman de satisfacere a nevoilor şi aspiraţiilor prezente şi viitoare70.
Pentru o mai bună exemplificare, puteţi vedea câteva reprezentări grafice ale conceptului de dezvoltare durabilă:
A. Coloane71

B. Cercuri concentrice72

Economie
Societate

Progres social

Protecţia mediului

Creştere economică

Dezvoltare

Mediu

Aşadar, la baza dezvoltării stau trei elemente – creşterea economică, protecţia mediului şi progresul social.
C.
Cercuri
suprapuse

Modelul teoretic

Realitatea

Schimbarea necesară pentru a
echilibra modelul real

69

UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements compiled by the NGO Committee on Education of the
Conference of NGOs from United Nations web sites, http://www.un-documents.net/ocf-02.htm
70
Idem
71
http://www.vda.de/en/service/jahresbericht/auto2002/auto+umwelt/u_3.html
72
http://www.sustainablecampus.cornell.edu/sustainability-intro.htm
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Măsurile pentru protecţia mediului constituie un instrument important în încercarea de a prezerva resursele
existente şi de a facilita dezvoltarea economică şi nu numai, într-un mod care să permită şi generaţiilor următoare
să îşi satisfacă nevoile.

Salubritate
Managementul deşeurilor este o problemă cu impact semnificativ asupra mediului; colectarea, transportul şi
depozitarea necorespunzătoare ale deşeurilor afectează într-un mod negativ calitatea elementelor de mediu –
aer, apă, sol. Gestionarea inadecvată a deşeurilor are repercusiuni asupra climei, biodiversităţii, sănătăţii
locuitorilor judeţului, precum şi asupra peisajului urban.
Cu privire la serviciul de salubrizare există un număr de probleme ce trebuie avute în vedere atât atunci când se
discută despre protejarea sănătăţii populaţiei judeţului, cât şi atunci când se gândeşte un sistem de management
integrat al deşeurilor care să corespundă normelor de protecţie a mediului. Astfel, o problemă importantă pentru
judeţul Teleorman o constituie generarea unei cantităţi foarte mari de deşeuri menajere, atât în mediul urban cât
şi în cel rural. O consecinţă a acestei realităţi este impactul negativ asupra mediului şi implicit, asupra sănătăţii
locuitorilor judeţului, prin deteriorarea apei, aerului şi solului.
Potrivit studiului publicat de Institutul de Politici Publice în 2009 şi intitulat „Managementul serviciilor publice la
nivelul municipiilor - probleme şi soluţii” 73 media naţională a ponderii populaţiei cu acces la infrastructura de
colectare selectivă a deşeurilor în 2008 era de 43%. Autorii studiului au conchis că o problemă majoră în acest
domeniu o reprezintă lipsa unei abordări integrate privind procesul de management al deşeurilor, incluzând
colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor prin utilizarea unor instrumente la nivel naţional.
În acest sens la nivelul judeţului Teleorman este în curs de finalizare un proiect de management al deşeurilor, şi
anume „Sistem Integrat de Management al deşeurilor în judeţul Teleorman” cu finanţare ISPA. Memorandumul
de Finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană a fost semnat în decembrie 2003, iar data finalizării
măsurii era 31 decembrie 2008. În urma propunerii de amendare a Memorandumului de Finanţare, data de
finalizare a Măsurii ISPA este 31 decembrie 2010.
Acest proiect, finanţat prin fonduri europene, va avea un impact considerabil asupra acestui domeniu, realizarea
unui management integrat al deşeurilor reprezentând o problemă de actualitate şi pentru judeţul Teleorman.
Acest proiect cuprinde următoarele operaţiuni74:
- precolectare selectivă;
- colectare;
- transport;
- sortarea materialelor reciclabile colectate;
- tratarea şi valorificarea;
- depozitarea finală.
Pînă la această dată au fost executate toate lucrările pentru depozitul central, localizat pe situl din localitatea
Mavrodin, ce va primi aproximativ 90000 t/an sau 250 t/zi de deşeu municipal solid. Depozitul este echipat cu un
sistem de impermeabilizare a bazei acestuia, instalaţii de colectare şi epurare a levigatului precum şi de colectare
a gazului metan rezultat în urma descompunerii deşeurilor. Instalaţiile au fost testate din punct de vedere
tehnologic şi funcţionează corespunzător. Recepţia depozitului s-a realizat în luna iulie 2010, urmând a fi lansată
procedura de achiziţie a serviciilor de operare a depozitului .
În cadrul depozitului au fost construite:
-

o instalaţie de sortare, în care materialele reciclabile – hârtie, carton, plastic, sticla, metal – din judeţ
vor fi sortate, extrăgându-se materialele reciclabile pentru vânzare. Instalaţia de sortare este
construită la Mavrodin cu o capacitate de 7.500 t/an sau 25 t/zi ;

73 Iorga, Elena, Ercuş, Loredana, Moraru, Adrian, 2009, ‘Managementul serviciilor publice la nivelul municipiilor - probleme şi
soluţii – ‘, Bucureşti, http://www.ipp.ro/pagini/managementul-serviciilor-publice-la-nive-1.php
74 Potrivit informaţiilor oferite de APM Teleorman
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o staţie de compostare pentru deşeuri biodegradabile (resturi menajere organice) şi deşeuri din
parcuri şi grădini, realizată în cadrul depozitului de la Mavrodin. Capacitatea staţiei este de 5.000
t/an.

Au fost achiziţionate şi vor fi distribuite 1000 de staţii de compostare individuale amplasate în mediul rural pentru
diseminarea în rândul populaţiei a compostării în gospodăria proprie a deşeurilor biodegradabile prin instalaţii de
compostare individuale.
În cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţului Teleorman”, aflat în derulare cele
5 depozite urbane au fost închise75. În mediul rural au fost închise în anul 2009 toate cele 236 de depozite din 92
de localităţi. Conform datelor furnizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman avizele pentru
închiderea depozitelor din mediul urban au fost verificate în decursul lunii iunie 2010 de către reprezentanţii
Consiliului Judeţean şi de cei ai autorităţilor care au eliberat aceste avize. De asemenea, spaţiile de depozitare
care au fost închise în mediul rural au fost verificate în luna martie 2010 de către reprezentanţii APM Teleorman şi
GNM-CJ Teleorman.
Au fost executate cele 940 de puncte de colectare a deşeurilor, în toate localităţile din judeţ şi achiziţionate
containerele şi pubelele necesare:
•
478 puncte de pre – colectare deşeuri (colectare selectiva) , din care:
o 464 puncte de pre- colectare în mediul urban- care se dotează cu: 3 containere de 1,1mc pentru
deşeuri mixte, deşeuri biodegradabile, 3 pubele de 240 l pt.: hartie, PET, carton, sticlă şi fier;
o 14 puncte de pre – colectare deşeuri în mediul rural care se dotează cu: 3 containere de 1,1mc
pentru deşeurile biodegradabile, 3 pubele de 240 l pentru.: hartie, PET, carton, sticla şi fier;
• 462 puncte colectare deşeuri mixte (neselectate) în mediul rural dotate cu 6 containere.

1
2
3
4
5

Tabel 32 Numărul de pubele şi containere achiziţionate pentru colectarea deşeurilor
Localitate în
Nr. de puncte de
Nr. Case
Nr. cerut de
Nr. cerut de
zona urbană
colectare planificate individuale
cotainere de 1.100 l
pubele de 240 l
Alexandria
99
4,150
297
4.150
Roşiorii de Vede
109
6,200
327
6.200
Turnu Măgurele
118
4,800
354
4.800
Zimnicea
65
3,565
195
3.565
Videle
73
3,200
219
3.200
Total urban
464
21915
1.392
21.915
Rural
476
2.108
1.285
Total judeţ
940
21.915
3.500
23.200
Sursa: ‘Sistem Integrat de Management al deşeurilor în județul Teleorman’, Consiliul Județean Teleorman

Cu privire la sistemul de transport al deşeurilor menajere, au fost achiziţionate 37 de autocompactoare de 16 mc
ce vor fi utilizate de către operatorul de servicii ce va colecta şi transporta deşeurile pe raza întregului judeţ.
Urmează să se lanseze procedura de achiziţie publică a operatorului de colectare şi transport de deşeuri. În afară
de aceste vehicule, pe raza municipalităţilor au fost achiziţionate , pentru curăţarea străzilor, un număr de 6
vehicule de curăţare cu aspirare.

75

Aspect confirmat de reprezentanţii primăriei Turnu Măgurele în cadrul interviului realizat în data de 02.06
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Crt.

Zona destinată

1

Alexandria

2

Roşiorii de Vede

3

Turnu Măgurele

4

Zimnicea

5

Videle

TOTAL

Tabel 33 Vehicule de curăţat străzi
Tipul vehiculului
Cantitatea
conform Memorandumului
de Finanțare
Vehicule de curăţat străzi
2
(cu mătura şi aspirator)
Curăţarea apelor cu plug
3
Vehicule de curăţat străzi
1
(cu mătura şi aspirator)
Curăţarea apelor cu plug
3
Vehicule de curăţat străzi
1
(cu mătura şi aspirator)
Curăţarea apelor cu plug
3
Vehicule de curăţat străzi
1
(cu mătura şi aspirator)
Curăţarea apelor cu plug
1
Vehicule de curăţat străzi
1
(cu mătura şi aspirator)
Curăţarea apelor cu plug
1
6

Cantitatea
Conform Caietului de
Sarcini şi Oferte
2
1
1
1
1
6

11
Sursa: ‘Sistem Integrat de Management al deşeurilor în județul Teleorman’, Consiliul Județean Teleorman

Mijloacele de transport pentru eliminarea deşeurilor sunt insuficiente pentru realizarea unor servicii de
salubrizare conforme cu standardele existente urmând ca operatorul care se va ocupa de colectarea şi
transportul deşeurilor să completeze parcul de autovehicule.
Colectarea selectivă este o cerinţă ce nu se respectă, iar din acest fapt derivă probleme precum aceea că un
volum mare de deşeuri biodegradabile, deşeuri de ambalaje şi deşeuri periculoase ajung în depozite neadecvate.
La nivelul judeţului Teleorman există iniţiative ce vizează creşterea nivelului de conştientizare a importanţei
colectării selective în rândul populaţiei. Astfel, în luna septembrie 2009, a avut loc o serie de acţiuni în cadrul unei
campanii intitulate „Ofensiva VERDE continuă!”, organizată de Grupul de Presă Reporter împreună cu Consiliul
Judeţean Teleorman, Primăria Municipiului Alexandria şi Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman. Cele două
obiective centrale ale campaniei sunt diseminarea importanţei colectării deşeurilor electrice şi electronice în
rândul cetăţenilor, precum şi responsabilizarea acestora pentru protejarea mediului înconjurător. Tot parte a
campaniei a fost şi acţiunea de ecologizare a pădurii Vedea, ce a atras voluntari atât din rândul autorităţilor, cât şi
studenţilor şi elevilor şi cetăţenilor în general.
Consiliul Judeţean Teleorman împreună cu numeroase alte entităţi, între care şi APM, Garda de Mediu, dar şi
Organizaţii Non-guvernamentale (ONG) şi şcoli şi universităţi, au colaborat la realizarea „Planului Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor” ce are ca obiectiv general planificarea unui cadru privind dezvoltarea unei infrastructuri
în sectorul deşeurilor pentru a conserva, proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului. Aşadar, infrastructura pentru
gestionarea deşeurilor este identificată ca un instrument primordial pentru protecţia mediului înconjurător, dar şi
a sănătăţii populaţiei.
„Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor” este promovat de către Consiliul Judeţean Teleorman, în calitate de
titular, şi contribuie la implementarea politicilor şi atingerea ţintelor stabilite în domeniul gestionării deşeurilor, la
stabilirea capacităţilor necesare pentru gestionarea deşeurilor, la controlul măsurilor tehnologice, precum şi la
stabilirea cerinţelor economice şi de investiţie76. De asemenea, acesta are drept obiectiv reducerea cantităţilor de
deşeuri ce se poate realiza prin prevenirea şi reducerea cantităţii de deşeuri produse în gospodării. Se apreciază
că, dacă se atinge un grad satisfăcător de motivare a populaţiei se poate realiza o prevenire de 10%. Campaniile
de informare şi educare a populaţiei sunt necesare pentru a susţine măsurile implementate de către comerţ şi
76

Raport de mediu – Plan judeţean de gestionare a deşeurilor judeţul Teleorman, 2008, PROIECT PHARE CBC 2006 „Evaluare
de mediu pentru Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Teleorman” COD PERSEUS RO2006/018-445.01.04.16
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industrie. Industria prelucrătoare şi de ambalaje poate influenţa şi controla cantitatea de deşeuri care ajunge la
consumatorul final. Acţiunile asupra acestor industrii trebuie implementate însă la nivel naţional.
În cadrul PJGD sunt prevăzute obligaţii care privesc colectarea separată a deşeurilor din ambalaje şi reducerea
cantităţii de deşeuri biodegradabile depuse la depozitele de deşeuri în conformitate cu obligaţiile asumate prin
Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea Sud Muntenia, fiind stabilit un sistem de indicatori
pentru urmărirea realizării acestor obiective.
Conform datelor oferite de APM Teleorman în judeţ nu există incineratoare de deșeuri care să intre sub incidenţa
Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor.
La capitolul autorizaţii de mediu în perioada 2008-2009 un număr de 356 de beneficiari privaţi au primit
autorizaţii de mediu pentru desfăşurarea activităţii.
Din punct de vedere al protecţiei mediului au fost identificate acţiuni menite să informeze şi să mobilizeze
populaţia, precum şi măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii în domeniu. Sunt necesare investiţii însemnate
pentru atingerea nivelului cerut de standardele actuale, însă iniţiative precum campania „Ofensiva VERDE
continuă!” au avut primele efecte.
Calitatea aerului
Conform datelor puse la dispoziţie de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, în judeţul Teleorman
există cinci staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, două staţii automate în cadrul Reţelei Naţionale de
Monitorizare a Calităţii Aerului şi trei în cadrul „Sistemului de monitorizare comună a calităţii aerului în oraşele de
la graniţa româno – bulgară de – a lungul Dunării de Jos”, rezultat al proiectului PHARE CBC RO911.02.01 (aceste
trei staţii nu sunt funcţionale din cauza unor probleme tehnice).
Monitorizarea calităţii aerului în anul 2009 şi primul trimestru al anului 2010 în municipiul Alexandria a indicat că
valorile limită pentru indicatorul pulberi în suspensie a depăşit nivelul permis pentru protejarea sănătăţii umane.
Poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie are drept sursă arderea combustibililor şi transportul rutier, precum şi
procesele industriale şi şantierele de construcţii. În Turnu Măgurele sursa acestora este sectorul de locuinţe, la fel
ca şi în Zimnicea. În prezent, se află în implementare măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului prin
„Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru localităţile Turnu Măgurele şi Zimnicea” în cadrul
proiectului PHARE CBC 2003 „Dezvoltarea unui Program de management al calităţii aerului pentru zona de graniţă
româno-bulgară, în bazinul Dunării de Jos”.
Gestiunea substanțelor periculoase
Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman are în evidenţă toţi agenţii economici și instituţiile publice în a căror
activitate apar și substanţe periculoase. Aceștia sunt informaţi de către Agenţie despre măsurile care se impun
privind gestionarea chimicalelor în condiţii de siguranţă, verificarea și sancţionarea acestora fiind realizate de
Garda Naţională de Mediu, prin Comisariatul Judeţean Teleorman.
Staţia de Radioactivitate a Mediului Zimnicea derulează un program standard de supraveghere a radioactivităţii
mediului de 11 ore/zi. Se efectuează măsurători manuale pentru aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice, debit
doză absorbită, respectiv analize automate ale debitului de doză absorbită. Radioactivitatea mediului la Statia RA
Zimnicea se încadrează în limitele de variaţie ale fondului natural.
Combinatul chimic din Turnu Măgurele este unul dintre producătorii mari de îngrășăminte din România şi, prin
natura activităţii sale, reprezintă o sursă importantă de poluare. În cadrul interviului organizat cu reprezentanţii
combinatului pe 02.06 aceştia au spus că au în vedere această problemă şi realizează investiţii în acest sens.
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Protecția naturii
Potrivit APM Teleorman, pe teritoriul judeţului există 5 arii naturale
protejate şi 10 monumente ale naturii, ce reprezintă 0,3% din suprafaţa
judeţului.
Pădurea Troianu - comuna Troianu, este declarată rezervaţie naturală
pentru protejarea speciei Paeonia peregrina var. romanica (bujor
românesc), fiind atribuită în custodie Direcţiei Silvice Alexandria.
Ostrovul Gâsca - comuna Năsturelu, atribuit în custodie Direcţiei Silvice
Alexandria, este dominat de arborete naturale de Salix alba.

Ostrovul Mare - comuna Islaz, administrată în prezent de către Asociaţia Echilibru,
are ca obiectiv protejarea şi conservarea coloniei speciei de cormoran mic. În
această rezervaţie mai există şi arborete naturale aproape virgine de Populus nigra.

Pădurea Pojorâtele – comuna Drăgănești de Vede, atribuită în custodie Direcţiei Silvice Alexandria, este rezervaţie
naturală având drept obiectiv protejarea şi conservarea tipului de habitat natural – şleau normal de luncă, unde
vârsta arboretelui natural variază între 46 şi 121 de ani.
Balta Suhaia este arie de protecţie specială avifaunistică, deoarece biotopurile caracteristice acestei zone umede
din punct de vedere ornitologic evidenţiază existenţa unor specii de păsări înscrise în Directiva 79/409/EEC. Flora
existentă în această zonă este flora caracteristică regiunilor de silvostepă, în care se întrepătrund elemente
specifice luncilor marilor fluvii şi zonelor sărăturoase, apărute ca urmare a activităţilor antropice.
De asemenea, prin Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 au fost stabilite
următoarele situri de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 200077:
• Corabia – Turnu Măgurele amplasat pe teritoriul judeţelor Olt şi Teleorman;
• Gura Vedei – Saica - Slobozia - amplasat pe teritoriul judeţelor Teleorman şi Giurgiu;
• Pădurea Troianu – comuna Troianu.
Prin HG nr. 1284 / 2007 privind declararea ariilor speciale de protecţie avifaunistică ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România (M.O. 739/31.10.2007), în judeţul Teleorman s-au stabilit următoarele
arii de protecţie speciala (SPA):
 Confluenta Olt-Dunăre - pe teritoriul localităţilor Islaz, Liţa, Lunca, Săelele, Segarcea Vale, Turnu Măgurele;
 Balta Suhaia - arie de protecţie specială avifaunistică – pe teritoriul localităţilor Lisa şi Suhaia;
 Confluenţa Vedea - Dunăre - pe teritoriul localităţilor Bragadiru, Bujoru, Cervenia, Conţeşti, Frumoasa,
Năsturelu, Pietroşani;
 Valea Oltului Inferior - pe teritoriul localităţilor Beciu, Lunca, Plopii Slăviteşti, Săelele, Segarcea Vale, Slobozia
Mîndra, Uda Clocociov.
77

Consiliul Judeţean Teleorman, ‘Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor’
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***

Analiza SWOT – mediu
Puncte tari

Puncte slabe

 proiectul „Sistem Integrat de Management al
deşeurilor în judeţul Teleorman” aflat în etapa de
finalizare;
 iniţiative pentru creşterea nivelului de
conştientizare a populaţiei cu privire la
importanţa colectării selective (campania
„Ofensiva Verde continuă!”).

 generarea unei cantităţi foarte mari de
deşeuri atât în mediul urban, cât şi în cel
rural;
 nu se face colectarea selectivă şi
valorificarea materialelor reciclabile;
 efectele negative ale gestionării inadecvate
a deşeurilor asupra climei, biodiversităţii,
sănătăţii locuitorilor judeţului, peisajului
urban.
Amenințări

Oportunități
 existenţa nivelului de bază (colectare) pentru
operatori economici în sectorul reciclare și
valorificare deșeuri;
 reintroducerea în circuitul productiv a unor
suprafeţe considerabile de teren, odată cu
eficientizarea şi îmbunătăţirea procesului de
colectare şi depozitare a deşeurilor.

 încălzirea în mediul rural se face pe bază de
combustibili solizi care emană cantităţi mari
de pulberi poluante;
 creșterea nivelului de poluare industrială;
 extinderea suprafeţelor cu depozite de
deșeuri neconforme.

Concluzii
Măsurile de protecţia mediului sunt un instrument pentru prezervarea resurselor existente şi facilitarea
dezvoltării economice şi sociale. Crearea unui sistem de management integrat al deşeurilor reprezintă o
necesitate, ce trebuie să aibă în vedere respectarea normelor de protecţie a mediului şi să aibă ca scop protejarea
sănătăţii populaţiei judeţului. Una dintre problemele judeţului este reprezentată de generarea unei cantităţi
foarte mari de deşeuri menajere, atât în mediul urban cât şi în cel rural. Cele 5 depozite urbane au fost închise78
în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţului Teleorman”, aflat în derulare. În
mediul rural au fost închise în anul 2009 toate cele 236 de depozite din 92 de localităţi.
În judeţul Teleorman nu se face colectarea selectivă şi de aceea un volum însemnat de deşeuri biodegradabile,
deşeuri de ambalaje şi deşeuri periculoase ajung în depozite .
Monitorizarea calităţii aerului în anul 2009 şi primul trimestru al anului 2010 în municipiul Alexandria a indicat că
valorile limită pentru indicatorul pulberi în suspensie a depăşit nivelul permis pentru protejarea sănătăţii umane.
Poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie are drept sursă arderea combustibililor şi transportul rutier, precum şi
procesele industriale şi şantierele de construcţii. În Turnu Măgurele sursa acestora este sectorul de locuinţe, la fel
ca şi în Zimnicea. În prezent, se află în implementare măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului prin
„Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru localităţile Turnu Măgurele şi Zimnicea” în cadrul
proiectului PHARE CBC 2003 „Dezvoltarea unui Program de management al calităţii aerului pentru zona de graniţă
româno-bulgară, în bazinul Dunării de Jos”.
Pe teritoriul judeţului Teleorman se află trei situri de importanţă comunitară, parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000. De asemenea, prin HG nr. 1284 / 2007 privind declararea ariilor speciale de protecţie
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România (M.O. 739/31.10.2007), în
judeţul Teleorman s-au stabilit 4 arii de protecţie specială (SPA).
78

Aspect confirmat de reprezentanţii primăriei Turnu Măgurele în cadrul interviului realizat în data de 02.06
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Este necesară crearea unui sistem de management integrat al deşeurilor. În prezent se află în
implementare proiectul „Sistem Integrat de Management al deşeurilor în judeţul Teleorman” cu finanţare
ISPA, ce se preconizează a avea un impact considerabil asupra acestui domeniu.

-

Depozitele locale pentru deşeuri nu prezintă amenajări minime şi nu deţin autorizaţii de mediu şi sanitare,
fiind de altfel închise în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţului
Teleorman”, aflat în derulare.

-

În prezent, se află în implementare măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii aerului prin „Programul Integrat
de Gestionare a Calităţii Aerului pentru localităţile Turnu Măgurele şi Zimnicea” în cadrul proiectului
PHARE CBC 2003 „Dezvoltarea unui Program de management al calităţii aerului pentru zona de graniţă
româno-bulgară, în bazinul Dunării de Jos”.

-

Pe teritoriul judeţului Teleorman se află trei situri de importanţă comunitară, parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 şi 4 arii de protecţie specială (SPA).
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4. Analiza diferențiată urban-rural în județul Teleorman
Analiza ce urmează a fost realizată pe baza unui chestionar de evaluare a gradului de dezvoltare a fiecărei
localităţi (orașe și comune) pe care autorităţile publice locale l-au completat. Pentru localităţile în care acest
chestionar nu a fost primit, metoda de cercetare a fost completată de interviuri prin telefon, prin care au fost
cerute datele solicitate prin chestionar.

4.1 Localitățile urbane
Pentru a se profita pe deplin de parteneriate de dezvoltare, este necesar ca oraşele să fie implicate pe parcursul
întregului proces. În contextul noii abordării a creșterii competitivităţii în comun cu dezvoltarea în teritoriu,
oraşele trebuie să creeze pârghii de conexiune cu localităţi rurale din vecinătate. Oraşele şi zonele metropolitane
găzduiesc majoritatea locurilor de muncă, a întreprinderilor şi a instituţiilor de învăţământ superior şi joacă un rol
esenţial în realizarea coeziunii sociale.
Ancheta sociologică desfăşurată în cursul lunii mai, prin chestionare adresate primăriilor din judeţ,
autoadministrate, completate de interviuri prin telefon, a urmărit evaluarea capacităţii administrative şi de
dezvoltare a localităţilor și a furnizat o serie de date referitoare şi la cele trei municipii şi două oraşe care
constituie mediul urban din judeţ.
În ceea ce privește infrastructura, autorităţile locale urbane au graduri diferite de reabilitare a drumurilor care se
află în responsabilitatea lor, atât prin pietruire cât și prin asfaltare.
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Fig. 58 Reţea rutieră în mediul urban

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting asupra
localităților județului Teleorman

În ceea ce privește colaborarea autorităţii publice locale cu mediul de afaceri din localitate, toate Primăriile din
orașe percep această relaţie cu mediul privat în mare parte prin prisma obligaţiilor Primăriei, de eliberare de
autorizaţii și licenţe de funcţionare. Toate orașele au proiecte de colabotare cu mediul de afaceri în aspecte legate
de implementare de proiecte și de furnizare de servicii. În ceea ce privește căile de îmbunătăţire a relaţiilor dintre
autoritatea locală și mediul de afaceri în viitor, a existat un echilibru al răspunsurilor: de la furnizarea de servicii
pentru IMM-uri până la realizarea de contracte cu IMM-uri pentru furnizarea de servicii de către Primărie.

131

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020

Fig. 59 Evaluarea relaţiei dintre Primărie și IMM-uri

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting asupra
localităților județului Teleorman
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În ceea ce privește problemele sociale, în orașele Roșiori de vede și Videle este înregistrat cel mai mare număr de
navetiști.

Fig. 60 Mobilitatea populaţiei

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting asupra
localităților județului Teleorman

Sărăcia reprezintă problema de fond, exprimată prin lipsa locurilor de muncă şi şomaj, urmată de problema
migraţiei tinerilor și a forţei de muncă calificate. Excluziunea socială şi integrarea minorităţilor sunt de asemenea
în mod repetat enumerate printre problemele sociale care afectează mediul urban din judeţ.
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Fig. 61 Probleme sociale și asistenţă socială

Sursa: Analiza realizată de către GEA Strategy&Consulting asupra
localităților județului Teleorman
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4.2 Spațiul rural
Dezvoltare locală
Dezvoltarea locală reprezintă în acelaşi timp un deziderat şi o consecinţă a unei bune administraţii locale, care
trebuie să aibă în vedere în acelaşi timp generarea bunăstării colective şi menţinerea mecanismelor de transfer ale
acesteia la nivelul persoanei sub forma bunăstării individuale. O condiţie de bază pentru acest lucru îl constituie
implicarea comunitară în identificarea nevoilor şi problemelor, în construirea şi implementarea proiectelor precum
şi în evaluarea lor. Numărul proiectelor dezvoltate de o comunitate depinde nu doar de capacitatea ei de a
recunoaşte probleme şi modalităţi optime de rezolvare, ci şi de gradul coeziune socială existent şi mai ales de
nivelul de acces la informare şi know-how în privinţa metodologiei de proiectare.
Din numărul de studii de fezabilitate pregătite pentru proiectele care sunt necesare dezvoltării comunităţii (mai
mult de jumătate din proiectele necesare au studiu de fezabilitate) se pot observa eforturile realizate de autorităţile
publice locale pentru a implementa aceste proiecte și a nu rămâne la stadiu de idee de proiect.
În ceea ce privește experienţa până în prezent în realizarea de proiecte de dezvoltare, se poate observa că cele mai
multe proiecte au fost realizate pentru construcţie/ reabilitare/ modernizare/ dotare spaţii publice, parcuri, urmate
de proiecte de infrastructură, proiectele fiind finanţate atât din buget de stat sau local dar și din fonduri externe
nerambursabile.
În ceea ce privește gradul de îndatorare al administraţiilor publice din zonele rurale, mai mult de jumătate dintre
acestea au declarat că nu sunt îndatorate.
Un alt aspect important al capacităţii administratiev este reprezentat de calitatea instrumentelor și metodelor
utilizate de către autorităţile administraţiei publice la nivel rural, în special cele care conduc la o utilizare eficace și
eficientă a resurselor raportat la obiectivele stabilite. În acest sens, activităţile care se desfășoară printr-un sistem
informatic sunt în cele mai frecvente cazuri departamentul Contabil şi Registrul Agricol. Totodată, Planul urbanistic
general este actualizat într-un procent mic (aproximativ un sfert din localităile rurale) fapt care creează dificultăţi
mai ales din perspectiva posibilelor investiţii.
Infrastructură şi mediu
Situaţia infrastructurii a fost surprinsă mai mult din perspectiva stării de fapt, decât a necesarului. În ceea ce
privește managamentul deșeurilor există un proiect la nivel de judeţ care este în curs de finalizare și va fi
implementat pentru fiecare localitate rurală din judeţ.
Reabilitarea reţelei de drumuri aflate în administrarea consiliilor locale are un nivel scăzut, cei mai mulţi km de
drum au fost reabilitaţi prin pietruire, în timp ce recondiţionarea prin asfaltare nu are valori ridicate pentru ultimii
ani. Starea proastă a drumurilor şi nivelul redus de urbanizare cresc riscul izolării localităţilor rurale faţă de centrele
urbane din judeţ şi scad accesul la principalele căi de transport. Cele mai izolate localităţi din acest punct de vedere
se găsesc în Nord – Vestul judeţului.
Un număr de 32 de localităţi sunt legate la sistemul de alimentare cu apă și nici una nu este racordată la canalizare.
În cadrul proiectului EuropeAid /119083/D/SV/RO–2003/RO/16/P/PPA/013-04 intitulat "Asistenţă Tehnică pentru
Pregătirea Proiectelor în Sectorul de Apă Potabilă şi Apă Uzată în România" s-a elaborat un Master Plan în care sunt
prinse investiţii pentru alimentarea cu apă și racordarea la canalizare și staţie de epurare care va acoperi toate cele
92 de comune, proiectul având orizont de timp 2026.Lipsa acestor utilităţi publice este dublată şi de calitatea
scăzută a clădirilor din pământ care reprezintă materialul de construcţie cel mai răspândit în gospodăriile rurale ale
judeţului.
Mult mai bună este starea celorlalte utilităţi publice: iluminatul public care funcţionează la nivelul întregii reţele
stradale în aproximativ trei sferturi dintre localităţile rurale, capacitatea de accesare a unui serviciu public de
internet în majoritatea localităţilor rurale şi susţinerea unor curse regulate de transport public între localităţile
judeţului.
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Dezvoltarea economică a comunității
Relaţia dintre administraţia locală şi IMM este importantă mai ales ca mecanism de convertire a activităţilor
economice în bunăstare colectivă, precum şi din perspectiva stimulării antreprenoriatului cu rol social în
comunitate. Din această privinţă răspunsurile primite sunt satisfăcătoare, primăriile dovedind că sunt conştiente de
rolul important pe care agenţii economici îl joacă în comunitate, cel puţin prin asigurarea de locuri de muncă şi
contribuţiile la bugetul local. Deşi un sfert dintre localităţi deja au în derulare programe şi proiecte comune cu IMM,
la întrebarea „Ce consideraţi că este necesar pentru îmbunătăţirea/ dezvoltarea relaţiilor cu IMM, mai mult de
jumătate au răspuns favorabil elaborării de noi proiecte comune şi restul răspunsurilor au fost favorabile
externalizării anumitor servicii publice ale Primăriei.
Importanţa IMM pentru comunitate este apreciată mai ales sub aspectul ofertei de locuri de muncă pentru localnici
şi apoi, în ordinea importanţei, pentru că sunt aducătoare de venituri la bugetul local, creează modele de
comportament economic şi contribuie la creşterea nivelului de civilizaţie, promovează la nivel local ideile de
dezvoltare durabilă şi responsabilitate socială.
O problemă o reprezintă însă nivelul redus al colectării taxelor de la agenţii economici locali, precum şi faptul că în
unele cazuri aceştia au doar punctul de lucru pe raza localităţii, nu şi sediul social. Principalul contribuitor vine din
sectorul agricol, apoi din industrie și din servicii, pe ultimul loc. Importantă ca sursă de venit pentru bugetul local
rămâne, în acest context, contribuţia bugetului de stat care urcă în cele mai multe cazuri până la 70% - 80% sau
chiar 90%. Totodată, populaţia din mediul rural lucreză în cele trei sectoare, în aceeași ordine: agricultură, industrie
și servicii.
Resurse umane/ social/ cultură
Sub aspect social una dintre problemele importante este numărul mare de șomeri neindemnizaţi.
Excluziunea de pe piaţa muncii şi, în aceeaşi măsură, angrenarea populaţiei active în ocupaţii slab productive,
declanşează cercul vicios al deprivării şi sărăciei. După sărăcie, ca importanţă, cea mai gravă problemă socială este
reprezentată de slaba calificare a forţei de muncă şi apoi migraţia forţei de muncă. La alte probleme sociale au fost
numite lipsa locurilor de muncă şi natalitatea scăzută.
În majoritatea comunelor există dispensar şi farmacie. Serviciile de asistenţă socială sunt asigurate în mai mult de
jumătate dintre comune.Tot prin comparaţie se poate considera uimitor de mic numărul beneficiarilor de venit
minim garantat, mai ales ţinându-se cont de situaţia precară de la nivelul întregului judeţ.
Migraţia, care este percepută ca ameninţare în majoritatea comunelor, este reprezentată de deplasarea tinerilor și
persoanelor de vârstă mediu străinătate şi mediul urban pentru locuri de muncă.
Concluzii
Zona rurală a judeţului Teleorman se caracterizează printr-o infrastructură insuficientă şi cu un grad înalt de uzură.
Proiectele de dezvoltare sunt relativ puţine, având în vedere deficitul de dezvoltare pe care îl are judeţul. Principala
preocupare în acest caz ar trebui să fie reprezentată de accelerarea absorbţiei de fonduri europene, în vederea
dezvoltării şi reabilitării infrastructurii care să crească şansele de investiţii private în mediul rural.
Lipsa locurilor de muncă, a utilităţilor necesare unei calităţi a vieţii satisfăcătoare determină părăsirea satelor de
către tineri, care aleg să se stabilească în străinătate, în oraşele din judeţ sau în capitală. Foarte important este ca
administraţiile locale să sprijine şi să stimuleze sub orice formă asociativitatea intracomunitară, pentru
consolidarea şi implicarea capitalului social local în dezvoltarea de proiecte şi parteneriate comune. În strânsă
legătură cu aceasta se găseşte şi sprijinirea antreprenoriatului cu rol social în comunitate şi stimularea oricăror
investiţii care să valorifice resursele şi forţa de muncă locală.
Alte recomandări:
- Calificarea forţei de muncă locale prin derularea de programe de reconversie profesională;
- Sprijinirea iniţiativelor private în domenii conexe agriculturii: microferme zootehnice, prelucrarea şi
procesarea produselor agro-zootehnice;
- Creşterea accesului populaţiei la servicii de sănătate şi educaţie de calitate;
- Îmbunătăţirea calităţii locuirii prin creşterea accesului gospodăriilor la utilităţi publice;
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Crearea de departamente de integrare europeană şi instruirea angajaţilor în vederea redactării de
proiecte pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile.

4.3 Dezvoltarea județului Teleorman la nivel teritorial

În România, activitatea de planificare a dezvoltării teritoriale este reglementată de Legea nr.350 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, din 6 iulie 2001 (cu 5 modificări ulterioare). Acest cadru legal instaurează
principiul echilibrului, respectiv al coeziunii (teritoriale) în dezvoltarea spaţială, de ex.:
Art. 9. - Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt următoarele:
a) dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora;
b) îmbunătățirea calității vieții oamenilor şi colectivităților umane;
c) gestionarea responsabilă a resurselor naturale, cu protecția mediului şi a peisajului cultural;
d) utilizarea rațională a teritoriului;
e) conservarea şi dezvoltarea diversității cultural
Art. 10. - Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin realizarea strategiilor
de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.
Art. 11. - Activitatea de urbanism cuprinde toate localitățile țării, organizate în rețea, pe baza ierarhizării şi
distribuției echilibrate a acestora în teritoriu. Aplicarea obiectivelor are în vedere întregul teritoriu administrativ
al oraşelor şi comunelor sau zone din acestea.
În acest sens, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul constituie o premisă esenţială atât
pentru aplicarea în profil teritorial a politicii de coeziune a Uniunii Europene, pe care România trebuie să o
implementeze, în calitate de stat membru.
Mesajul esenţial purtat de politica regională europeană pentru anii 2007 – 2013 este : mai multă creştere şi
ocupare a forței de muncă în toate regiunile şi oraşele Uniunii.
Una din trăsăturile politicii de coeziune – care o distinge de politicile sectoriale – este capacitatea sa de a se
adapta la nevoile şi caracteristicile specifice ale teritoriilor, în funcţie de problemele sau oportunităţile care
rezultă din situarea lor geografică.
În consecinţă, în cadrul politicii de coeziune, în procesul de elaborare a politicilor şi de concentrare a resurselor
asupra priorităţilor-cheie, intervenţia autorităţii judeţene în colaborare cu autorităţile locale trebuie să ţină seama
de circumstanţele geografice specifice.
Luarea în considerare a dimensiunii teritoriale contribuie la dezvoltarea unor comunităţi durabile şi la evitarea
situaţiei în care o dezvoltare inegală la nivel de judeţ ar diminua potenţialul global de creştere. Un astfel de
demers implică examinarea problemelor şi potenţialităţilor specifice ale zonelor urbane şi rurale precum şi cele
ale teritoriilor speciale precum zonele transfrontaliere și a zonelor rurale aflate la distanţe îndepărtate de
câmpurile urbane de dezvoltare.
Pentru a împlini aceste deziderate, este esenţial a se institui un parteneriat solid între actorii de la nivel judeţean
și de la nivel local, urban şi rural.
În continuare, vom prezenta analiza teritorială la nivelul judeţului Teleorman, care a surprins desfășurarea în plan
teritorial a nivelului de dezvoltare al fiecărei localităţi urbane și rurale (orașe și comune). La sfârșitul analizei vom
avea un indice global de dezvoltare care va indica un grad de dezvoltare pentru fiecare localitate. Pe baza acestui
indice vom putea realiza o împărţire a localităţilor rurale în trei grupe în funcţie de potenţialul de dezvoltare:
defavorizate, mediu defavorizate, favorizate. Analiza situaţiei existente în câte o localitate rurală din fiecare
categorie va permite pe de o parte evidenţierea unor caracteristici comune ale acestor grupe iar pe de altă parte
vor evidenţia caracteristicele care le individualizează și care au stat la baza elaborării fiecărei strategii de
dezvoltare.
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Analiza a fost realizată pe baza ultimelor date statistice existente și a datelor economice privind activitatea
economică la nivel de fiecare localitate. Deși datele pentru firme există și la nivelul anului 2009, ultimele date
statistice fiind disponibile doar pentru 2008, s-a folosit drept bază de analiză anul 2008. Analiza este realizată
auto-referenţial, adică privește gradul de dezvoltare al localităţilor, în interiorul judeţului .
Indicatorii au fost selectaţi urmărind două aspecte. Primul aspect a fost acela că, pentru a avea o analiză
relevantă, fiecare indicator selectat trebuie să existe la nivelul tuturor localităţilor urbane și rurale. În al doilea
rând, au fost selectaţi indicatori care să corespundă ariilor de dezvoltare socială și economică, dar ponderea mai
mare a fost acordată indicatorilor economici. Au fost aleși în mod special indicatori economici pentru a putea
evidenţia mai mult potenţialul de dezvoltare al localităţilor, din perspectiva activităţii economice.
În continuare, vom realiza o analiză a aspectelor pe care le-au evidenţiat indicatorii selectaţi distribuiţi în plan
teritorial.
Analiza indicatorilor sociali și economici
Analiza în plan teritorial a adus o completare importantă analizei realizate sectorial pe domeniile social și
economic. Rezultatele distribuţiei indicatorilor în plan teritorial erau previzibile dar au existat și elemente
surprinzătoare care au completat rezultatele analizei socio-economice.
Indicatorii sociali au fost grupaţi pe mai multe categorii: dinamica populaţiei, învăţământ, salariaţi și raportarea
acestora pe sectoare economice dominante și pentru asistenţă socială.
În ceea ce privește distribuția populației la nivel teritorial (harta nr. 8), indicatorul analizat a arătat o distribuţie
echilibrată a populaţiei la nivel de localitate rurală (localităţile urbane fac excepţie la acest indicator, având
previzibil o valoare mult mai mare).
Fig. 62 Dinamica populaţiei 2005-2008

La nivelul aceleași hărţi, privind evoluţia în timp a indicatorului, rezultatele au indicat zonele în care această
dinamică a fost pozitivă, peste 1% (conform intervalelor de evaluare alese): comunele Dracea, Mărzănești,
Drăcșenei, Frasinet, Purani. După cum era previzibil, având în vedere problemele de migraţie a tinerilor pentru
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locuri de muncă, nici unul dintre orașe nu a ieșit în categoria cu dinamică pozitivă a populaţiei și doar Videle a ieșit
în categoria a 2-a. Acest fenomen demografic în Videle poate fi motivat de faptul că o mare parte a forţei de
muncă din Videle face naveta la București dar nu îţi stabilește permanent reședinţa înafara orașului.
Pentru a evalua sistemul de educație la nivelul localităţilor din judeţul Teleorman și plasarea fiecărei localităţi la
nivel de judeţ raportat la acest indicator, au fost folosiţi o gamă largă de indicatori: numărul de elevi raportat la
numărul personalului didactic în 2008, dinamica ponderii numărului de elevi înscriși în total populaţie 2005-2008,
numărul de elevi raportat la numărul de unităţi de învăţământ în 2008, numărul de calculatoare personale la 1000
locuitori în 2008, numărul mediu de personal didactic pe unitatea de învăţământ în 2008, ponderea salariaţilor din
învăţământ în salariaţi total în 2008, ponderea personalului didactic în total salariaţi 2008.
Indicatorii privind numărul de elevi înscriși au relevat niveluri de dezvoltare a educaţiei diferite în judeţ.
Indicatorul privind numărul de elevi înscriși raportat la numărul personalului didactic (Fig. 66) a reflectat un nivel
maxim la nivel de judeţ în localităţile urbane, așa cum era de așteptat, dar și în câteva localităţi rurale, care se vor
dovedi în categoria localităţilor favorizate și mediu defavorizate. Printre aceste comune în care indicatorul privind
elevii înscriși la personalul didactic s-a clasat în prima categorie se află Dobrotești, Siliștea Gumești, Tătăreștii de
Sus, Blejești, Măldăeni, Peretu, Lunca, Izlaz, Năsturelu, Bujoru, Smârdioasa, Cervena, Slobozia Mândra sau Blejești.

Fig. 63Număr elevi înscriși raportat la numărul presonalului didactic 2008

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman, realizată de GEA Strategy & Consulting

Dinamica numărului de elevi înscriși în perioada 2005-2008 (Fig. 67) reflectă rezultate surprinzătoare: doar două
comune se află în prima grupă (de creștere cu peste 10%), Frăsinet și Smârdioasa. Acest al doilea indicator
reflectă un sistem de învăţământ dezvoltat în comuna Smârdioasa raportat la celelalte localităţi din judeţ (rurale și
urbane), completând indicatorul anterior. Un alt aspect interesant este plasarea în grupa a 2-a ca nivel de
dezvoltare doar a unei serii de comune (dintre care unele au avut un nivel ridicat de dezvoltare la indicatorul
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anterior,cum ar fi Mărzănești, Slobozia Mândra) și a nici unui oraș, ceea ce reflectă o stagnare sau scădere a
numărului de elevi înscriși în aceste localităţi, în perioada 2005-2008.
Analiza dinamicii ponderii numărului de elevi înscriși în total populaţie 2005-2008 (Fig. 68) evidenţiază acele
câteva comune care au obţinut punctaj bun la indicatorii anteriori, comuna Dobrotești, Slobozia Mândra și apare
și Drăgănești-Vlașca. Indicatorul privind numărul de elevi raportat la numărul de unităţi de învăţământ (Fig. 69)
reflectă o clasare pe primul loc, alături de orașe, a unui număr important de comune, printre care și comune
clasate în grupa I la indicatorii anteriori.
Fig. 64 Dinamica ponderii numărului de elevi înscriși în total populaţie 2005-2008

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting
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Fig. 65 Numărul de elevi raportat la numărul de unităţi de învăţământ în 2008

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting

În ceea ce privește accesul la tehnică de învăţământ, exprimat prin numărul de calculatoare personale la 1000
locuitori în 2008 (Fig. 70), este important de văzut faptul că în prima grupă se află un număr important de
comune, distribuite uniform la nivelul teritoriului judeţean, dintre acestea: comunele Purani, Slobozia Mândra,
piatra, Crîngu, Măgura, Drăgănești-Vlașca. Important este faptul că municipiul Alexandria s-a clasat în grupa a 2-a
iar Zimnicea în grupa a 3-a a acestui indicator.
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Fig. 66 Numărul de calculatoare personale la 1000 locuitori în 2008

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting

În ceea ce privește numărul mediul de personal didactic pe unitate de învăţământ 2008 (Fig. 71) și la total
salariaţi (Fig. 71) acești indicatori au ieșit relativ omogen distribuiţi în zonele rurale, gradul de acoperire fiind mai
scăzut în orașe.
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Fig. 67Numărul mediul de personal didactic pe unitate de învăţământ 2008

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting
Fig. 68 Ponderea personalului didactic în total salariaţi 2008

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting
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Indicatorii privind salariaţii pe domenii folosiţi pentru mapare sunt: numărul total de locuitori raportat la numărul
mediu de salariaţi în sănătate și asistenţă socială 2008, dinamica numărului mediu de salariaţi în comerţ 20052008, ponderea salariaţilor din comerţ în salariaţi total 2008, dinamica numărului de salariaţi în industrie 20052008, ponderea salariaţilor din industrie în salariaţi total 2008, dinamica numărului mediu de salariaţi în sănătate
și asistenţă socială 2005-2008, ponderea salariaţilor din sănătate și asistenţă socială în angajaţi total 2008,
dinamica numărului total de salariaţi 2005-2008, numărul de salariaţi la 1000 locuitori în 2008.
Așa cum era previzibil numărul de salariaţi la 1000 locuitori în 2008 (Fig. 73) a ieșit reprezentativ în orașe, excepţie
făcând orașul Videle, care se află în grupa a 2-a, alături de un număr mare de comune. Este important de văzut
faptul că în perioada 2005-2008 cea mai mare creștere a numărului de salariaţi în perioada 2005-2008 s-a realizat
în câteva comune, dintre care Mărzănești și Piatra (Fig. 74).
Fig. 69 Număr salariaţi la 1000 de locuitori în 2008

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting
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Fig. 70 Dinamica numărului de salariaţi în perioada 2005-2008

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting

În ceea ce privește distribuţia sectorială a salariaţilor, ponderea salariaţilor din comerţ raportat la numărul de
salariaţi (Fig. 75) avea valorile cele mai ridicate în câteva comune dintre care, Dobrotești, Măgura, Bragadiru, etc.
În ceea ce privește numărul de salariaţi în industrie (Fig. 76), este interesant de văzut faptul că, pe lângă faptul că
orașele s-au clasat în prima grupă, există un număr mare de comune care au salariaţi în industrie. Aceste comune
se află în cea mai mare parte în zona de Nord a judeţului, comunele din jurul orașului Videle: Blejești, Cosmești,
Tătăreștii de Jos, Poeni, etc. Similară este situaţia comunelor Nanov și Poroschia, din vecinătatea orașului
Alexandria.
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Fig. 71 Ponderea salariaţilor din comerţ în salariaţi total 2008

Fig. 72 Ponderea salariaţilor din industrie în salariaţi total 2008
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Fig. 73 Dinamica numărului de salariaţi în comerţ 2005-2008

Fig. 74 Dinamica numărului de salariaţi în industrie 2005-2008

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting
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Fig. 75 Ponderea salariaţilor din sănătate și asistenţă socială în total salariaţi 2008

Fig. 76 Dinamica salariaţilor în sănătate și asistenţă socială în perioada 2005-2008

Indicatorii privind cifra de afaceri la 1000 locuitori în 2008 (Fig. 81) au reflectat rezultate surprinzătoare, în sensul
clasării în prima grupă a unui număr important de comune, alături de orașe, dinte care: Dobrotești, Blejești,
148

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
Drăgănești-Vlașca, Peretu, Putineiu, Poroschia, Bujoru, etc. În ceea ce privește numărul de firme la 1000 locuitori
în 2008, pe lângă orașe, în prima grupă s-au clasat comunele Dobrotești, Drăgănești-Vlașca și Răsmirești (Fig. 82).

Fig. 77 Cifra de afaceri la 1000 locuitori în 2008

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting
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Fig. 78 Numărul de firme la 1000 locuitori în 2008

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting

Pentru anul 2009 datele disponibile reflectă o creșterea a cifrei de afaceri la 1000 locuitori pentru comunele care
se aflau parţial în prima grupă în 2008 (de ex. Mărzănești, Plosca, etc. fig. 83). În comunele dezvoltate s-a
înregistrat o creștere și a numărului de salariaţi în 2009, de ex. comuna Scrioaștea, Mărzănești, Slobozia Mândra,
etc. Numărul de salariaţi a crescut concomitent pentru unele dintre comunele pentru care a crescut și cifra de
afaceri (fig. 84).
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Fig. 79 Dinamica cifrei de afaceri ce revine la 1000 locuitori 2008-2009

Fig. 80 Dinamica numărului de salariaţi ce revein la 1000 locuitori 2008-2009
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Fig. 81 Dinamica numărului de frme ce revine la 1000 locuitori 2008-2009

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting

Indicele global de dezvoltare
După cum se poate vedea din figurile prezentate mai sus s-au conturat trei grupe de localităţi care reflecta trei
niveluri diferite de dezvoltare . Deși au existat indicatori care s-au suprapus pe anumite zone ca nivel de
dezvoltare, in urma analizei acestor indicatori exprimaţi la nivel teritorial, nu s-au evidenţiat zone de dezvoltare
clar delimitate si grupate teritorial. Din acest motiv, așa cum arătau si hărţile prezentate nu s-a putut vorbi
despre o grupare exactă a localităţilor din judeţ, după nivelul de dezvoltare. Pentru a avea un standard comun de
analiză, au fost selectaţi indicatorii care pot alcătui un indice global de dezvoltare, pe baza căruia să fie evaluat
nivelul de dezvoltare al fiecărei localităţi.
Acești indicatori au fost împărţiţi în două grupe, indicatori care formează indicele de dezvoltare economică (Fig.
86) și indicatori care alcătuiesc indicele de educație (Fig. 87). Cei doi indici sunt reuniţi în indicele compozit,
respectiv indicele global de dezvoltare (Fig. 88), care reflectă nivelul de dezvoltare al fiecărei localităţi (Tabel 36
Clasificare după indicele global de dezvoltare)
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Fig. 82 Indicele de dezvoltare economică

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting
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Fig. 83 Indicele de educaţie

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting
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Fig. 84 Indicele global de dezvoltare

Sursa: Analiză dezvoltare teritorială în județul Teleorman realizată de GEA Strategy & Consulting
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Clasificarea fiecărei localităţi (localităţi urbane și comune) din judeţul Teleorman, conform indicelului global de
dezvoltare este:
Tabel 34 Clasificare după indicele global de dezvoltare

Grupa I Localități favorizate

Nr.Crt Localitate

Indice global de
dezvoltare

Indicele de
dezvoltare
economică

Indice
educație

1 Alexandria - municipiu

0,84845

100%

62%

2 Drăgăneşti - Vlaşca

0,64689

38%

105%

3 Roşiori de Vede - municipiu

0,63461

53%

79%

4 Turnu Măgurele - municipiu

0,55240

51%

61%

5 Dobroteşti

0,52705

32%

84%

6 Poeni

0,49450

35%

72%

7 Zimnicea - oraş

0,48737

58%

35%

8 Olteni

0,47505

16%

95%

9 Videle -oraş

0,47297

38%

61%

10 Piatra
Răsmireşti
11

0,36190

14%

70%

0,34987

12%

69%

12 Nanov

0,33246

46%

14%

13 Bujoreni

0,31274

18%

52%
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Grupa II Localități mediu defavorizate

Nr.Crt Localitate

Indice global de
dezvoltare

Indicele de
dezvoltare
economică

Indice
educație

14 Poroschia

0,29667

36%

20%

15 Călmațuiu

0,29024

10%

58%

16 Sfințeşti

0,27344

4%

62%

17 Călmațuiu de Sus

0,26879

6%

58%

18 Purani

0,26744

10%

52%

19 Băbăița

0,24933

2%

60%

20 Bujoru

0,24477

17%

36%

21 Scurtu Mare

0,23452

4%

53%

22 Cosmeşti

0,23319

8%

47%

23 Lunca

0,22881

0%

57%

24 Crângu

0,22859

12%

39%

25 Necşeşti

0,22846

2%

53%

26 Talpa

0,22694

4%

51%

27 Siliştea

0,22553

15%

35%

28 Măgura

0,22454

9%

43%

29 Ciolăneşti

0,22332

8%

44%

30 Gălăteni

0,21980

3%

50%

31 Tătărăştii de Sus

0,21893

9%

42%

32 Crevenicu

0,21696

8%

43%

33 Blejeşti

0,21457

15%

31%

34 Tătărăştii de Jos

0,21212

8%

41%

35 Segarcea-Vale

0,20958

5%

46%

36 Moşteni
37

0,20630

6%
1%

43%
49%
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Nr.Crt Localitate
Beuca
38 Rădoieşti

Indice global de
dezvoltare
0,20340

Indicele de
dezvoltare
economică

0,20325

Indice
educație

2%

47%

Grupa III Localități defavorizate

Nr.Crt Localitate

Indice global de
dezvoltare

Indicele de
dezvoltare
economică

Indice
educație

39 Călineşti

0,19839

6%

40%

40 Stejaru
41 Zâmbreasca

0,19756
0,19679

8%
6%

38%
41%

42 Vedea

0,19488

3%

44%

43 Beciu
Putineiu
44
Slobozia Mândra
45
Mereni
46
Săceni
47
Gratia
48
Frăsinet
49
Măldăeni
50
Plopii-Slăviteşti
51
Orbeasca
52
Sârbeni
53
Crângeni
54
Lisa
55
Smârdioasa
56
Vârtoape
57
Brânceni
58

0,19405

6%

39%

0,19153

16%

23%

0,19029

2%

44%

0,18888

5%

39%

0,18733

-1%

48%

0,18647

9%

34%

0,18487

4%

40%

0,18276

14%

25%

0,18116

5%

38%

0,17970

7%

34%

0,17915

3%

41%

0,17241

2%

39%

0,17073

4%

36%

0,16899

13%

23%

0,16603

1%

39%

0,16455

13%

22%
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Nr.Crt Localitate
Ţigăneşti
59
Mavrodin
60

Indice global de
dezvoltare

Indicele de
dezvoltare
economică

Indice
educație

0,16265

16%

17%

0,16220

8%

28%

61 Balaci
62 Viişoara

0,16062
0,15949

6%
5%

31%
33%

63 Traian

0,15928

4%

33%

64 Suhaia

0,15920

8%

28%

65 Scrioaştea

0,15849

3%

36%

66 Botoroaga

0,15759

2%

36%

67 Dracea

0,15484

8%

27%

68 Trivalea Moşteni

0,15484

1%

37%

69 Vităneşti

0,15360

4%

33%

70 Siliştea Gumeşti

0,15346

2%

35%

71 Conțeşti

0,15303

10%

24%

72 Mârzăneşti

0,15133

2%

35%

73 Lița

0,15006

5%

30%

74 Drăcşenei

0,14395

6%

28%

75 Bogdana

0,14116

4%

29%

76 Islaz

0,14049

4%

29%

77 Ştorobăneasa

0,13530

5%

26%

78 Salcia

0,13344

10%

19%

79 Furculeşti

0,13338

7%

23%

80 Ciuperceni

0,13276

10%

18%

81 Plosca

0,13215

5%

26%

82 Izvoarele

0,12699

5%

25%

83 Peretu

0,12363

8%

20%
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Nr.Crt Localitate

Indice global de
dezvoltare

Indicele de
dezvoltare
economică

Indice
educație

84 Nenciuleşti

0,11929

3%

25%

85 Buzescu

0,11815

7%

20%

86 Frumoasa

0,11361

3%

24%

87 Troianul

0,11166

4%

23%

88 Fântânele

0,11056

2%

25%

89 Seaca

0,10907

2%

24%

90 Pietroşani

0,10772

2%

24%

91 Bragadiru

0,10545

6%

18%

92 Uda Clocociov

0,10479

1%

25%

93 Cervenia

0,09529

6%

15%

94 Drăgăneşti de Vede

0,08478

1%

20%

95 Năsturelu

0,08464

0%

21%

96 Saelele

0,05683

1%

13%

97 Dideşti

0,01689

0%

4%

Pe baza rezultatelor acestui indice a fost realizată împărţirea localităţilor judeţului Teleorman în trei grupe, în
funcţie de scorul pe care l-a obţinut și de trei intervale de dezvoltare.
Aceste grupe sunt:
Grupa I - localități favorizate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Alexandria - municipiu
Drăgăneşti - Vlaşca
Roşiori de Vede - municipiu
Turnu Măgurele - municipiu
Dobroteşti
Poeni
Zimnicea - oraş
Olteni
Videle -oraş
Piatra
Răsmireşti
Nanov
Bujoreni
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Grupa II localități mediu defavorizate:
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Poroschia
Călmaţuiu
Sfinţeşti
Călmaţuiu de Sus
Purani
Băbăiţa
Bujoru
Scurtu Mare
Cosmeşti
Lunca
Crângu

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Necşeşti
Talpa
Siliştea
Măgura
Ciolăneşti
Gălăteni
Tătărăştii de Sus
Crevenicu
Blejeşti
Tătărăştii de Jos
Segarcea-Vale
Moşteni
Beuca
Rădoieşti

Grupa III localități defavorizate:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Călineşti
Stejaru
Zâmbreasca
Vedea
Beciu
Putineiu
Slobozia Mândra
Mereni
Săceni
Gratia
Frăsinet
Măldăeni
Plopii-Slăviteşti
Orbeasca
Sârbeni
Crângeni
Lisa
Smârdioasa
Vârtoape
Brânceni
Ţigăneşti
Mavrodin
Balaci
Viişoara
Traian
Suhaia
Scrioaştea
Botoroaga
Dracea
Trivalea Moşteni
Vităneşti
Siliştea Gumeşti

72
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Conţești
Mârzăneşti
Liţa
Drăcşenei
Bogdana
Islaz
Ştorobăneasa
Salcia
Furculeşti
Ciuperceni
Plosca
Izvoarele
Peretu
Nenciuleşti
Buzescu
Frumoasa
Troianul
Fântânele
Seaca
Pietroşani
Bragadiru
Uda Clocociov
Cervenia
Drăgăneşti de Vede
Năsturelu
Saelele
Dideşti

Din aceste grupe a fost selectată câte o localitate rurală pentru care a fost realizată analiza situaţiei actuale. În
continuare se va prezenta analiza situaţiei actuale a celor trei comune alese din cele trei grupe: Dragănești-Vlașca
(grupa I), Crîngu (grupa II), Putineiu (grupa III).***
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Comuna Drăgăneşti Vlaşca
I. Situația actuală
Comuna Drăgăneşti Vlaşca este așezată în Câmpia Burnasului, în partea de est a judeţului Teleorman. Are în
componenţă trei sate: Drăgăneşti Vlaşca, reședinţa comunei, Comoara şi Văceni. Satul Drăgăneşti Vlaşca este
aşezat pe Valea Câlniştei, la confluenţa cu Valea Albă şi Valea lui Tudor, la intersecţia D.E. 70 Bucureşti –
Alexandria cu drumul judeţean Giurgiu Videle (D.J. 503).
1. Resurse naturale
Relieful comunei Drăgăneşti Vlaşca este constituit dintr-o câmpie şi se înscrie, în partea de Nord în Câmpia
Găvanu Burdea, în partea de sud în Câmpia Burnasului, zona de tranziţie dintre ele fiind axată pe culoarul
Câlniştei.
Regimul climatic ce caracterizează localitatea se încadrează în sectorul de climă temperat – continental,
temperaturile aerului înregistrând o valoare medie anuală de 10,6°C.
Solul predominant şi caracteristic comunei Drăgăneşti Vlaşca este cernoziomic şi podzol în diferite stadii de
degradare şi presărat cu petece de brun-roşcat, având o fertilitate scăzută şi fiind în parte supus eroziunii.
Din punct de vedere hidrologic, râurile care străbat comuna sunt râul Câlniştea şi răul Valea Albă (satul Drăgăneşti
Vlaşca) şi râul Suhat (satul Comoara). În proprietatea Consiliului Local se afla luciu de apă concesionat pentru
activităţi de piscicultura şi pescuit sportiv .
Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a teritoriului comunei, funcţia dominantă în
profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală şi
creşterea animalelor.
2. Populație
Populaţia comunei Drăgăneşti Vlaşca este de 4852 de locuitori, comuna confruntându-se cu un fenomen de
scădere a populaţiei active şi ocupate. Populaţia aptă de muncă reprezintă 55% din populaţia totală, cu
specializare în diverse domenii, iar pensionarii şi copiii preşcolari şi şcolari reprezintă 28% şi respectiv 17%.
3. Educație
În localitatea Draganesti Vlasca sunt în funcţiune patru şcoli şi patru grădiniţe, care necesită lucrări de
reabilitare, modernizare şi dotare corespunzătoare, existând în plan proiecte pentru perioada 2008-2013 în
acest sens.
4. Sănătate și asistență socială
Asigurarea serviciilor medicale se face de către trei dispensare umane, un centru de permanenţă şi o farmacie.
5. Activități economice
Potenţialul economic al comunei constă într-un număr de 40 de întreprinzători locali care desfăşoară activităţi
diverse. Dintre aceştia, 30% ‚comerţul alimentar’, 22.5% au ca domeniu de activitate ‘alimentaţia publică’, 10% au
ca domeniu de activitate ‚textile, încălţăminte’ şi ‚frizerie, coafură’, 5% ‘electrocasnice şi panificaţie’, ‚materiale de
construcţii’, ‚piese auto’, ‚îngrăşăminte şi combustibili solizi’, şi câte o companie (2.5%) are activează în domeniile
‘medicamente de uz uman’, ‚drogherie’, ‚medicamente de uz veterinar’, ‚reparaţii auto’, ‚reparaţii tractoare şi
utilaje agricole’, ‚prestări în agricultură’, ‚televiziune prin cablu’ şi ‚morărit’.
6. Infrastructura
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a. Drumuri
Principalele căi de acces în comuna sunt D.E. 70 (Bucureşti – Alexandria) şi D.J. 503 (Videle – Giurgiu). Comuna
Drăgăneşti Vlaşca se află poziţionată în apropiere de oraşe importante (Alexandria la 27 km pe drumul de
acces D.E. 70, Videle la 23 km pe drumul de acces D.J. 503 sau calea ferată Drăgăneşti Vlaşca – Videle, Giurgiului
la 39 km pe drumul de acces D.J. 503 sau calea ferată Drăgăneşti Vlaşca – Giurgiu), ceea ce îi sporeşte
potenţialul .
Un procent de 31,30 % din drumuri sunt asfaltate. Drumurile stradale (uliţele săteşti) din cele trei sate nu
sunt asfaltate fiind necesară modernizarea lor prin asfaltare sau macadam.
b. Deşeuri, apă şi canal
Comuna Drăgăneşti Vlaşca nu dispune de un sistem de colectare selectivă a deşeurilor. Acestea sunt deversate
în locuri neamenajate, care deteriorează terenul în locurile unde este depozitat.
Alimentarea cu apă potabilă acoperă un procent de 41,36% din necesarul comunei, din 2089 gospodării numai
864 fiind racordate la sistemul public de alimentare cu apă, pe o distanţă de 13 km. Este necesară extinderea şi
modernizarea reţelei - există documentaţia tehnică.
Comuna Drăgăneşti Vlaşca are o reţea redusă de canalizare, acoperind pentru zona centrală pe o distanţă de
3,8 km.

c. Telecomunicații
Din totalul gospodăriilor din comună, 37,39 % utilizează telefonia fixă. În localitate operează S.C. MARCOS
S.R.L., furnizor de televiziune prin cablu, la care sunt racordate 652 gospodarii, acoperindu-se astfel un procent de
31,21% cu posibilitate de extindere. O mică parte din gospodării dispun de acces la internet, acesta fiind în
general de interes pentru instituţiile publice (8,3%). Există acoperire pentru toţi furnizorii de telefonie mobilă, însă
aceasta este utilizată de către 21,3 % din locuitori.
7. Patrimoniul cultural/ potențial turistic
Pe raza localităţii există un cămin cultural şi patru biserici de cult creştin - “Sf. Nicolae” sat Drăgăneşti Vlaşca,
“Sf. Paraschiva” sat Comoara, “Sf. Stefan” sat Văceni şi Mănăstirea “Sf. Treime” sat Drăgăneşti Vlaşca.
Datorită organizării regionale, facilităţilor fiscale şi avantajelor oferite, la nivelul zonei există oportunităţi de
investiţii în turism. De asemenea, pe teritoriul comunei există 1184 ha păduri, incluse în fondul de vânătoare şi
246 ha luciu de apă din care 54% sunt concesionate pentru activităţi piscicole şi pescuit de agrement. În
acest sens este oportună construirea unui complex turistic şi de agrement.
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II. Analiza SWOT comuna Drăgăneşti Vlaşca

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

Existenţa condiţiilor şi tradiţiei pentru dezvoltarea activităţii zootehnice în
comună, creşterea animalelor în gospodării;
Reţea de distribuţie centralizată a apei potabile, cu o acoperire de 41,36%;
Gospodăriile racordate la reţeaua electrică în procent de 100%;
Infrastructura dezvoltată in domeniul comerţului şi alimentaţiei publice;
Susţinerea serviciului centrului de consultanţă în comună;
Preocuparea pentru introducerea tehnologiilor noi şi pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare;
Existenţa a patru biserici creştine care deţin obiective culturale religioase cu
potenţial turistic, precum şi existenţa Mănăstirii “Sf. Treime” ;
Dotări corespunzătoare cu echipament IT şi internet în cadrul şcolilor.
Utilarea tehnică precară în agricultură, sistemul de irigaţii lipseşte în zonă;
Inexistenţa reţelei de gaz metan;
Infrastructura de transport slab dezvoltată;
Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică
scăzută;
Calitatea scăzută a serviciilor din domeniul turistic;
Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă
a celor cu pregătire profesională înaltă.
Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă din judeţul
Teleorman cu privire la accesarea fondurilor europene;
Realizarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare şi tratare a apelor
reziduale;
Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public;
Punerea la dispoziţie de terenuri şi spaţii din comună care pot fi folosite
pentru dezvoltări antreprenoriale;
Încurajarea unor noi forme de turism (religios, rural, ecologic).
Slaba informare a producătorilor agricoli cu privire la normele europene;
Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi cofinanţarea proiectelor
finanţate prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, FEADR şi FEP;
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei
muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
Numărul în scădere a populaţiei active.
Restrângerea/ închiderea activităţii şcolilor generale din satele
aparţinătoare, cu impact asupra scăderii gradului de instruire şcolară;
Creşterea numărului şomerilor în rândul tinerilor absolvenţi.

Comuna Crîngu
I. Situația actuală
Comuna Crîngu se află situată în judeţul Teleorman, la o distanţă de 20 km de oraşul Turnu Măgurele şi 27
de km de Alexandria, fiind compusă din satele Crîngu şi Secara. Comuna are ca vecini în nord comuna
Furculeşti, în sud Seaca şi Traianu, în est comunele Piatra şi Lisa şi în vest comuna Dracea.
1. Resurse naturale
Comuna Crîngu aparţine ca formă de relief câmpiei, teritoriul comunei Crîngu fiind amplasat în Câmpia
Română.
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Regimul climatic ce caracterizează localitatea se încadrează în sectorul de climă temperat – continental. Din
analiza datelor de la staţia meteorologică de la Alexandria, rezultă ca temperatura medie anuală înregistrează
valori de 10-11 grade C.
Principalul tip de sol ce caracterizează comuna Crîngu este cernoziomul. Cadrul natural al teritoriului comunei
Crîngu oferă condiţii bune de dezvoltare, deoarece localitatea beneficiază de mari suprafeţe de teren arabil.
2. Populație
Populaţia comunei Crîngu este de 1411 locuitori, persoanele apte de muncă reprezentând 31.4%, pensionarii
58%, iar copii 10.6%. Aproximativ 382 de persoane sunt ocupate în agricultură, iar 61 de persoane sunt crescători
de animale.
3. Educație
În localitatea Crîngu sunt în funcţiune 2 şcoli şi 2 grădiniţe, fiecare sat având câte o gradinită şi câte o şcoală.
4. Sănătate și asistență socială
Asigurarea serviciilor medicale în comuna Crîngu se face de către un dispensar uman situat în satul Crîngu. În
comună există şi o farmacie.
5. Activități economice
Potenţialul economic al comunei Crîngu este predominant agricol, locuitorii ocupandu-se de cultivarea
pământului şi creşterea animalelor. Datorită resurselor de care dispune, localitatea prezintă oportunităţi de
investiţii în domeniul agricol, înfiinţarea de ferme zootehnice sau de prelucrare a produselor animaliere,
precum şi în servicii. Pe raza comunei Crîngu îşi desfăşoară activitatea 9 întreprinzători locali: 5 dintre aceştia
activează în agricultură, iar 4 în comerţ.

6. Infrastructura
a. Drumuri
Principala cale de acces în comună este DN 52 Alexandria - Turnu Măgurele. Comuna Crîngu se află poziţionată
în apropiere de oraşe importante (Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede), ceea ce îi sporeşte
potenţialul.
Drumurile care traversează comuna Crîngu sunt asfaltate în proporţie de 10%, dar modernizarea drumurilor
locale face parte din proiectele prioritare ale comunei în perioada 2008 – 2013.
b. Deşeuri, apă şi canal
Localităţile din comuna Crîngu dispun de un sistem propriu de alimentare cu apă care asigură 70% din necesarul
comunei, însă nu dispun de reţea de canalizare
c. Telecomunicații
Reţeaua de telefonie fixă deserveşte 100% din necesarul comunei. Comuna se află în zona de acoperire a
reţelelor de telefonie mobilă. De asemenea, accesul la internet şi cablu TV este asigurat în proporţie de 100%.
6. Patrimoniul cultural/ potențial turistic
Pe raza localităţii întâlnim un număr de două cămine culturale, câte unul în fiecare sat. Datorită organizării
regionale, facilităţilor fiscale şi avantajelor oferite, la nivelul zonei există posibilităţi multiple de invesţii în turism.
Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea agroturismului.
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II. Analiza SWOT comuna Crîngu

Existenţa reţelei de apă potabilă, cu o acoperire de 70%;

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

Existenţa reţelei de energie electrică în procent de 100%;
Tradiţii locale în creşterea animalelor şi agricultură;
Existenţa resurselor pentru susţinerea serviciului centrului de
consultanţă în comună;
Forţa de muncă calificată în agricultură, zootehnie, comerţ, administraţie
publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială;
Există o reţea în cadrul primăriei cu conexiune la internet, precum şi un soft
pentru consultarea legislaţiei.
Dotarea tehnică în zootehnie şi agricultură este foarte edusă;
Absenţa sau numărul redus al echipamentelor de irigaţii;
Nu există sistem de canalizare, staţie de epurare a apelor uzate sau reţea de
gaz metan;
Slaba preocupare pentru introducerea de noi tehnologii şi pentru
activitatea de cercetare-dezvoltare;
Numărul şcolarilor din învăţământul primar şi învăţământul gimnazial în
scădere datorită scăderii demografice a populaţiei;
Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a
celor cu pregătire profesională înaltă;
Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale.
Sprijinul oferit de Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă din judeţul
Teleorman cu privire la accesarea fondurilor europene;
Modernizarea sistemului rutier, precum şi realizarea reţelei de gaz metan;
Realizarea reţelei de canalizare şi staţiei de epurare şi tratare a apelor
reziduale; organizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor;
Reconversia unor capacităţi economice aflate în conservare în capacităţi cu
profil nou de fabricaţie;
Reconversia unor capacităţi, în special agricole, spre arii de productivitate
adaptate condiţiilor locale;
Grad redus de ocupare profesională, deci potenţial important al forţei de
muncă locale, la salarii competitive la nivel regional (faţă de polii de creştere);
Încurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic);
Reabilitarea şi dotarea corespunzătoare a dispensarului uman;
Dotarea cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală şi
salubritate.
Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene;
Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor
finanţate din Fondurile Structurale FEADR;
Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună,
datorită infrastructurii fizice şi sociale neadecvate;
Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care
determină decalaje economice mari, greu de recuperat;
Scăderea gradului de instruire şcolară a populaţiei tinere;
Accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei.
Insuficienţa locurilor de muncă;
Disfuncţionalităţile transportului în comună îngreunează navetismul;
Inerţie mare privind implicarea factorilor responsabili dar şi a comunităţii în
programele de dezvoltare.
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Comuna Putineiu
I. Situația actuală
Comuna Putineiu, este o unitate teritorial-administrativă situată în regiunea Sud-Muntenia; se află aşezată în
partea de sud-vest a judeţului Teleorman în Câmpia Călmăţuiului. Din punct de vedere teritorial administrativ
comuna Putineiu este divizată în trei unităţi: Putineiu, reşedinţa comunei, Băduleasa, sat aparţinător şi
Cârlomanu, sat aparţinător.
1. Resurse naturale
Comuna Putineiu este situată în Câmpia Burnasului, subunitate a Câmpiei Române în lunca râului Călmăţui.
Teritoriul comunei Putineiu aparţine unui climat temperat-continental de câmpie; temperatura medie anuală este
de 100 C.
Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei aparţine cuaternarului, fiind format din sedimente loessoide ce
s-au depus peste sedimentele Platformei Moesice. Pe cuprinsul teritoriului comunei au fost identificate
numeroase tipuri de sol, solurile dominante fiind cernoziomurile levigate.
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Putineiu face parte din bazinul hidrografic al pârâului
Călmăţui, vale cu un curs permanent, dar cu un debit ce prezintă fluctuaţii mari de la un anotimp la altul.
2. Populație
Populaţia comunei Putineiu este de 2540 de locuitori. Populaţia activă reprezintă 22.2% din populaţia totală,
iar rata şomajului este de 3.5%. Şomerii pe o perioadă mai mare de 1 an sunt în număr de 740 persoane, iar cei
cu vârsta sub 25 de ani, 50 persoane.
Resursele de muncă din mediul rural sunt îmbătrânite, cu consecinţe negative asupra potenţialului productiv al
acestora. Populaţia efectiv ocupată la 1000 locuitori este de 190, faţă de 421 media pe ţară. În comuna Putineiu
rata brută de activitate este de pana la 557. Acesta este efectul îmbătrânirii demografice şi unui profil aproape
exclusiv agricol.
3. Educație
Infrastructura educaţională este formată din 6 unităţi de învăţământ, respectiv un număr de 3 grădiniţe şi 3 şcoli
generale. La începutul anului de învăţământ 2007-2008, au fost înscrişi 42 preşcolari şi 193 de copii la şcoala
generală; cadrele didactice au fost în număr de 25, iar personalul auxiliar 3.
Infrastructura culturală specifică este compusă din două cămine culturale situate în satele Putineiu şi Băduleasa şi
o bibliotecă comunală care deţine un fond de carte de 3250 volume, cu un fond de carte împrumutat de 1245
volume.
4. Sănătate și asistență socială
Conform reformele din domeniul sanitar naţional, dispensarele medicale care au asigurat asistenţa primară s-au
transformat în cabinete individuale, unde îşi desfășoară activitatea medicii de familie .
La sfârşitul anului 2007, reţeaua publică de ocrotire a sănătăţii locuitorilor comunei este formată din 2 dispensare
umane, 1 cabinet individual şi 1 farmacie. Serviciile medicale sunt asigurate de personal instruit şi specializat
având următoarea structură: 3 medici generalişti şi 3 cadre medicale de specialitate cu studii medii.
Pe plan local, serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei este asigurat de cei 2 angajaţi cu responsabilităţi
specifice acestei activităţi.
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5. Activități economice
Datorita condiţiilor climatice, calităţii solului şi a calificării forţei de muncă, principala activitate economică a
comunei este agricultura şi creşterea animalelor. Activitatea secundară este prezentă în următoarele domenii de
activitate: agricultură, comerţ şi prestări servicii.
Până la sfârşitul anului 2007, la nivelul comunei Putineiu au fost înregistraţi un număr de 24 agenţi economici din
care:
−

10 agenţi economici având ca profil de activitate agricultura;

−

9 agenţi economici având ca profil de activitate comerţul;

−

5 agenţi economici având ca profil de activitate prestarea de servicii.

Activitatea economică este influenţată de condiţiile factorilor de mediu cât şi de gradul de instruire al forţei de
muncă, astfel 70% din populaţia activă lucrează în agricultură, 20% comerţ şi 5% prestări servicii.
Industria este slab dezvoltată, fiind reprezentată prin activităţile de morărit şi panificaţie.
6. Infrastructura
a. Drumuri
Infrastructura rutieră a comunei Putineiu este alcătuită din drumuri naţionale (DN 65 modernizat (asfaltat), dar
necesită lucrări de întreţinere imediate), drumuri judeţene (DJ 653 modernizat (asfaltat), dar necesită lucrări de
întreţinere imediate) şi drumuri comunale (DC 35 neasfaltat).
Principalii indicatori de monitorizare a infrastructurii specifice comunei Putineiu sunt: lungimea totală a
drumurilor publice - 46 km; lungimea drumurilor asfaltate - 7,5 km; lungimea drumurilor de pământ – 38,5 km.
b. Deşeuri, apă şi canal
Consiliul Local al comunei Putineiu face parte din prima etapă în implementarea proiectului ‘Management
integrat al deşeurilor solide’ având drept locaţie platforma centrală de depozitare din comuna Mavrodin, al cărui
beneficiar este Consiliul Judeţean Teleorman
Comuna Putineiu nu are o reţea de distribuţie a apei potabile în sistem centralizat şi nu dispune de un sistem
centralizat de evacuare a apelor uzate .
c. Telecomunicații
Comuna Putineiu dispune de un sistem performant de telefonie fixă prin operatorul Romtelecom care are
înregistraţi un număr de 500 abonaţi, persoane fizice şi juridice. De asemenea, pe teritoriul comunei Putineiu sunt
prezente două reţele de telefonie mobilă, Vodafone şi Cosmote. Astfel, cetăţenii comunei Putineiu beneficiază de
un sistem performant de comunicaţii.
7. Patrimoniul cultural/ potențial turistic
În satul Putineiu există o biserică a cultului ortodox, o biserică a cultului adventist şi un cămin cultural; în satul
Băduleasa - un cămin cultural şi o biserică ortodoxă; în satul Cârlomanu – un cămin cultural şi o biserica ortodoxă.
II. Analiza SWOT comuna Putineiu

Puncte tari

Reţea de electricitate de care dispun aproximativ toate gospodăriile; reţea de
iluminat public cu o acoperire de aproximativ 75%; reţele de telefonie fixă şi
mobilă;
Existenţa unui potenţial hidrografic ce poate fi valorificat superior, pentru
sisteme de irigaţii moderne;
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Puncte slabe

Oportunități

Amenințări

Existenţa unei infrastructuri educaţionale bine dimensionată;
Existenţa pe raza comunei a unei infrastructuri sanitare formate din: un
dispensar uman, un cabinet medical individual şi o farmacie umană.
Lipsa reţelei de alimentare cu apă potabilă şi a reţelei de canalizare şi a
staţiilor de epurare în comună;
Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor;
Existenţa unui număr redus de agenţi economici, care ar putea ajuta la
dezvoltarea localităţii şi la crearea de noi locuri de muncă;
Îmbătrânirea forţei de muncă în agricultură;
Existenţa şomajului de lungă durată, care conduce la descalificarea şi
descurajarea foştilor angajaţi;
Stadiu precar al instituţiilor de cultură, respectiv a căminelor culturale şi
a bibliotecii săteşti.
Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă, a reţelei de
canalizare menajeră şi a staţiei de epurare la nivelul comunei;
Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;
Dezvoltarea antreprenoriatului;
Organizarea de cursuri de formare/reconversie profesională;
Creşterea nivelului de pregătire profesională a forţei de muncă.
Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii
propuse;
Migraţia forţei de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic;
Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii,
economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
Apariţia fenomenelor de eroziune şi degradarea calităţii solurilor ce pot
conduce la scăderea randamentului;
Declinul demografic şi îmbătrânirea populaţiei;
Creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu;
Îmbătrânirea populaţiei din comună.
***

Concluzii analiză localități rurale
După cum s-a văzut din indicatorii folosiţi pentru analiza teritorială, în categoria a 3-a, cea mai dezvoltată, au
existat comune care aveau același nivel de dezvoltare cu cel al orașelor. Din această cauză s-a hotărât includerea
acelor comune, împreună cu orașele, în grupa ce mai dezvoltată, grupa I - localități favorizate.
Analiza actuală pentru această grupă a fost realizată asupra comunei Drăgănești-Vlașca, care a fost comuna cea
mai bine clasată din această grupă.
Această comună se remarcă prin potenţialul său economic. Întreprinzătorii locali, 40 la număr, desfășoară
activităţi diverse (30% dintre aceştia în domeniul comerţ alimentar, 22.5% în alimentaţie publică, 10% textile,
încălţăminte şi frizerie, coafură). Infrastructura este dezvoltată în domeniul comerţului şi alimentaţiei publice.
Drept urmare, iniţiativa antreprenorială este însemnată, remarcându-se preocuparea pentru introducerea
tehnologiilor noi şi pentru activitatea de cercetare – dezvoltare. De asemenea, este important de menţionat
fondul funciar agricol ce constituie principala sursă naturală de pe teritoriul comunei.
Infrastructura rutieră la nivelul comunei este relativ satisfăcătoare, apropierea de oraşe importante sporind
potenţialul comunei. Reţeaua electrică acoperă 100% din locuitori. Atât telefonia fixă, cea mobilă, cât şi
conectarea la internet sunt disponibile la nivelul comunei, deşi gradul de acoperire este destul de scăzut (37,39%
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din locuitori utilizează telefonia fixă). În ceea ce priveşte potenţialul turistic, au fost identificate oportunităţi de
investiţii în acest sector.
În acelaşi timp, comuna se confruntă cu o tendinţă de scădere a populaţiei active şi ocupate, ce îngreunează
realizarea unei dezvoltări antreprenoriale satisfăcătoare. De asemenea, infrastructura educaţională necesită
lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare. Comuna nu dispune de un sistem de colectare a deşeurilor, care
deteriorează terenul prin deversări în locuri neamenajate.
Pentru grupa a-II-a – localități mediu defavorizate a fost aleasă pentru analiză comuna Crîngu. Această comună
se remarcă prin suprafeţe mari de teren arabil, ce oferă condiţii bune de dezvoltare. Astfel, potenţialul economic
al comunei este predominant agricol. Dintre cei 9 întreprinzători identificaţi, 5 activează în agricultură şi 4 în
comerţ.
Populaţia comunei este în scădere, numărul şcolarilor fiind şi el în scădere, subminând astfel pe termen lung
potenţialul de dezvoltare antreprenorială.
Reţeaua de telefonie fixă acoperă 100% din necesarul comunei, iar accesul la internet şi cablu TV este asigurat
pentru 100% din populaţie. Au fost identificate oportunităţi de investiţii în turism.
Pentru grupa a-III-a – localități defavorizate a fost aleasă comuna Putineiu. Profilul activităţilor desfăşurate în
comună este aproape exclusiv agricol, principala activitate economică fiind agricultura şi creşterea animalelor.
Industria este slab dezvoltată. Cei 24 de agenţi economici îşi desfăşoară activitatea în agricultură (10), comerţ (9)
şi prestarea de servicii (5). Locuitorii comunei beneficiază de un sistem performant de comunicaţii (telefonie fixă
şi mobilă). De asemenea, există un sistem hidrografic cu potenţial pentru sisteme de irigaţii moderne.
În urma realizării acestor trei analize, au fost evidenţiate trăsăturile specifice fiecărei comune. Fiecare comună a
reflectat trăsături specifice grupei din care face parte. Cu toate acestea, în urma cercetării realizate și a
metodologiei folosite, nu se poate concluziona că trăsăturile celor 3 comune sunt asemănătoare celorlalte
localităţi care fac parte din grupa aferenta fiecăreia (cu atât mai mult în grupa I, unde sunt incluse și orașele).
Aceste analize reflecta în primul rând condiţiile specifice de dezvoltare ale fiecărei comune.
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- capacitatea de
management de
proiecte a
Consiliului
Judeţean;
- număr mare de
proiecte depuse
pentru finanţare
din fonduri
europene;
- număr ridicat al
strategiilor de
dezvoltare;
- valoarea
proiectelor
transfrontaliere;
- asociaţia de
Dezvoltare
Intercomunitară
pentru
Managementul
Deșeurilor;

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

- existenţa unuia dintre cele
mai importante combinate
chimice din ţară;
- existenţa unui număr
semnificativ de firme în
domeniul industriei de
textile și confecţii;
- una dintre firmele cele mai
importante producătoare de
rulmenţi din ţară;
- forţă de muncă calificată
disponibilă în urma
disponibilizărilor repetate;
- poziţie strategică pentru
comerţ internaţional, prin
ieșirea la Dunăre în Turnu
Măgurele și Zimnicea;
- calitatea superioară a
terenurilor agricole;
- condiţii favorabile pentru
practicarea pisciculturii –
port la Dunăre;

Capacitate
administrativă

Context regional Dinamică economică –
industrie şi agricultură

PUNCTE TARI

5. Analiză SWOT județ Teleorman

- creștere
constantă a
numărului de firme
între 2005 şi 2008;
- scădere a
numărului de firme
în toate sectoarele
în 2009
- creștere a
numărului de firme
în tehnologia
informaţiei;
- tradiţie în
industria textilă;
- desfășurarea a
numeroase târguri
și expoziţii anuale;
- existenţa
terenurilor pentru
investiţii în mediul
urban.

Mediul
antreprenorial

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

Servicii sociale,
forță de muncă,
educație
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- poziţionarea
geografică a
judeţului;
- existenţa unei
cetăţi medievale
la Turnu
Măgurele;
- prezenţa unui
punct de
traversare a
Dunării cu bacul
la Zimnicea şi
Turnu Măgurele;
- fondul piscicol şi
cinegetic;
- cadrul natural
variat al judeţului.

Potențial
turistic

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

Transport și
accesabilitate
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- oraşe uniform
distribuite – se
poate mapa zona
de influenţă şi
acestea pot avea
impact considerabil
asupra zonelor
înconjurătoare;
- proiect în
implementare
pentru dezvoltarea
sistemelor de
alimentare cu apă
şi de epurare în
cele 5 oraşe (etapa
următoare vizează
zonele rurale);
- conştientizarea de
către administraţia
locală a
importanţei
problemei migraţiei

Servicii publice
și mediu

- implicarea activă a
autorităţilor publice
competente în derularea
procesului de informare a
populaţiei în sectorul
agricol;
- existenţa unei baze
furajere propice dezvoltării
sectorului zootehnic;
- programele de regenerare
a pădurilor;
- apropierea de Bucureşti;
- prezenţa investitorilor
străini la nivelul judeţului.

- asistenţa
financiară primită
prin ISPA;
- rata crescută de
asociere pentru
proiecte de
dezvoltare
(reflectată în ADIuri, GAL-uri).
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tinerilor şi iniţierea
de măsuri în acest
sens – oferirea de
terenuri pentru a
construi case,
construirea de
locuinţe ANL;
- proiectul ‘Sistem
Integrat de
Management al
deşeurilor în
judeţul Teleorman’
aflat în etapa de
finalizare;
- iniţiative pentru
creşterea nivelului
de conştientizare a
populaţiei cu
privire la
importanţa
colectării selective
(campania
‘Ofensiva Verde
continuă!’).

Dinamică economică –
industrie şi agricultură

- lipsa forţei de muncă cu
studii superioare pentru
specializări punctuale în
actorii industriali;
- lipsa materiei prime în
România, implicit costuri
suplimentare cu importul;
- absorbţia unui procent
scăzut a producţiei pe
piaţa din România (aprox.
25%);
- nivel scăzut al cercetăriidezvoltării și lipsa
aplicabilităţii în companiile
private;
- tehnologii învechite –
costuri mari de producţie;
- grad înalt de poluare;
- gradul ridicat de
fărâmiţare a terenurilor;
- gradul ridicat de uzură a
parcului de maşini agricole;
- sistemul de irigaţii precar;
- spaţiile insuficiente de
depozitare a produselor
agricole;

Context
regional

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

PUNCTE SLABE

- valoarea scăzută a
proiectelor depuse
pentru obţinerea
finanţării europene;
- absenţa
instrumentelor IT de
management public;
- lipsa
departamentelor de
pregătire a
proiectelor în
primăriile din
mediul rural;
- număr redus al
funcţionarilor
specializaţi în
realizarea de
proiecte europene;
- baza de impozitare
limitată (nu permite
planificare bugetară
pe termen mediu
sau lung);
- calitate slabă a
educaţiei
universitare de

Capacitate
administrativă
- număr scăzut de
firme la numărul
de locuitori;
- lipsa culturii
antreprenoriale în
rândul tinerilor și
a persoanelor
disponibilizate;
- lipsa interesului
tinerilor de a
rămâne în judeţ;
- insuficienta
dezvoltare a
infrastructurii de
afaceri;
- insuficienta
colaborare între
universităţi şi
IMM-uri;
- incapacitatea
comunităţii de a
folosi pe plan local
inteligenţa
existentă;
- existenţa unor
sectoare

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

Servicii sociale,
forță de muncă,
educație
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- repartizarea
inegală a
unităţilor de
cazare pe
teritoriul
judeţului;
- infrastructura
turistică învechită;
- promovarea
insuficientă a
potenţialului
turistic, cauzată şi
de lipsa unui
Oficiu judeţean de
promovare
turistică;
- calitatea slabă a
serviciilor din
sectorul turistic şi
a standardelor din
Romania;
- lipsa unei oferte
de agrement
structurate;
- lipsa de
încredere cu

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

Transport și
accesabilitate
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- infrastructură
veche şi în stare
precară - staţiile de
epurare, reţelele de
canalizare şi cele de
distribuţie a energiei
termice;
- există oraşe în care
mai mult de 50% din
populaţie nu are
acces la sistemul de
alimentare cu apă;
- risc de inundaţii
datorită stării
şanţurilor pentru
colectarea apelor
pluviale în mediul
rural;
- generarea unei
cantităţi foarte mari
de deşeuri atât în
mediul urban, cât şi
în cel rural;
- efectele negative
ale gestionării
inadecvate a

Servicii publice și
mediu

- populaţia îmbătrânită;
- efectivul scăzut al
salariaţilor din agricultură;
- reticenţa crescută privind
asocierile de ferme;
- nivelul mediu al
producţiei agricole.

specialitate.

nediversificate;
- iniţiativa
antreprenorială
limitată la micii
întreprinderi din
comerţ.

- discrepanţe majore
între urban și rural în
ceea ce privește
calitatea serviciului
de educaţie;
- inexistenţa unei
infrastructuri
educaţionale
adecvate;
- numărul
insuficient de cadre
didactice mai ales în
mediul rural;
- lipsa unui centru
universitar puternic;
- evoluţie negativă a
indicatorilor
demografici;
- infrastructura
serviciilor de
educaţie și sănătate
deficitară;
- lipsa unităţilor cu
profil cultural
(teatre, etc).
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privire la
valorificarea
potenţialului
turistic şi la
ajutoarele
financiare pentru
investiţii în turism;
- lipsa unor
indicatoare
rutiere şi a unor
semne de
direcţionare către
principalele
obiective turistice
din judeţ.
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deşeurilor asupra
climei,
biodiversităţii,
sănătăţii locuitorilor
judeţului, peisajului
urban.

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

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

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

Capacitate
administrativă

Context regional Dinamică economică –
industrie şi agricultură

OPORTUNITĂȚI

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

Mediul
antreprenorial

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

Servicii sociale,
forță de muncă,
educație
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- dezvoltarea
turismului de nişă
(afaceri,
agrement,
agroturism);
- dezvoltarea
turismului în zona
fluviului Dunărea;
- modernizarea
infrastructurii şi
îmbunătăţirea
ofertei de
agrement,
precum și
creșterea
sezonalităţii
turistice în zona
oraşului Zimnicea
şi a municipiului
Turnu Măgurele;
- promovarea
festivalurilor și a
activităţilor
culturale în judeţ;
- valorificarea

Potențial
turistic

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

Transport și
accesabilitate
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- atragerea de
finanţare externă/
privată pentru
modernizarea şi
dezvoltarea
serviciului de
iluminat public şi
nu numai;
- aplicarea de
măsuri de
revitalizare a
centrelor urbane şi
a judeţului în
totalitatea sa;
- dezvoltarea
strategică a
sistemului de
trasport public, în
special a celui care
leagă diferitele
centre urbane şi
localităţile rurale.
- existenţa nivelului
de bază (colectare)
pentru operatori

Servicii publice
și mediu

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

din Bulgaria;
- crearea centrelor
de zi;
- accesarea de
fonduri structurale
pentru dezvoltarea
de proiecte în
domeniul
infrastructurii
educaţionale
universitare – POS
DRU;
- dezvoltarea de
proiecte în domeniul
infrastructurii
educaţionale preuniversitare –
POR/POS DRU;
- transformarea
bibliotecilor publice
în centre de
informare, ca
funcţiune
secundară;
dezvoltarea de
parteneriate între
mediul de cercetare
și mediul privat în
vederea creșterii
productivităţii
economice;
- dezvoltarea
invăţământului
vocaţional agricol și
tehnic.
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lacurilor:
-amenajarea unor
zone de
agrement,
dezvoltarea
turismului de
pescuit şi
vânătoare.
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economici în
sectorul reciclare și
valorificare
deșeuri;
- reintroducerea în
circuitul productiv a
unor suprafeţe
considerabile de
teren, odată cu
eficientizarea şi
îmbunătăţirea
procesului de
colectare şi
depozitare a
deşeurilor.

- migraţia
investitorilor către
judeţe vecine cu o
mai bună strategie
antreprenorială;
- lipsa strategiilor
multisectoriale în
contextul
descentralizării
serviciilor publice;
- îmbătrânirea
populaţiei ce
conduce la migraţia
tinerilor experţi;
- calitatea slabă a
proiectelor
europene;
- calitatea slabă a
resursei umane din
administraţie;
- lipsa de motivare a
funcţionarilor
publici;
- pierderea
oportunităţilor de
finanţare în

- migraţia
populaţiei;
- procesul de
îmbătrânire a
populaţiei.

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

Capacitate
administrativă

Context regional Dinamică economică –
industrie si agricultură

AMENINȚĂRI

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

Mediul
antreprenorial
- creșterea migraţiei
de muncă;
- scăderea
veniturilor
locuitorilor cu efect
asupra accesului la
educaţie, la
serviciile sociale și
de sănătate;
- pierderea
oportunităţilor de
finanţare
europeană din
cauza slabei
capacităţi de
management de
proiect a
instituţiilor sociale
beneficiare;
- creșterea
deficitului de forţa
de muncă datorită
apropierii de
București
(navetism);
- abandonul școlar

Servicii sociale,
forță de muncă,
educație
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- concurenţa
turistică a
judeţelor vecine;
- utilizarea
ineficientă a unor
fonduri destinate
dezvoltării
turismului local;
- exodul forţei de
muncă şi fluctuaţia
personalului din
sectorul turistic;
- starea precară a
drumurilor din
judeţ;
- costul ridicat al
investiţiilor pentru
o infrastructură
turistică de
calitate;
- exploatarea în
mică măsură a
potenţialului
turistic, implicarea
redusa a agenţiilor
de turism in

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

Transport şi
accesabilitate
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- terenuri scoase
din circuitul agricol
datorită proastei
utilizări a acestora;
- risc de inundaţii
datorită
stării
şanţurilor pentru
colectarea apelor
pluviale în mediul
rural;
- încălzirea în
mediul rural se face
pe bază de
combustibili solizi
care emană
cantităţi mari de
pulberi poluante;
- creșterea nivelului
de poluare
industrială;
- extinderea
suprafeţelor cu
depozite de deșeuri
neconforme.

Servicii publice
şi mediu

favoarea altor
judeţe din regiune.

din cauza
accesibilităţii
reduse la serviciile
de învăţământ;
- lipsa fondurilor
pentru susţinerea
operaţiunilor din
centrele sociale;
- lipsa cadrelor
medicale de
calitate;
- salarizarea redusă
din domeniul
cultural
- pierderea knowhow-ului judeţean
în domeniul
învăţământului de
tip agricol.
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promovarea
potenţialului
turistic;
- colaborarea
defectuoasă a
factorilor
decizionali din
sectorul turistic;
- incapacitatea de
a demara un
proces masiv de
creştere a
standardelor de
cazare şi a calităţii
serviciilor din
sectorul turistic.
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6. Tendințe de dezvoltare
Context regional
O privire de ansamblu asupra judeţului Teleorman relevă o serie de trăsături importante, a căror analiză poate
conduce la formarea unor impresii preliminare asupra tendinţelor de dezvoltare. Astfel, aşezarea geografică este
caracterizată de proximitatea cu două zone de interes major: capitala ţării, Bucureşti, şi graniţa cu Bulgaria din
sudul judeţului. Relieful prezintă numai două trepte majore, caracterizate de altitudine joasă şi de lipsa unor
peisaje naturale cu potenţial turistic. Structura administrativă, deşi caracterizată printr-o predominanţă a
centrelor rurale, are avantajul unei distribuţii relativ uniforme a localităţilor urbane în interiorul judeţului.
Cadrul natural aduce cu sine avantaje şi inconveniente. Dacă relieful lipsit de diversitate şi de peisaje
spectaculoase împiedică dezvoltarea turismului şi transformarea acestui domeniu într-un avantaj competitiv pe
termen lung, el permite totodată exploatarea altor valenţe. Solurile fertile şi climatul temperat favorizează
practicarea agriculturii, iar multitudinea de terenuri disponibile care pot fi puse la dispoziţia potenţialilor
investitori aduc un surplus de atractivitate în acest sens. Agricultura poate deveni un atu concurenţial pentru
judeţul Teleorman la nivel regional, sau chiar naţional prin prisma unei perspective pe termen lung.
Conştientizarea resurselor agricole ale judeţului, precum şi a principalelor impedimente din calea practicării
agriculturii la un nivel tehnologic avansat (depăşind deci pragul agriculturii de subzistenţă) reprezintă un pas
important pentru valorificarea ulterioară a acestui sector.
Există viziuni diferite asupra impactului pe care îl are apropierea judeţului Teleorman faţă de Bucureşti. Pe de o
parte, atracţia exercitată asupra forţei de muncă teleormănene poate fi interpretată drept inoportună, din
moment ce ea conduce în cele din urmă la părăsirea judeţului de tineri. Concurenţa cu capitala în ceea ce priveşte
condiţiile de pe piaţa muncii se dovedeşte adesea nefastă, dar nu trebuie considerată aspectul principal care
derivă din această proximitate geografică. Există şi valenţe pozitive care ar putea fi exploatate. Apropierea faţă de
un centru instituţional şi administrativ important cum este municipiul Bucureşti poate fi un avantaj la nivel
investiţional prin sporirea gradului de atractivitate pentru companiile străine.
Accesul la Dunăre şi vecinătatea cu Bulgaria pot fi transformate în avantaje strategice prin stabilirea şi
consolidarea relaţiilor de colaborare cu această ţară (ulterior chiar şi cu alte ţări riverane), în special pentru relaţii
de parteneriat economic. Cooperarea transfrontalieră s-a dovedit în numeroase cazuri un motor important al
stimulării procesului de dezvoltare durabilă.
Gradul scăzut de urbanizare din judeţul Teleorman este un inconvenient important, mai ales din punct de vedere
economic. Pe de altă parte, însă, distribuţia relativ uniformă a centrelor urbane pe teritoriul judeţului este o
calitate semnificativă. Urmând direcţii strategice bine definite, aceste centre urbane pot deveni pe termen lung
poli de dezvoltare socio-economică pentru zonele adiacente. Funcţiile administrative atribuite oraşelor şi
municipiilor atrag prin natura lor o anumită convergenţă a localităţilor din imediata apropiere. Prin urmare, o
economie solidă şi cu o rată de creştere semnificativă a centrelor urbane ar duce la impulsionarea progresivă a
centrelor rurale din proximitate. În acelaşi timp, această distribuţie poate facilita specializarea zonală pe anumite
sectoare economice deja existente, care, pe lângă impactul pozitiv la nivel local, ar duce la o dezvoltare echilibrată
pentru întregul judeţ.
Problemele demografice cu care se confruntă judeţul sunt importante – procesul accentuat de îmbătrânire,
migraţia populaţiei, depopularea anumitor zone, gradul ridicat de incidenţă a anumitor afecţiuni, etc. – şi trebuie
luate în considerare ca atare. Orice dezvoltare durabilă include aspecte sociale şi se bazează pe potenţialul
demografic al judeţului, deci vizează şi demersuri pentru soluţionarea unor astfel de probleme.
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Industrie
Judeţul Teleorman se află în categoria judeţelor din România care mai au încă activitate industrială, pe o gamă
largă de domenii, atât industrie grea cât și industrie ușoară.
Din perspectiva actorilor strategici ai industriei judeţului, industria de îngrășăminte chimice, de rulmenţi,
alimentară, industria în judeţul Teleorman va continua să se dezvolte în următorii ani.
Una dintre piedicile majore în dezvoltarea industriei, intrinsece judeţului Teleorman, este lipsa forţei de muncă
specializate și cu studii superioare în domeniile respective. Tendinţa actuală este de a aduce forţă de muncă
specializată din afara zonei urbane unde este locaţia industrială, aspect deloc benefic pentru forţa de muncă
locală. Cu toate acestea există semnale de recalificare profesională a persoanelor disponibilizate și de specializare
a propriilor angajaţi. Deși agricultura este sectorul dominant în care populaţia este activă, industria mai are un
viitor în judeţul Teleorman.
Mediul antreprenorial
Judeţul Teleorman se număra în anul 2008 printre judeţele cu cel mai mic număr de firme la 1000 de locuitori din
ţară, numărul de firme fiind de 11, 24 firme la 1000 de locuitori, situaţie care s-a înrăutăţit în 2009, indicatorul
fiind de 10,83 firme la 1000 locuitori. Asemănător cu multe alte comunităţi, în contextul unei industrii cu tradiţie
care tinde spre tehnologizare și automatizare continuă un număr ridicat de angajaţi au fost disponibilizaţi.
Dezvoltarea antreprenorială în acest context de restructurare industrială, suprapus peste criza economicofinanciară actuală, constituie un element cheie pentru crearea de locuri de muncă pentru comunităţile locale.
Susţinerea dezvoltării IMM-urile locale – de la firme mici de familie, start-up-uri, etc. - constituie o premisă
obligatorie dezvoltarea unei economii locale de succes. Noile IMM-uri se pot dezvolta atât în sectorul agricol dar
și in industrie, prin furnizarea de servicii noi industriale și pentru noi tehnologii, pentru industria alimentară, de
electrice și în mod deosebit în industria tehnologiei și informaţiei.
Drept urmare, susţinerea dezvoltării antreprenoriale trebuie să fie inclusă în planificarea strategică pentru
dezvoltarea comunităţii pe termen mediu și lung. Un trend antreprenorial ascendent va angrena creșterea
productivităţii și a rezultatelor activităţilor economice, totodată cu creșterea numărului de locuri de muncă.
Urmând una dintre priorităţile strategiei de dezvoltare Europe 2020, localităţile locale trebuie să încerce pe cât
posibil să înlesnească accesul IMM-urilor la obţinerea de finanţări.
Agricultură
Analiza SWOT relevă principalele probleme cu care se confruntă sectorul agricol al judeţului Teleorman, un judeţ
în care agricultura reprezintă o ramură de tradiţie, precum şi oportunităţile mediului extern în această zonă.
Astfel, printre priorităţile privind dezvoltarea agriculturii în judeţul Teleorman în prim plan se situează creşterea
productivităţii agricole şi relansarea sectorului agricol, prin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

trecerea de la agricultura de subzistenţă la o agricultură performantă
încurajarea înfiinţării grupurilor de producători
colaborarea
mecanizarea corespunzătoare a lucrărilor agricole
valorificarea produselor agricole printr-o campanie activă de promovare a produselor tradiţionale
procesarea produselor agricole din producţia proprie
valorificarea personalului tehnic de specialitate existent la nivelul judeţului
creşterea competitivităţii companiilor agricole
întreţinerea terenurilor cultivate prin folosirea, printre altele, a îngrăşămintelor chimice
asigurarea unor unităţi de depozitare corespunzătoare pentru produsele agricole

În susţinerea procesului de dezvoltare a acestui domeniu, dezvoltarea rurală durabilă are un rol foarte important,
întrucât un program de dezvoltare rurală la nivelul judeţului poate fi viabil dacă acoperă şi soluţionarea unor
probleme complexe, precum dezvoltarea agriculturii şi silviculturii.
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Infrastructura
Infrastructura în judeţul Teleorman are o bază solidă care are toate premisele de dezvoltare în viitor. Având o
infrastructură rutieră de drumuri naţionale și judeţene considerată în stare relativ bună și cu planuri de reabilitare
în anii următori și de curând cu noul avantaj al deschiderii bacului la Turnu Măgurele, judeţul Teleorman poate
deveni un traseu de ieșire din ţară pentru zona de V-S a ţării spre Bulgaria și Europa de Sud-Est, atât pentru scop
turistic cât și pentru comerţ internaţional.
Autorităţile locale sunt preocupate de aceste aspecte și au introdus acest element în planificarea pe termen
mediu și lung și consideră infrastructura rutieră elementul care trebuie abordat prioritar, drept bază pentru
reducerea disparităţilor de dezvoltare socială și economică în judeţ și la nivel regional.
Turism în județul Teleorman
Având în vedere atât poziţionarea geografică a judeţului Teleorman, cât şi repartiţia obiectivelor turistice de
interes, se poate constanta faptul că turismul prezintă un potenţial de dezvoltare concentrat cu precădere în zona
malului stâng al Dunării şi în apropierea bălţilor din judeţ.
Aglomerările urbane ce prezintă cel mai ridicat potenţial turistic sunt Municipiul Turnu Măgurele, Municipiul
Alexandria şi oraşul Zimnicea. Atât Municipiul Turnu Măgurele cât şi oraşul Zimnicea, profitând de prezenţa
Dunării, şi implicit de peisajele specifice acestei zone, împreună cu monumentele cultural-istorice de pe teritoriul
acestora, constituie principalii poli turistici ai judeţului Teleorman.
Deşi învechită, infrastructura turistică generală din judeţul Teleorman, constituie o primă bază materială necesară
pentru relansarea turismului în judeţ. Zonele cu potenţial turistic care trebuiesc susţinute în relansarea turismului
în judeţul Teleorman sunt cele din partea de Sud a judeţului, cu acces la Dunăre şi cele din apropierea lacurilor,
precum şi în apropierea pădurilor.
În ceea ce priveşte turismul de agrement din judeţul Teleorman, acesta are la bază potenţialul natural al judeţului,
şi este constituit în principal din turismul piscicol şi cel de vânătoare.
În concluzie se poate afirma faptul că Judeţul Teleorman nu prezintă avantajele necesare pentru o reconversie a
sectorului turistic, acesta fiind nevoit să se bazeze în continuare pe turismul de tranzit şi cel de agrement.

***
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7. Viziune

Îmbinarea între tradiție și inovare va aduce județului Teleorman un nivel sporit de
bunăstare.
Revitalizarea tradiției industriale, crearea unui centru regional de competitivitate în
sectorul agro-industrial și dezvoltarea mediului antreprenorial vor constitui baza pentru
reconstrucția economiei locale. Județul Teleorman se va dezvolta gradual, urmărindu-se
reducerea disparităților și echilibrarea nivelului de dezvoltare între spațiul rural şi urban,
dar și repoziționarea în plan național, prin definirea și susținerea unei identități locale.
Aceste ținte ambițioase pot deveni realitate prin parteneriate locale și regionale solide, de
lungă durată.
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8. Obiective strategice verticale

Obiectiv strategic vertical 1 Reactivarea bazei economiei locale prin dezvoltarea industriei
Obiectiv strategic vertical 2 Creșterea competitivității în agricultură și dezvoltarea spațiului rural
Obiectiv strategic vertical 3 Dezvoltarea mediului antreprenorial
Obiectiv strategic vertical 4 Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de integrare socială
Obiectiv strategic vertical 5 Valorificarea resurselor energetice regenerabile
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1 Obiectiv vertical 1 Reactivarea bazei mediului economic local prin dezvoltarea industriei
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Mediul economic la nivel local trebuie să se reinventeze în mod constant prin adaptări structurale și la nivel
micro-economic. În contextul actual, de criză economico-financiară, există un pericol real pentru creșterea
șomajului, scăderea nivelului de trai și a gradului de educaţie. Autorităţile locale trebuie să îşi crească capacitatea
de a răspunde acestor provocări pe termen mediu și lung, prin instrumente eficiente și leadership la nivel
instituţional.
Dezvoltarea locală de succes trebuie să implice un grad ridicat de investiţii. După cum firmele trebuie să inoveze și
să investească pentru a se dezvolta, în mod similar și mediul economic local trebuie să fie flexibil, să se adapteze,
să se reinventeze, să identifice și să valorifice elementele care le diferenţiază. Acestea trebuie să transforme
tehnici mai vechi de utilizare a resurselor în oportunităţi noi, mai competitive, de valorificare a acestora.
Implementarea de măsuri de modernizare a infrastructurii și de pregătire a capitalului uman vor avea impact
pozitiv asupra antreprenoriatului şi a creşterii economice. Toate acestea sunt sprijinite de realizarea de investiţii
pentru reproiectarea economiei în noul context economic naţional şi european.
În ultimii ani, odată cu începerea procesului de dezindustrializare și cu masivele schimbări tehnologice la nivel
global, economia la nivel local a fost supusă unor cicluri repetate de declin și creștere economică. Anumite
localităţi nu și-au revenit în urma restructurării industriale, altele s-au adaptat la noi elemente de dezvoltare
economică.
În cazul judeţului Teleorman, după restructurarea industrială începută după anii 1989, economia nu s-a
diversificat foarte mult. Au rămas mari actori industriali, care au supravieţuit și și-au continuat activitatea iar alte
puncte industriale, cu activitate importantă în trecut, au fost închise sau funcţionează la capacitate redusă.
Actorii strategici din industria judeţului, cum ar fi cei din industria de îngrășăminte chimice, de rulmenţi, etc. vor
continua să se dezvolte în perioada următoare. Autorităţile locale sunt însă un actor important care, prin politicile
pe care le vor promova, vor identifica formele de parteneriat și asociere posibile pentru a asigura întărirea
contribuţiei acestora la ritmul de dezvoltare socio-economic al comunităţii.
În procesul de dezvoltare locală trebuie avut în vedere faptul că finanţarea la nivel economic se realizează
concomitent prin finanţare publică și privată. Nevoia de a defini o abordare mai sustenabilă și eficace pentru a
folosi finanţarea și investiţiile este esenţială în perioade de creștere economică, dar în situaţie de criză
economică, aceasta devine un element vital. Instrumente financiare eficace și strategii de investiţii calitative pot
constitui elementele de bază pentru economiile locale.
În acest sens, autorităţile locale din judeţul Teleorman trebuie să îşi realizeze strategii puternice de atragere a
investiţiilor, bazate pe facilităţi și puncte atractive pentru noi investiţii. O bază importantă în acest proces o
constituie moștenirea industrială care funcţionează la capacităţi reduse (de ex. fabrica de conserve din Turnu
Măgurele, fabricile de bere, de reparaţii utilaje agricole și de dulciuri din Roșiori de Vede, etc.).

Obiectivul strategic vertical 1 Reactivarea bazei economiei locale prin dezvoltarea industriei este implementat
prin următoarele politici:
Politica 1. Susținerea actorilor mari industriali și întărirea parteneriatelor pentru dezvoltarea comunității
Politica 2. Reconversia industrială prin instrumente financiare eficace și strategii de investiții
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8.2 Obiectiv vertical 2 Creșterea competitivității în agricultură și dezvoltarea spațiului rural
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În realizarea Strategiei de Dezvoltate Durabilă a județului Teleorman pentru perioada 2010-2020 printre obiective
se numără și creşterea competitivității sectorului agricol şi dezvoltarea spațiului rural. Acesta a fost numit obiectiv
strategic de dezvoltare datorită potenţialului agricol existent, judeţul Teleorman dispunând de premise favorabile
pentru practicarea unei agriculturi productive, care să aibă un rol decisiv în dezvoltarea locală.
Alegerea obiectivului a fost fundamentată de situaţia actuală privind practicarea unei agriculturi de subzistenţă în
majoritatea teritoriului judeţean. În acest context, implicarea autorităţilor publice locale este definitorie pentru
stimularea asocierii sub diverse forme, cum ar fi asociaţiile familiale etc., care să asigure ciclicitatea producţieprocesare-comercializare. Procesul consultativ derulat la nivelul judeţului Teleorman a permis identificarea unui
stadiu incipient de dezvoltare a formelor de asociere.
Competitivitatea sectorului agricol din judeţul Teleorman va fi susţinută prin angrenarea unor elemente
importante, precum valorificarea resurselor umane, educarea şi stimularea spiritului antreprenorial în domeniu,
dezvoltarea cercetării în agricultură, dezvoltarea rurală durabilă, acest ultim aspect vizând practicarea agriculturii
ecologice, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, precum şi a calităţii vieţii în zonele rurale. Conceptul de
dezvoltare rurală durabilă are o importanţă deosebită în îndeplinirea obiectivului vertical.
Un program de dezvoltare rurală durabilă viabil integrat la nivelul judeţului va include o varietate de elemente ce
vizează dezvoltarea locală, precum:
• amenajarea teritoriului zonelor rurale;
• creşterea capacităţii administrative în mediul rural;
• infrastructură, transport, echiparea teritoriului;
• educaţie, formare profesională;
• crearea de locuri de muncă şi implicit, sporirea veniturilor locuitorilor;
• dezvoltarea agriculturii şi silviculturii;
• agroturismul local;
• extinderea întreprinderilor mici şi mijlocii industriale, de artizanat, comerciale şi de servicii;
• mediul înconjurător (natura, peisajul);
• cooperarea inter şi intra-regională.
Strategia de Dezvoltare Durabilă va urmări aşadar şi realizarea echilibrului dintre spaţiul rural şi cel urban, iar
procesul de dezvoltare şi modernizare a sectorului agricol poate reprezenta un pilon de susţinere în dezvoltarea
echilibrată a zonelor rurale.
Astfel, zonele rurale ale judeţului Teleorman se vor concentra spre valorificarea şi creşterea productivităţii
agriculturii, care reprezintă activitatea de bază şi printre cele mai importante resurse de care acestea dispun.
Rolul administraţiei publice este definitoriu, în contextul prezentat, aceasta având posibilitatea de a înlesni
îndeplinirea obiectivului, prin numeroase campanii de informare, de promovare a produselor agricole
tradiţionale, de acordare a subvenţiilor în agricultură, în final, de crearea tuturor condiţiilor necesare creşterii
competitivităţii sectorului agricol.
Obiectivul vertical 2 este implementat prin următoarele politici:
Politica 1. Creșterea productivității agricole prin valorificarea potențialului existent
Politica 2. Redefinirea județului Teleorman într-un centru regional de competitivitate în sectorul agro-industrial
Politica 3. Promovarea dezvoltării rurale durabile
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8.3 Obiectiv vertical 3 Dezvoltarea mediului antreprenorial

Unul dintre elementele care contribuie la de
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Dezvoltarea unui mediu economic local este crearea de parteneriate între sectoarele public, privat și societate
civilă, cărora li se adaugă o puternică colaborare la nivel orizontal și vertical.
Judeţul Teleorman se număra în anul 2008 printre judeţele cu cel mai mic număr de firme la 1000 de locuitori din
ţară, numărul de firme fiind de 8 firme /1000 de locuitori, în 2009 înregistrându-se o ușoară creștere a acestor
cifre. Asemănător cu multe alte comunităţi, în contextul unei industrii cu tradiţie care tinde spre tehnologizare și
automatizare, un număr ridicat de angajaţi au fost disponibilizaţi.
Dezvoltarea antreprenorială în acest context de restructurare industrială și în criză economico-financiară actuală,
constituie un element cheie care poate contribui semnificativ la crearea de locuri de muncă pentru comunităţile
locale. În anul 2008, la nivel de judeţ, sectorul servicii este încă puţin dezvoltat, numărul firmelor active în servicii
se afla la un nivel redus (17,63%), mult în spatele sectorului comerţ și turism (57,57%).
Susţinerea dezvoltării IMM-urilor locale – micii întreprinzători, organizaţi sub forma de start-up-uri, microîntreprinderi, întreprinderi etc. - constituie o premisă obligatorie pentru dezvoltarea unei economii locale de
succes. Noile IMM-uri se pot dezvolta atât ca servicii conexe pentru activităţile industriale existente, prin
furnizarea de servicii noi industriale și noi tehnologii, pentru industria alimentară și de echipamente electrice.
Totodată, sectorul generic poate deveni un element de echilibrare a activităţii marilor actori industriali și poate
contribui la echilibrarea mediului economic local.
Drept urmare, susţinerea dezvoltării antreprenoriale trebuie să fie inclusă în planificarea strategică pentru
dezvoltarea comunităţii pe termen mediu și lung. Un trend antreprenorial ascendent va angrena creșterea
productivităţii și a rezultatelor activităţilor economice, totodată cu creșterea numărului de locuri de muncă.
Urmând una dintre priorităţile strategiei de dezvoltare Europa 2020, autorităţile locale trebuie să încerce pe cât
posibil să înlesnească accesul IMM-urilor la obţinerea de finanţări.
Din punct de vedere al asociativităţii şi organizării mediului de afaceri în organizaţii şi asociaţii formale, este dificil
de vorbit despre o „comunitate de afaceri” în adevăratul sens al cuvântului, şi cu atât mai puţin despre o „cultură
antreprenorială”.
Pentru ieșirea din acest cerc vicios al economiei slab productive, generatoare de venituri scăzute, în judeţul
Teleorman va fi necesară o paletă largă de intervenţii ale administraţiei publice în sensul activării comunităţii,
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivel local, pentru sprijinirea iniţiativelor de afaceri şi atragerea de
noi activităţi economice.

Obiectivul strategic vertical 3 este implementat prin următoarele politici:
Politica 1. Dezvoltarea de servicii de vârf conexe activităților industriale
Politica 2. Asistență pentru crearea de inițiative antreprenoriale individuale și întreprinderi mici și mijlocii
Politica 3. Promovarea culturii antreprenoriale și sprijinirea micilor antreprenori
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8.4 Obiectiv vertical 4 Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de incluziune socială
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Descentralizarea serviciilor sociale este un deziderat al reformării mai largi a administraţiei publice, ghidată de
nevoia de a crea o piaţă variată şi complexă de livrare a serviciilor sociale, piaţă care va conduce la creșterea
calităţii prestaţiilor livrate populaţiei judeţului Teleorman. Analiza diagnostic la nivelul judeţului Teleorman a
revelat o nevoie acută de îmbunătăţire a serviciilor sociale adresate copiilor sau cetăţenilor maturi, cu o
preocupare sporită asupra mediului rural, mediu ce cunoaşte o subdezvoltare cronică. Accesul precar la servicii de
sănătate şi educaţie, atât la nivelul mediului urban cât, mai ales la nivel rural, obligă la setarea unor politici şi
programe care să conducă la un acces crescut la aceste servicii pentru creşterea generală a calităţii vieţii.
Judeţul Teleorman are particularitatea unei populaţii preponderent rurale şi implicit înregistrează un decalaj
urban – rural major. Pentru a putea susţine o dezvoltare echitabilă la nivel judeţean, Strategia de Dezvoltare
Durabilă propune obiectivul privind „Reducerea dezechilibrelor şi creşterea gradului de integrare socială”.
Materializarea acestui obiectiv vertical, cheie pentru dezvoltarea judeţului, se va realiza prin aplicarea unor
politici şi programe pe termen scurt şi mediu. Pentru a putea dezvolta domeniul social şi a reuşi atingerea
obiectivului propus, considerăm că o politică cheie priveşte reforma instituţională a serviciilor publice din
domeniul asistenţei sociale. Programele subsecvente, prin intermediul cărora politica este implementată, privesc
continuarea procesului de descentralizare a serviciilor sociale pentru multiplicarea şi eficientizarea furnizării
acestora. Un element important al acestui demers este contractarea serviciilor publice către piaţa de profil, către
actori publici (primării nou acreditate) sau privaţi (companii sau organizaţii non-guvernamentale).
Un al doilea pas necesar pentru realizarea obiectivului propus urmăreşte creşterea calităţii serviciilor sociale
livrate populaţiei din judeţul Teleorman, prin identificarea de programe de profil: îmbunătăţirea furnizării prin
stimularea plasamentului familial în defavoarea conservării unităţilor publice de specialitate, formarea adecvată a
asistenţilor maternali şi a celorlalte categorii de asistenţi sociali, precum şi îmbunătăţirea serviciilor de consiliere
socială specializată.
Prevenţia reprezintă o politică importantă pentru reducerea impactului negativ al problemelor sociale. În acest
sens, modernizarea serviciilor educaţionale, cu precădere la nivel rural, reprezintă un factor cheie pentru
diminuarea efectelor crizei economice şi diminuarea disparităţilor între mediile de rezidenţă. Socializarea timpurie
şi consilierea acordată copiilor reprezintă soluţii pentru limitarea în timp a problemelor sociale cronice. De
asemenea, o necesitate este reprezentată şi de politicile de atenuare a impactului migraţiei asupra populaţiei, în
special aplicată recipienţilor familiilor de emigranţi, care rămân în ţară.
O necesitate majoră este creşterea accesului tuturor categoriilor sociale la serviciile medicale de strictă
necesitate. Prin modernizarea unităţilor medicale şi facilitarea apariţiei furnizorilor privaţi în piaţa serviciilor de
sănătate, strategia de dezvoltare durabilă îşi propune creşterea calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Teleorman.

Obiectivul vertical 4 este implementat prin următoarele politici:

Politica 1. Modernizarea serviciilor județene și locale de asistență socială şi protecția copilului prin scăderea
costurilor şi creşterea impactului socio-economic
Politica 2. Ameliorarea calității serviciilor sociale existente
Politica 3. Reducerea disparităților urban-rural prin îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și
mentoratului la nivel de școală
Politica 4. Acces îmbunătățit la servicii medicale de calitate cu ajutorul unei infrastructuri modernizate de
sănătate
Politica 5. Reducerea gradului de sărăcie pentru diminuarea efectelor migrației

192

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020

8.5 Obiectiv vertical 5 Valorificarea resurselor energetice regenerabile
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Ţinând cont de caracteristicile sale, judeţul Teleorman are posibilitatea utilizării resurselor energetice
regenerabile atât ca motor pentru creşterea eficienţei economice, cât şi ca mijloc de protejare a mediului
ambiant.
Cercetările la nivelul judeţului relevă faptul că există atât potenţial natural, cât şi un grad ridicat de interes pentru
valorificarea resurselor energetice regenerabile. Astfel, un obiectiv în acest sens vizează, pe de o parte, evaluarea
şi conştientizarea potenţialului de producere a energiei pe baza resurselor regenerabile, şi pe de altă parte,
valorificarea cât mai intensă şi eficientă a acestuia.
La nivel judeţean, există mai multe surse care pot fi utilizate pentru producerea biocombustibililor. În primul rând,
terenurile agricole extinse şi culturile deja existente de rapiţă permit producerea biogazului (care are la bază
utilizarea biomasei rezultate din activităţile agricole) şi a biodiesel-ului (care are ca sursă plantele tehnice precum
rapiţa). La o scară uşor inferioară – ca urmare a resurselor mai puţin abundente, poate fi folosit şi bioetanolul,
obţinut din fermentarea anumitor cereale şi a trestiei de zahăr.
În plus, amplasarea geografică are avantajul posibilităţii exploatării energiei solare. În Teleorman au existat deja
iniţiative pentru instalarea şi folosirea panourilor solare; acestea ar putea facilita atât activităţile agricole, cât şi
eforturile de producere a energiei termice necesare pentru locuinţe. Este deja cunoscut faptul că judeţul se
confruntă cu o serie de probleme în ceea ce priveşte sistemul centralizat de distribuţie a energiei termice, inclusiv
în mediul urban, iar utilizarea resurselor energetice regenerabile în acest sector ar fi o soluţie binevenită.
Structura hidrologică a cadrului natural este favorabilă exploatării apelor ca sursă energetică. Există astfel
posibilitatea amplasării unei hidrocentrale pe râul Olt, care ar constitui atât un sprijin pentru agricultură – sub
forma irigaţiilor – cât şi o nouă bază pentru producerea energiei. Proiectul pentru construirea unei hidrocentrale
la Islaz a fost deja demarat, însă procedurile birocratice îndelungate au amânat concretizarea sa.
Pe termen mediu şi lung, beneficiile valorificării resurselor energetice regenerabile se extind şi în sfera socială,
având un dublu impact: pe de o parte, reducerea costurilor suportate de populaţie pentru utilităţile de bază, iar
pe de altă parte, crearea de noi locuri de muncă odată cu dezvoltarea activităţilor şi creşterea investiţiilor în acest
domeniu.
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că utilizarea resurselor regenerabile este de asemenea un obiectiv
important la nivelul Uniunii Europene, inclus în noua strategie Europa 2020, alături de ţinte concrete care trebuie
atinse în perioada următoare în acest domeniu. Propunerile de reformare a politicii de coeziune a Uniunii
Europene venite din partea lui Fabrizio Barca79 includ pe lista priorităţilor problemele de mediu şi resursele
regenerabile. Prin urmare, valorificarea acestui potenţial în interiorul judeţului Teleorman nu va fi rezultatul unui
efort izolat şi singular, ci se va încadra într-o strategie amplă elaborată la nivel comunitar.

Obiectivul strategic vertical 5 este implementat prin următoarele politici:
Politica 1. Valorificarea resurselor energetice regenerabile
Politica 2. Stimularea preocupărilor şi investițiilor în domeniul producției şi utilizării de energie din surse
regenerabile

79

Fabrizio Barca este Director general pe probleme de politici de dezvoltare în cadrul Ministerului Finanţelor şi Economiei din
Itatia. Este cunoscut prin faptul că a lansat un raport privind reforma policitii de coeziune economică şi socială a UE după
2013 (Raportul Barca).
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9. Obiective strategice orizontale

Obiectiv strategic orizontal 1 Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare echilibrată
Obiectiv strategic orizontal 2 Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea capitalului uman pentru
consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere
Obiectiv strategic orizontal 3 Protejarea mediului și dezvoltare durabilă
Obiectiv strategic orizontal 4 Întărirea colaborării transfrontaliere și a poziției strategice a județului
Obiectiv strategic orizontal 5 Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin întărirea capacității
instituționale a administrației publice
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9.1 Obiectiv orizontal 1 Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare echilibrată
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Fundamentarea alegerii infrastructurii drept obiectiv orizontal s-a produs prin identificarea acelor componente de
infrastructură care, prioritizate pe componente sectoriale, pot crește gradul de dezvoltare pe sector, prin
avantajul unei infrastructuri de bază reabilitate.
Obiectivul orizontal de consolidare a infrastructurii, împreună cu restul obiectivelor orizontale, îşi propun să
susţină dezvoltarea obiectivelor verticale. În acest sens, intervenţiile sectoriale, pe obiectivele verticale, vor
beneficia, în paralel, de reabilitarea acelor componente de infrastructură care vor asigura căile de acces și de
dezvoltare a acestor sectoare.
Prin această întrepătrundere între obiectivele verticale și acelea orizontale, în acest caz, prin intersectarea dintre
obiectivul infrastructură cu toate celelalte obiective verticale, putem avea o certitudine că reabilitarea
componentelor de infrastructură la nivelul judeţului se va realiza printr-o evaluare clară a eficienţei și eficacităţii
intervenţiei. Altfel spus, în intervenţia pentru reabilitarea unei căi rutiere, se va ţine cont și de viitoarea
funcţionalitate economică a drumului, urmărindu-se atingerea unuia dintre obiectivele verticale, de ex. drumul
respectiv va facilita conexiunea între o zonă de producţie intensă şi un punct de depozitare sau de procesare; sau,
drumul respectiv va crește accesul la o zonă cu elemente de patrimoniu judeţean, având efect pe termen lung de
creștere a numărului de turiști.
Obiectivul strategic orizontal 1 este implementat prin următoarele politici:
Politica 1 Crearea infrastructurii necesare dezvoltării industriale şi susținerii accesibilității inter-modale
Politica 2 Asigurarea unei infrastructuri adecvate creşterii competitivității în agricultură şi dezvoltare rurală
Politica 3 Dezvoltarea infrastructurii dedicate sprijinirii mediului antreprenorial
Politica 4 Reducerea disparităților teritoriale prin îmbunătățirea infrastructurii sociale
Politica 5 Valorificarea resurselor energetice locale
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9.2 Obiectiv orizontal 2 Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea capitalului uman pentru
consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere
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Egalitatea de şanse este o valoare comună atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul României. Respectarea
principiului egalităţii de şanse reprezintă o condiţie pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare economică şi
socială a Uniunii Europene. În acest sens, autorităţile publice centrale şi locale au intensificat transpunerea
principiului egalităţii de şanse la nivel naţional şi local, în documentele strategice programatice esenţiale pentru
dezvoltarea României. Toate aceste aspecte sunt realizate în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională în
vigoare.
Ca urmare, în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Teleorman, s-a avut în vedere introducerea unui
obiectiv strategic orizontal şi propuneri de proiecte care să evidenţieze necesitatea şi să integreze diversitatea
capitalului uman, fără discriminări legate de rasă sau de origine etnică, de religie şi credinţă, de persoane cu
dizabilităţi, de orientare sexuală sau de vârstă şi care să vină în sprijinul construirii unei societăţi bazate pe
cunoaştere.
Egalitatea de şanse este fundamentală pentru dezvoltarea socială și economică a judeţului Teleorman, fapt
pentru care se va lua în considerare orice oportunitate de a pune în practică acest principiu. Asfel, printre
acţiunile care vor contribui la realizarea acestui obiectiv, se numără și următoarele:
-

în implementarea fiecărui obiectiv se va avea în vedere identificarea acţiunilor necesare pentru a integra
principiului „egalităţii de şanse”

-

în cadrul sistemului de monitorizare se va urmării aplicarea principiului egalităţii de şanse în rezultatele
obţinute

-

promovarea corectitudinii şi echilibrului în cadrul colectivului care va realiza
monitorizarea şi evaluarea Strategiei

implementarea,

Resursa umană calificată reprezintă elementul cheie al unei economii competitive la nivel judeţean. În lumina
obiectivelor de dezvoltare ale industriei, ale domeniului agro-alimentar şi ale sectorului energetic, obiectivul de
creare şi consolidare a capitalului uman devine un element suport esenţial. În acest sens, o politică fundamentală
propusă de către strategia de dezvoltare durabilă priveşte formarea profesională şi recalificarea lucrătorilor din
sectoare falimentare pentru crearea unei resurse de muncă pentru dezvoltarea sectoarelor economice cheie
pentru dezvoltarea judeţeană. Această politică se va implementa pe baza unor programe variate, pornind de la
instruirea resurselor umane, crearea infrastructurii pentru instruire corelată cu îmbunătăţirea serviciilor publice şi
private de formare. Nu în ultimul rând, marketingul eficient şi comunicarea cu mediul privat reprezintă o condiţie
majoră a succesului acestei abordări bazate pe crearea unei pieţe colaborative de formare profesională.
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare a Forţei de Muncă este o politică de bază datorită necesităţii de
îmbunătăţire a acestui bun public. Subvenţiile publice, pentru a-şi atinge obiectivele şi a genera un impact socioeconomic, trebuie gestionate eficient şi având la bază un cadru de măsurare continuă a impactului banilor publici.
Educatia este un punct strategic pentru dezvoltarea resurselor umane din judeţ. Implicarea mediului universitar in
realizarea de programe educationale este esentiala pentru promovarea societatii bazate pe cunoastere. Strategia
Lisabona a stabilit priorităţile unei societăţi bazate pe cunoaştere, iar Strategia Europa 2020 continuă dezideratele
acestei strategii într-o abordare mai pragmatică. În acest sens, dezvoltarea mediului universitar în domeniile
economice cheie pentru dezvoltarea judeţeană nu poate avea loc decât în parteneriat cu sectorul privat şi
autorităţile administraţiei publice. Pornind de la asigurarea specializărilor solicitate de mediul de afaceri şi până la
activităţi mai complexe de cercetare şi inovare, această politică fundamentează realizarea unor avantaje
comparative ale judeţului Teleorman, în domeniile de dezvoltare stabilite.
Datorită faptului că mediul de afaceri înregistrează o schimbare constantă, o prioritate de bază este multiplicarea
iniţiativelor educaţionale privind crearea unei culturi antreprenoriale la nivelul judeţului, adaptată pentru fiecare
categorie socială prin metode potrivite de formare.
Obiectivul strategic orizontal 2 este implementat prin următoarele politici:
199

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
Politica 2.1 Promovarea egalității de şanse
Politica 2.2. Formare profesională inițială și recalificare pentru pregătirea profesională a capitalului uman prin
reducerea accesului inegal la resursa de muncă a mediului rural
Politica 2.3. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă și crearea unui cadru concurențial
pentru serviciile de formare profesională
Politica 2.4. Adaptarea ofertei învățământului universitar și mediului de cercetare la realitățile și nevoile pieței
muncii
Politica 2.5. Formarea specializată pentru implementarea priorităților strategice
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9.3 Obiectiv orizontal 3 Protejarea mediului și dezvoltare durabilă
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Potrivit Strategiei Europa 2020 a Uniunii Europene80, criza economică a generat o involuţie atât din punct de
vedere economic cât şi social şi a expus deficienţele structurale ale economiilor statelor membre şi nu numai. În
aceste condiţii, scopul oricărei strategii de dezvoltare trebuie să fie dezvoltarea unei economii bazate pe
cunoaştere, sustenabilitate şi incluziune pentru a genera eficienţă, locuri de muncă şi coeziune. O creştere
economică sustenabilă are la bază o utilizare eficientă a resurselor disponibile, în încercarea de a dezvolta noi
procese şi tehnologii, inclusiv aşa numitele tehnologii ‘verzi’. Aşadar, în Strategia 2020, Uniunea Europeană
setează drept obiective creşterea competitivităţii statelor membre prin exploatarea alternativelor ‘verzi’,
reducerea emisiilor poluante pentru a combate schimbările climatice şi utilizarea unor surse de energie ‘curate’ şi
eficiente.
Prin urmare, în conformitate cu aceste deziderate, Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Teleorman îşi
propune să îndeplinească la nivel orizontal obiectivul de protejare a mediului şi asigurare a dezvoltării durabile.
Acest obiectiv a fost identificat ca fiind o necesitate pentru toate celelalte sectoare în care se doreşte reluarea sau
accelerarea dezvoltării. Astfel, acest obiectiv va susţine dezvoltarea adecvată a industriei, revigorând şi reutilizând
tradiţiile industriale, ţinând însă cont de necesitatea reducerii emisiilor poluante şi minimizarea efectelor negative
asupra mediului înconjurător. De asemenea, va sprijini creşterea competitivităţii în agricultură şi dezvoltarea
mediului rural, oferind premisele unei dezvoltări ce respectă cerinţele pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii
mediului. Se doreşte de altfel, responsabilizarea persoanelor cu iniţiativă antreprenorială, pentru ca acestea să
iniţieze afaceri într-o manieră ce maximizează eficienţa de utilizare a resurselor disponibile. În acelaşi timp,
acţiunile legate de incluziunea socială, demografie şi ocuparea forţei de muncă, precum şi educaţie şi cercetare
trebuie să formeze tineri ce înţeleg importanţa dezvoltării durabile, să integreze toate categoriile sociale şi să
promoveze principiile ce stau la baza prezervării mediului în rândul acestora, să genereze o cantitate redusă de
deşeuri şi să le gestioneze într-un mod adecvat. Potrivit obiectivelor setate la nivel european, trebuie promovată
exploatarea responsabilă a resurselor energetice regenerabile. Utilizarea eficientă a acestora asigură
sustenabilitatea dezvoltării, precum şi creşterea susţinută a competitivităţii economice.
Obiectivul strategic orizontal 3 este implementat prin următoarele politici:
Politica 1 Minimizarea emisiilor poluante şi a altor efecte negative asupra mediului în contextul dezvoltării
industriale
Politica 2 Sprijinirea dezvoltării rurale durabile precum şi a agriculturii ecologice
Politica 3 Informarea cetățenilor și responsabilizarea persoanelor cu inițiativă antreprenorială pentru limitarea
influențelor negative asupra mediului
Politica 4 Promovarea dezvoltării județului ținând cont de cerințele de protejare a mediului
Politica 5 Exploatarea responsabilă a resurselor energetice regenerabile pentru o dezvoltare durabilă a
județului
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9.4 Obiectiv orizontal 4 Întărirea colaborării transfrontaliere şi a poziției strategice a județului
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Cooperarea transfrontalieră şi reducerea disparităţilor de dezvoltare socio-economică dintre regiuni reprezintă
obiective urmărite la nivelul întregii Uniuni Europene. Motivaţia este una cât se poate de firească: dezvoltarea de
parteneriate permite eficientizarea proceselor prin care se urmăreşte atingerea unor obiective similare de către
regiuni sau state învecinate.
Judeţul Teleorman este amplasat în sudul ţării, la graniţa cu Bulgaria, graniţă naturală reprezentată de fluviul
Dunărea. Sunt, aşadar, de reţinut două aspecte esenţiale: accesul la Dunăre şi frontiera cu Bulgaria.
Accesul la Dunăre poate permite judeţului implicarea în diverse proiecte derulate în parteneriat cu celelalte
regiuni şi ţări riverane. În prezent, Comisia Europeană a iniţiat, la cererea Consiliului Uniunii Europene, procesul
de elaborare a unei Strategii pentru Regiunea Dunăreană. Această strategie ar trebui conturată până la sfârşitul
anului 2010 şi are în vedere includerea a trei piloni principali: îmbunătăţirea conectivităţii şi a sistemelor de
comunicaţie (cu referire în special la transport, aspecte legate de energie şi de tehnologia informaţiei),
conservarea mediului şi prevenirea riscurilor naturale, precum şi consolidarea şi valorificarea potenţialului de
dezvoltare socio-economică. Această strategie vizează opt ţări membre UE (Germania, Austria, Slovacia, Cehia,
Ungaria, Slovenia, România şi Bulgaria) şi şase state din afara comunităţii (Croaţia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina,
Muntenegru, Republica Moldova şi Ucraina)81. Implicarea activă în această strategie poate aduce judeţului
Teleorman numeroase beneficii, inclusiv consolidarea poziţiei sale strategice şi o mai mare vizibilitate în afara
graniţelor.
În ceea ce priveşte colaborarea cu Bulgaria, au fost deja create premisele pentru dezvoltarea unor parteneriate de
durată, prin proiectele iniţiate la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi la nivel local sau de către
diverse asociaţii. Indiferent de natura lor, aceste iniţiative ar putea fi sprijinite în viitor, şi asociate cu noi
oportunităţi de colaborare. Similarităţile dintre judeţul Teleorman şi regiunea corespunzătoare din Bulgaria
facilitează cooperarea şi implicarea în proiecte comune. În plus, inaugurarea recentă a punctului de trecere a
frontierei cu bacul la Turnu Măgurele – Nicopole poate constitui o bază pentru crearea de căi alternative de
transport şi pentru creşterea gradului de tranzitare a judeţului Teleorman.
În mod concret, beneficiile pe care colaborarea transfrontalieră le-ar putea aduce pentru judeţul Teleorman
acoperă domenii variate şi ar include: intensificarea schimburilor comerciale şi sprijinirea mediului antreprenorial,
exploatarea potenţialului turistic şi piscicol pe ambele maluri ale Dunării, utilizarea resurselor regenerabile şi
protejarea mediului prin implementarea de proiecte comune, accesul la noi pieţe de desfacere pentru produsele
teleormănene, atragerea de competenţe de peste graniţă, transfer de know-how, dezvoltarea de proiecte
culturale internaţionale ş.a.
Colaborarea transfrontalieră constituie aşadar un instrument deosebit de util în atingerea a numeroase obiective
de dezvoltare socio-economică; exploatat corespunzător, acest potenţial se poate dovedi extrem de valoros pe
termen lung pentru judeţul Teleorman.
Obiectivul strategic orizontal 4 este implementat prin următoarele politici:
Politica 1: Creşterea accesibilității şi a schimbului de tehnologii şi know-how cu Bulgaria în domeniul industrial
Politica 2: Cooperare strategică transfrontalieră pentru creşterea competitivității în agricultură
Politica 3: Creşterea inițiativelor antreprenoriale prin parteneriate cu actori de peste graniță
Politica 4: Colaborare socio-culturală pentru un management eficient al resurselor umane şi pentru o mai bună
integrare socială
Politica 5: Valorificarea în comun a fluviului Dunărea şi schimbul de tehnologii în domeniul energiilor
regenerabile
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9.5 Obiectiv orizontal 5 Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin întărirea capacității
instituționale a administrației publice
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Implementarea Sstrategiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Teleorman cade în sarcina instituţiilor publice
judeţene şi locale, care au rolul de a monitoriza succesul acesteia şi a o adapta atunci când condiţiile socioeconomice o impun. Instituţiile administraţiei publice trebuie să gestioneze activ un demers care nu poate avea
succes fără implicarea activă a comunităţii, mediului de afaceri şi altor parteneri sociali. Legitimitatea sociopolitică asumată transparent presupune implicarea unei comunităţi active. Această abordare europeană se
bazează pe o abordare de politici publice locale, abordare modernă ce ia în considerare implicarea tuturor
actorilor cu interese, evaluarea impactului prezumtiv la nivel socio-economic şi de mediu/dezvoltare durabilă,
reducerea costurilor printr-o strategie de parteneriat şi asociere.
Pentru a-şi putea juca rolul de reglementator judeţean, local şi comunitar, administraţiile publice judeţene trebuie
să-si modernizeze atât aparatul propriu cât şi instrumentele de gestiune a bugetelor locale. Politica principală în
acest sens constă în modernizarea managementului prin intermediul metodelor noului management public,
pornind în principal de la achiziţia de mijloace IT de management şi comunicare şi până la realizarea unor sisteme
integrate de gestiune a operaţiunilor administrative.
O nevoie importantă a localităţilor judeţului Teleorman priveşte crearea de specializare pentru atragerea şi
implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare. Resursele ineficiente fac ca localităţile sărace să nu
poată dezvolta capacitatea de a absorbi fonduri europene sau alte tipuri de fonduri nerambursabile. De aceea,
implementarea de sisteme informatice şi participarea în parteneriate reprezintă soluţii viabile pentru creşterea
capacităţii administrative a acestor comunităţi.
Strategiile şi planurile de dezvoltare locală sunt elemente cheie de programare locală, permiţând planificarea
multianuală pe programe şi oferind o previzibilitate crescută a modului în care banii publici sunt utilizaţi.
Transparenţa bugetelor şi deciziilor administraţiei publice este condiţia de bază pentru o guvernare eficientă.
Folosind mijloacele legale, administraţia locală se va moderniza prin implementarea propice a legislaţiei
transparenţei şi crearea unui cadru favorabil privind participarea publică. astfel se pot identifica soluţiile
economice de creştere a bugetelor şi implicit a bunăstării comunităţilor. În acest sens, Reprezentanţii
administraţiei judeţene şi locale îşi doresc o comunicare mai eficientă cu mediul de afaceri, pe considerentul că
doar pe lângă soluţiile identificate, deciziile de politică publică vor putea fi bazate pe analize clare de
suportabilitate şi implicare a mediului economic.
Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman îşi propune ca politică cheie stimularea în continuare a
parteneriatelor şi asocierilor la nivel judeţean, local sau transfrontalier, parteneriate ce oferă un cadru mai
generos de dezvoltare, o scară mai importantă a investiţiilor precum şi o îmbunătăţire a capitalului social ca şi
condiţie de bază a unei implementări eficiente a priorităţilor strategice.
Obiectivul strategic orizontal 5 este implementat prin următoarele politici:
Politica 1. Creșterea eficacității și eficienței instituțiilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de
management
Politica 2. Competență şi eficiență pentru o administrație durabilă
Politica 3. Administrație bazată pe rezultate şi performanță prin planificare strategică
Politica 4. Comunitate activă prin instituții ale administrației publice transparente
Politica 5. Stimularea parteneriatului și asocierii transfrontaliere, regionale și județene
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10. Corelarea obiectivelor verticale cu obiectivele orizontale
Obiective orizontale

Obiective verticale

Dezvoltare industrială

Creșterea competitivității în
agricultură și
dezvoltare rurală
Asigurarea unei infrastructuri
adecvate
creşterii
competitivităţii în agricultură
şi dezvoltare rurală

Dezvoltare mediu
antreprenorial

Social

Energie regenerabilă

Dezvoltarea
infrastructurii
dedicate sprijinirii mediului
antreprenorial

Reducerea
disparităţilor
teritoriale prin îmbunătăţirea
infrastructurii sociale

Valorificarea
resurselor
energetice locale prin extinderea
şi modernizarea instalaţiilor şi
reţelelor energetice

Promovarea
dezvoltării
componentei
sociale
a
judeţului ţinând cont de
cerinţele de protejare a
mediului
Pregătirea de profesioniști
pentru
diminuarea
disparităţilor și promovarea
incluziunii sociale
Colaborare
socio-culturală
pentru
un
management
eficient al resurselor umane şi
pentru o mai bună integrare
socială
Eficientizarea livrării serviciilor
sociale pentru dinamizarea
comunităţilor

Exploatarea
responsabilă
a
resurselor
energetice
regenerabile pentru o dezvoltare
durabilă a judeţului

Infrastructură

Crearea infrastructurii necesare
dezvoltării industriale şi susţinerii
accesibilităţii inter-modale

Dezvoltare durabilă
și mediu

Minimizarea emisiilor poluante în
contextul dezvoltării industriale

Sprijinirea dezvoltării rurale
durabile, precum şi a
agriculturii ecologice

Responsabilizarea persoanelor
cu iniţiative antreprenoriale
pentru limitarea influenţelor
negative asupra mediului

Resurse umane

Recalificarea forţei de muncă în
sectorul industrial

Formarea resurselor umane
pentru
sectorul
agroalimentar

Dezvoltarea antreprenorială,
nevoie
continuă
pentru
îmbunătăţirea ocupării

Colaborare
transfrontalieră

Schimb de tehnologii şi know-how
cu Bulgaria în domeniul industrial

Cooperare
strategică
transfrontalieră
pentru
creşterea competitivităţii în
agricultură

Creşterea
iniţiativelor
antreprenoriale
prin
parteneriate cu actori de peste
graniţă

Capacitate
administrativă

Implicarea mediului de afaceri în
luarea deciziilor majore de politici
pentru dezvoltarea economică,
având
prioritate
domeniile
industrial şi agricol

Implicarea mediului de afaceri
în luarea deciziilor majore de
politici pentru dezvoltarea
economică, având prioritate
domeniile industrial şi agricol

Formarea antreprenorială a
funcţionarilor publici şi
membrilor comunităţii pentru
îmbunătăţirea abordării privind
parteneriatul pentru
dezvoltarea judeţeană
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Realizarea
de
programe
educaţionale
(licenţă/master)
pentru pregătirea specialiştilor în
domeniul energetic
Valorificarea în comun a fluviului
Dunărea
şi
schimbul
de
tehnologii în domeniul energiilor
regenerabile
Guvernare verde
la
nivel
judeţean prin stimularea utilizării
energiei regenerabile de către
instituţiile publice
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11. Plan de acțiuni

Politici și programe obiectiv vertical 1 Reactivarea bazei economiei locale prin dezvoltarea industriei
Obiectivul strategic vertical 1 este implementat prin următoarele politici și programe:
Politica 1. Susținerea actorilor industriali și întărirea parteneriatelor pentru dezvoltarea comunității
Politica 2. Reconversia industrială prin instrumente financiare eficace și strategii de investiții
Politica 1. Susținerea actorilor industriali și întărirea parteneriatelor pentru dezvoltarea comunității
Pentru a avea o strategie de dezvoltare locală cât mai eficace este necesar ca toţi actorii și organizaţiile
importante din comunitate să se implice. Cu atât mai mult într-o perioadă de criză economică actorii comunităţii
trebuie să înţeleagă necesitatea colaborării.
Administraţiile publice vor juca un rol vital în a asigura condiţii optime pentru desfășurarea activităţii marilor
actori industriali. Actorii mari industriali vor fi chemaţi la discuţii și parteneriatele vor fi întărite. Prin susţinerea
activităţii contribuabililor majori la economia judeţului, autorităţile locale îi vor putea angrena pe aceștia în
diverse proiecte cu impact asupra comunităţii.
Fiecare dintre parteneri, atât mediul privat cât și autorităţile publice au în vedere obiectivul general de a stimula
dezvoltarea economică și de a promova incluziunea socială, de a folosi resursele locale cât mai eficient. În acest
proces trebuie incluși o arie largă de actori interesaţi: autorităţi publice locale, Camera de Comerţ și Industrie,
marii angajatori locali și reprezentanţi sociali. Din aceste parteneriate vor reieși beneficii pentru comunităţile
locale care vor avea cadrul pentru a-și exprima și a găsi soluţii pentru nevoile lor. Mai mult, prin participarea în
aceste parteneriate li se va oferi oportunitatea autorităţilor locale, organizaţiilor non-profit și sindicatelor să
furnizeze servicii care sunt mai concret orientate către nevoile comunităţii. Această îmbunătăţire a acestei
colaborări între mediul de afaceri și autorităţile publice este extrem de utilă în această perioadă în care este
necesar ca piaţa forţei de muncă să fie stimulată, să fie încurajată dezvoltarea micilor întreprinderi și a
persoanelor fizice autorizate.
Politica 2. Reconversia industrială prin instrumente financiare eficace și strategii de investiții
O mare parte din moștenirea industrială a judeţului Teleorman este închisă în prezent sau funcţionează la
capacitate redusă. Plecând de la această realitate, în continuare bazele dezvoltării economice ale judeţului ar
trebui să fie puse atât pe promovarea tradiţiei industriale locale cât și a noilor cerinţe generate de piaţa muncii.
Pentru a putea dezvolta industria judeţeană, este foarte important să se continue investiţiile în infrastructura
suport de afaceri judeţeană pentru reactivarea acelor puncte industriale care au adus un nivel considerabil de
dezvoltare în trecut.
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Politici
Politica 1. Susţinerea actorilor industriali și
întărirea parteneriatelor pentru dezvoltarea
comunităţii

Politica 2. Reconversia industrială prin
instrumente financiare eficace și strategii de
investiţii

Programe
1.1 Proces de modernizare pentru creșterea producţiei
industriale
1.2 Asigurarea concordanţei între politicile administraţiei
locale și opţiunile de dezvoltare ale marilor contribuitori
industriali ai judeţului
1.3 Program de realizare și promovare de parcuri
industriale/facilităţi de susţinere a afacerilor la nivel regional
și local
2.1 Program de reabilitare a siturilor industriale neutilizate
sau utilizate parţial şi reintroducerea lor în circuitul economic,
prin valorificarea poziţiei lor şi a sistemului de utilităţi existent
2.2 Demersuri la nivel judeţean şi local pentru cartografierea
terenurilor şi resurselor de interes pentru investitori şi pentru
determinarea potenţialului de investiţii
2.3 Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor locale de a crea
pachete de stimulente pentru investitori şi de a realiza
parteneriate cu mediul de afaceri prin identificarea resurselor
economice la nivel local
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Politici și programe obiectiv vertical 2 Creșterea competitivității în agricultură și dezvoltarea mediului
rural

Obiectivul strategic vertical 2 este implementat prin următoarele politici și programe:
Politica 1. Creșterea productivității agricole prin valorificarea potențialului existent
Sectorul agricol al judeţului Teleorman va deveni un sector productiv, prin valorificarea resurselor agricole
existente şi prin modernizarea modului actual de practicare a agriculturii. Doar prin încurajarea asociativităţii şi
prin dezvoltarea în continuare a lanţului valoric producţie-procesare-comercializare se poate asigura o agricultură
productivă la nivelul judeţului.
De asemenea, promovarea produselor agricole tradiţionale va demonstra productivitatea sectorului agricol şi va
susţine dezvoltarea locală. Atragerea investitorilor pentru modernizarea exploataţiilor agricole, inclusiv prin
absorbţia fondurilor europene va conduce la eficientizarea producţiei agricole.
În tot acest proces, rolul autorităţilor publice locale este definitoriu, pentru stimularea asocierii fermierilor şi
înfiinţării grupurilor de producători, având responsabilitatea evidenţierii rezultatelor asigurării unor exploataţii
întinse, mecanizate corespunzător prin intermediul unor sisteme moderne de exploatare agricolă.
Dezvoltarea locală va fi asigurată prin trecerea de la o producţie primară agricolă la industria agro-alimentară,
care va constitui baza de creştere a economiei agricole a judeţului Teleorman. Şi la acest capitol, implicarea
administraţiei publice este necesară, pentru consilierea micilor fermieri în scopul înfiinţării microîntreprinderilor şi
IMM în domeniul industriei agro-alimentare, pentru promovarea produselor agricole tradiţionale. Această măsură
va avea efecte benefice asupra dezvoltării locurilor de muncă, valorificării producţiei agricole primare şi implicit,
asupra nivelului de trai în mediul rural.
Politica 2. Redefinirea județului Teleorman pentru a deveni un centru regional de competitivitate în sectorul
agro-industrial
Una dintre priorităţile de dezvoltare ale Judeţului Teleorman este redefinirea acestuia pentru a deveni un centru
regional de competitivitate în sectorul agro-industrial. În această calitate, judeţul Teleorman va avea capacitatea
de a forma corespunzător specialiştii din domeniul agriculturii şi industriei alimentare, va promova cercetarea în
domeniu, pentru creşterea competitivităţii sectorului agro-industrial şi, nu în ultimul rând, va dezvolta relaţii de
colaborare inter- şi intra-regionale, pentru facilitarea legăturii între producători şi procesatori şi pentru înfiinţarea
asociaţiilor şi cooperativelor agricole.
Experienţa dezvoltată în direcţia promovării relaţiilor de colaborare cu judeţul Giurgiu şi a colaborării
transfrontaliere cu Bulgaria a demonstrat eficienţa acestei măsuri, prin rezultatele optime înregistrate, respectiv
înfiinţarea unor asociaţii agricole, precum şi reuniunea procesatorilor agricoli.
Dezvoltarea judeţului Teleorman drept centru regional, în partea de sud a ţării, va atrage şi investiţii în sectorul
agro-industrial, care vor susţine dezvoltarea locală, atât de necesară pentru echilibrarea mediilor rural şi urban.
Politica 3. Promovarea dezvoltării rurale durabile
Dezvoltarea rurală durabilă are un rol esenţial în atingerea obiectivului strategic, întrucât este compusă din
elemente importante pentru dezvoltarea per ansamblu a judeţului Teleorman, ce vizează îmbunătăţirea mediului
şi a spaţiului rural, precum şi creşterea calităţii vieţii în mediul rural.
Dezvoltarea rurală durabilă funcţionează ca un sistem integrat, ce combină elemente, precum amenajarea
teritorială, îmbunătăţirea infrastructurii rurale, transportului şi echiparea teritoriului, dezvoltarea agriculturii şi
silviculturii, a agroturismului local şi conservarea mediului înconjurător cu elemente ce vizează creşterea
capacităţii administrative în mediul rural, accesul la educaţie şi formare profesională, crearea locurilor de muncă
şi îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare inter- şi intra-regională.
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Promovarea dezvoltării rurale durabile va fi realizată şi prin diversificarea bazei economice în mediul rural, prin
dezvoltarea microîntreprinderilor şi a artizanatului, pentru susţinerea economiei, valorilor şi tradiţiilor locale, prin
reducerea disparităţilor existente între mediul rural şi cel urban.
De asemenea, dezvoltare rurală durabilă înseamnă şi practicarea unui management durabil al fondului funciar şi
forestier, prin stimularea investiţiilor pentru îmbunătăţirea infrastructurii silvice şi agricole (crearea sau
modernizarea drumurilor de acces şi a drumurilor agricole de exploataţie, modernizarea sau retehnologizarea
sistemelor de irigaţii şi a altor lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum apărarea împotriva inundaţiilor etc.).
Un element important îl constituie şi practicarea agriculturii ecologice, care poate contribui la dezvoltarea unor
exploataţii agricole durabile şi îmbunătăţirea calităţii mediului. Totodată, şi practicarea agroturismului, în special
datorită accesului la fluviul Dunărea, un punct forte al judeţului, poate contribui la promovarea şi afirmarea
tradiţiilor şi valorilor locale.

Politici

Programe

Politica 1. Creșterea productivităţii 1.1 Stimularea asocierii fermierilor şi a grupurilor de producători prin
agricole
prin
valorificarea derularea unor campanii de informare şi susţinere a fermierilor
potenţialului existent
1.2 Dezvoltarea lanţului valoric producţie - procesare-comercializare,
pentru asigurarea unui sector economic competitiv
1.3 Promovarea produselor agricole tradiţionale, pentru susţinerea
dezvoltării locale
1.4 Atragerea investiţiilor pentru modernizarea exploataţiilor agricole,
inclusiv prin absorbţia fondurilor europene, pentru eficientizarea
producţiei agricole
Politica 2. Redefinirea judeţului 2.1 Stimularea formării profesionale, pentru asigurarea unei resurse
Teleorman într-un centru regional de umane calificate în domeniul agriculturii şi industriei alimentare
competitivitate în sectorul agro2.2 Dezvoltarea cercetării în sectorul agro-alimentar, pentru susţinerea
industrial
progresului sectorului agro-industrial
2.3 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare inter/intra-regionale, pentru
înfiinţarea asocierilor şi a unităţilor de procesare
Politica 3. Promovarea dezvoltării 3.1 Diversificarea bazei economice în mediul rural, prin dezvoltarea
rurale durabile
microîntreprinderilor şi a artizanatului, pentru susţinerea economiei,
valorilor şi tradiţiilor locale
3.2 Modernizarea satelor şi creşterea calităţii vieţii în spaţiul rural,
pentru reducerea disparităţilor socio-economice existente între mediul
urban şi cel rural
3.3 Managementul durabil al fondului funciar şi forestier, prin
stimularea investiţiilor pentru îmbunătăţirea infrastructurii agricole şi
silvice
3.4 Educarea spiritului antreprenorial, prin descrierea oportunităţilor de
finanţare pentru susţinerea tinerilor fermieri
3.5 Încurajarea practicării unei agriculturi ecologice, pentru utilizarea
durabilă a terenurilor şi îmbunătăţirea calităţii mediului
3.6 Promovarea agroturismului judeţului Teleorman, pentru susţinerea
dezvoltării locale
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Politici și programe obiectiv vertical 3 Dezvoltarea mediului antreprenorial

Obiectivul strategic vertical 3 este implementat prin următoarele politici și programe:
Politica 1. Dezvoltarea de servicii de vârf conexe activităților industriale
Analiza nivelului de dezvoltare socio-economic actual a judeţului Teleorman a reflectat o implicare mare a
populaţiei judeţului în practicarea agriculturii, existenţa celui mai mare număr al firmelor în activităţi cu valoarea
adăugată mică în comerţ și un număr redus de servicii care să susţină diversificarea bazei economice. Plecând de
la toate acestea, este necesară o trecere la activităţi cu valoare adăugată mare şi la dezvoltarea sectoarelor
intensive în „cunoaştere”: serviciile suport pentru afaceri (management, consultanţă, telecomunicaţii), serviciile
de transport şi logistică (depozitare, transport şi distribuţie), design, arhitectură care să susţină sectorul
construcţii, care deși au înregistrat o scădere în 2009, reprezintă încă un sector important în economia judeţului.
Totodată serviciile IT se pot dezvolta rapid prin accesibilitate și costul redus pentru conectare, sector vital pentru
dezvoltarea serviciilor în general.
O filieră pe care se pot dezvolta tehnologii avansate este zona parcurilor industriale, care sunt legate de
activitatea sectoarelor industriale active în economia judeţului.

Politica 2. Asistență pentru crearea de inițiative antreprenoriale individuale și întreprinderi mici și mijlocii
Atât autorităţile publice locale cât și marii contribuitori industriali la cifra de afaceri a judeţului pot constitui
motorul pentru crearea unei baze antreprenoriale în judeţul Teleorman.
Autorităţile publice pot face accesibile permanent măsurile de stimulare a micilor întreprinzători, de la crearea
unui birou de informare asupra etapelor majore din desfășurarea unei afaceri până la a aduce mediul de afaceri la
forumuri de discuţii și de parteneriat.
O altă filieră importantă care poate susţine micii întreprinzători și în aspectul dificil al obţinerii finanţării pentru
demararea afacerii este dezvoltarea conceptului de ,,business angels”. Rolul acestor companii este să ofere suport
financiar proiectelor mici de afaceri care nu pot accesa ușor un alt tip de finanţare (credite bancare, investitori
instituţionali, etc.). În general, antreprenorii care apelează la grupurile de investitori de tip ,,business angels” au
necesităţi mici de capital (cum sunt serviciile) sau afaceri în domenii legate de IT, comunicaţii, etc.

Politica 3. Promovarea culturii antreprenoriale și sprijinirea micilor antreprenori
Implicarea activă a tuturor actorilor locali este deosebit de importantă pentru realizarea acestui obiectiv.
Intervenţia publică trebuie să fie deschisă, foarte vizibilă şi direcţionată simultan către toate grupurile ţintă,
pentru a putea declanşa iniţiativa comunităţii şi pentru a crea o masă critică de actori locali activi.
Având în vedere ponderea însemnată a comunităţilor rurale şi a agriculturii, este nevoie de o abordare pe două
paliere: pe de o parte, trebuie creată o cultură antreprenorială acolo unde nu există, respectiv în comunităţile
rurale şi în rândul populaţiei inactive sau ocupate în agricultura de subzistenţă: asta înseamnă dezvoltarea de
programe de sprijinire a înfiinţării de afaceri de mici dimensiuni, de familie, care să utilizeze resursele din imediata
proximitate şi să activeze pe plan local, de exemplu în activităţi legate de agricultură şi alimentaţie, activităţi
tradiţionale etc. Pe de altă parte, trebuie sprijinită activitatea antreprenorială, acolo unde aceasta este deja
prezentă, cu precădere în zonele urbane.
IMM-urile şi micro-întreprinderile – cele mai numeroase dar şi cele mai vulnerabile la şocurile pieţei – trebuie
sprijinite în mod special, deoarece ele reprezintă „motorul” economiei locale. Aşadar, intervenţia publică trebuie
să aibă atât o componentă teritorială (rural-urban) cât şi o componentă direcţionată către tipologia potenţialilor
antreprenori.
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Cultura antreprenorială se dezvoltă în primul rând prin educaţie: în şcoală sau în afara acesteia, prin formare. De
aceea, în cadrul tuturor programelor dezvoltate, componenta de instruire/formare este esenţială, alături de
consiliere şi sprijin financiar direct.

Politici

Programe
1.1 Program de încurajare a dezvoltării serviciilor IT și
Politica 1. Dezvoltarea de servicii de vârf conexe
sprijinirea dezvoltării IMM-urilor
activităţilor industriale
1.2 Creșterea calităţii asistenţei oferite întreprinderilor în
ceea ce priveşte metodele şi procesele de producţie.
1.3 Susţinerea inovaţiilor şi tehnologiilor avansate în
activitatea micilor întreprinderi, marketing, management de
proiect sau e-business.
2.1 Susţinerea micilor întreprinzători (persoanelor fizice
Politica 2. Asistenţă pentru crearea de iniţiative
individuale, a asociaţiilor de familie, etc.)
antreprenoriale individuale și întreprinderi mici
și mijlocii
2.2 Suport pentru reducerea costurilor de înfiinţare şi de
operare a afacerilor
2.3 Facilitarea cooperării şi parteneriatului între firme
Politica 3. Promovarea culturii antreprenoriale și 3.1 Crearea unui nucleu de formare antreprenorială, sub
sprijinirea micilor antreprenori
forma unui „birou de consiliere şi formare în afaceri”
3.2 Promovarea unei atitudini antreprenoriale și creșterea
gradului de conștientizare a publicului asupra oportunităţilor
antreprenoriale prin implicarea actorilor locali cheie
3.3 Formarea timpurie,
antreprenoriale ale tinerilor
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Politici și programe obiectiv vertical 4 Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de incluziune
socială

Obiectivul vertical 4 este implementat prin următoarele politici:
Politica 1. Modernizarea serviciilor județene și locale de asistență socială şi protecția copilului prin scăderea
costurilor şi creşterea impactului socio-economic
Cheltuielile sociale au, în prezent, o pondere majoră în bugetele locale sau judeţene. Judeţul Teleorman nu face
excepţie în această privinţă, iar cheltuielile cu asistenţa socială şi prestaţiile sociale reprezintă aproximativ 40%
din totalul bugetului judeţean. Reformarea instituţiilor furnizoare de servicii sociale reprezintă o prioritate a
autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale pentru eficientizarea cheltuielilor publice şi echilibrarea
bugetelor locale. Descentralizarea serviciilor de asistenţă socială este un proces ireversibil în judeţul Teleorman, în
ultimii ani apărând o serie de furnizori de servicii sociale. Resursele insuficiente fac ca aceşti furnizori să nu aibă
capacitatea administrativă necesară pentru a gestiona problematica socială, pornind de la implementarea
conceptului de incluziune activă şi până la derularea atribuţiilor tradiţionale de asistenţă socială. Parteneriatul
public privat şi contractarea unei părţi a serviciilor sociale către prestatori privaţi sau organizaţii ale societăţii
civile constituie o condiţie pentru crearea unei oferte competitive de servicii sociale.
Politica 2. Ameliorarea calității serviciilor sociale existente
La nivelul Uniunii Europene, în special în perioada actuală de criză care a generat o înrăutăţire a indicatorilor
sociali, sunt promovate politici active de recuperare a celor care au beneficiat de asistenţă socială. Principalele
metode de îmbunătăţire a calităţii vieţii acestor persoane se bazează pe instruirea personalului calificat şi
reintegrarea persoanelor în plasament familial cu scopul de a reda comunităţii persoanele cu probleme. Judeţul
Teleorman va pune accent în demersul de a dezvolta serviciile sociale existente pe metodele moderne de
integrare în societate a persoanelor dezavantajate, pornind de la promovarea mai activă a metodelor de
plasament familial în detrimentul instituţionalizării în centrele specializate rezidenţiale, crearea unui corp
profesionist de asistenţi maternali şi îngrijitori şi a unei platforme specifice de consiliere pentru cei interesaţi să
devină parte a sistemului de prestaţii sociale.
Politica 3. Reducerea disparităților urban-rural prin îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și
mentoratului la nivel de școală
La nivelul judeţului Teleorman este evidentă preeminenţa mediului rural şi un clivaj tot mai accentuat între
mediile de rezidenţă. Oportunităţile pentru copiii din mediul rural sunt sensibil mai scăzute decât oportunităţile
copiilor rezidenţi ai mediului urban. Aceste diferenţe sunt generate de factori cronici precum resursele precare la
nivel rural, calitatea redusă a infrastructurii rurale ce împiedică accesul cadrelor didactice specializate, nivelul
şomajului şi lipsa stimulentelor culturale și a oportunităţilor de învăţare. Pentru reducerea disparităţilor şi crearea
de oportunităţi egale pentru mediul rural, judeţul Teleorman va dezvolta acele programe şi proiecte care să
faciliteze accesul mai bun la educaţie pentru copiii şi familiile din mediul rural. Pentru a atinge acest obiectiv, va fi
încurajată crearea de parteneriate la nivel rural şi comunitar pentru pregătirea de proiecte de infrastructură
educaţională modernă, care va aduce cu sine oportunităţi sporite. Componenta socială a politicii presupune
crearea de facilităţi de cazare de tip after-school, pentru a permite părinţilor să genereze venituri suplimentare şi
pentru a integra copiii unor comunităţi educaţionale. Din cauza calităţii slabe a fondului de carte la nivel rural,
cele două ţinte propuse anterior vor fi completate prin modernizarea bibliotecilor publice atât pentru creşterea
calităţii informaţiei bibliografice necesară elevilor cât şi pentru o educare continuă a membrilor maturi ai
comunităţilor.
Politica 4. Acces îmbunătățit la servicii medicale de calitate cu ajutorul unei infrastructuri modernizate de
sănătate
Începând cu 2010, toate unităţile medicale vor fi descentralizate, în consecinţă managementul lor va fi realizat de
către ordonatorul principal de credite, Consiliul Local/Consiliul Judeţean. Acest pas va genera o serie de probleme,
214

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
pornind de la deficienţe în privinţa managementului şi până la lipsuri financiare cronice ce vor impieta asupra
calităţii actului medical. Accesarea fondurilor structurale pentru modernizarea unităţilor medicale devine în
aceste condiţii o necesitate imediată pentru a putea crea spaţii sanitare moderne şi pentru a achiziţiona aparatură
medicală indispensabilă oferirii unor servicii medicale de calitate. Politica de investiţii în instituţiile medicale va fi
însoţită de o abordare inovativă din partea autorităţilor administraţiei publice, abordare care va include metode
de tipul identificării de resurse financiare nerambursabile, realizarea unor parteneriate public privat pentru un
management modern al acestor unităţi, externalizarea managementului, formarea continuă a managerilor de
spitale. Toate aceste elemente vor fi avute în vedere pentru atingerea obiectivului politicii ce constă în
modernizarea unităţilor medicale necesare creşterii calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Teleorman.
Politica 5. Reducerea gradului de sărăcie pentru diminuarea efectelor migrației
Migraţia a afectat judeţul Teleorman în ultimii ani, iar reversibilitatea acesteia presupune riscuri majore cu privire
la modul în care cetăţenii întorşi în ţară se vor adapta condiţiilor socio-economice. Politica are două valenţe
importante, pe de-o parte priveşte atenuarea impactului socio-economic şi psihologic negativ generat de migraţia
membrilor maturi ai familiilor asupra copiilor, iar pe de altă parte urmăreşte educarea antreprenorială a celor
care se întorc în judeţul Teleorman, pentru a genera o creştere a veniturilor acestora şi o diminuare a riscurilor de
migraţie continuă. În această privinţă, rolul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) este
extrem de important, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi autorităţile locale. În mod specific, va fi
pus accent pe acordarea de asistenţă psihologică copiilor rămași în ţară, cu ajutorul psihologilor Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman şi a celorlalţi furnizori de servicii sociale la nivel
public sau privat.

Politici

Programe

Politica 1. Modernizarea serviciilor judeţene și 1.1 Îmbunătăţirea procesului de furnizare a serviciilor sociale
locale de asistenţă socială şi protecţia copilului la nivel judeţean prin elaborarea de planuri şi evaluări ale
prin scăderea costurilor şi creşterea impactului nevoilor
socio-economic
1.2 Creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate prin
intermediul parteneriatului public privat
1.3 Creşterea eficienţei livrării serviciilor sociale prin
contractarea serviciilor publice
1.4 Descentralizarea serviciilor de asistenţă socială la nivel
local şi comunitar prin acreditarea de noi furnizori publici şi
privaţi de servicii sociale
Politica 2. Ameliorarea calităţii serviciilor sociale 2.1 Dezvoltarea programelor de formare de asistenţi
existente
maternali şi îngrijitori la domiciliu
2.2 Monitorizarea permanentă, cadrată a plasamentului
familial în familii de primire de către echipe pluridisciplinare
2.3 Dezvoltarea plasamentului familial pentru diferitele
categorii de copii, tineri, vârstnici, persoane cu handicap
2.4 Crearea de servicii de consiliere specializată
Politica 3. Reducerea disparităţilor urban-rural 3.1 Stimularea parteneriatului comunitar pentru promovarea
prin
îmbunătăţirea
calităţii
serviciilor proiectelor de modernizare a infrastructurii și serviciilor
educaţionale și mentoratului la nivel de școală
educaţionale rurale şi urbane
3.2 Programe de învăţare şi mentorat de tip after-school la
nivel rural şi urban
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3.3 Modernizarea bibliotecilor publice şi creşterea rolului de
formare şi informare prin crearea centrelor de informare
pentru cetăţeni
Politica 4. Acces îmbunătăţit la servicii medicale 4.1. Modernizarea și crearea ambulatoriilor şi spitalelor
de calitate cu ajutorul unei infrastructuri judeţene, municipale şi la nivel rural
modernizate de sănătate
4.2. Crearea de stimulente pentru investiţii private în
domeniul medical la nivel rural
4.3. Continuarea descentralizării unităţilor medicale şi
identificarea soluţiilor de finanţare necesare
4.4. Informatizarea serviciilor de sănătate publică judeţeană
pentru un control mai riguros al cheltuielilor
Politica 5. Reducerea gradului de sărăcie pentru 5.1 Reconversie profesională a şomerilor şi stimularea
diminuarea efectelor migraţiei
implicării acestora în furnizarea serviciilor publice
comunitare
5.2. Educaţie antreprenorială la nivel de şcoală pentru
maximizarea impactului migraţiei
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Politici și programe obiectiv vertical 5 Valorificarea resurselor energetice regenerabile

Obiectivul strategic vertical 5 este implementat prin următoarele politici:
Politica 1. Valorificarea resurselor energetice regenerabile
Valorificarea resurselor energetice poate fi amplificată şi accelerată prin intervenţia autorităţilor publice pentru o
mai bună cunoaştere şi conştientizare a potenţialului regenerabil. Odată ce acest potenţial va fi evaluat cu
precizie, se va putea elabora un plan integrat la nivel judeţean pentru o exploatare optimă a acestuia, pentru ca
ulterior utilizarea energiilor regenerabile să devină cât mai răspândită, pornind de la administraţia publică şi
ajungând la cetăţeni. În acelaşi timp, proiectele educaţionale pe această temă au scopul formării unei baze
informaţionale solide pentru toate persoanele interesate. În contextul actual, valorificarea resurselor energetice
regenerabile poate aduce numeroase beneficii, de la reducerea substanţială a costurilor utilităţilor de bază pentru
cetăţeni până la reducerea poluării şi protejarea mediului înconjurător.
Politica 2. Stimularea preocupărilor şi investițiilor în domeniul producției şi utilizării de energie din surse
regenerabile
Ca orice activitate aflată în stadiu incipient, utilizarea energiei regenerabile la o scară cât mai largă necesită
crearea unei infrastructuri de sprijin. Această politică îşi propune în principal stimularea fiscală pentru pregătirea
proiectelor privind generarea de energie din surse regenerabile. Crearea acestor instrumente financiare trebuie
să fie urmată ulterior de o serie de campanii de informare asupra existenţei şi accesibilităţii lor, pentru susţinerea
unui număr cât mai mare de instituţii, companii şi persoane interesate. Se urmăreşte, de asemenea, stimularea
cetăţenilor de a achiziţiona echipamente de producere a energiilor regenerabile şi subvenţionarea energiei
produse pe baza resurselor regenerabile.

Politici
Politica 1.
regenerabile

Programe
Valorificarea

resurselor

energetice 1.1 Evaluarea şi conştientizarea potenţialului disponibil la
nivel judeţean în ceea ce priveşte resursele energetice
regenerabile
1.2 Exploatarea resurselor energetice regenerabile
1.3 Programe educaţionale privind posibilitatea utilizării
resurselor energetice regenerabile şi beneficiile aferente

Politica 2. Stimularea preocupărilor şi investiţiilor în 2.1 Facilitarea accesării instrumentelor financiare
domeniul producţiei şi utilizării de energie din surse disponibile pentru sprijinirea producţiei şi utilizării
regenerabile
energiei din surse regenerabile
2.2. Popularizarea instrumentelor financiare create şi
stimularea accesării lor la scară largă
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Politici și programe obiectiv orizontal 1 Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare echilibrată
Obiectivul orizontal 1 este implementat prin următoarele politici și programe:
Politica 1 Crearea infrastructurii necesare dezvoltării socio-economice şi susținerii accesibilității intermodale
Atât investiţiile realizate în infrastructura de transport şi de tranzit a mărfurilor, împreună cu crearea noului punct
de frontieră de la Turnu Măgurele, cât şi viitoarele proiecte de modernizare a infrastructurii de transport deţin un
loc central în completarea și funcţionalizarea sistemului intermodal la nivelul judeţului Teleorman.
Crearea unei infrastructuri logistice solide va avea un impact major asupra dezvoltării capitalului uman. Prin
conjuncţia principalelor tipuri de transport, vor fi realizate ţintele de creare a unui mediu atractiv pentru
dezvoltarea antreprenorială în transport și servicii conexe, dezvoltarea comerţului și investiţii imobiliare. Drept
finalitate, prin intermediul dezvoltării industriale şi a mediului antreprenorial se va înregistra o creștere a locurilor
de muncă pentru populaţia judeţului Teleorman.
Politica 2 Asigurarea unei infrastructuri adecvate creşterii competitivității în agricultură şi dezvoltare rurală
Capacitatea productivă a judeţului, profilul său agro-industrial specific, dar şi poziţia sa nodală în cadrul regiunii
Sud – Muntenia, îl recomandă drept un potenţial centru regional de distribuţie, producţie şi procesare.
Prin creşterea accesibilităţii exploataţiilor agricole se pot reduce considerabil costurile transportului produselor
agricole, iar modernizarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare va eficientiza de asemenea procesul productiv. În
condiţiile în care prezintă o concentrare naturală de producători, procesatori şi furnizori de servicii agricole şi
conexe, va fi oportună dezvoltarea unui parc agro-industrial care să articuleze lanţurile valorice, care să sporească
relevanţa reţelei regionale de distribuţie şi să mărească accesibilitatea firmelor si fermelor la tehnologie şi
rezultate ale cercetării.
Politica 3 Dezvoltarea infrastructurii dedicate sprijinirii mediului antreprenorial
În prezent, infrastructura de sprijinire a afacerilor din judeţul Teleorman este insuficient dezvoltată, dispusă inegal
în teritoriu, slab legată de căile principale de comunicaţii, prezentând lipsuri în ceea ce priveşte serviciile conexe.
Viitoarea extindere a acestui tip de infrastructură va trebui să se bazeze pe complementaritatea cu infrastructura
de bază şi va trebui să reflecte profilul economic al zonei de impact. Accesibilitatea fizică a acestor structuri,
vizibilitatea lor în mediul investiţional şi prezenţa mediului de cercetare în cadrul lor trebuie asigurate pentru a le
spori impactul.
Politica 4 Reducerea disparităților teritoriale prin îmbunătățirea infrastructurii sociale
Disparităţile rural – urban reprezintă o problemă în cazul în judeţul Teleorman din cauza caracterului
preponderent agrar al economiei judeţene. Această diferenţă nu se va putea reduce în viitor fără investiţii în
capitalul uman.
Convergenţa dezvoltării zonelor rurale cu urbanul se poate realiza şi prin îmbunătăţirea infrastructurii de
transport între zonele urbane şi rurale. Pentru locuitorii din mediul rural, un transport adecvat va fi sinonim cu o
mai mare mobilitate a forţei de muncă, cu un acces sporit la servicii medicale şi de educaţie, cu o penetrare
logistică mai atractivă pentru mediul de afaceri. Scopul final al politicii va fi reducerea dezechilibrelor de
dezvoltare interjudeţene.
Infrastructura educaţională a judeţului Teleorman se află într-o stare precară atât în ceea ce privește
infrastructura primară educaţională - școli, săli de sport, așezăminte culturale - cât și alte structuri educaţionale centre de formare, cluburi sportive. Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman pleacă de la premisa
că, în lipsa unităţilor educaţionale moderne care să ofere aceste servicii la nivel local, tinerii din judeţ nu pot avea
şanse egale cu ale altor tineri din judeţele vecine sau la nivelul întregii regiuni.
Politica 5 Valorificarea resurselor energetice locale
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Principalele provocări pentru judeţul Teleorman din domeniul energetic, în următorul deceniu, vor fi legate de
producţie şi distribuţie. Scopul final al politicii va fi valorificarea potenţialului energetic regenerabil al judeţului.
Distribuţia energiei electrice va trebui eficientizată în acord cu principiile sustenabilităţii şi durabilităţii dezvoltării.

Politici

Programe

Politica 1 Crearea infrastructurii necesare 1.1 Extinderea infrastructurii de transport naval pe Dunăre
dezvoltării socio-economice şi susţinerii
1.2 Modernizarea infrastructurii de transport și de
accesibilităţii intermodale
management a apelor locale
1.3 Corelarea centrelor modale judeţene
1.4 Crearea și reabilitarea infrastructurii tehnice
Politica 2 Asigurarea unei infrastructuri 2.1 Crearea de facilităţi de depozitare şi desfacere a
adecvate creşterii competitivităţii în agricultură produselor agricole
şi dezvoltare rurală
2.2 Modernizarea sistemului de irigaţii
2.3 Îmbunătăţirea gradului de accesibilitate la terenurile
agricole
Politica 3 Dezvoltarea infrastructurii dedicate 3.1 Dezvoltarea infrastructurii TIC (tehnologia informaţiei şi
sprijinirii mediului antreprenorial
comunicaţiei)
3.2 Crearea de incubatoare de afaceri pentru susţinerea
activităţilor economice
3.3 Dezvoltarea de structuri de sprijin pentru mediul
antreprenorial (platforme pentru microîntreprinderi)
4.1 Modernizarea infrastructurii educaţionale şi sociale pentru
asigurarea serviciilor de educaţie şi sănătate

Politica 4 Reducerea disparităţilor teritoriale
4.2 Îmbunătăţirea accesului şi a mobilităţii forţei de muncă
prin îmbunătăţirea infrastructurii sociale
prin reabilitarea infrastructurii de transport, spre zonele rurale
şi în interiorul acestora

Politica 5 Valorificarea resurselor energetice 5.1 Realizarea infrastructurii suport pentru valorificarea
locale prin extinderea şi modernizarea reţelelor resurselor energetice regenerabile – producerea energiei
energetice
electrice / termice din surse regenerabile
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Politici și programe obiectiv orizontal 2 Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea
capitalului uman pentru consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere

Obiectivul orizontal 2 este implementat prin următoarele politici și programe:
Politica 2.1. Promovarea egalității de şanse
Egalitatea de șanse este un drept fundamental, o valoare comună a UE, şi o condiţie necesară pentru realizarea
obiectivelor UE de creştere economică, ocuparea forţei de muncă şi a coeziunii sociale. Cu toate că inegalităţi încă
există, în prezent UE a făcut progrese semnificative în implementarea principiului egalităţii între femei şi barbate,
elemente care sunt adoptate și integrate treptat și de către România, la nivel de administraţie centrală și locală.
Aceste aspecte vizează teme precum accesul la ocuparea forţei de muncă, egalitatea salarială, protecţia
maternităţii, etc.
„Egalitate” în viaţa socială a judeţului Teleorman presupune că atât femeile, cât şi bărbaţii au aceleaşi drepturi,
responsabilităţi şi şanse. Crearea unei societăţi egale din punctul de vedere al genului nu va fi atinsă decât dacă
femeile şi bărbaţii vor conlucra pentru a transforma realităţile și cutumele care guvernează societatea actuală.
În plus, faţă de dispoziţiile legale referitoare la egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, în implementarea
Strategiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Teleorman se va avea în vedere implementarea legislaţiei UE antidiscriminare, care încearcă să asigure unui nivel minim de protecţie şi un tratament egal pentru toată populaţia
din Europa. Aceste prevederi sunt proiectate pentru a asigura un tratament egal, indiferent de: rasă sau origine
etnică, religie si credinţă , dizabilităţi, orientare sexuală , vârstă .
Politica 2.2. Formare profesională inițială și recalificare pentru pregătirea profesională a capitalului uman prin
reducerea accesului inegal la resursa de muncă a mediului rural
Dezindustrializarea judeţului Teleorman a afectat într-un mod dramatic, în ultimii ani, nivelul de trai al angajaţilor
din acest sector. Şomajul în creştere din acest sector a determinat o migraţie a acestor persoane către sectorul
agricol, generând şi un tranzit dinspre mediul urban către mediul rural. Pentru a oferi acestor persoane cât şi
judeţului Teleorman un avantaj competitiv la nivelul regiunii Sud Muntenia, Strategia îşi propune să încurajeze
prin programele şi proiectele propuse, un demers consistent şi coerent privind formarea profesională a
lucrătorilor din domeniul agro-alimentar. De asemenea, pentru sectorul industrial, accentul va fi mutat pe acele
domenii ale industriei care pot genera competitivitate. Aceste lucruri presupun creşterea calităţii programelor de
formare profesională prin stimularea unor parteneriate public privat între AJOFM sau autorităţi locale şi furnizori
privaţi de formare profesională generală şi specifică, crearea unei pieţe concurenţiale de formare profesională
care să genereze rezultate pozitive la nivelul beneficiarului final, precum şi realizarea anumitor investiţii publice în
facilităţi logistice pentru pregătirea profesională a şomerilor. Politica va fi însoţită de un marketing eficient al
oportunităţilor de angajare şi de o promovare a acestor oportunităţi la nivel judeţean pentru a putea crea o
sinergie între educaţia universitară/vocaţională/liceală – formarea profesională acreditară şi piaţa muncii.

Politica 2.3. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare și crearea unui cadru concurențial pentru serviciile de
formare profesională
Prin intermediul Fondului Social European, Uniunea Europeană pune la dispoziţia României resurse financiare
semnificative pentru modernizarea serviciilor publice de ocupare, astfel încât statele membre să-şi poată crea
avantaje competitive pe piaţa unică europeană din punct de vedere al resurselor umane calificate. Cu toate
acestea, în lipsa unor furnizori privaţi competenţi de formare profesională, serviciile publice nu vor fi în măsură să
creeze profesionişti pe piaţa muncii. Ţinta judeţeană urmăreşte crearea unei pieţe de formare profesională,
bazată pe de o parte pe furnizorul public de formare profesională – AJOFM, care, la rândul său, în colaborare cu
servicii private de formare va reuşi să creeze profesioniştii necesari pieţei muncii. Scopul politicii este crearea de
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actori de formare pregătiţi să facă faţă exigenţelor pieţei, modernizarea AJOFM cu ajutorul banilor europeni şi
colaborarea cu furnizorii privaţi şi mediul universitar pentru oferirea unei game de servicii de formare cât mai
variate.

Politica 2.4. Adaptarea ofertei învățământului universitar și mediului de cercetare la realitățile și nevoile pieței
muncii
Oferta educaţională universitară redusă din judeţul Teleorman reprezintă o deficienţă care trebuie rezolvată prin
identificarea unor specializări cheie care pot fi oferite, specializări identificate în funcţie de nevoile angajatorilor
din judeţul Teleorman. În acest sens, Strategia de Dezvoltare Durabilă îşi propune să adapteze specializările
universitare la cererea pieţei muncii la nivel judeţean şi regional. Astfel,mediul universitar în colaborare cu mediul
privat şi autorităţile publice va căuta posibilităţi de cooperare în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă
pentru a reduce fenomenul de migraţie a specialiştilor şi pentru a identifica posibilităţi de angajare a acestora pe
piaţa judeţeană. Colaborarea dintre angajatori şi universităţi va conduce la o identificare mai corectă a
necesarului de specialişti, iar promovarea unor stimulente de tipul internship-urilor sau burselor de cercetare va
contribui la definirea avantajelor comparative judeţene în domeniul universitar.
Politica 2.5. Formarea specializată pentru implementarea priorităților strategice
Instruirea specialiştilor pentru implementarea priorităţilor strategiei judeţene reprezintă un element cheie pentru
obţinerea unor rezultate durabile. În acest sens, accentul va fi pus pe formarea specializată a specialiştilor în
domeniul energetic, realizarea de programe de formare în domeniul industrial şi agro-alimentar, precum şi o
colaborare mai bună între mediul de cercetare şi mediul de afaceri pentru realizarea unor programe comune de
cercetare şi de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării.

Politici
Politica 1. Promovarea egalităţii de şanse

Programe
1.1 Îmbunătăţirea situaţiei femeilor pe piaţa muncii, acces,
salarizare şi tratament
1.2 Promovarea egalităţii de şanse pentru grupurile
vulnerabile
1.3 Participarea egală la luarea deciziei în viaţa socială

Politica 2. Formare profesională iniţială şi 2.1 Recalificarea forţei de muncă in sectorul industrial
recalificare pentru pregătirea profesională a
2.2 Formarea resurselor umane pentru sectorul agrocapitalului uman prin reducerea accesului inegal
alimentar
la resursa de muncă a mediului rural
2.3 Marketing eficient al oportunităţilor de ocupare în muncă
2.4 Realizarea de facilităţi de instruire pentru derularea
programelor de formare profesională generală şi specializată
2.5 Parteneriat public privat judeţean pentru îmbunătăţirea
ocupării în muncă
Politica 3. Modernizarea Serviciului Public de 3.1 Creşterea calităţii serviciilor publice de asistenţă privind
Ocupare şi crearea unui cadru concurenţial ocuparea forţei de muncă
pentru serviciile de formare profesională
3.2 Crearea unei reţele de profesionişti în formare
profesională pentru creşterea calităţii formării specializate
3.3 Planificarea strategică judeţeană pentru ocuparea forţei
de muncă
Politica 4. Adaptarea ofertei învăţământului 4.1 Creșterea accesului la serviciile educaţionale
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universitar și mediului de cercetare la realităţile
4.2 Stoparea fenomenului de tip brain-drain
și nevoile pieţei muncii
identificarea de stimulente la nivel judeţean
4.3 Pregătirea de profesionişti pentru
disparităţilor şi promovarea incluziunii sociale

prin

diminuarea

4.4 Dezvoltarea antreprenorială, nevoie continuă pentru
îmbunătăţirea ocupării
Politica 5. Formarea specializată
implementarea priorităţilor strategice

pentru 5.1 Realizarea de programe educaţionale (licenţă/master)
pentru pregătirea specialiştilor în domeniul energetic
5.2 Dezvoltarea programelor de cercetare în colaborare cu
mediul de afaceri pentru pregătirea specialiştilor în industrie
şi domeniul agro-alimentar
5.3 Realizarea de laboratoare/facilităţi de cercetare în
parteneriat între mediul de afaceri şi mediul privat
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Politici și programe obiectiv orizontal 3 Protejarea mediului și dezvoltare durabilă

Obiectivul orizontal 3 este implementat prin următoarele politici și programe:
Politica 1 Minimizarea emisiilor poluante şi altor efecte negative asupra mediului în contextul dezvoltării
industriale
În contextul reluării şi sprijinirii creşterii economice, “reactivarea bazei economiei locale prin dezvoltarea
industriei” a fost identificat drept unul obiectivele strategice pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Teleorman.
Astfel, tradiţia industrială trebuie utilizată într-un mod care să susţină judeţul în încercarea de adaptare la noile
condiţii de dezvoltare la nivel global. Marii actori industriali ce angrenează o proporţie considerabilă a resurselor
din Teleorman trebuie să se orienteze către o utilizare eficientă a acestora, să ţintească către crearea unei
economii bazate pe cunoaştere şi exploatarea unor tehnologii alternative, încercând să limiteze efectele negative
ale activităţii industriale asupra mediului. În acelaşi timp, orice iniţiativă industrială trebuie să aibă în vedere
minimizarea cantităţii de deşeuri produse şi depozitate necontrolat şi utilizarea pe scară largă a tehnologiilor
moderne.
Politica 2 Sprijinirea dezvoltării rurale durabile, precum şi a agriculturii ecologice
Potenţialul agricol al judeţului susţine creşterea competitivităţii agriculturii şi dezvoltarea spaţiului rural, însă
aceste obiective trebuie să se realizeze în conformitate cu cerinţele de mediu şi dezvoltare durabilă. Aşadar, se
vizează utilizarea sustenabilă a terenurilor agricole şi reintroducerea în circuitul productiv a celor degradate,
precum şi promovarea agriculturii ecologice. Prin urmare, sprijinirea dezvoltării rurale durabile şi a agriculturii
ecologice se va realiza atât prin proiecte efective de împădurire, cât şi prin campanii de informare si
conştientizare a producătorilor, precum şi a consumatorilor cu privire la beneficiile practicării agriculturii
ecologice. Totodată, este important ca la nivelul judeţului să crească nivelul de conştientizare a faptului că
practicarea agriculturii este o sursă de creştere şi dezvoltare şi nu doar o activitate de subzistenţă.
Politica 3 Informarea cetățenilor și responsabilizarea persoanelor cu inițiativă antreprenorială pentru limitarea
influențelor negative asupra mediului
Principala sursă a poluanţilor din mediul înconjurător sunt agenţii economici, cu precădere cei din industrie ce au
fost abordaţi mai sus. Astfel, este important ca toţi agenţii economici să dispună de informaţiile necesare cu
privire la cerinţele de protejare a mediului şi să conştientizeze rolul pe care îl au în păstrarea şi gestionarea unui
mediu înconjurător propice unei convieţuiri armonioase. În acelaşi timp, domeniul gestionării deşeurilor necesită
atât iniţiative flexibile, dar poate oferi şi oportunităţi de investiţie şi dezvoltare a unor servicii de nişă pentru
persoane cu iniţiativă antreprenorială ce doresc să intre pe piaţă în această perioadă.
Politica 4 Promovarea dezvoltării județului ținând cont de cerințele de protejare a mediului
Componenta socială, ce include instituţii publice ce furnizează servicii sociale, asigurarea unor spaţii verzi
suficiente la nivelul întregului judeţ, precum şi protejarea ariilor naturale, este esenţială pentru promovarea
principiilor de protejare a mediului şi dezvoltare durabilă. În acest context informarea, conştientizarea şi
motivarea tuturor părţilor implicate sunt deosebit de importante. Consiliul Judeţean şi consiliile locale trebuie să
prezinte şi să susţină implementarea unor măsuri adecvate de gestionare a deşeurilor cu regim special în
instituţiile publice din subordinea acestora, precum spitale, şcoli, instituţii pentru copii orfani/copii cu dizabilităţi/
bătrâni.
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Politica 5 Exploatarea responsabilă a resurselor energetice regenerabile pentru o dezvoltare durabilă a
județului
Atunci când se are în vedere protejarea mediului şi dezvoltarea durabilă, resursele energetice regenerabile sunt
considerate o alternativă importantă ce trebuie luată în considerare şi exploatată. Este cunoscut faptul că
tehnologiile ce se bazează pe energie regenerabilă prezintă avantaje cum ar fi utilizarea unor resurse bogate cu o
contribuţie redusă la poluare. Într-adevăr, în prezent, utilizarea acestor tehnologii necesită investiţii inţiale şi de
întreţinere mai mari decât pentru cele convenţionale. De aceea este important ca instituţiile publice centrale şi
locale să încurajeze şi să sprijine iniţiativele de utilizare a oportunităţilor existente. Energia solară poate fi utilizată
pentru dezvoltarea unor tehnologii ce produc energie electrică şi pentru încălzire, energia eoliană (preţul acesteia
este în scădere) şi cea hidroelectrică sunt generatoare de energie electrică, iar energia geotermală poate fi
folosită pentru a produce căldură. De asemenea, prin arderea diferitor tipuri de produse derivate din plante se
poate obţine energie, şi anume energie din biomasă.
Politici

Programe

Politica 1 Minimizarea emisiilor poluante şi 1.1 Reducerea emisiilor poluante pentru îmbunătăţirea calităţii
altor efecte negative asupra mediului în aerului
contextul dezvoltării industriale
1.2 Minimizarea cantităţii de deşeuri industriale depozitate
necontrolat pentru limitarea efectelor negative asupra apei şi
solului
1.3 Utilizarea pe scară cât mai largă a unor tehnologii moderne
care au un impact negativ redus asupra mediului
Politica 2 Sprijinirea dezvoltării rurale 2.1 Programe ce vizează promovarea agriculturii ecologice şi
durabile, precum şi a agriculturii ecologice
măsuri pentru utilizarea sustenabilă a terenurilor agricole
2.2 Protejarea mediului în cadrul activităţilor produselor agricole
Politica 3 Informarea cetăţenilor și
responsabilizarea persoanelor cu iniţiativă
antreprenorială pentru limitarea influenţelor
negative asupra mediului
Politica 4 Promovarea dezvoltării judeţului
ţinând cont de cerinţele de protejare a
mediului

3.1 Programe de informare şi responsabilizare a agenţilor
economici cu privire la cerinţele de protejare a mediului
3.2 Educarea ecologică a publicului
4.1. Promovarea de proiecte pentru creşterea nivelului de
informare privind problematicile de mediu
4.2 Iniţierea de măsuri pentru gestionarea deşeurilor
4.3 Crearea și reabilitarea infrastructurii tehnice (alimentare cu
apă, canalizare, staţii de epurare, etc.)
4.4 Amenajarea de spaţii verzi în localităţile din judeţ şi protejarea
ariilor naturale

Politica 5 Exploatarea responsabilă a 5.1 Acordarea de sprijin companiilor ce dezvoltă tehnologii şi
resurselor energetice regenerabile pentru o produse bazate pe energia ‘verde’
dezvoltare durabilă a judeţului
5.2 Realizarea de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice
5.3 Promovarea utilizării surselor alternative de energie atât
pentru mediul privat, cât şi pentru cel public
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Politici și programe obiectiv orizontal 4 Întărirea colaborării transfrontaliere și a poziției strategice a
județului

Obiectivul orizontal 4 este implementat prin următoarele politici și programe:
Politica 1: Creşterea accesibilității şi a schimbului de tehnologii şi know-how cu Bulgaria în domeniul industrial
Industria este unul dintre sectoarele importante pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Teleorman. Prin urmare,
stimularea aportului de tehnologie în acest domeniu este un obiectiv cheie, iar atingerea lui poate fi accelerată
printr-o colaborare susţinută cu partenerii de peste graniţă. Complementarităţile tehnologice dintre judeţ şi
regiunea învecinată din Bulgaria pot fi valorificate printr-o serie de proiecte menite să impulsioneze dezvoltarea
industrială pe ambele maluri ale Dunării. Pentru realizarea acestor deziderate se vor face eforturi pentru
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere în scopul creşterii accesibilităţii pentru bunuri şi persoane în
zona graniţei între România şi Bulgaria.
Politica 2: Cooperare strategică transfrontalieră pentru creşterea competitivității în agricultură
Judeţul Teleorman va putea să-şi extindă schimburile comerciale în sectorul agricol şi în zona de colaborare
transfrontalieră cu Bulgaria. În acelaşi timp, cooperarea cu Bulgaria în acest sector poate duce la creşterea
gradului de asociativitate a producătorilor agricoli din zonele rurale de graniţă. Încurajarea comerţului
transfrontalier cu produse agricole, precum şi a iniţiativelor de asociere la nivelul producătorilor se înscrie într-un
proces firesc în condiţiile în care agricultura este una dintre priorităţile strategice ale dezvoltării judeţului în
următoarea perioadă. Similitudinile existente între judeţul Teleorman şi regiunea învecinată din Bulgaria vor
contribui la crearea unor sinergii viitoare în domeniul agricol.
Politica 3: Creşterea inițiativelor antreprenoriale prin parteneriate cu actori de peste graniță
Analiza socio-economică a judeţului relevă un nivel redus al iniţiativelor antreprenoriale şi implicit un număr mic
al firmelor existente comparativ cu numărul de locuitori. Aşadar, demersurile autorităţilor locale de a încuraja
spiritul antreprenorial nu sunt doar binevenite, ci necesare. Includerea unor parteneri de peste graniţă în
proiectele antreprenoriale teleormănene ar avea ca efect impulsionarea acestor iniţiative şi ar putea contribui la
înlăturarea unor bariere care împiedică în prezent construirea unui mediu antreprenorial solid la nivel judeţean
(cum ar fi, de exemplu, lipsa infrastructurii/mijloacelor financiare necesare de pornire în cazul unei întreprinderi
nou-create). În acest sens, înfiinţarea unui centru de afaceri transfrontalier ar fi un prim pas important în
implementarea acestei politici.
Politica 4: Colaborare socio-culturală pentru un management eficient al resurselor umane şi pentru o mai bună
integrare socială
Dimensiunea socio-culturală a oricăror comunităţi este deosebit de ofertantă ca sursă de parteneriate.
Dezvoltarea colaborării transfrontaliere cu Bulgaria nu poate neglija acest aspect, cu atât mai mult cu cât este
strâns legat de evoluţia resurselor umane care migrează şi de integrarea lor socială. Dezvoltarea de proiecte
socio-culturale (inclusiv turistice) alături de parteneri de peste graniţă va facilita fluxul transfrontalier. Această
politică urmăreşte, de asemenea, crearea oportunităţii atragerii de noi resurse umane pentru judeţul Teleorman,
cu precădere pentru acele sectoare care se confruntă cu grave carenţe din acest punct de vedere.
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Politica 5: Valorificarea în comun a fluviului Dunărea şi schimbul de tehnologii în domeniul energiilor
regenerabile
Obiectivele de interes comun din regiunea de graniţă pot fi atinse într-o manieră mai facilă şi mai rapidă prin
parteneriate transfrontaliere. Corelarea măsurilor privind resursele de apă va avea ca efect realizarea unui sistem
de management comun eficient. De asemenea, gestionarea comună a potenţialului Dunării ar facilita
implementarea unui sistem de irigaţii pentru zonele rurale de graniţă din ambele ţări.
Optimizarea procesului de valorificare a resurselor energetice regenerabile pentru regiunea de graniţă poate fi
realizată, alături de alte măsuri, şi prin transferul tehnologic între instituţiile teleormănene şi cele bulgare de
profil.

Politici

Programe

Politica 1: Creşterea accesibilităţii şi a 1.1 Stimularea dezvoltării unor pieţe de desfacere pentru producţia
schimbului de tehnologii şi know-how cu industrială teleormăneană în Bulgaria
Bulgaria în domeniul industrial
1.2 Încurajarea complementarităţii între tehnologii industriale din
zona de colaborare transfrontalieră
1.3 Stimularea participării forţei de muncă la programe de formare
internaţionale în domeniul industrial
Politica
2:
Cooperare
transfrontalieră
pentru
competitivităţii în agricultură

strategică 2.1 Sprijinirea competitivităţii transfrontaliere şi a schimburilor în
creşterea domeniul agricol
2.2 Corelarea Strategiei „Valorificarea potenţialului rural din Lunca
Dunării” cu alte proiecte similare din regiunea vecină din Bulgaria
2.3 Implicarea în Strategia Dunăreană la nivelul UE

Politica
3:
Creşterea
iniţiativelor 3.1. Elaborarea şi implementarea proiectului privind realizarea unui
antreprenoriale prin parteneriate cu actori centru de afaceri transfrontalier
de peste graniţă
3.2. Încurajarea iniţiativelor de asociere dintre actorii locali şi cei din
Bulgaria
Politica 4: Colaborare socio-culturală pentru 4.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte internaţionale în
un management eficient al resurselor umane sectorul educaţional şi turistic
şi pentru o mai bună integrare socială
4.2. Stimularea colaborării cu ONG-uri internaţionale cu profil sociocultural
4.3. Încurajarea schimbului de resurse umane
Politica 5: Valorificarea în comun a fluviului 5.1. Exploatarea comună a potenţialului de producere a energiei din
Dunărea şi schimbul de tehnologii în surse regenerabile
domeniul energiilor regenerabile
5.2. Managementul comun al resurselor de apă
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Politici și programe obiectiv orizontal 5 Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin întărirea
capacității instituționale a administrației publice

Obiectivul orizontal 5 este implementat prin următoarele politici și programe:
Politica 1. Creșterea eficacității și eficienței instituțiilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de
management
Administraţia publică şi modernizarea acesteia reprezintă priorităţi majore ale judeţului Teleorman pentru
perioada următoare datorită rolului vital al autorităţilor locale în dezvoltarea generică a judeţului. Un
management eficient presupune funcţionari publici instruiţi care să cunoască tehnici moderne de management,
iar în acest scop să utilizeze instrumentele noului management public. Pentru atingerea indicatorilor de eficienţă
ai bugetelor locale şi de eficacitate a politicilor propuse, precum şi a politicilor publice implementate, la nivel
judeţean, vor deveni prioritare investiţiile în fluidizarea muncii la nivelul autorităţilor locale cu scopul de a oferi
cetăţenilor cele mai bune servicii într-un timp foarte scurt. Abordarea managementului public bazat pe rezultate
va fi abordarea principală la nivelul administraţiilor publice locale, iar transferul de cunoştinţe dinspre CJ
Teleorman către localităţi va fi în măsură să asigure resursele minimale pentru ca această abordare să se impună
la nivel administrativ.
Politica 2. Competență şi eficiență pentru o administrație durabilă
Pregătirea funcţionarilor publici şi a persoanelor cu putere de decizie din instituţiile publice de la nivelul judeţului
Teleorman reprezintă soluţia pentru dezvoltarea durabilă pe termen mediu şi lung. Importanţa creării de
competenţe la nivel judeţean în rândul elitei administrative este majoră dat fiind potenţialul de dezvoltare al
judeţului, precum şi instrumentele de finanţare aflate la îndemâna autorităţilor. Pentru a administra durabil este
nevoie ca managementul să se bazeze pe eficienţă şi competenţă. Pe termen mediu şi lung, judeţul Teleorman se
va dezvolta prin instruirea personalului în scriere şi management de proiecte, prin crearea departamentelor de
atragere de fonduri europene şi management de proiect, prin formarea funcţionarilor publici în domeniile conexe
managementului de proiect. Durabilitatea acestei politici va fi asigurată în primul rând prin sustenabilitatea
financiară a bugetelor locale, ce va permite investiţii în module de pregătire pentru funcţionarii publici din
instituţiile publice d e la nivelul administraţiei publice din judeţul Teleorman.
Politica 3. Administrație bazată pe rezultate şi performanță prin planificare strategică
În prezent, la nivelul judeţului Teleorman, procesele de planificare strategică sunt din ce în ce mai frecvente, dar
insuficient cunoscute şi internalizate. Implicarea comunităţii este încă redusă, instrumentele care fac ca această
implicare să fie cu adevărat activă nefiind implementate corespunzător. Dezvoltarea judeţului nu poate să aibă loc
fără ca aceste instrumente să conducă la crearea unui actor important care să participe în procesele decizionale:
comunităţile locale. Judeţul şi autorităţile publice locale componente se vor dezvolta prin derularea unui număr
tot mai mare de procese de planificare strategică, fie că vizează procese de management fie componenta de
bugetare. Prin corespondenţă cu ceea ce s-a întâmplat la nivelul Guvernului, planificarea strategică la nivel local
este necesară deoarece creează coerenţa actului de guvernare locală şi măreşte transparenţa cheltuirii banului
public. Formarea funcţionarilor, a membrilor societăţii civile şi a mediului de afaceri în domeniul politicilor publice
pentru a crea un nivel comun de cunoştinţe privind eficienţa actelor normative, va fi un proces continuu pe toată
perioada de implementare a strategiei.
Politica 4. Comunitate activă prin instituții ale administrației publice transparente
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Autorităţile administraţiei publice sunt răspunzătoare în faţa cetăţeanului pentru modul în care fac
managementul politicilor publice si, implicit, al banului public. Cetăţenii judeţului Teleorman trebuie să aibă
posibilitatea să cunoască cu celeritate deciziile luate de aleşii locali şi să observe dacă deciziile au fost luate în
interesul comunităţii. Judeţul Teleorman are antecedente pozitive cu privire la implementarea legilor 52/2003
privind transparenţa decizională şi 544/2001 privind legea liberului acces la informaţiile publice, implementând
chiar proiecte dedicate acestui subiect. Vor fi pregătite proiecte de îmbunătăţire a implementării legii 544/2001,
în special pe componenta privind realizarea raportului de activitate a instituţiei, un real document de politici
publice, care, realizat cu seriozitate de către autorităţi, va putea oferi cetăţeanului informaţia necesară
obligatorie. Pe de altă parte, este necesară îmbunătăţirea dezbaterilor publice şi crearea de mecanisme pentru
luarea în considerare a poziţiilor exprimate de către cetăţeni în legătură cu anumite decizii de cheltuire a banului
public care îi privesc în mod direct. Aceste elemente pot conduce la îmbunătăţirea generală a actelor de decizie şi
implicarea mai activă a cetăţenilor. Pentru o bună informare şi o implicare eficientă, autorităţile vor crea
platforme de comunicare pentru cetăţeni.
Politica 5. Stimularea parteneriatului și asocierii internaționale, transfrontaliere, regionale și județene
Proximitatea faţă de Bulgaria şi fluviul Dunărea reprezintă oportunităţi deosebite pentru judeţul Teleorman.
Angajat deja în parteneriate pentru dezvoltarea de proiecte strategice la nivel judeţean şi chiar la nivelul regiunii
Sud Muntenia, judeţul Teleorman îşi propune să valorifice oportunităţile fondurilor europene transfrontaliere, dar
și oportunităţile determinate de proximitatea de Bulgaria - căi de comunicaţii, infrastructură, afaceri.
Parteneriatul va fi stimulat prin crearea de proiecte comune, precum şi prin crearea de capacitate administrativă
care să creeze sinergii la nivel transfrontalier. Prin intermediul Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară,
localităţile judeţului Teleorman vor beneficia de bugete sporite puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi
Guvernul României şi vor continua dezvoltarea de parteneriate durabile. Strategia de dezvoltare a judeţului
Teleorman ia în considerare şi priorităţile de dezvoltare comune româno-bulgare pentru o dezvoltare armonioasă.
De asemenea, judeţul Teleorman continuă să dezvolte oportunităţi administrative prin reprezentantul său
permanent la Bruxelles, punct de contact care oferă posibilitatea unei actualizări permanente a autorităţilor
administrative cu politicile regionale şi oportunităţile administrative la nivel european.

Politici
Programe
Politica 1: Creșterea eficacităţii și eficienţei 1.1. Creşterea eficienţei utilizării resurselor prin utilizarea
instituţiilor
publice
prin
utilizarea instrumentelor TIC
instrumentelor moderne de management
1.2. Formarea profesională continuă a funcţionarilor publici
pentru o guvernare modernă
1.3. Reducerea costurilor operaţionale prin implementarea
managementului administrativ integrat
1.4. Eficientizarea livrării serviciilor sociale pentru dinamizarea
comunităţilor
Politica 2: Competenţă şi eficienţă pentru o
2.1. Instruirea personalului pentru creșterea capacităţii de
administraţie durabilă
atragere și absorbţie a fondurilor nerambursabile
2.2. Înfiinţarea departamentelor specializate pentru atragerea
proiectelor cu finanţare nerambursabilă
2.3. Formarea antreprenorială a funcţionarilor publici şi
membrilor comunităţii pentru îmbunătăţirea abordării privind
parteneriatul pentru dezvoltarea judeţeană
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2.4. Programe de formare profesională în specialităţi orizontale
ale managementului de proiect (management financiar, achiziţii
publice etc.)
2.5. Guvernare verde la nivel judeţean prin stimularea utilizării
energiei regenerabile de către instituţiile publice
Politica 3: Administraţie bazată pe rezultate 3.1. Modernizarea programării instituţionale prin utilizarea
şi performanţă prin planificare strategică
instrumentelor de planificare strategică – realizarea strategiilor
de dezvoltare locală
3.2. Transparenţa şi previzibilitatea cheltuielilor locale şi
judeţene prin abordarea de politici publice
3.3. Instruirea resurselor umane în domeniul politicilor publice
şi planificării strategice în parteneriat cu comunitatea
Politica 4: Comunitate activă prin instituţii
4.1. Implicarea mediului de afaceri în luarea deciziilor majore de
ale administraţiei publice transparente
politici pentru dezvoltarea economică cu prioritate în domeniile
industrial și agricol
4.2. Implementarea legislaţiei privind transparenţa și alte
domenii
4.3. Planificarea bugetară transparentă şi identificarea de
instrumente de comunicare eficientă a modului de cheltuire a
banilor publici
Politica 5: Stimularea parteneriatului și 5.1. Absorbţia eficace a banilor europeni destinaţi dezvoltării
asocierii transfrontaliere, regionale și transfrontaliere
judeţene
5.2. Înfiinţarea de Asociaţii de Dezvoltare pentru creşterea
impactului proiectelor comune de dezvoltare internaţionale
5.3. Identificarea de noi proiecte de dezvoltare româno-bulgare
şi crearea unor instrumente financiare comune pentru cofinanţarea proiectelor
5.4. Dezvoltarea strategiei de dezvoltare transfrontaliere pe
baza necesităţilor comune
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12. Portofoliu de proiecte

Obiectiv strategic vertical 1 Reactivarea bazei mediului economic local prin dezvoltarea industriei
Portofoliul de proiecte conţine trei categorii de proiecte:
I. Proiecte propuse: toate proiectele, cu excepţia celor exprimate la categoria II și III
II. Proiecte câștigate prin fonduri nerambursabile (ale mediului antreprenorial): Obiectiv strategic vertical 1: v.1.1.6. – v.1.1.8, Obiectiv strategic vertical 3:
v.1.1.3
III. Proiecte aflate în implementare ale agenţilor economici locali: Obiectiv strategic vertical 1: v.1.1.1. – v.1.1.5

Obiectiv strategic vertical 1 Reactivarea bazei economiei locale prin dezvoltarea industriei
Politica 1. Susținerea actorilor industriali și întărirea parteneriatelor pentru dezvoltarea comunității

Programe
P1.1 Proces de modernizare
pentru creșterea producției
industriale

Cod
proiect
v.1.1.1

v.1.1.2

v.1.1.3

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect

Sursa de
finanțare

Realizare instalaţie de cogenerare aburenergie electrică

Mediu Privat
Operatori de energie
electrică si termică
Consilii Locale

Buget propriu
Fonduri
europene

Realizare instalaţie de cogenerare aburenergie electrică

SC Donau Chem

Surse proprii
proiect aflat în
implementare

Dotări în instalaţia de Amoniac Kellogg
Dotări în instalaţia de Uree
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SC Donau Chem

Surse proprii
Proiecte în

Valoare
proiect
mii euro

Perioadă
realizare

60.000

2010-2020

20.433

2009-2012

994
70

2010-2012
2010-2011
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v.1.1.4

v.1.1.5

v.1.1.6

P1.2 Asigurarea
concordanței între politicile
administrației locale și
opțiunile de dezvoltare ale
marilor contribuitori
industriali ai județului.

v. 1.2.1

v.1.2.2

Dotări în instalaţiile de Acid Azotic și Azotat
de Amoniu
Dotări în Instalaţia de Ambalare
Dezvoltarea capacităţii de producţie prin
achiziţia de echipamente tehnologice
performante
Diversificarea activităţii şi creşterea
competitivităţii prin înfiinţarea de noi sectii
de productie

implementare

Mediu Privat

Mediu Privat

Buget propriu
Fonduri
europene
Buget propriu
Fonduri
europene

160

2010-2011

330
127

2010-2011
2011

10.000

2010-2020

Diversificarea activităţii şi creşterea
competitivităţii societăţii SC DONARIS SA
prin înfiinţarea unei secţii de producţie
mobilă
Crearea unui forum de dialog pentru
întărirea colaborării între firmele din
industrie și administraţia publică

SC Donaris SA

Fonduri
europene
proiect câștigat

254

2011

CJ Teleorman,
Firmele din industrie,
Camera de Comerţ și
Industrie,
reprezentanţii
patronatelor

POS CCE,
Axa Prioritară 1,
Buget CJ

10

Realizarea si implementarea unui sistem
informatic integrat la nivelul Consiliului
Judeţean Teleorman pentru oferirea de
servicii publice electronice mediului privat

CJ Teleorman

POS CCE
Axa Prioritară 3/
DMI 3.2
Dezvoltarea şi
creşterea
eficienţei
serviciilor

500

1 an
(bianual sau
ori de câte
ori este
nevoie ca
părţile
implicate să
se consulte și
să comunice)
2011
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P1.3. Program de realizare și
promovare de parcuri
industriale/facilități de
susținere a afacerilor la
nivel regional și local

v.1.3.1

Realizare parcuri industriale

Consilii Locale
CJ Teleorman
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publice
electronice
moderne 3.2.1
Susţinerea
implementării
de soluţii de eguvernare şi
asigurarea
conexiunii la
broadband,
acolo unde este
necesar
Buget local/
fonduri
nerambursabile

15.000

2015

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020

Obiectiv strategic vertical 1 Reactivarea bazei economice locale prin dezvoltarea industriei

Programe
P2.1 Program de reabilitare
a siturilor industriale
neutilizate sau utilizate
parțial şi reintroducerea lor
în circuitul economic, prin
valorificarea poziției lor şi a
sistemului de utilități
existent.

P2.2 Demersuri la nivel
județean şi local pentru
cartografierea terenurilor şi
resurselor de interes pentru
investitori şi pentru
determinarea potențialului
de investiții.

Politica 2. Reconversia industrială prin instrumente financiare eficace și strategii de investiții
Instituții
implicate/
Sursa de
Cod
Titlu proiect
potențiali
finanțare
proiect
parteneri
v.2.1.1
Reabilitarea siturilor industriale
Consilii Locale
POR, Axa
neutilizate/utilizate parţial prin măsuri de
Parteneriat cu
Prioritară 4,
modernizare de utilităţi și infrastructură
mediul de afaceri DMI 4.2
v.2.1.2
Evaluarea potenţialului economic și logistic al
CJ Teleorman,
Buget CJ/
siturilor degradate cu scopul de a le reintroduce CCIA Teleorman,
POR, Axa
în circuitul economic
mediul
Prioritară 4,
universitar,
DMI 4.2
Parteneriat cu
mediul de afaceri
v. 2.2.1

Construirea unor noi structuri de sprijinire a
afacerilor pentru industriile care au cea mai
mare contribuţie la cifra de afaceri a judeţului

CJ Teleorman,
CCIA Teleorman,
Consilii Locale

v.2.2.2

Publicarea unui Ghid al măsurilor de sprijinire a
mediului de afaceri din judeţul Teleorman
Studiu privind terenurile si resursele de interes
pentru investitori și potenţialul general (logistic,
fiscal, resurse umane) pentru investiţii

CJ Teleorman,
CCIA Teleorman
CJ Teleorman,
CCIA Teleorman

v.2.2.3
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POR, Axa
Prioritară 4,
DMI 4.1/
Buget CJ,
Programarea
financiară 2014
-2020
Buget CJ
Buget CJ,
Buget CCIA

Valoare
proiect
mii euro

Perioadă realizare

2.000

2011-2016

400

2011-2013

20.000

2010-2020i

80

2011

150

2011 (actualizat
anual)

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
P2.3 Îmbunătățirea
capacității autorităților
locale de a crea pachete de
stimulente pentru
investitori şi de a realiza
parteneriate cu mediul de
afaceri prin identificarea
resurselor economice la
nivel local

v.2.3.1

Specializarea economică a resurselor umane la
nivelul autorităţilor locale/judeţene pentru a
spori calitatea serviciilor si interacţiunilor cu
mediul de afaceri

v.2.3.2

Evaluarea costurilor pentru iniţierea şi
derularea afacerilor la nivelul autorităţilor
judeţului Teleorman
Crearea unui plan de comunicare instituţională
şi a unei campanii de creștere a vizibilităţii
judeţului faţă de investitorii străini

v.2.3.3

CJ Teleorman,
Consilii Locale
Furnizori
autorizaţi de
traininguri
CJ Teleorman,
Consilii Locale
CJ Teleorman

Buget CJ,
Buget local/
PO DCA, Axa
Prioritară 2

90

2012-2014

Buget CJ/
PO DCA, Axa
Prioritară 2
Buget CJ

100

2012

30

2012

Obiectiv strategic vertical 2 Creșterea competitivității în agricultură și dezvoltarea spațiului rural

Obiectiv vertical 2 Creșterea competitivității în agricultură și dezvoltarea spațiului rural

Politica 1. Creșterea productivității agricole prin valorificarea potențialului existent
Programe
P 1.1 Stimularea asocierii
fermierilor şi a grupurilor
de producători prin
derularea unor campanii
de informare şi susținere a
fermierilor

Cod
proiect
v. 1.1.1

v. 1.1.2

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect
Derularea unor programe şi campanii
intensive de consiliere tehnică, legală şi
financiară privind posibilităţile de asociere şi
înfiinţarea grupurilor de producători
Realizarea unor scheme de sprijin pentru
încurajarea iniţiativelor de asociere
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Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman,
DADR
CJ Teleorman,
Prefectura
Teleorman, Camera

Sursa de
finanțare
PNDR, Axa 1,
Măsura 1.4.3

PNDR Axa 1,
Măsura 1.4.2,
programarea

Valoare
proiect
mii euro.
55

450

Perioadă realizare
2012

Multianual

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020

v. 1.1.3

Sensibilizarea organelor centrale cu privire la
elaborarea şi implementarea unei legi care
să reglementeze comasarea suprafeţelor

v. 1.1.4

Susţinerea iniţiativei asociativeprivate de tip
cooperatist cu consecinţe în aplicarea unor
tehnologii performante, obţinerea de
producţii sporite, creşterea productivităţii şi
a profitului
Proiect pilot de asociere grupuri de
producători

v. 1.1.5

v. 1.1.6

Editarea unui ziar propriu difuzat gratuit
producătorilor agricoli

v.1.1.7

Sprijinirea iniţiativelor locale în vederea
constituirii de structuri viabile (asociaţii) care
să exploateze eficient terenurile agricole, să
permită un management mai bun al
activităţilor desfăşurate şi care să poată
accesa finanţări pentru dezvoltare
Sistem agro-logistic regional integrat
(dezvoltarea unui sistem transfrontalier de
comercializare en-gros a produselor agroalimentare );
Sprijinirea producătorilor agricoli pentru
accesarea fondurilor structurale

v.1.1.8

P 1.2 Dezvoltarea lanțului
valoric producție –
procesare –comercializare,

v. 1.2.1
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Agricolă Judeţeană
Teleorman
Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman, DADR,
CJ Teleorman
Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman
Mediul privat

financiară 20142020
Buget local,
Buget de stat

30

2013

PNDR, Axa 1,
Măsura 1.4.2

100

Anual

CJ Teleorman,
DADR,
Consilii Locale,
fermieri/grupuri de
producători
Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman
CJ Teleorman
Consilii Locale
Producători agricoli

Buget propriu

50

2012

Buget propriu

10

2011

Buget propriu/
Fonduri
europene

300

Anual

CJ Teleorman
Consilii Locale
Producători agricoli

Buget propriu/
Fonduri
europene

2.500

2012

Consilii Locale
DADR, OJCA
Teleorman

Buget local/
PNDR, Axa 3,
Măsura 3.1.2

60

2011
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pentru asigurarea unui
sector economic
competitiv

v. 1.2.2

Sprijinirea asociaţiilor de producători să
construiască centre de condiţionare şi
păstrare a fructelor şi legumelor

Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman

v. 1.2.3

Sprijinirea crescătorilor de animale în
vederea înfiinţării de asociaţii( prin punerea
de spaţii, terenuri la dispoziţie, etc,.)

v. 1.2.4

Înfiinţarea unor centre de colectare şi
depozitare a produselor agricole şi
animaliere şi a unor unor centre de
prelucrare a produselor agricole la nivel local
Realizarea unor baze de date privind
unităţile de producţie şi procesare de la
nivelul judeţului, evoluţia preţurilor la
produsele agricole şi cu furnizorii de inputuri

Consilii Locale
DADR,
Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman
Mediul privat
DADR
Consilii Locale
Mediul privat

v. 1.2.5

v. 1.2.6

v. 1.2.7

v. 1.2.8

Realizarea unui studiu pentru zonarea tipului
de culturi la nivel judeţean şi implementarea
rezultatelor proiectului
Programe de investiţii pentru consolidarea
trecerii de la producţia primară la industria
agroalimentară, prin achiziţionarea de noi
tehnologii
Construire parc industrial: agricultură
(cultură mare), legumicultură, viticultură şi
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Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman, DADR,
CJ Teleorman,
Oficiul Registrului
Comerţului
Teleorman,
CCIA Teleorman
DADR,
CJ Teleorman
Fermieri,
DADR,
Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman
CJ Teleorman
Camera Agricolă

Buget local/
FEADR, PNDR,
Axa 3, Măsura
3.2.2
Buget local,
Buget de stat/
PNDR, Axa 1,
Măsura 1.2.3

50

2011

100

Multianual

Buget local/
FEADR, PNDR,
Axa 3, Măsura
3.2.2
Buget propriu

50

2012

10

2012

Buget local

25

2011

PNDR, Axa 1,
Măsura 1.2.1

450

2011

10.000

2012

POR, Axa
Prioritară 4,
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v.1.2.9

P 1.3 Promovarea
produselor agricole
tradiționale, pentru
susținerea dezvoltării
locale

creşterea animalelor (bovine, ovine etc.);
producţie, achiziţionare, conservare,
valorificare produse finite scoase din
prelucrare prin magazine proprii
Identificarea culturilor cu potenţial pentru
prelucrare şi valorificare

Judeţeană
Teleorman
Fermieri

DMI 4.1/DMI
4.2/
Buget propriu
Buget propriu/
Fonduri
europene

150

2011

Buget propriu/
Fonduri
europene

2.000

2012

Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
PNDR, Axa 1,
Măsura 1.4.3

2.300

2013

500

2012

300

2012

1.000

2013

300

2012

POR, Axa
Prioritară 4,
DMI 4.1/
PNDR, Axa 1,

6.000

2013

v.1.2.10

Îmbunătăţirea şi eficientizarea proceselor de
producţie agricolă

Consilii Locale
Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman
Fermieri
Consilii Locale
Producători agricoli

v.1.2.11

Înfiinţare crescătorii piscicole şi unităţi de
procesare a peştelui

Consilii Locale
Mediul privat

v.1.2.12

Înfiinţare abatoare cornute mari

Consilii Locale
Fermieri

v.1.2.13

Dezvoltarea şi extinderea plantaţiilor de
plante tehnice (rapiţă, etc.)

Consilii Locale
Fermieri

v.1.2.14

Crearea unui centru regional de colectare
legume-fructe

v. 1.3.1

Sprijinirea în vederea înfiinţării
întreprinderilor familiale şi a PFA pentru
promovarea produselor agricole tradiţionale
Amenajarea de târguri şi pieţe comunale

CJ Teleorman
Consilii Locale
Producători agricoli
Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman, DADR
Consilii Locale

v. 1.3.2
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P 1.4 Atragerea
investițiilor pentru
modernizarea
exploatațiilor agricole,
inclusiv prin absorbția
fondurilor europene,
pentru eficientizarea
producției agricole

v. 1.3.3

Creşterea impactului produselor agricole
regionale, ca parte a identităţii regionale
prin participarea la târguri, expoziţii, alte
evenimente regionale

v. 1.3.4

Promovarea produselor alimentare judeţene
la nivel regional si naţional si construirea
unor branduri locale tradiţionale

v. 1.4.1

Creșterea competitivităţii fermelor prin
diversificarea producţiei în regim ecologic

Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman, Fermieri

v. 1.4.2

Derularea unor programe specifice pentru
introducerea de noi tehnologii şi sisteme
moderne de exploatare agricolă

v. 1.4.3

Modernizarea exploataţiilor agricole pentru
producerea performantă a legumelor
specifice zonei (roşii, ardei, vinete)

v. 1.4.4

Program de informare și conștientizare
asupra unor noi tipuri de producţie în
condiţii climatice extreme

Fermieri, DADR,
Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman
Consilii Locale
Fermieri, DADR,
Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman
CJ Teleorman,
Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman

238

CJ Teleorman,
Camera Agricolă
Judeţeană
Teleorman
Autorităţile din
Bulgaria
CJ Teleorman,
Consilii Locale,
DADR

Măsura 1.2.3
Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
RomâniaBulgaria

145

permanent

Buget CJ/
Fonduri
nerambursabile,
POR Axa
Prioritară 5,
DMI 5.3
PNDR Axa 2,
Măsura 2.1.4
Plăţi de agromediu
PNDR Axa 1,
Măsura 1.4.3
PNDR Axa 1,
Măsura 1.2.1

200

2013

60

2012

550

2012

PNDR Axa 3,
Măsura 1.2.1

800

2016

PNDR Axa 1,
Măsura 1.4.3

45

2012
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Obiectiv vertical 2 Creșterea competitivității în agricultură și dezvoltarea spațiului rural

Politica 2. Redefinirea județului Teleorman într-un centru regional de competitivitate în sectorul agro-industrial
Valoare
Cod
Instituții implicate/
Sursa de
Programe
Titlu proiect
proiect
proiect
potențiali parteneri
finanțare
mii euro.
P 2.1 Stimularea formării
v. 2.1.1
Instruire privind îmbunătăţirea
Camera Agricolă
PNDR Axa 1,
profesionale, pentru
cunoştinţelor tehnice, a competenţelor
Judeţeană Teleorman,
Măsura
asigurarea unei resurse
specifice şi a celor privind standardele de
Furnizori privaţi de
1.4.3,
80
umane calificate în
calitate şi mediu din sectorul producţiei
formare şi specializare,
Programarea
domeniul agriculturii şi
agricole
Firme din industria
financiară
industriei alimentare
2014 -2020
Instruire privind îmbunătăţirea
alimentară
cunoştinţelor tehnice, a competenţelor
80
specifice şi a celor privind standardele de
calitate şi mediu din industria alimentară
v. 2.1.2
Desfăşurarea unor programe de formare
DADR,
PNDR Axa 1,
profesională în domeniul agriculturii şi
Camera Agricolă
Măsura 1.1.1
50
industriei alimentare
Judeţeană Teleorman
Buget local
Menţinerea şi reactualizarea bazei de date
cu potenţialii cursanţi la nivel local şi
15
central

239

Perioadă realizare

Multianual

Multianual

2011-2015
2 ani,
cu reactualizare
semestrială
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v. 2.1.3

v. 2.1.4

v. 2.1.5

v. 2.1.6

P 2.2 Dezvoltarea
cercetării în sectorul agroalimentar, pentru
susținerea progresului
sectorului agro-industrial

v. 2.2.1

Organizarea de cursuri de iniţiere sau
calificare la nivel de localitate
Programe de instruire privind diversificarea
meseriilor în funcţie de specificul local
(lucrător în cultura plantelor,
legumicultură, apicultură, pomicultor,
lucrător în creşterea animalelor, tractorist,
patiser, brutar, piscicultor, etc.)

Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman

Întocmirea unei curicule care să ţină cont
de Politica Agricolă Comună, legislaţia
europeană şi naţională şi prezentarea
acesteaia organelor locale şi factorilor
interesaţi
Calificare/recalificare în meseriile solicitate
de piaţa muncii locale (fermieri, agricultură
ecologică, creşterea animalelor,
preparatori produse din lapte, lucrători
comerciali, mecanizatori etc.)
Programe de instruire, informare,
consultanţă, schimburi de experienţă
privind accesarea oportunităţilor de
finanţare (fonduri europene şi/sau
guvernamentale etc.) şi a facilităţilor
disponibile (subvenţii etc.) pentru toţi
factorii locali interesaţi
Introducerea unor programe de cercetare
în domeniul agro-industrial în cadrul
universităţilor din Teleorman, inclusiv prin
finanţare privată

Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman

Buget
propriu

10

2011

Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman, CJ
Teleorman,
DADR
Consilii Locale
Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman, CJ
Teleorman,
DADR
Consilii Locale

Buget
propriu/
PNDR, Axa 1,
Măsura 1.1.1

60

Incepând cu 2011

Buget
propriu/
PNDR, Axa 4,
Măsura 4.2.1

95

2011

Mediul universitar din
judeţul Teleorman,
Mediul privat

Fonduri
private,
Bugetul
universităţilo
r/

30

Multianual

240

PNDR Axa 1,
Măsura 1.1.1

450

2011-2015
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v. 2.2.2

v. 2.2.3

v. 2.2.4

P 2.3 Dezvoltarea relațiilor
de colaborare inter/intraregionale, pentru
înființarea asocierilor şi a
unităților de procesare

Dezvoltarea unor parteneriate C-D între
unităţile de procesare
alimentară/producţie agricolă şi mediul de
cercetare pentru dezvoltarea şi aplicarea
de tehnologie cu valoare economică
Susţinerea activităţii de cercetare a
Staţiunii de Cercetare-dezvoltare Agricolă
Teleorman pentru asigurarea unei
agriculturi competitive
Diseminarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice prin intermediul reuniunilor,
dezbaterilor şi simpozioanelor

v. 2.3.1

Schimb de bune practici pe tema asocierii
la nivel naţional şi sud-est european

v. 2.3.2

Dezvoltarea cooperării transfrontaliere
între asociaţiile de producători agricoli
pentru educarea şi instruirea acestora,
marketingul comun al produselor agricole,
planificarea şi managementul comun al
241

Mediul universitar şi de
cercetare / procesatori şi
producători

Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale,
CJ Teleorman
Mediul privat
Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman, CJ
Teleorman,
Consilii Locale
CJ Teleorman,
Autorităţi publice din
Bulgaria,
ADI,
GAL-uri
Mediul privat
CJ Teleorman,
Autorităţi publice din
Bulgaria
Mediul privat

POS DRU,
Axa
Prioritară 1,
DMI 1.5, DMI
1.2,
Programarea
financiară
2014 -2020
POS CCE ,
Axa
Prioritară 2

POS CCE ,
Axa
Prioritară 2
Buget
propriu/
PNDR, Axa 1,
Măsura 1.1.2
PNDR, Axa
Leader,
Măsura 4.2.1

Programul
de
Cooperare
Transfrontali
eră România-

4.000

2014

3.000

2014

50

Anual

100

2012

150

2012
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v. 2.3.3

suprafeţelor cu destinaţie agricolă
Dezvoltarea relaţiilor de cooperare
interregională şi între judeţe regiunii Sud
Muntenia pentru stimularea asocierii şi
încurajarea înfiinţării unităţilor de
procesare

CJ Teleorman,
DADR

Bulgaria
INTERREG
Programul
pentru
Europa de
Sud-Est

1.200

2011

Obiectiv vertical 2 Creșterea competitivității în agricultură și dezvoltarea spațiului rural

Politica 3. Promovarea dezvoltării rurale durabile
Programe
P 3.1 Diversificarea bazei
economice în mediul rural,
prin dezvoltarea
microîntreprinderilor şi a
artizanatului, pentru
susținerea economiei,
valorilor şi tradițiilor locale

Cod
proiect

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect

Sursa de
finanțare

v. 3.1.1

Dezvoltarea microîntreprinderilor şi
încurajarea iniţiativelor noi în domeniile de
activitate non-agricolă

Microîntreprinderi
rurale, PFA

PNDR Axa 3,

v. 3.1.2

Concesionarea de spaţii destinate
deschiderii unor ateliere de croitorie,
ţesătorie şi artă meşteşugărească, etc
Înfiinţarea de ateliere meşteşugăreşti
pentru păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor
locale
Sprijinirea înfiinţării de mici unităţi
prestatoare de servicii (cizmărie, frizerie,
vulcanizare/service auto,
patiserie/brutărie)
Dezvoltarea infrastructurii agroturistice şi
promovarea turismului rural al judeţului

Consilii Locale,
IMM-uri,
PFA

Buget propriu
PNDR Axa 4,
Măsura 4.1.3,

v. 3.1.3

v. 3.1.4

242

Valoare
proiect
mii euro.
3.000

Perioadă realizare
Multianual

250

2012

200

2012

Consilii Locale
IMM-uri,
PFA

PNDR Axa 3,
Măsura 3.1.2

325

2012

IMM-uri, PFA din
mediul rural cu

PNDR Axa 3,
Măsura 3.1.3,

10.000

2018
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Teleorman pe plan regional şi naţional

P 3.2 Modernizarea satelor
şi creşterea calității vieții
în spațiul rural, pentru
reducerea disparităților
socio-economice existente
între mediul urban şi cel
rural

v. 3.2.1

Modernizarea şi extinderea infrastructurii
rurale şi creşterea calităţii şi accesului la
servicii de bază pentru populaţie

v. 3.2.2

Diversificarea activităţilor economice și
adaptarea la cerinţele pieţei agricole
europene
Organizarea de evenimente și acţiuni
pentru dezvoltarea comunităţii locale în
mediul rural

v.3.2.3

P 3.3 Managementul
v. 3.3.1
durabil al fondului funciar
şi forestier, prin stimularea
investițiilor pentru
v. 3.3.2
îmbunătățirea
infrastructurii agricole şi
silvice
v. 3.3.3

Cartografierea parcelelor de terenuri
agricole şi identificarea acestora în teren

v. 3.3.4

Împădurirea terenurilor degradate şi a
dealurilor din comune, înfiinţarea de
perdele forestiere de-a lungul drumurilor
ce străbat comunele

Crearea , reabilitarea , modernizarea
infrastructurii de acces către exploataţii le
agricole
Crearea , reabilitarea , modernizarea
drumurilor forestiere de acces

243

domeniul de activitate
turism,
CJ Teleorman,
ANTREC
Consilii locale,
CJ Teleorman,
Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitară

POR, Axa 5,

PNDR Axa 3,
Măsura 3.2.2/
Buget local,
Buget CJ,

15.000

2020

Fermieri,
Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman
CJ Teleorman
Consilii Locale
ONG
ADI
Școli locale
Consilii Locale,
Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman
Consilii Locale,
proprietarii de
terenuri
Direcţia Silvică
Teleorman,
Consilii Locale,
proprietari de păduri
Consilii Locale,
Fermieri,
Direcţia Silvică
Teleorman

PNDR Axa 1,
Măsura 1.2.1

600

2012

Buget propriu
Fonduri
europene

10

anual

Buget propriu

35

2012

PNDR, Axa 1,
Măsura 1.2.5,

20.500

2016

PNDR, Axa 1,
Măsura 1.2.5,

10.000

2016

PNDR, Axa 2,
Măsura 2.2.1

2.000

2014
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v. 3.3.5

Reînfiinţarea plantaţiilor viticole pe
suprafeţele existente pentru cultivarea
soiurilor nobile
Reabilitarea sistemului de irigaţii din
judeţul Teleorman
Îmbunătăţirea suprafeţelor de păşune

Consilii Locale

PNDR, Axa 1,
Măsura 1.2.1

70

2012

Consilii Locale,
CJ Teleorman, DADR
Consilii Locale
Fermieri

100

2014

100

2012

v. 3.4.1

Sprijinirea instalării tinerilor fermieri prin
suport tehnico-financiar

CJ Teleorman, tineri
fermieri

200

Multianual

v. 3.4.2

Antreprenoriatul - Oportunitate pentru
Competitivitate

CCIA Teleorman
Mediul privat

270

2011

v. 3.4.3

E-manager şcoală plus

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Teleorman

4.150

2011

v. 3.4.4

Program pentru dezvoltarea
antreprenorială integrată în judeţul
Teleorman

CCIA Teleorman

150

2012

v. 3.5.1

Susţinerea agriculturii tradiţionale
ecologice prin: crearea unei pieţe de
desfacere a produselor ecologice;
educarea, informarea şi obişnuirea
populaţiei cu calitatea produselor
ecologice

Camera Agricolă
Judeţeană Teleormanâ
Mediul privat

PNDR, Axa 1,
Măsura 1.2.5
Buget propriu/
Fonduri
europene
PNDR, Axa 1,
Măsura 112,
Buget CJ
POS DRU, AP 3,
DMI 3.1/
Buget naţional,
contribuţie
beneficiar
POS DRU, AP 1,
DMI 1.1/
contribuţie
beneficiar
POS DRU, AP 3,
DMI 3.1/
Buget naţional,
Contribuţie
beneficiar
Buget CJ/
Fonduri
nerambursabile,
POR Axa
Prioritară 5,
DMI 5.3

250

2012

v. 3.3.6
v.3.3.7

P 3.4 Educarea spiritului
antreprenorial, prin
descrierea oportunităților
de finanțare pentru
susținerea tinerilor
fermieri

P 3.5 Încurajarea
practicării unei agriculturi
ecologice, pentru
utilizarea durabilă a
terenurilor şi
îmbunătățirea calității
mediului

244
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v. 3.5.2

v. 3.5.3

v. 3.5.4

P 3.6 Promovarea
turismului şi
agroturismului județului
Teleorman, pentru
susținerea dezvoltării
locale

v. 3.6.1

v. 3.6.2

Promovarea prin consultanţă locală a unor
proiecte tip de ferme ecologice care să
acceseze fonduri structurale şi să se
transforme din ferme de semisubzistenţă
în microferme ecologice
Stimularea prin subvenţii a producătorilor
care se certifică în sistemul agriculturii
integrate şi ecologice
Întărirea parteneriatelor Camerei Agricole
cu grupurile școlare și licee în vederea
acordării sprijinului necesar în susţinerea
cursurilor de calificare în domeniul
agriculturii ecologice
Promovarea proiectelor care vizează
ecologizarea agriculturii locale
Reabilitarea siturilor arheologice , a
monumentelor religioase , culturale şi
istorice din comune şi colaborarea cu
Direcţia Judeţeană pentru Patrimoniu
Cultural şi Culte pentru introducerea în
circuitele turistice culturale şi religioase
naţionale şi europene
Înfiinţarea de pensiuni agro turistice

245

Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman,
Fermieri, asociaţii de
producători
Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman,
APIA

Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman,
Instituţii școlare
Consilii Locale

Buget CJ/
Fonduri
nerambursabile,
POR axa 5, DMI
5.3
Buget propriu/
Fonduri
nerambursabile

Buget propriu/
PNDR, Axa 4,
Măsura 4.1. şi
4.2.1

Consilii Locale,
CJ Teleorman

POR Axa
Prioritară 5,
DMI 5.1,
Programarea
financiară 2014
-2020

Consilii Locale,
CJ Teleorman
Mediul privat

Buget local,
Buget CJ/
PNDR, Axa 3,
Măsura 3.1.3

85

Anual

125

Incepând cu 2011

90

2011

225

2011

5.000

2016

45

2015
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v. 3.6.3

Organizarea unor întâlniri, pentru
schimburi de idei, cu reprezentanţii
Asociaţiei Naţionale pentru Turism Rural
Ecologic şi Cultural (ANTREC)

Consilii Locale
ANTREC

Buget propriu/
Fonduri
nerambursabile

30

2012

v. 3.6.4

Dezvoltarea şi amenajarea de zone
turistice lângă zone forestiere şi lângă
lacuri , organizarea de activităţi de
vânătoare şi pescuit
Construirea de complexuri turistice şi de
agrement

Consilii Locale
Mediul privat

Buget propriu/
PNDR, Axa 3,
Măsura 3.1.3

1.000

2012

Consilii Locale,
CJ Teleorman
Mediul privat

300

2016

Crearea unui sistem integrat, informatizat
al ofertei turistice din judeţul Teleorman
(cazare, obiective, hărţi, servicii conexe),
care să cuprindă şi promovarea on-line.
Realizarea de puncte de atracţie turistică în
mediul rural

CJ Teleorman

200

2011

500

2013

Încurajarea dezvoltării activităţii turistice şi
exploatarea patrimoniului turistic local

CJ Teleorman
Consilii Locale

Fonduri
nerambursabile
/ Contribuţii
proprii
POR Axa
Prioritară 5,
DMI 5.3/
Buget propriu
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene

250

Anual

v. 3.6.5

v. 3.6.6

v.3.6.7

v.3.6.8

246

CJ Teleorman
Consilii Locale
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Obiectiv strategic vertical 3 Dezvoltarea mediului antreprenorial

Obiectiv strategic vertical 3 Dezvoltarea mediului antreprenorial
Politica 1. Dezvoltarea de servicii de vârf conexe activităților industriale

Programe

Cod
proiect

P1.1 Program de încurajare v.1.1.1
a dezvoltării serviciilor IT și
sprijinirea dezvoltării
IMM-urilor
v.1.1.2

v.1.1.3

P1.2 Creșterea calității
asistenței oferite
întreprinderilor în ceea ce
priveşte metodele şi
procesele de producție

v. 1.2.1

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect

Sursa de
finanțare

Implementarea sistemelor informatice
integrate pentru simplificarea și
eficientizarea procesului de înfiinţare a
unei afaceri
Sistem electronic integrat pentru plata
taxelor pentru IMM-uri

CJ Teleorman,
Consilii Locale

PO DCA/
Buget local,
Buget CJ

CJ Teleorman,
Consilii Locale

Extinderea infrastructurii de broadband și
comunicaţii și facilitarea accesului la reţea
a micilor întreprinzători
Evaluarea potenţialului de aglomerare
(cluster) la nivelul întregului teritoriu
judeţean

CJ Teleorman,
IMM

PO DCA/
Buget local,
Buget CJ
POS CCE, Axa
Prioritară 3

247

CJ Teleorman

POS CCE, Axa
Prioritară 1,
Buget CJ

Valoare
proiect
mii euro
500

Perioadă realizare
2012

100

2011

5.000

2014

250

2011
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P1.3 Susținerea inovațiilor
şi tehnologiilor avansate în
activitatea micilor
întreprinderi, marketing,
management de proiect
sau e-business.

v.1.3.1

Sprijinirea specializării resurselor umane
din micile întreprinderi prin cursuri de
specialitate

CCIA Teleorman
AJOFM Teleorman
IMM-uri

POS CCE, Axa
Prioritară 3, POS
DRU, Axa
Prioritară 3,
DMI 3.2

1.000

2013

v.1.3.2

Încurajarea parteneriatelor pentru
dezvoltarea infrastructurii de cercetare și a
transferului tehnologic

POS CCE, Axa
Prioritară 2

1.000

2014

v.1.3.3

Dezvoltarea infrastructurii CD a
universităţilor şi institutelor/ centrelor de
cercetare si crearea de noi infrastructuri
Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltarea de
întreprinderi mici şi mijlocii în
domenii de interes local şi judeţean care
utilizează tehnologii moderne şi
performante

CJ Teleorman
Instituţii implicate in
cercetare,
Mediul privat
Universităţi,
Institute de cercetare

POS CCE, Axa
Prioritară 2

5.000

2015

CJ Teleorman
Mediul Privat

Fonduri
europene

500

2012

v.1.3.4

248
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Politica 2 Asistență pentru crearea de inițiative antreprenoriale individuale și întreprinderi mici și mijlocii
Programe
P2.1 Susținerea micilor
întreprinzători

Cod
proiect

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect

v.2.1.1

Sprijinirea agenţilor economici pentru
accesarea de fonduri europene

CJ Teleorman
Consilii Locale

v.2.1.2

Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de
microîntreprinderi

CJ Teleorman
Consilii Locale

v.2.1.3

Program de training-uri pentru tineri
antreprenori

P2.2 Suport pentru
reducerea costurilor de
înființare şi de operare a
afacerilor

v.2.2.1

Concesionarea de spaţii destinate
deschiderii unor activităţi productive
(ateliere meșteșugăreşti, etc.)

AJOFM Teleorman
Mediul universitar
IMM-uri si
intreprinderi mici
Consilii Locale

P2.3 Facilitarea cooperării şi
parteneriatului între firme

v.2.3.1

Iniţiativă și sprijin acordat pentru
constituirea de asociaţii a patronatelor

249

CJ Teleorman
CCIATeleorman
Meidul privat

Sursa de finanțare
Buget propriu/
Fonduri
nerambursabile
Buget local/
Fonduri
nerambursabile
POS DRU, axa 3,
DMI 3.1

Buget local/
Programe
guvernamentale
PNDR Axa 3
(surse de finanțare
disponibile pentru
firmele care
concesionează)
Buget local/
Fonduri
nerambursabile

Valoare
proiect
mii euro
200

Perioadă
realizare
2013

200

2013

300

2011

-

permanent

10

2011
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Obiectiv strategic vertical 3 Dezvoltarea mediului antreprenorial

Politica 3. Promovarea culturii antreprenoriale și sprijinirea micilor antreprenori
Programe
P3.1 Crearea unui nucleu de
formare antreprenorială,
sub forma unui „birou de
consiliere şi formare în
afaceri”

P3.2 Promovarea unei
atitudini antreprenoriale și
creșterea gradului de
conștientizare a publicului
asupra oportunităților
antreprenoriale prin
implicarea actorilor locali
cheie
P3.3 Formarea timpurie, din
şcoală, a calităților
antreprenoriale ale tinerilor

Cod
proiect
v.3.1.1

v.3.1.2

v. 3.2.1

v.3.2.2

v.3.3.1

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect

Sursa de finanțare

Valoare
proiect
mii euro
3000

Perioadă
realizare

Înfiinţarea unui birou de consiliere şi
formare în afaceri în cadrul CJ Teleorman
pentru firmele şi micii întreprinzători
Consolidarea culturii antreprenoriale prin
acţiuni de informare-diseminare, prin
schimburi de experienţă-transfer de knowhow, conferinţe, seminarii și workshopuri
sectoriale.
Campanie de promovare a oportunităţilor
de afaceri din judeţul Teleorman în massmedia de profil
Furnizarea de programe de instruire pentru
antreprenori, pe teme precum: înfiinţarea
afacerii, managementul calităţii,
managementul resurselor umane etc.

CJ Teleorman
CCIA Teleorman

Buget CJ

CJ Teleorman,
Formatori de resurse
umane publici și
privaţi, Mediul
universitar
CJ Teleorman,
CCIA Teleorman

Buget CJ/
POS DRU, Axa
Prioritară 3, DMI
3.1

200

permanent

Buget CJ,
Buget CCIA
Teleorman
POS DRU Axa
Prioritară 3, DMI
3.2

200

permanent

20

anual

Iniţierea unui program de promovare a
antreprenoriatului în rândul elevilor şi
studenţilor

Inspectoratul Școlar
Judeţean (ISJ)
Teleorman,
CCIA Teleorman

POS DRU Axa
Prioritară 2
DMI 2.2

10

2011

250

CJ Teleorman
CCIA Teleorman
Furnizori autorizaţi de
formare profesională
privaţi
AJOFM Teleorman

2012
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v.3.3.2

Introducerea în curricula şcolară a elevilor
de gimnaziu şi liceu a unor discipline
facultative pe tema antreprenoriatului

ISJ Teleorman
CCIA Teleorman

POS DRU Axa
prioritară 1
DMI 1.1

-

permanent

Obiectiv strategic vertical 4 Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de integrare socială

Obiectiv strategic vertical 4. Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de integrare socială
Politica 1 Modernizarea serviciilor județene şi locale de asistență socială şi protecția copilului prin scăderea costurilor şi creşterea impactului socio-economic

Programe

Cod
proiect

Titlu proiect

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Sursa de finanțare

Valoare
proiect
mii euro.
250

Perioadă
realizare

P1.1 Îmbunătățirea
procesului de furnizare a
serviciilor sociale la nivel
județean prin elaborarea
de planuri şi evaluări ale
nevoilor

v.1.1.1

Introducerea de instrumente şi proceduri
moderne pentru îmbunătăţirea calităţilor
serviciilor la nivelul DGASPC Teleorman

CJ Teleorman,
DGASPC Teleorman

PO DCA, Axa
Prioritară 2

P1.2. Creşterea calității
serviciilor sociale
furnizate prin realizarea
infrastructurii sociale cu
ajutorul parteneriatului
public-privat

v. 1.2.1

Formarea resursei umane pentru livrarea
de prestaţii sociale de calitate

POS DRU

250

2011

v. 1.2.2

Master Plan privind eficientizarea
serviciilor sociale în PPP
Înfiinţarea de centre rezidenţiale pentru
copii , persoanele vârstnice şi pentru
persoane cu handicap

CJ Teleorman,
DGASPC Teleorman,
AJOFM
CJ Teleorman

PO DCA, Axa
Prioritară 2
POR, Axa Prioritară
3

180

2012

1000

2013

v. 1.2.3

CJ Teleorman,
Consilii Locale
DGASPC Teleorman
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2011
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v. 1.2.4

Construirea de centre de zi pentru tineri,
pentru îngrijirea vîrstinicilor şi a
copiilor aflaţi în situaţii de risc

v. 1.2.5

Înfiinţarea Secretariatului Tehnic al
Pactului Local pentru Ocuparea Forţei de
Muncă şi lncluziune Socială
Studiu pilot pentru continuarea procesului
de descentralizare a serviciilor sociale prin
externalizare

P1.3 Creşterea eficienței
livrării serviciilor sociale
prin contractarea
serviciilor

v.1.3.1

P1.4. Descentralizarea
serviciilor de asistență
socială la nivel local şi
comunitar prin
acreditarea de noi
furnizori publici şi privați
de servicii sociale

v.1.4.1

v.1.4.2

Creşterea capacităţii furnizorilor de servicii
sociale la nivel local prin formare
profesională
Strategia de descentralizate a serviciilor
sociale la nivelul judeţului Teleorman

Mediul privat
CJ Teleorman,
Consilii Locale
DGASPC Teleorman
Mediul privat
AJOFM

POR, Axa Prioritară
3

800

2012

POS DRU, Axa
Prioritară 3 DMI.3.3
PO DCA

200

2011

100

2011

DGASPC,
CJ Teleorman

PO DCA, Axa
Prioritară 2

500

2011-2020

DGASPC,
Furnizori acreditaţi de
servicii sociale

PO DCA, Axa
Prioritară 2

400

2013

Valoare
proiect
mii euro.

Perioadă
realizare

DGASPC Teleorman
CJ Teleorman

Obiectiv strategic vertical 4. Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de integrare socială

Politica 2. Ameliorarea calității serviciilor sociale existente
Programe

Cod
proiect

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect
252

Sursa de
finanțare
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P2.1. Dezvoltarea
programelor de formare de
asistenți maternali si
îngrijitori la domiciliu

v.2.1.1

F.AS.l - Servicii alternative pentru femeile
care îngrijesc membri dependenţi de
familie

AJOFM,
DGASPC

POS DRU, Axa
Prioritară 6, DMI
6.4

300

2011

P2.2. Monitorizarea
permanentă, cadrată a
plasamentului familial în
familii de primire de către
echipe pluridisciplinare

v.2.2.1

Îmbunătăţirea expertizei de monitorizare a
echipelor de monitorizare
Unitate mobilă de intervenţie pentru
cazurile sociale de urgenţă

DGASPC

Buget propriu

100

permanent

DGASPC,
CJ Teleorman

Buget propriu/
POR, Axa
Prioritară 3, DMI
3.2

300

2014

P2.3. Dezvoltarea
plasamentului familial pentru
diferitele categorii de copii,
tineri, vârstnici, persoane cu
handicap

v.2.3.1

Campanie de informare privind
modalităţile de integrare socială

DGASPC Teleorman,
CJ Teleorman

Buget propriu

50

permanent

P2.4. Crearea de servicii de
consiliere specializată

v.2.4.1

Înfiinţarea, modernizarea, dotarea şi
punerea în funcţiune de centre sociale
multifuncţionale

Consilii Locale
DGASPC Teleorman

POR, Axa
Prioritară 3, DMI
3.2/
Buget de stat

500

2013

v.2.4.2

Furnizarea, extinderea, modernizarea,
echiparea şi diversificarea serviciilor sociale
de bază şi complementare, adaptate
nevoilor specifice grupurilor ţintă (clubul
vârstei a III-a, centre pentru copiii
abandonaţi, cantine sociale ş.a.)

Consilii Locale
DGASPC

Buget propriu/
Fonduri europene

700

2011-2020

v.2.2.2
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Obiectiv strategic vertical 4. Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de integrare socială

Politica 3. Reducerea disparităților urban-rural prin îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și mentoratului la nivel de școală
Valoare
Cod
Instituții implicate/
Sursa de
Programe
Titlu proiect
proiect
Perioadă realizare
proiect
potențiali parteneri
finanțare
mii euro.
P3.1. Stimularea
v.3.1.1
Înfiinţare, reabilitare, modernizare şi
Consilii Locale
Buget de stat,
9.600
2013
extindere gradiniţe, şcoli şi campusuri
Buget local
parteneriatului comunitar
şcolare
pentru promovarea
Acordarea sprijinului necesar populaţiei de Consilii Locale
Buget local,
400
2012
proiectelor de modernizare a v.3.1.2
etnie rromă în scopul asigurării condiţiilor
Buget de stat/
infrastructurii și serviciilor
minime pentru şcolarizarea copiilor acestei
Fonduri
educaționale rurale şi urbane
etnii
europene,
POS DRU Axa
Prioritară 6,
DMI 6.2
v.3.1.3
Creşterea coeziunii sociale între membrii
Consilii Locale
Buget local/
50
Anual
comunităţii, prin valorificarea tradiţiilor şi a
Fonduri
obiceiurilor culturale locale şi sărbătorirea
europene
evenimentelor locale
v.3.1.4
Asigurarea unor forme de acces la educaţie Consilii Locale
Buget propriu/
100
2012
şi formare profesională a populaţiei de
ISJ Teleorman
Fonduri
etnie rromă, urmărind promovarea şi
DGASPC
europene
stimularea participării rromilor la
programele de tip "A doua şansă", în
vederea completării educaţiei de bază, a
dobândirii cunoştinţelor minime necesare
şi obţinerii certificatelor şi documentelor
de atestare a dobândirii competenţelor şi
pregătirii minime obligatorii
254
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v.3.1.5

v.3.1.6

v.3.1.7

v.3.1.8

v.3.1.9

P3.2. Programe de învățare şi v.3.2.1
mentorat de tip after-school
la nivel rural şi urban
v.3.2.2

Înfiinţarea unor cluburi de tineret, pentru
pregătirea în domenii de larg interes
(utilizarea calculatoarelor, internet, limbi
străine etc.)
Dezvoltarea activităţilor educative şi
cultural - artistice (spectacole, festivaluri
de folclor, spectacole de teatru etc.)
Iniţierea şi dezvoltarea unor programe
educativ - sportive pentru copii şi tineret

Consilii Locale
IST Teleorman

Buget propriu/
Fonduri
europene

200

2012

Consilii Locale
Mediul privat

400

Anual

50

2011

Iniţierea și susţinerea unor competiţii
sportive anuale între unităţile de
învăţământ

Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene

20

Anual

Implementare de sisteme de monitorizare
in fiecare scoala, pe baza de legitimatii
electronice;

Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri
europene

100

2012

Înfiinţare de centre tip after school

Consilii Locale

100

2013

Înfiinţarea de centre de asistenţă după
programul şcolar

Consilii Locale

Buget de stat,
Buget local/
PNDR, Măsura
322
Buget de stat,
Buget local/
PNDR, Măsura
322

100

2013

PO DCA

200

2012

POS CCE, Axa
Prioritară 3, 3.2

800

2015

Consilii Locale
ISJ Teleorman

ISJ Teleorman

ISJ Teleorman

DGASPC Teleorman

P3.3. Modernizarea
bibliotecilor publice şi
creşterea rolului de formare

v.3.3.1
v.3.3.2

Întărirea reţelei de centre de informare la
nivel rural
Informatizarea CIC-urilor la nivel local şi a
celor la nivel judeţean
255

CJ Teleorman,
Consilii Locale
CJ Teleorman,
Consilii Locale
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şi informare prin crearea
centrelor de informare
pentru cetățeni

v.3.3.3

Reabilitarea , modernizarea bibiliotecilor

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri
europene

800

2012

Obiectiv strategic vertical 4. Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de integrare socială
Politica 4. Acces îmbunătățit la servicii medicale de calitate cu ajutorul unei infrastructuri modernizate de sănătate

Programe
P4.1. Modernizarea
infrastructurii de sănătete la
nivel județean, municipal și
rural

Cod
proiect
v.4.1.1

v.4.1.2

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect
Reabilitare şi modernizare a instalaţiilor
tehnologice din spitale ( instalaţii termice,
electrice, sanitare, etc.)
(Observaţie: Instituţii de subordonare
judeţeană).
Construirea unui spital regional

v.4.1.3

Înfiinţare, reabilitare , modernizare şi
extindere dispensare medicale -

v.4.1.4

Înfiinţare de centre medicale de
permanenţă şi de centre medicale
ambulatorii
Înfiinţare cabinete stomatologice în mediul
rural

v.4.1.5

256

Sursa de
finanțare

Valoare
proiect
mii euro.
1.500

Perioadă realizare

C J Teleorman

POR, Axa
Prioritară 3,
DMI 3.1

CJ Teleorman
DSP Teleorman
Mediul privat
Consilii Locale

POR
Buget propriu
Alte fonduri
POR, Axa
Prioritară 3,
DMI 3.1
PNDR, Măsura
322

20.000

2015

5.000

2015

300

2015

Buget propriu/
Fonduri
europene

800

2013

Consilii Locale

Consilii Locale
CJ Teleorman
DSP

2012
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P4.2. Crearea de stimulente
pentru investiții private în
domeniul medical la nivel
rural

P4.3. Continuarea
descentralizării unităților
medicale şi identificarea
soluțiilor de finanțare
necesare

v.4.1.6

Construirea de maternităţi locale

Consilii Locale
DSP

v.4.1.7

Realizare centru medical de îngrijire
persoane defavorizate social

v.4.1.8

Realizarea unui centru de imagistică

Consilii Locale
DSP
DGASPC
Consilii Locale
DSP

v.4.1.9

Introducerea unui sistem de asistenţă
medicală la domiciliu pentru persoane
externate care necesită temporar îngrijire
medicală
Identificarea de oportunităţi de
contractare a serviciilor medicale
Parteneriate public-privat pentru crearea
de noi facilităţi medicale

v.4.2.1
v.4.2.2

v.4.2.3

Înfiinţarea de farmacii în mediul rural

v.4.2.4

Identificarea unor spaţii existente posibil
de disponibilizat şi oferirea acestora pentru
realizarea de clinici medicale cu
posibilitatea de internare, în regim privat
Managementul sanitar la nivelul APL –
soluţii pentru gestiunea corectă a unităţilor
medicale
Master Plan privind descentralizarea şi
desconcentrarea unităţilor medicale la
nivelul judeţului Teleorman

v.4.3.1

v.4.3.2

257

Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene

1.000

2012

900

2012

1.000

2011

200

2012

CJ Teleorman

Buget propriu

200

2011

CJ Teleorman,
Consilii locale
mediul privat
Consilii Locale
Mediul privat

-

-

2013

800

2012

1.000

2012

Consilii Locale
DSP

Consilii Locale
Mediul privat

Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
Europene

CJ Teleorman,
Consilii Locale

PO DCA, Axa
Prioritară 1

500

2012

CJ Teleorman,
Consilii Locale

PO DCA, Axa
Prioritară 1

300

2012
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P4.4. Informatizarea
serviciilor de sănătate
publică județeană pentru un
control mai riguros al
cheltuielilor

v.4.4.1
v.4.4.2

Sistem integrat de management al
unităţilor medicale
Crearea unui sistem de indicatori pentru
măsurarea eficienţei cheltuielilor în
sectorul sanitar

CJ Teleorman
DSP Teleorman
CJ Teleorman

POS CCE, Axa
Prioritară 3, 3.2
PO DCA,
Axa Prioritară 2

1.500

2013

200

2011

Obiectiv strategic vertical 4. Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de integrare socială
Politica 5. Reducerea gradului de sărăcie pentru diminuarea efectelor migrației

Programe

Cod
proiect

P5.1. Reconversie
profesională a şomerilor şi
stimularea implicării
acestora în furnizarea
serviciilor publice
comunitare

v.5.5.1

P5.2. Educație
antreprenorială la nivel de
şcoală pentru minimizarea

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect

Sursa de
finanțare

Valoare
proiect
mii euro.
300

Perioadă realizare

Promovarea oportunităţilor de angajare la
nivel local şi calificarea şomerilor pentru
derularea serviciilor comunitare
Integrarea în comunitate a copiilor din
mediul rural proveniţi din familii de
emigranţi
Implementarea unui proiect social (locuri
de muncă pentru șomerii pe termen lung)
pentru repararea aparatelor electronice
vechi în vedeera re-vânzării

AJOFM

POS DRU, Axa
Prioritară 4

ISJ,
CJ Teleorman
DGASPC Teleorman
Agenţii economici
importatori și
producători
APM
AJOFM

POS DRU, Axa
Prioritară 5,
DMI 5.1
Buget local
Fonduri
europene

400

2014

300

anual

v.5.2.1

Antreprenoriat în şcoală şi familie

2012

Idei de afaceri pentru comunităţi

POS DRU, Axa
Prioritară 3, 3.1
POS DRU, Axa

500

v.5.2.2

CCIA Teleorman, ISJ,
Universităţi
CJ Teleorman

100

2011

v.5.5.2

v.5.5.3
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Prioritară 3, 3.1

impactului migrației

Obiectiv strategic vertical 5 Valorificarea resurselor energetice regenerabile

Obiectiv strategic vertical 5 Valorificarea resurselor energetice regenerabile

Politica 1 : Valorificarea resurselor energetice regenerabile
Programe
P 1.1 Evaluarea şi
conştientizarea
potențialului disponibil la
nivel județean în ceea ce
priveşte resursele
energetice regenerabile

Cod
proiect
v.1.1.1

v.1.1.2

v. 1.1.3

v.1.1.4

v.1.1.5

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect
Studiu privind resursele energetice
regenerabile existente la nivelul judeţului
Teleorman (evaluare a fiecărei localităţi
sub acest aspect)
Proiect de cercetare pentru determinarea
amplasării spaţiilor optime a centrelor de
generare a energiei din surse regenerabile
Elaborarea unei strategii la nivel judeţean
cu privire la exploatarea corespunzătoare a
potenţialului energetic regenerabil în
perioada 2010-2020
Dotarea instituţiilor publice judeţene cu
echipamente pentru utilizarea „energiilor
verzi”
Crearea unor centre zonale de producere a
energiei din surse regenerabile prin
asocierea localităţilor învecinate
259

Sursa de
finanțare

CJ Teleorman
Consilii locale

Buget propriu/
Fonduri
nerambursabile

CJ Teleorman

Buget propriu/
Fonduri
nerambursabile
Buget propriu/
Fonduri
nerambursabile

CJ Teleorman

CJ Teleorman
Consilii Locale
CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat

Buget local/
Fondul de
Mediu
Fondul de
Mediu

Valoare
proiect
mii euro.
200

Perioadă realizare
2012

40

2012

15

2011

5000

2013

8000

2013

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
P 1.2 Exploatarea resurselor
energetice regenerabile

P1.3 Programe educaționale
privind posibilitatea
utilizării resurselor
energetice regenerabile şi
beneficiile aferente

v.1.2.1

Captarea energiei solare şi utilizarea sa
pentru gospodării

CJ Teleorman
Consilii Locale

v.1.2.2

Captarea energiei solare şi utilizarea sa
pentru exploataţiile agricole

CJ Teleorman
Consilii Locale

v.1.2.3

Valorificarea resurselor regenerabile de
energie pentru producerea energiei verzi la
nivel local
Înfiinţarea unor centre de informare cu
privire la posibilitatea utilizării resurselor
energetice regenerabile, precum şi la
creşterea eficienţei energetice
Lansarea unui concurs de proiecte pe tema
energiilor verzi la nivelul unităţilor de
învăţământ din judeţ
Diversificarea specializărilor din
învăţământul superior prin includerea unor
secţiuni dedicate energiilor verzi

CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat
CJ Teleorman

v.1.3.1

v.1.3.2

v.1.3.3

Buget local/
Fondul de
Mediu
Buget local/
Fondul de
Mediu
Buget local/
Fondul de
Mediu
Buget propriu/
Fonduri
europene

1.000

2013

1.000

2013

800

Anual

10

2011

CJ Teleorman, ISJ

Buget propriu

3

Multianual

CJ Teleorman
Centre Universitare

Buget propriu

100

2013

Obiectiv strategic vertical 5 Valorificarea resurselor energetice regenerabile

Politica 2 Stimularea preocupărilor şi investițiilor în domeniul producției şi utilizării de energie din surse regenerabile
Valoare
Cod
Instituții implicate/
Sursa de
Programe
Titlu proiect
proiect
proiect
potențiali parteneri
finanțare
mii euro.
P 2.1 Sprijinirea producției şi v.2.1.1
Asigurarea co-finanţării (2%) şi a
CJ Teleorman
Buget propriu/
500
260

Perioadă realizare
2013
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utilizării energiei din surse
regenerabile, facilitarea
accesării instrumentelor
financiare disponibile

v.2.1.2

v.2.1.3

P 2.2. Popularizarea
instrumentelor financiare
create şi stimularea
accesării lor la scară largă

v. 2.2.1

v.2.2.2

cheltuielilor neeligibile pentru proiectele
autorităţilor publice care vizează producţia
de energie din surse regenerabile
Sisteme de producere a energiei electrice
din surse regenerabile (energie eoliană,
panouri solare fotovoltaice, biomasă , etc.)
Realizarea de instalaţii de producere a
energiei termice şi a apei calde menajere
prin valorificarea resurselor
neconvenţionale de energie pentru
instituţiile publice
Crearea unui birou de informare şi
asistenţă la nivelul Consiliului Judeţean
privind instrumentele financiare
disponibile în domeniul producţiei de
energie regenerabilă şi modalităţile de
accesare
Campanie de promovare a accesării
instrumentelor financiare disponibile în
domeniul „energiilor verzi”

Fonduri
nerambursabile
CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat
Consilii Locale

Fondul de
Mediu

2500

2013

Fondul de
Mediu

4000

2013

CJ Teleorman

Buget propriu

50

2011

CJ Teleorman

Bugete proprii

8

Bianual

Obiectiv strategic orizontal 1 Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare echilibrată

Obiectiv strategic orizontal 1: Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare echilibrată
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Politica 1 Crearea infrastructurii necesare dezvoltării socio-economice şi susținerii accesibilității inter-modale
Valoare
Cod
Instituții implicate/
Sursa de
Programe
Titlu proiect
proiect
proiect
potențiali parteneri
finanțare
mii euro.
P1.1 Extinderea
o.1.1.1
Achiziţionarea unei noi nave de tip BAC
CJ Teleorman
POS Transport/
5.000
infrastructurii de transport
pentru creşterea capacităţii de transport
Buget CJ
naval pe Dunăre
Sistem electronic de monitorizare a
CJ Teleorman
POS CCE Axa
600
o.1.1.2
traficului de pasageri şi mărfuri
Prioritară 3
P1.2 Modernizarea
o. 1.2.1 Realizarea de centuri de ocolire în orașe
CJ Teleorman
POS Transport
60.000
infrastructurii de transport
Consilii Locale
și de management a apelor
Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii CJ Teleorman
POS Transport
12.000
o.1.2.2
feroviare
Consilii Locale
Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii CJ Teleorman
POR, Axa 2
15.000
o.1.2.3
rutiere judeţene
Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii CJ Teleorman
PNDR
10.000
o.1.2.4
rutiere comunale
Consilii Locale
Modernizarea şi reabilitarea drumurilor
CJ Teleorman
POS Transport
12.000
o.1.2.5
naţionale
Compania Naţională
de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale
o.1.2.6

Modernizare E 70 şi realizare drum express
Bucureşti –Alexandria - Craiova
(supralărgire şi realizare 4 benzi circulaţie)
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Compania Naţională
de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale

POS Transport

20.000

Perioadă realizare
2017
2012
2012
2012
2015
2015
2014

2014
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o.1.2.7

Realizare autostradă Bucureşti –Alexandria
- Craiova

Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale

POS Transport

30.000

2015

o.1.2.8

Realizare aeroport

POS Tranport
Buget CJ
Alte surse

20.000

2016

o.1.2.9

Realizarea de alei pietonale şi reabilitarea
zonelor pietonale

CJ Teleorman
Minister Transporturi şi
Infrastructură, Mediul
privat
CJ Teleorman
Consilii Locale

2.500

2012

o.1.2.10

Regularizare cursuri de apă

2.000

2012

o.1.2.11

Reabilitare, construcţie şi întreţinere
poduri şi podeţe

CJ Teleorman
Consilii Locale
SGA Teleorman
CJ Teleorman
Consilii Locale

3.000

2013

o.1.2.12

Lucrări de prevenire a inundaţiilor şi
îndiguire în zonele expuse riscurilor

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget local/
POS Transport/
Alte surse
Buget local/
POS Mediu/
Alte surse
Buget local/
POS Transport/
Alte surse
Buget propriu/
Fonduri
europene/Altele

2.500

2013

o.1.2.13

Construire diguri protecţie împotriva
apelor pluviale de pe versanţi

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri
europene/Altele

1.500

2012

o.1.2.14

Construirea, reabilitarea de trotuare şi
dalarea şanturilor de scurgere a apei
pluviale
Reabilitarea, modernizarea şi amenajarea
fostului aeroport pentru avioane utilitare şi
uşoare (de agrement)

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri
europene/Altele

1.500

2012

CJ Teleorman
Consilii Locale
Ministerul
Transporturilor şi
Infrastructurii
Mediul privat

POS Transport/
Buget CJ/
Buget local/
Fonduri europene

10.000

2015

POS Transport/
Buget propriu/

5.000

2013

o.1.2.15

o.1.2.16

Modernizarea drumurilor de câmp pentru
CJ Teleorman
dezvoltarea turismului de vânătoare şi
Consilii Locale
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o.1.2.17

o.1.2.18

pescuit şi stimularea dezvoltării bazei
turistice specifice
Realizarea unor sensuri giratorii în
intersecţiile cu trafic intens şi amplasarea
unor lucrări arhitectonice în cadrul acestor
sensuri giratorii
Reabilitarea, modernizarea şi construirea
de parcaje supraterane şi subterane
supraetajate

Fonduri
europene
CJ Teleorman
Consilii Locale

POS Transport/
Buget propriu/
Fonduri europene

1.500

2012

CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat

POS Transport/
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
POS Transport
Buget propriu
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene

4.000

2014

200

2012

5.000

2013

4.000

2012

1.500

2012

800

2011

800

2012

50.000

2010-2020

Montarea de camere video pentru
supravegherea traficului şi a zonelor
aglomerate
Realizarea unor pasarele pietonale peste
carosabil în zonele aglomerate

CJ Teleorman
Consilii Locale

o.1.2.21

Reabilitări treceri la nivel cu calea ferată

CJ Teleorman
Consilii Locale

o.1.2.22

Achiziţionare autobuze dotate cu aer
condiţionat şi grad de poluare scăzut,
încadrarea în norme Euro5, Euro6
Revizuirea locaţiilor oferite ca spaţii de
parcare pentru taximetrişti

CJ Teleorman
Consilii Locale

o.1.2.24

Amenajarea de platforme betonate pentru
depozitarea zăpezii

CJ Teleorman, Consilii
Locale

o.1.2.25

Înfiinţare, extindere, reabilitare,
modernizare sisteme de alimentare cu apă

Consilii Locale

o.1.2.19

o.1.2.20

o.1.2.23

CJ Teleorman
Consilii Locale

CJ Teleorman
Consilii Locale
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potabilă
o.1.2.26

Înfiinţare, extindere, reabilitare,
modernizare sisteme de canalizare ape
uzate menajere şi staţii de epurare

Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri
europene

o.1.2.27

Întocmire/actualizare Planuri urbanistice
generale, Planuri Urbanistice Zonale și
Planuri urbanistice de detaliu, Plan de
amenajare a teritoriului judeţului
Măsurători topo-cadastrale şi întocmirea
documentaţiei pentru suprafeţele din
extravilan, intravilan şi suprafaţa de islaz
Realizarea de studii de optimizare a
transportului public local/judeţean
Delegarea serviciului de transport public de
persoane prin curse regulate, operatorilor
de transport rutier;
Asigurarea transportului public local în
oraşele în care este deficitar, extinderea
rutelor de transport
Îmbunătăţirea sistemului de transport
şcolar şi înfiinţarea de noi staţii de
aşteptare
Cadastrul judeţului Teleorman pe unităţi
administrativ teritoriale
Identificarea zonelor de risc ale judeţului
Teleorman şi măsuri de diminuare a
riscurilor (seismic, alunecări
teren,inundaţii,riscuri tehnologice, etc.)
Sistem integrat de monitorizare în timp
real a traficului de mărfuri

CJ Teleorman
Consilii Locale

o.1.2.28

o.1.2.29
o.1.2.30

o.1.2.31

o.1.2.32

o.1.2.33
o.1.2.34

o.1.2.35
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50.000

2010-2020

Buget propriu/
Fonduri europene

1500

2011-2020

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

400

2013

CJ Teleorman
Consilii Locale
CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat
CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

300

2011

Buget propriu/
Fonduri europene

200

2011

Buget propriu/
Fonduri europene

1.500

2011

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

1.000

2011

CJ Teleorman
Consilii Locale
CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

5.000

2011-2020

Buget propriu/
Fonduri europene

2.000

2011-2020

CJ Teleorman,
Consilii Locale

POS CCE Axa
Prioritar 3

900

2015
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Politica 2 Asigurarea unei infrastructuri adecvate creşterii competitivității în agricultură şi dezvoltare rurală
Valoare
Cod
Instituții implicate/
Sursa de
Programe
Titlu proiect
proiect
proiect
potențiali parteneri
finanțare
mii euro.
POR, Axa
P2.1 Crearea de facilități de o.2.1.1
Realizarea unui parc agro-industrial în
CJ Teleorman
10.000
Prioritară
4,
DMI
depozitare şi desfacere a
judeţul Teleorman, care să grupeze diverse
Mediul privat
4.1, DMI 4.2/
produselor agricole
sectoare din domeniu
Buget CJ
PPP

Perioadă realizare
2012

Fonduri
nerambursabile/
Buget CJ,
Buget local
Buget propriu/
Fonduri europene

1.200

2012

1.000

2012

CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat
CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

800

2013

Buget propriu/
Fonduri europene

1.000

2012

Înfiinţare zone comerciale

CJ Teleorman
Consilii Locale

1.000

2012

Înfiinţare fabrici de prelucrare a cerealelor,
produselor legumicole, produselor lactate,
fructelor, etc

CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat

Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene

9.000

2012

o.2.1.2

Crearea de pieţe de gros la nivel urban

CJ Teleorman,
Consilii Locale
Mediul privat

o.2.1.3

Înfiinţarea de centre de colectare a laptelui
şi animalelor

CJ Teleorman
Consilii Locale

o.2.1.4

Realizarea unor investiţii pentru transportprelucrare şi procesare a laptelui

o.2.1.5

Înfiinţarea de centre de prezentare şi
desfacere produse lactate în localităţile
rurale

o.2.1.6

o.2.1.7
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P2.2 Modernizarea
sistemului de irigații

o.2.1.8

Crearea şi dezvoltarea de mici unităţi
economice de colectare a produselor
agricole locale (cereale, legume, fructe)

CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat

Buget propriu/
Fonduri
europene

900

2012

o. 2.2.1

Reabilitarea , modernizarea şi extinderea
sistemului de irigaţii

CJ Teleorman,

Fonduri
nerambursabile
/ Buget CJ,
Buget local

5.000

2013

Amenajare lacuri de acumulare pe pârâuri

CJ Teleorman

Buget propriu/
Fonduri
europene
POR Axa
Prioritară 2

2.000

2013

1.000

2013

Buget propriu/
Fonduri
europene

1.000

2013

Buget propriu/
Fonduri
europene

700

2015

o.2.2.2

Consilii Locale

Consilii Locale
P2.3 Îmbunătățirea gradului
de accesibilitate la
terenurile agricole

o.2.3.1

Reabilitare infrastructură judeţeană cu
scopul de a facilita conectarea zonelor de
producţie, depozitare şi procesare în judeţ

CJ Teleorman

o.2.3.2

Modernizarea drumurilor către zonele de
exploataţie

CJ Teleorman

Închiderea cu gard a păşunilor

CJ Teleorman

o.2.3.3

Consilii Locale

Consilii Locale
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Politica 3 Dezvoltarea infrastructurii dedicate sprijinirii mediului antreprenorial
Programe

Cod
proiect

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect

Sursa de
finanțare

Valoare
proiect
mii euro.
2.000

Perioadă realizare

P3.1 Dezvoltarea
infrastructurii TIC
(tehnologia informației şi
comunicației)

o.3.1.1

Conectarea structurilor de sprijinire a
afacerilor existente la infrastructură TIC

CJ Teleorman
Operatori economici

POS CCE Axa
Prioritară 3

o.3.1.2

CJ Teleorman

2013

o. 3.2.1

CJ Teleorman

POS CCE Axa
Prioritară 3
Fonduri
nerambursabile
/ Buget CJ

5.000

P3.2 Crearea de incubatoare
de afaceri pentru susținerea
activităților economice

Extinderea infrastructurii TIC în zone
periurbane şi rurale din judeţ
Studiu privind potenţialul creării de
incubatoare de afaceri, şi identificarea
zonelor specifice

80

2012

P3.3 Dezvoltarea de
structuri de sprijin pentru
mediul antreprenorial
(platforme pentru
microîntreprinderi)

o.3.3.1

Construirea unor noi structuri de sprijinire
a afacerilor în zonele de dezvoltare şi
pentru sectoarele economice unde există o
cerere mare pentru aceste facilităţi cu
prioritate – industria textilă, etc.

CJ Teleorman,
CCIA Teleorman
Parteneriat Public
Privat

POR Axa
Prioritară 4,
DMI 4.1/
Buget CJ,

20.000

2015
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Politica 4 Reducerea disparităților teritoriale prin îmbunătățirea infrastructurii sociale
Programe
P4.1 Modernizarea
infrastructurii educaționale
şi sociale pentru asigurarea
serviciilor de educație şi
sănătate

Cod
proiect
o.4.1.1

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii
educaţionale în judeţul Teleorman

CJ Teleorman,

Construcţia de baze sportive, săli de sport
şi modernizarea unităţilor existente

CJ Teleorman,

o.4.1.3

Realizare, modernizare, extindere şi
reabilitare locuinţe sociale

Consilii Locale

o.4.1.4

Realizare, modernizare, extindere
adăposturi pentru persoane și familii aflate
temporar în dificultate

Consilii Locale
CJ Teleorman

o.4.1.5

Realizare, reabilitare, modernizare,
extindere cantine de ajutor social

Consilii Locale
CJ Teleorman

o.1.4.6

Extinderea și susţinerea financiară a
structurilor de tip Clubul Pensionarilor

Consilii Locale

o.1.4.7

Înfiinţarea de centre pentru consilierea
persoanelor identificate ca victime ale
violenţei în familie

Consilii Locale
DGASPC

o.4.1.2

269

Sursa de
finanțare
POR 3.4

Valoare
proiect
mii euro.
4.000

Perioadă realizare
2015

Consilii Locale

Consilii Locale

Buget de stat,
Buget CJ, Buget
local/
Fonduri
nerambursabile
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene

6.000

2015

1.000

2015

300

2011

Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene

500

2011

200

2011

500

2012
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o.1.4.8

Realizarea de locuinţe de serviciu pentru
specialişti (medicii, profesori, agronomi,
etc.)
Realizare , dotare, modernizare cămine
culturale

Consilii Locale
DSP

Construcţie, reabilitare, modernizare baze
sportive

CJ Teleorman

Realizarea de parcuri de distracţii şi locuri
de joacă pentru copii

CJ Teleorman

o.4.1.12

Modernizare lăcaşe de cult şi introducerea
acestora în circuitul turistic

Consilii Locale

o.4.1.13

Construire locuinţe ANL

CJ Teleorman

o.4.1.9

o.4.1.10

o.4.1.11

CJ Teleorman
Consilii Locale

Consilii Locale

Consilii Locale

Consilii Locale
o.4.1.14

o.4.1.15

Anveloparea locuinţelor existente în
parteneriat cu asociaţiile de proprietari

Consilii Locale

Realizarea unor zone rezidenţiale

Consilii Locale

Asociaţii de proprietari

Mediul privat
o.4.1.16

Realizarea de posturi de radio în sistem
închis in licee
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Consilii Locale
IST Teleorman

Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget de stat/
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget de stat/
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget de stat/
Buget propriu
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene

1.000

2015

1.000

2013

800

2012

800

2012

5000

2015

800

2015

800

2013

1.000

2013

100

2012
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o.4.1.17

Reabilitarea și construcţia de noi fântâni şi
fântâni arteziene

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri
europene

700

2011

Buget propriu

300

2013

Mediul privat
Construcţie,reabilitare, modernizare
cinematografe

Consilii Locale

o.4.1.19

Construcţie,reabilitare, modernizare
grădini de vară

Consilii Locale
Mediul privat

Buget propriu/
Fonduri europene

300

2012

o.4.1.20

Construcţie,reabilitare, modernizare
terenuri de tenis, mese de tenis masă şi
panouri de baschet

Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri
europene

700

2011

o.4.1.21

Construcţie Case ale Tineretului, Case de
de cultură

Buget propriu/
Fonduri europene

2.000

2015

o.4.1.22

Dotarea cu calculatoare a şcolilor,
racordarea la reţeaua de Internet

CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat
Consilii Locale
IST Teleorman
Mediul privat

Buget propriu/
Fonduri europene

1.000

2012

o.4.1.23

Introducerea unor senzori de proximitate
la accesul în şcoli (carduri)

Consilii Locale
IST Teleorman

Buget propriu/
Fonduri europene

800

2012

o.4.1.24

Înfiinţarea de grădiniţe speciale cu
funcţionare pe perioada de vară

Consilii Locale
IST Teleorman

Buget propriu/
Fonduri europene

1.000

2012

o.4.1.25

Înfiinţarea unui club al copiilor , cu
programe culturale, artistice şi sportive

Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

800

2011

o.4.1.26

Educaţie digitală pentru viitor

Consilii Locale
Mediul Universitar
IST Teleorman

Buget propriu/
Fonduri europene

800

2012

o.4.1.18

Mediul privat
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o.4.1.27

Construire săli festivităţi, modernizare,
dotare laboratoare şcolare

Consilii Locale
IST Teleorman

Buget propriu/
Fonduri europene

600

2012

o.4.1.28

Reabilitare termică locuinţe, sedii autorităţi
publice şi instituţii publice

Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

1.000

2013

o.4.1.29

Achiziţionarea de autospeciale de stins
incendii şi autosanitare

Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

8.000

2012

o.4.1.30

Îmbunătăţirea aspectului urbanistic al
clădirilor şi spaţiilor de pe domeniul public
şi privat

Consilii Locale
Mediul privat

Buget propriu/
Fonduri europene

1.000

2013

o.4.1.31

Sprijinirea echipării şi dotării unor centre
informatice (internet cafe etc.)

Consilii Locale
Mediul privat

Buget propriu/
Fonduri europene

700

2012

o.4.1.32

Susţinerea extinderii reţelelor de fibră
optică, pentru telefonie fixă, internet şi
semnal video

Consilii Locale
Mediul privat

Buget propriu/
Fonduri europene

900

2012

o.4.1.33

Împrejmuire cimitire

Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

800

2013

o.4.1.34

Înfiinţarea unor ansambluri artistice de
dansuri populare tradiţionale, sprijinirea
activităţii celor existente

Consilii Locale
IST Teleorman

Buget propriu/
Fonduri europene

200

Permanent
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P4.2 Îmbunătățirea
accesului şi a mobilității
forței de muncă prin
reabilitarea infrastructurii
de transport, spre zonele
rurale şi în interiorul
acestora

o.4.1.35

Reabilitarea şi punerea în valoare a
obiectivelor din patrimonial cultural

Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

5000

2010-2020

o.4.1.36

Înfiinţare publicaţii locale (proiect pilot)

Consilii Locale
Mediul privat

Buget propriu/
Fonduri europene

100

2011

o.4.1.37

Reabilitare , modernizare şi extindere sedii
autoritaţi publice

Consilii Locale

200

2013

o.4.2.1

Suplimentarea numărului de mijloace de
transport în comun

CJ Teleorman,

Buget propriu/
Fonduri
europene
PNDR, Axa 3

4.000

2012

4.000

2012

Consilii Locale
Mediul privat

o.4.2.2

Crearea de noi trasee de transport în
zonele rurale

CJ Teleorman,
Consilii Locale
Mediul privat
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PNDR, Axa 3/
Buget CJ, Buget
local
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Obiectiv strategic orizontal 1: Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare echilibrată

Politica 5 Valorificarea resurselor energetice locale
Programe
P5.1 Realizarea
infrastructurii suport pentru
valorificarea resurselor
energetice regenerabile–
producerea energiei
electrice / termice din surse
regenerabile

Cod
proiect

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect

o.5.1.1

Realizarea de parcuri fotovoltaice pentru
producerea de energie regenerabilă

o.5.1.2

Extinderea , reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport şi distribuţi a
energiei electrice
Realizarea unei hidrocentrale în comuna
Islaz
Realizare unui parc de producere de
energie regenerabilă

o.5.1.3
o.5.1.4

o.5.1.5

o.5.1.6

o.5.1.7

o.5.1.8

CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat
CJ Teleorman

CJ Teleorman
Consiliul Local Islaz
CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat

Realizarea unor noi capacităţi de producere
a energiei electrice şi termice, prin
valorificarea biomasei
Iluminat stradal cu sisteme bazate pe
energie regenerabilă

CJ Teleorman
Consilii Locale

Achiziţionare autobuze cu motoare
alimentate de panouri fotovoltaice
montate pe plafon
Proiect de folosire a mijloacelor de
transport cu ardere internă având
combustibil biogaz

CJ Teleorman
Consilii Locale

CJ Teleorman
Consilii Locale

CJ Teleorman
Consilii Locale
274

Sursa de
finanțare
POS CCE, Axa
Prioritară 4,
DMI 4.2
POS CCE Axa
Prioritară 4,
DMI 4.1.
Buget propriu
Fonduri externe
POS CCE, Axa
Prioritară 4,
DMI 4.2
Buget locale
Buget local/
Fondul de
Mediu
Buget local/
Fondul de
Mediu
Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene

Valoare
proiect
mii euro.
8.000

Perioadă realizare
2013

4.000

2012

20.000

2015

10.000

2013

700

2013

200

2013

2.000

2012

200

2012
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o.5.1.9

Înfiinţarea, înlocuirea, reabilitare,
modernizarea, extinderea sistemelor de
iluminat public: - (înlocuirea integrală a
reţelelor existente total
necorespunzătoare; extindere în mediul
urban, înfiinţare în mediul rural)

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri
europene

4.000

2012

o.5.1.10

Reabilitarea reţelelor de iluminat existente
la care unele componente pot fi reutilizate
pentru următorii minim 5 ani;
Elaborarea şi aprobarea prin HCL a
Strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor
comunitare de utilităţi publice (alimentare
cu energie termică, gaze, etc.)

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri
europene
Buget propriu/
Fonduri
europene

3.000

2013

2.000

2012

Implementarea Strategiilor locale de
dezvoltare a serviciilor comunitare de
utilităţi publice

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri
europene

6.000

2014

o.5.1.11

o.5.1.12
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CJ Teleorman
Consilii Locale
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Obiectiv strategic orizontal 2 Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea capitalului uman pentru consolidarea unei economii bazate pe
cunoaștere

Obiectiv strategic orizontal 2 Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea capitalului uman
pentru consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere

Politica 1. Promovarea egalității de şanse

Programe
1.1 Îmbunătățirea situației
femeilor pe piața muncii, acces ,
salarizare şi tratament

1.2 Promovarea egalității de şanse
pentru grupurile vulnerabile

Cod
proiect

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect

o.1.1.1

Elaborare studiu referitor la starea actulă a
situaţiei femeilor pe piaţa muncii

o.1.1.2

Campanie de promovare şi control pentru
respectarea egalităţii de şanse pe piaţa
muncii cu accent pe situaţia femeilor (acces,
salarizare şi tratament)

o.1.2.1

Campanie de promovare a angajării
persoanelor de etnie romă

o.1.2.2

Promovarea antreprenoriatului în rândul
tinerilor
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AJOFM
ONG
Instituţii publice
Companii Private
Inspecţia muncii
AJOFM
ONG
Instituţii publice
Companii Private
Inspecţia muncii
Consilii Locale
AJOFM
ONG de profil
Mediul Privat
Consilii Locale
AJOFM
ONG
Mediul Privat

Sursa de
finanțare
Fonduri Proprii
Fonduri
neramburabile

Valoare
proiect
mii euro.
80

Perioadă
realizare
2012

Fonduri Proprii
Fonduri
neramburabile

150

2013

POSDRU
Fonduri Proprii

200

2013

Fonduri Proprii

80

2012
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1.3 Participarea egală la luarea
deciziei în viața socială

o.1.3.1

Crearea unui grup de iniţiativă pentru
femeile manager

o.1.3.2

Promovarea în instituţiile publice a accesului
femeilor la luarea decizilor

Consiliul Judeţean
Consilii Locale
AJOFM
ONG
Mediul Privat
Consiliul Judeţean
Consilii Locale
AJOFM
ONG
Mediul Privat

Fonduri Proprii
Fonduri
neramburabile

100

2012

Fonduri Proprii
Fonduri
neramburabile

150

2012

Obiectiv strategic orizontal 2 Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea capitalului uman
pentru consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere

Programe
P2.1 Recalificarea forței de
muncă pentru sectorul
industrial

Politica 2 Formare profesională inițială și recalificare pentru pregătirea profesională a capitalului uman
prin reducerea accesului inegal la resursa de muncă a mediului rural
Valoare
Cod
Instituții implicate/
Sursa de
Titlu proiect
proiect
proiect
potențiali parteneri
finanțare
mii euro.
o.2.1.1
Formare profesională pentru calificarea
Mediul privat
POS DRU, Axa
1000
continuă a lucrătorilor
Prioritară 2,
DMI 2.3
o.2.1.2
Formare profesională continuă, adaptată
CCIA Teleorman,
POS DRU, Axa
1.000
noilor tehnologii din industrie
Federaţii Patronale,
Prioritară 2,
ONG
DMI 2.3
o.2.1.3
Recalificarea forţei de muncă în judeţul
AJOFM,
POS DRU, Axa
500
Teleorman
Federaţii Patronale,
Prioritară 2,
ONG
DMI 2.3
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Perioadă realizare
2010-2020

permanent

permanent
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P2.2 Formarea resurselor
umane pentru sectorul agroalimentar

o.2.2.1

o.2.2.2

o.2.2.3

o.2.2.4

P2.3 Marketing eficient al
oportunităților de ocupare
în muncă

o.2.3.1

o.2.3.2

Formare profesională de scurtă durată
(iniţiere, perfecţionare şi specializare) în
vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării
cunoştinţelor privind competenţele
manageriale şi tehnice în domeniul agricol
Pregătire tehnică (noi tehnologii
informaţionale, introducerea de inovaţii,
difuzarea rezultatelor cercetării şi a
gestionării durabile a resurselor naturale)
pentru realizarea de investiţii în agricultură
Formarea tinerilor fermieri
Specializarea fermierilor ce deţin ferme de
semi-subzistenţă
Şanse sporite de integrare pe piaţa muncii
a persoanelor din mediul rural

Sprijinirea participării la programe (centre)
de instruire, informare, consultanţă,
schimburi de experienţă a fermierilor şi
întreprinzătorilor locali, în vederea
accesării oportunităţilor de finanţare
(fonduri europene şi/sau guvernamentale,
judeţene ş.a.) şi a facilităţilor disponibile
Schimb de experienţă la nivelul UE pentru
însuşirea tehnologiilor şi metodelor de
ocupare profesională
Participarea la târguri , expoziţii şi
schimburi de experienţă
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OJCA,
APDRP,
Furnizori publici şi
privaţi,
GAL
OJCA, APDRP, Furnizori
publici şi privaţi, GAL

PNDR, Măsura
1.1.1

400

2012

PNDR, Măsura
1.1.1

700.

2012

OJCA,
APDRP,
Furnizori publici şi
privaţi,
GAL
Camera de Comerţ şi
Industrie Teleorman

PNDR, Măsura
1.1.1 şi
POS DRU, Axa
Prioritară 5,
DMI 5.2

800

2013

800

2012

500

2013

CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat

Buget propriu/
Fonduri
europene

400

Anual

OJCA,
Asociaţiile Fermierilor

PNDR, Măsura
1.1.1

600

2015

OJCA, Asociaţiile
Fermierilor
CJ Teleorman
DADR

PNDR, Măsura
1.1.1

500

permanent
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P2.4 Realizarea de facilități
de instruire pentru
derularea programelor de
formare profesională
generală şi specializată

o.2.4.1

Proiect pentru sistem de învăţare continuă

AJOFM

o.2.4.2

Centru de excelenţă agricolă judeţeană

P2.5 Parteneriat public
privat județean pentru
îmbunătățirea ocupării în
muncă

o.2.5.1

Promovare a parteneriatului public-privat
la nivel judeţean

o.2.5.2

Medierea între cererea şi oferta de pe
piaţa muncii

DADR,
Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman
Asociaţii Fermieri,
Camera de Comerţ şi
Industrie Teleorman
CJ Teleorman,
Consilii Locale
mediul privat
AJOFM

o.2.5.3

Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de
muncă în cadrul unor programe care au ca
scop ocuparea temporară a forţei de
muncă din rândul şomerilor pentru
dezvoltarea comunităţilor locale

o.2.5.4

Organizare de seminarii şi reuniuni
de bună practică pentru încurajarea
cooperării cu partenerii sociali
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POS DRU, Axa
Prioritară 2,
DMI 2.3
POR, Axa
Prioritară 4,
DMI 4.2

500

permanent

1.200

2014

-

-

permanent

POS DRU, Axa
Prioritară 5

500

2012

AJOFM,
CJ Teleorman

Buget propriu
Fonduri
nerambursabil
e

-

2010-2020

AJOFM,
CJ Teleorman

Buget propriu
Fonduri
nerambursabil
e

-

2010-2020
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Obiectiv strategic orizontal 2. Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea capitalului uman
pentru consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere

Politica 3 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare și crearea unui cadru concurențial pentru serviciile de formare profesională
Valoare
Cod
Instituții implicate/
Sursa de
Programe
Titlu proiect
proiect
Perioadă realizare
proiect
potențiali parteneri
finanțare
mii euro.
P3.1 Creşterea calității serviciilor
o.3.1.1
Perfecţionarea ocupării prin
AJOFM
POD DRU Axa
400
2011
profesionalism
şi
atractivitate
Prioritară
4,
publice de asistență privind
DMI 4.2
ocuparea forței de muncă
o.3.1.2
Servicii europene de ocupare
AJOFM
POS DRU Axa
400
2012
Prioritară 4,
DMI.4.1
P3.2 Crearea unei rețele de
o.3.2.1
E-harta angajatorilor din judeţul
AJOFM,
POS DRU Axa
250
2012
Teleorman
CJ Teleorman,
Prioritară 4,
profesionişti în formare
Camera
de
Comerţ
şi
DMI 4.1
profesională pentru creşterea
Industrie
calității formării specializate
o.3.2.2
Formare de formatori la nivelul
AJOFM,
POS DRU Axa
200
2012
serviciului public de ocupare şi
Furnizori autorizaţi
Prioritară 4,
furnizorilor privaţi de formare
DMI 4.2
o.3.2.3
Atragerea cadrelor profesionale
CJ Teleorman
POS DRU Axa
500
2012
specializate necesare dezvoltării unui Consilii Locale
Prioritară 1,
proces educativ performant în cadrul IST Teleorman
DMI 1.3
sistemului de învăţământ local
P3.3 Planificarea strategică
O.3.3.1
Profesionişti în piaţa muncii
AJOFM
POS DRU, Axa
500
2013
Prioritară 4,
județeană pentru ocuparea forței
DMI 4.2
de muncă
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Obiectiv strategic orizontal 2 Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea capitalului uman
pentru consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere

Politica 4 Adaptarea ofertei învățământului universitar și mediului de cercetare la realitățile și nevoile pieței muncii
Valoare
Cod
Instituții implicate/
Sursa de
Programe
Titlu proiect
proiect
proiect
potențiali parteneri
finanțare
mii euro.
P4.1 Creșterea accesului la
o.4.1.1
Planificarea şi managementul
ISJ,
POS DRU, Axa
700
educaţional
la
nivel
pre-universitar
Consilii
Locale
Prioritară
1,
serviciile educaționale
judeţean
ONG
DMI 1.1
o.4.1.2
Sprijin pentru furnizorii de educaţie
ISJ,
POS DRU, Axa
680
şi pentru dezvoltarea personalului
Consilii Locale
Prioritară 1,
ONG
DMI 1.1/
Fonduri publice
o.4.1.3
Dezvoltarea educaţiei
IJŞ, CL, ONG, mediul
POS DRU, Axa
500
antreprenoriale şi a cetăţeniei active privat
Prioritară 1,
in sprijinul realizarii societatii bazate
DMI 1.1
pe cunoastere
o.4.1.4
Sprijinirea participării populaţiei, în
POS DRU, Axa
500
Consilii Locale,
special a tinerilor, fermierilor,
Prioritară 1,
Mediul privat, ONG-uri DMI 1.1, fonduri
întreprinzătorilor particulari,
prestatorilor de servicii şi salariaţilor
comunitare,
din autoritatile locale, la programe
fonduri externe
de instruire şi pregătire continua :
Uniunii
complexitatea in managementul
Europene,
afacerilor, complexitatea in
bugetul propriu
managementul performant al
al autoritatilor
activităţilor din domeniul de
publice, fonduri
activitate, complexitatea în scrierea
ale statelor
281

Perioadă realizare
2012

2010-2020

Anual

Anual
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şi managementul proiectelor

o.4.1.5

o.4.1.6

o.4.1.7

Dezvoltarea capacităţii şi serviciilor
oferite de ONG locale (servicii de
informare, consultanţă, instruire şi
asistenţă în diverse domenii ale
dezvoltării comunitare)
Creşterea numărului de studenţi, de
cadre didactice şi a calităţii actului
didactic
Instruirea comuna a cadrelor
didactice, a elevilor si studentilor,
precum si a parintilor pentru
desfasurarea activitaţilor la
standarde europene

282

Consilii Locale
ONG-uri

CJ Teleorman
Inspectoratul Scolar
Judetean
Mediul Universitar
CJ Teleorman, AJOFM,
universitati, ONG-uri

membre UE,
fonduri
provenind prin
intermediul
mediului de
afaceri
Buget propriu/
Fonduri
europene

500

2012

Buget propriu/
Fonduri
europene

700

2012

POSDRU,
fonduri
comunitare,
fonduri externe
Uniunii
Europene,
bugetul propriu
al autoritatilor
publice, fonduri
ale statelor
membre UE,
fonduri
provenind prin
intermediul
mediului de
afaceri

500

Anual
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P4.2 Stoparea fenomenului de
părăsire a localităților de către
tinerii absolvenți de studii
superioare prin identificarea de
stimulente la nivel județean

o.4.2.1

Tineri şi vârstnici – ucenici şi mentori

AJOFM,
Universităţi

o.4.2.2

Campanie de promovare a
oportunităţilor de ocupare la nivel
judeţean – harta oportunităţilor de
angajare
Promovarea oportunităţilor de
ocupare în mediul rural

AJOFM,
CJ Teleorman

o.4.2.3

P4.3 Pregătirea de profesionişti
pentru diminuarea disparităților și
promovarea incluziunii sociale

o.4.3.1

o.4.3.2

P4.4 Dezvoltarea antreprenorială,
nevoie continuă pentru
îmbunătățirea ocupării

o.4.4.1

o.4.4.2

Instruirea cadrelor didactice şi
persoanelor din comunitate pentru
realizarea unui cadru favorabil
incluziunii sociale
Sprijin pentru acţiuni de integrare
pe piaţa muncii a tinerilor care
părăsesc instituţiile de ocrotire
socială
Corelarea învăţământului profesional
şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii
din
Judeţul Teleorman
Instruirea comuna a cadrelor
didactice, a elevilor si studentilor,
precum si a parintilor pentru
educarea culturii manageriale si a
initiativei antreprenoriale in sprijinul
dezvoltarii economiei bazate pe
cunoastere.
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POS DRU, Axa
Prioritară 2,
DMI 2.1
POS DRU, Axa
Prioritară 5,
DMI 5.2

450

2013

300

2012

-

2010-2020

AJOFM,
CJ Teleorman,
GAL
CJ Teleorman,
DGASPC, ONG-uri

PNDR

POS DRU, Axa
Prioritară 5,
DMI 5.2

350

2012

DGASPC Teleorman,
AJOFM

POS DRU, Axa
Prioritară 5,
DMI 5.1

450

2012

AJOFM

POS DRU, Axa
Prioritară 1,
DMI 1.1

1000

2013

CJ Teleorman, AJOFM,
universitati, ONG-uri

POSDRU,
fonduri
comunitare,
fonduri externe
Uniunii
Europene,
bugetul propriu
al autoritatilor
publice, fonduri
ale statelor

500

Anual
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o.4.4.3

Antreprenoriatul, o alternativă de
carieră

AJOFM,
Universităţi

membre UE,
fonduri
provenind prin
intermediul
mediului de
afaceri
POS DRU, Axa
Prioritară 3,
DMI 3.1

300

2014

Obiectiv strategic orizontal 2 Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea capitalului uman
pentru consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere
Politica 5. Formarea specializată pentru implementarea priorităților strategice

Programe

Cod
proiect

P5.1. Realizarea de programe
educaționale (licență/master)
pentru pregătirea specialiştilor în
domeniul energetic

o.5.1.1

P5.2 Dezvoltarea programelor de
cercetare în colaborare cu mediul
de afaceri pentru pregătirea
specialiştilor în industrie şi

o.5.2.1

o.5.1.2

o.5.2.2

Titlu proiect
Dezvoltarea unui program de licenţă
specializat în energetică şi energii
regenerabile
Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa
activă - Stagii de practică a studenţilor în
cadrul companiilor
Dezvoltarea unor programe de licenţă
specializat în industria agro-alimentară
Îmbunătăţirea oportunităţilor de
parteneriere între mediul de afaceri şi
mediul universitar prin transfer tehnologic
284

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Sursa de
finanțare

Valoare
proiect
mii euro.
800

Perioadă
realizare

Universităţi

POS DRU, AP 1,
DMI 1.2

2013

Universităţi,
ONG,
Mediul privat
Universitatea Valahia
Universităţi private
Universităţi/
Mediul privat

POS DRU, AP 2,
DMI 2.1

400

2013

POS DRU, AP 1,
DMI 1.2
POS CCE, Axa 2, O
2.1.1 (Proiecte de
cercetare in

800

2013

700

2014
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domeniul agro-alimentar

P5.3. Realizarea de
laboratoare/facilități de cercetare
în parteneriat între mediul de
afaceri şi mediul privat

o.5.3.1

Crearea de laboratoare de testare
experimentală a soiurilor

o.5.3.2

Centru de excelenţă judeţean în industria
alimentară

285

Universităţi,
Companii din
sectorul agrar
Universităţi,
Companii din
sectorul agrar

parteneriat intre
universitati/
institutii de
cercetaredezvoltare si
întreprinderi)
POS CCE, Axa 2, O
2.1.1
POS CCE, AP 2, O
2 (poli de
excelenţă)

500

2014

1000

2015
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Obiectiv strategic orizontal 3 Protejarea mediului și dezvoltare durabilă

Obiectiv strategic orizontal 3 Protejarea mediului și dezvoltare durabilă

Politica 1 Minimizarea emisiilor poluante şi altor efecte negative asupra mediului în contextul dezvoltării industriale
Programe
P 1.1 Reducerea emisiilor
poluante pentru
îmbunătățirea calității
aerului

Cod
proiect
o.1.1.1

o.1.1.2

Titlu proiect

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Dezvoltarea de
programe/proiecte de
management al calităţii aerului
pentru zona de graniţă românobulgară, în bazinul Dunării de Jos,
încadrate în POS Mediu

Consilii Locale

Monitorizarea zgomotolui și
vibraţiilor

APM

APM

Sursa de finanțare
Program Operational RO –
BG2007 – 2013
Axa 2 – Utilizarea durabilă
şi protejarea resurselor
naturale şi de mediu şi
promovarea unui
management eficient al
riscului în zona
transfrontalieră, DMI –
Dezvoltarea sistemelor de
management comun
pentru protecţia mediului
Buget de stat/
Buget local

Valoare
proiect
mii euro.
600

100

Perioadă
realizare
2013

permanent

Consilii locale
o.1.1.3

Realizarea rutelor ocolitoare în
aglomerări urbane

o.1.1.4

Reducerea emisiilor poluante prin

Consilii Locale
Administraţia
Naţională a
Drumurilor,APM
CJ Teleorman
286

Buget de stat/
Buget local

5.000

2015

Fondul de Mediu

2.000

2015

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020

P 1.2 Minimizarea cantității
de deşeuri industriale
depozitate necontrolat
pentru limitarea efectelor
negative asupra apei şi
solului

P1.3 Utilizarea pe scară cât
mai largă a unor tehnologii
moderne care au un impact
negativ redus asupra
mediului

construirea, reabilitarea ,
modernizarea instalaţiilor de
producere a agentului termic în
sistem centralizat

Consilii Locale
Mediul privat

POS Mediu

o.1.2.1.

Realizarea unor puncte de
colectare și tratare a deşeurilor
industriale

CJ Teleorman
Mediul privat
Consilii Locale

1.000

2012

o.1.2.2.

Crearea de facilităţi pentru
valorificarea deşeurilor vegetale,
dejecţii, deşeuri de la
industrializarea lemnului prin
procese aerobe şi anaerobe

CJ Teleorman
Serviciul de
salubritate zone
verzi

POS Mediu
Axa 2.1 – Dezvoltarea
sistemelor integrate de
management a
deşeurilor şi extinderea
infrastructurii de
management a deşeurilor
Alte surse de finanţare
Buget local

1.000

2012

o.1.2.3

Realizarea de instalaţii de
incinerare a deşeurilor

Buget propriu
Fondul de Mediu
Alte surse

2.000

2012

o.1.3.1

Modernizarea instalaţii
tehnologice (instalaţie de spălare
CO2 la instalaţia Amoniac Kellogg,
turbocompresor aer,
turbocompresor sinteză,
schimbatori caldura, etc.) pentru
reducerea impactului negativ
asupra mediului

APM Teleorman
Garda de Mediu
Teleorman
CJ Teleorman
SC Donau Chem

o.1.3.2

Reducerea cantităţilor de

Mediul de afaceri
287

Surse propri
Mediul de afaceri
proiect aflat în
implementare

Buget de stat

2.388

2007-2013

500

2010-2013

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020

o.1.3.3

o.1.3.4

o.1.3.5

amoniac, de oxizi de azot și
pulberi emise în stmosferă
Minimizarea impactului
exploatărilor petroliere asupra
apelor subterane
Reducerea emisiilor de poluanţi
atmosferici: SO2, Nox și pulberi
prin reabilitarea şi modernizarea
instalaţiilor
Reducerea cantităţilor de gaze
emise în atmosferă, rezultate din
activităţi de vopsire și forjare

APM

Buget locala
Fonduri europene

Sucursala Petrom
Schela Videle
SC Terma Serv SRL
SC Calor Serv SRL
Alţi producători de
energie termică
APM
Compania de
transport feroviar
București
APM

300

permanent

Buget de stat
Buget locala
Fonduri europene

1.000

2012

Buget de stat
Buget locala
Fonduri europene

100

2010-2011

Obiectiv strategic orizontal 3 Protejarea mediului și dezvoltare durabilă

Politica 2. Sprijinirea dezvoltării rurale durabile, precum şi a agriculturii ecologice

Programe
P2.1 Programe ce vizează
promovarea agriculturii
ecologice şi măsuri pentru
utilizarea sustenabilă a
terenurilor agricole

Cod
proiect
o.2.1.1.

o.2.1.2

Titlu proiect
Împădurirea terenurilor degradate
şi crearea reţelelor forestiere de
protecţie a câmpurilor în judeţul
Teleorman
Împădurirea terenurilor degradate
inapte folosinţelor agricole

Instituții implicate/
potențiali parteneri
Consilii Locale

CJ Teleorman,
Consilii Locale
288

Sursa de finanțare
Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală –
Axa1 - Creşterea
competitivităţii sectorului
agricol şi silvic, Măsura 125Îmbunătăţirea şi dezvoltarea

Valoare
proiect
mii
euro.

Perioadă
realizare

1.000

2010-2020

5.000

2010-2020

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea
agriculturii şi silviculturii/
Buget Local
Fonduri europene /
Buget local
o.2.1.3

P2.2 Protejarea mediului
prin promovarea
agriculturii ecologice

Reconstrucţia ecologică și
împădurirea malurilor degradate a
cursurilor de apă din judeţul
Teleorman

o.2.1.4.

Campanie de informare cu privire
la avantajele oferite de agricultura
ecologică

o.2.1.4

Utilizarea nămolurilor
necontaminate pentru reabilitarea
terenurilor degradate și acoperirea
depozitelor existente (conform
cerinţelor OM 344/2005)
Organizarea de standuri şi expoziţii
în vederea promovării produselor
agricole ecologice

o.2.2.1.

o.2.2.2.

Campanie de informare a
consumatorilor asupra beneficiilor
produselor agricole ecologice

o.2.2.3

Utilizarea cu precădere a

CJ Teleorman
Consilii locale ale
localităţilor situate în
zonele cu maluri
degradate
CJ Teleorman,
Consilii Locale,
Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman
Operatorii staţiilor de
epurare
APM
Garda de Mediu
Consilii Locale
CJ Teleorman,
APM Teleorman,
Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman,
producători
CJ Teleorman,
APM Teleorman,
Camera Agricolă
Judeţeană Teleorman,
producători
Mediul privat
289

Buget local
Buget de stat
Fonduri europene

10.000
2010-2020

Fonduri europene /
Buget local

110

Multianual

Buget local/
Fonduri europene

-

permanent

Fonduri europene /
Buget local

7

Multianual

Fonduri europene /
Buget local

50

Multianual

Buget de stat/

-

permanent

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020

o.2.2.4

o.2.2.5

o.2.2.6

o.2.2.7

pesticidelor din clasele de
toxicitate III și IV, cu remanenţă și
efect rezidual scăzut
Aplicarea dozelor optime cu
ajutorul unor utilaje care asigure o
împrăștiere uniformă a pesticidelor
și îngrășămintelor pe terenurile
agricole
Elaborarea și implementarea unui
plan de monitorizare a calităţii
apelor subterane pentru zonele
vulnerabile și potenţial vulnerabile
Retehnologizarea halelor și
implementarea sistemului de
creștere a păsărilor de sol

Utilizarea nămolului în agricultură
ca fertilizant, amendament agricol
în cazul în care se respectă
condiţiile legale prevăzute în OM
344/2005.

DADR Teleorman

Buget local/
Fonduri europene

Mediul privat
DADR Teleorman

Buget de stat/
Buget local/
Fonduri europene

-

permanent

Mediul privat
DADR Teleorman
DSP
SGA
SC AT Grup Prod
Impex SRL Drăgănești
Vlașca, SC Avikaf prod
Impex SRL Videle, SC
King House SRL
Mavrodin, SC Avicola
Buftea Turnu
Măgurele
APM
Alţi operatori
economici
Operatorii staţiilor de
epurare
APM
Garda de Mediu
Consilii locale
OSPA
Asociaţiile de fermieri
Fabricile de ciment

Buget de stat/
Buget local/
Fonduri europene

-

permanent

Surse externe/
Buget local
Buget de stat

1000

2010-2012

Surse externe/
Buget local
Buget de stat

-

permanent
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Obiectiv strategic orizontal 3 Protejarea mediului și dezvoltare durabilă
Politica 3 Informarea cetățenilor și responsabilizarea persoanelor cu inițiativă antreprenorială pentru limitarea influențelor negative asupra mediului

Programe
P3.1 Programe de informare
şi responsabilizare a
agenților economici cu
privire la cerințele de
protejare a mediului

Cod
proiect
o.3.1.1.

o.3.1.2

Titlu proiect
Campanie de informare a agenţilor
economici privind cerinţele de
protejare a mediului – pagină de
web din pagina APM Teleorman
Organizarea de sesiuni de
conștientizare cu marii agenţi
economici și municipaltăţi pentru
promovarea auditului referitor la
managementul deșeurilor ca parte a
procesului de planificare.

o.3.2.3

Seminarii de informare referitoare la
noua Strategie a Uniunii Europene
care promovează prevenirea și
minimizarea și generarea deșeurilor
din faza de proiect a produsului și
ţinând cont de ciclul de viaţă al
acestuia

o.3.2.4

Promovarea celor 3R, adică
reducerea, reutilizarea șireciclarea
deșeurilor menajare, inclusiv a
deșeurilor menajere periculoase
Gestionarea (fabricare, recuperare,

o.3.2.5

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Sursa de finanțare

CJ Teleorman,
APM Teleorman

Finanţare nerambursabilă/
Buget local

APM
Garda de Mediu
Mediul privat
Asociaţii
profesionale
Școli
Universităţi
APM
CJ Teleorman
Consilii Locale
Asociaţii
profesionale
Școli
Universităţi
ONG-uri
Mediul privat
CJ Teleorman
Consilii Locale
Operatori de
salubritate
ARPM

Buget local
Fonduri europene

291

Valoare
proiect
mii euro.
6 (cost
iniţial şi
costuri de
întreţinere)
-

Perioadă
realizare
Multianual

permanent

Buget local
Fonduri europene

30

permanent

Buget local
Fonduri europene

-

permanent

Buget local

-

permanent

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020

P3.2 Educarea ecologică a
publicului

o.3.3.1

o.3.3.2

o.3.3.3

o.3.3.4

o.3.3.5

reutilizare, reciclare) ambalajelor și
deșeurilor de ambalaje de către
agenţii economici și autorităţile
locale conform HG 349/2002 și
Ordinului MAPM 1190/2003
Realizarea de materiale informative
și educaţionale

Organizarea de seminarii, cursuri de
instruire pentru cadrele didactice
care vor fi formate pentru predarea
educaţiei ecologice
Acordarea de consultanţă și
asistenţă tehnică în domeniul
implementării legislaţiei armonizate
pentru protecţia mediului
Instruirea reprezentanţilor massmedia, pentru creșterea numărului
de informaţii de mediu furnizate prin
intermediul mass-media
Organizarea de campanii pentru
încurajarea consumatorilor să
folosească bunuri sau componente
second hand și reciclate

APM
CJ Teleorman
Consilii Locale
Operatori de
salubritate
APM
CJ Teleorman
Consilii Locale
Inspectoratul Școlar
Judeţean
ONG-uri
APM
Inspectoratul Școlar
Judeţean
CJ Teleorman
APM

Fonduri europene

Buget local/
Fonduri europene

20

permanent

Buget de stat/
Surse externe

50

permanent

Buget de stat/
Fonduri europene

-

permanent

APM

Buget de stat/
Surse externe

10

permanent

APM
CJ Teleorman
Consilii Locale
Asociaţii
profesionale
Școli
Universităţi
ONG-uri

Buget de stat/
Buget local/
Fonduri europene

10

permanent

292
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Obiectiv strategic orizontal 3 Protejarea mediului și dezvoltare durabilă

Politica 4 Promovarea dezvoltării județului ținând cont de cerințele de protejare a mediului

Programe

Cod
proiect

Titlu proiect

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Sursa de finanțare

Valoare
proiect
mii
euro.
250

Perioadă
realizare

P4.1 Promovarea de proiecte
pentru creşterea nivelului de
informare privind
problematicile de mediu

o.4.1.1.

Program de conştientizare a
părţilor implicate privind deşeurile
- prin promovarea unui sistem de
informare, conştientizare şi
motivare pentru toate părţile
implicate (populaţie, autorităţi
publice locale, instituţii publice,
agenţi economici)

CJ Teleorman
Consilii Locale,
Serviciul salubritate
zone verzi

Alte surse de finanţare /
Buget local

P4.2 Inițierea de măsuri
pentru gestionarea deşeurilor

o.4.2.1.

Campanie de informare a
principalilor producători de
deşeuri privind conformarea la
cerinţele europene
Suplimentare capacitate staţie de
sortare din cadrul depozitului
ecologic de la Mavrodin
Instalaţie compostare anaerobă a
deşeurilor în cadrul depozitului
ecologic de la Mavrodin
Staţii zonale de transfer a

CJ Teleorman
APM,
Consiliile Locale

Alte surse de finanţare/
Buget local

10

POS Mediu
Buget de stat,
Buget local, Surse private
POS Mediu
Buget de stat,
Buget local, Surse private
POS Mediu

1.000

2014

1.000

2014

10.000

2016

o.4.2.2

o.4.2.3

o.4.2.4

Consiliul Judeţean
Teleorman
Operator depozit
Consiliul Judeţean
Teleorman
Operator depozit
Consiliul Judeţean
293

Multianual

Multianual
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deşeurilor municipale şi asimilabile

o.4.2.5

Instalaţii de incinerare a deşeurilor
menajere

o.4.2.6

Instalaţii de gazeificare a
deşeurilor menajere

o.4.2.7

Staţii de compostare a deşeurilor
biodegradabile

o.4.2.8

Staţii de sortare a deşeurilor în
zona urbană şi rurală
Amenajare centre colectare
deşeuri speciale, DEEE-uri,
acumulatori uzaţi, etc.
Colectarea selectivă , reciclarea,
compostarea și recuperarea
energiei la producători

o.4.2.9

o.4.2.10

o.4.2.11

Stimularea economică a
persoanelor fizice și juridice pentru
colectarea și valorificarea selectivă

o.4.2.12

Valorificarea cenușilor de pirită și a
carbonatului de calciu precum şi

Teleorman
Consilii locale
Operator depozit
Consiliul Judeţean
Teleorman
Consilii locale
Operator depozit
Consiliul Judeţean
Teleorman
Consilii locale
Operator depozit
Consiliul Judeţean
Teleorman
Consilii locale
Consilii locale
Consilii locale
Operatori privaţi
CJ Teleorman
APM,
Consiliile Locale
Producători de
deșeuri
CJ Teleorman
APM,
Consiliile Locale
Producători de
deșeuri
SC Donau Chem SRL
Turnu Măgurele
294

Buget de stat,
Buget local
Surse private
POS Mediu
Buget de stat,
Buget local
Surse private
POS Mediu
Buget de stat,
Buget local
Surse private
POS Mediu
Buget de stat,
Buget local
POS Mediu
Buget de stat, Buget local
POS Mediu
Buget de stat, Buget local
Surse private
Buget de stat,
Buget local,
Surse externe

10.000

2016

20.000

2016

10.000

2016

10.000

2016

100

2012

-

2016

Buget de stat,
Buget local,
Surse externe

-

2016

Surse proprii
Buget de stat

5.000

2013
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reabilitarea suprafeţelor aferente
o.4.2.13

o.4.2.14

o.4.2.15

o.4.2.16

o.4.2.17

o.4.2.18

Încurajarea dezvoltării agenţilor
economici implicaţi în lanţul de
colectare, colectare selectivă,
transport, tratare, valorificare,
pentru diverse fluxuri de deșeuri
Promovarea și extinderea
proiectelor pilot de colectare
selectivă a deșeurilor
biodegradabile din pieţe, parcuri și
grădini
Încurajarea dezvoltării unei pieţe
viabile pe lanţul
recuperare/valorificare/reciclare/tr
atare a deșeurlor solide și a
deșeurilor periculoase provenite
din deșeul menajer de la populaţie
Sprijinirea compostării în spatele
curţii în gospodării ţărănești mari
cu grădini, livezi și animale și a
compostării pe platforme de
compostare în mediul rural
Realizarea de instalaţii de
compostare, incinerare, coincinerare, stabilizare uscată
urmată de valorificare, precum și
alte alternative tehnice adecvate
regiunii, fezabile din toate punctele
de vedere, inclusiv cel economic.
Colectare selectivă a deșeurilor de

APM
GNM
AFM
CJ Teleorman
Consilii Locale
Mediul privat
Asociaţii profesionale
Consilii Locale
Operatori salubritate

Buget local
Buget local

50

proces continuu

Buget local
Fonduri europene

100

permanent

CJ Teleorman
Consilii locale
Operatori de depozite
de deșeuri
Garda de Mediu
Mediu privat
CJ Teleorman
Consilii locale
Operatori de depozite
de deșeuri
Garda de Mediu

Buget local
Fonduri europene

-

permanent

Buget local
Fonduri europene

-

2010-2016

CJ Teleorman
Consilii locale
Operatori de depozite
de deșeuri
Garda de Mediu

Buget local
Fonduri europene

10.000

permanent

CJ Teleorman

Buget local

1.000

permanent
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o.4.2.19

o.4.2.20
o.4.2.21

P4.3 Crearea și reabilitarea
infrastructurii tehnice
(alimentare cu apă, canalizare,
stații de epurare, etc.)

ambalaje din deșeurile asimilabile
din comerţ, industrie, instituţii
publice.

Consilii locale
APM
Agenţi economici

Fonduri europene

Introducerea de proiecte pilot de
colectare selectivă a deșeurilor
voluminase în vedere reciclării
și/sau a valorificării energetice
precum şi a deşeurilor din
construcţii şi demolări şi a VSU
Puncte de colectare deșeuri de
cadavre de animale
Înfiinţarea , modernizarea şi
extinderea serviciilor de salubrizare

Agenţi economici
APM
Garda de Mediu
Consilii Locale

Buget local
Fonduri europene

10.000

2015

Consilii Locale

Buget local
Fonduri europene
Buget propriu
Fondul de Mediu
Alte surse

5.000

2012

2.000

2012

o.4.3.1.

Înfiinţare, modernizare, extindere
reţea distribuţie gaze naturale în
mediul urban şi rural

o.4.3.2

Înfiinţare, reabilitare, modernizare,
extindere sisteme de alimentare cu
apă potabilă , staţii de epurare și82
sisteme de canalizare conform
Master Planului judeţului
Teleorman pentru toate localităţile
urbane și rurale

APM Teleorman
Garda de Mediu
Teleorman
CJ Teleorman
CJ Teleorman
Consilii Locale

CJ Teleorman
Consilii Locale
APM Teleorman

82

Buget propriu/ Fonduri
europene

20.000

2015

Buget local
Buget de stat
Fonduri nerambursabile
Fondul de mediu

100.000

2020

Pentru mai multe detalii a se consulta Master Planul judeţului Teleorman (Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă potabilă și apă uzată din
România)
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o.4.3.3

Implementarea de sisteme de
monitorizare intensiv privind
calitatea apei potabile la
producător și consumator

o.4.3.4

Actualizarea resurselor de apă
potabilă din subteran și calitatea
acestora pentru zonele rurale
Identificarea mecanismelor
economice pentru încurajarea
investiţiilor publice si/sau private în
sistemele centralizate de
alimentare cu apă potabilă şi
epurarea apelor uzate
Staţie finală de epurare a apelor
uzate rezultate de pe platforma
chimică şi implementarea unui
sistem automat de monitorizare a
calităţii apelor uzate deversate
Implementarea unor sisteme
automate de monitorizare a
calităţii apelor uzate deversate

o.4.3.5

o.4.3.6

o.4.3.7

o.4.3.8

o.4.3.9

Repararea susţinută și periodică a
conductelor cu grad avansat de
uzură și protejare cu inhibitori de
coroziune pentru evitarea
contaminării apelor de suprafaţă şi
subterane
Consolidarea digurilor de protecţie,
înteţinerea careurilor sondelor de

Operatorii
sistemelor de
alimentare cu
apă potabilă
Consiliile Locale
Consilii Locale
SGA

Buget propriu
Buget locale
Fonduri europene

2.000

2012

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene

500

2018

-

2018

SC Donau Chem SRL
APM
SGA
DSP

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene

1.000

2011

Consilii Locale
SC Apa Serv
APM
SGA
DSP
Sucursala Petrom
Videle
APM

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene

500

2013

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene

800

periodic

Sucursala Petrom
Videle

Buget propriu
Buget de stat

CJ Teleorman
Consilii locale

297

1.000

permanent
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o.4.3.10

o.4.3.11

o.4.3.12
o.4.3.13

P4.4 Amenajarea de spații
verzi în localitățile din județ şi
protejarea ariilor naturale

o.4.4.1.
o.4.4.2.
o.4.4.3.

pe versanţi și realizarea de bazine
colectoare scurgeri
impermeabilizate cu golirea
perioidică a acestora
Construirea, reabilitarea ,
modernizarea instalaţiilor de
alimentare energie termică în
sistem centralizat
Dotarea cu utilităţi a zonei de
extrindere a intravilanului în zonele
urbane
Dezvoltare şi diversificare servicii
publice
Modernizarea parcului auto al
serviciiilor din Administratia
Domeniului Public
Înfiinţare, modernizare, amenajare
parcuri
Amenajarea de spaţii verzi, zone de
agrement şi împădurire
Concesionarea lacurilor din
patrimoniul de stat

APM

Fonduri europene

Consilii Locale
CJ Teleorman

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene

10.000

2020

Consilii Locale
CJ Teleorman

Buget propriu
Buget de stat
Fonduri europene
Buget propriu/
Fonduri europene
Buget propriu/ Fonduri
europene

4.000

2013

1.000

2013

800

2013

Finanţare nerambursabilă/
Buget local
Finanţare nerambursabilă/
Buget local
Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală
Programul Naţional
pentru Dezvoltare Rurală
Axa 3 –
Îmbunătăţirea calităţii vieţii
în zonele rurale si
diversificarea economiei
rurale, Măsura 322 –
Dezvoltarea şi renovarea
satelor
Buget Local

35

2015

150

2015

-

2012

CJ Teleorman
Consilii Locale
CJ Teleorman
Consilii Locale
Consilii Locale
Consilii Locale
Consilii Locale
Mediul privat
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o.4.4.4

o.4.4.5

o.4.4.6

Mangementul ariilor protejate şi
conservarea patrimoniului
acvafaunistic

APM Teleorman

Finanţare nerambursabilă
Fonduri proprii
Alte surse de finanţare

1.318

Iniţierea unui studiu știinţific
privind identificarea , inventarierea
și evaluarea stării de conservare a
speciilor de floră spontană și faună
sălbatică de interes știinţific
Promovarea de acţiuni privind
conștientizarea și informarea
publicului referitor la necesitatea
protejării și conservării
biodiversivităţii prin crearea ariilor
protejate

APM
Ministerul Mediului și
Pădurilor

Buget de stat
Surse externe

-

2010

Consilii Locale
Inspectoratul Școlar
Judeţean
Custozii ariilor
protejate
APM

Buget de stat
Surse externe

-

permanent

Consilii Locale
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Obiectiv strategic orizontal 3 Protejarea mediului și dezvoltare durabilă

Politica 5 Exploatarea responsabilă a resurselor energetice regenerabile pentru o dezvoltare durabilă a județului

Programe
P5.1 Acordarea de sprijin
companiilor ce dezvoltă
tehnologii şi produse bazate
pe energia ‘verde’

Cod
proiect
o.5.1.1.

o.5.1.2.

P5.2 Realizarea de investiții
pentru creşterea eficienței
energetice

o.5.2.1.

P5.3 Promovarea utilizării
surselor alternative de energie
atât pentru mediul privat, cât
şi pentru cel public

o.5.3.1.
o.5.3.2.

Titlu proiect

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Sursa de finanțare

Valoare
proiect
mii
euro.
7

Perioadă
realizare

Identificarea şi promovarea
oportunităţilor de investiţii în
dezvoltarea de tehnologii şi
produse bazate pe energia ‘verde’
Cofinanţarea iniţiativelor de
investiţii pentru utilizarea de
tehnologii şi produse bazate pe
energia ‘verde’
Instalarea de sisteme care
utilizează energie regenerabilă

CJ Teleorman

Buget local

CJ Teleorman,
Consilii Locale

Finanţare nerambursabilă/
Buget local

1.000

Multianual

CJ Teleorman,
Consilii Locale
Mediul privat

Finanţare nerambursabilă/
fonduri proprii,

432

2011-2015

Captarea energiei solare şi
utilizarea sa pentru gospodării
Promovarea măsurilor de
îmbunătăţire a eficienţei
energetice în instituţiile publice
locale

Consilii Locale

Fonduri nerambursabile,
Buget local
Fonduri nerambursabile,
Buget local

10

2015

4

permanent

CJ Teleorman,
Consilii Locale
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Obiectiv strategic orizontal 4 Întărirea colaborării transfrontaliere şi a poziției strategice a județului

Obiectiv strategic orizontal 4: Întărirea colaborării transfrontaliere şi a poziției strategice a județului

Politica 1 : Creşterea accesibilității şi a schimbului de tehnologii şi know-how cu Bulgaria în domeniul industrial
Valoare
Cod
Instituții implicate/
Sursa de
Programe
Titlu proiect
proiect
proiect
Potențiali parteneri
finanțare
mii euro.
P 1.1 Creşterea accesibilității
o.1.1.1
Reabilitarea şi modernizarea
CJ Teleorman
Programul de
10.000
pentru stimularea dezvoltării
infrastructurii de transport în zona de Districte Bulgaria
Cooperare
unor piețe de desfacere pentru
graniţă
Transfrontalieră
producția industrială
România –
teleormăneană în Bulgaria
Bulgaria 20072013
o.1.1.2
Realizare drum express către punctul ADI-uri
Programul de
50.000
de trecere a frontierei cu bacul de la
CJ Teleorman
Cooperare
Turnu Măgurele –Nikopol (Drumul
Consilii locale
Transfrontalieră
Viilor)
Districte Bulgaria
România –
Bulgaria 20072013
o.1.1.3
Campanie de promovare a industriei
CJ Teleorman
Programul de
200
teleormănene în zona transfrontalieră, Mediul de afaceri
Cooperare
inclusiv organizarea de târguri şi
Districte Bulgaria
Transfrontalieră
misiuni
România –
Bulgaria 20072013
o.1.1.4
Sprijinirea parteneriatelor
CJ Teleorman
Programul de
100
transfrontaliere pentru creşterea
Mediul de afaceri
Cooperare
exportului produselor industriale
Districte Bulgaria
Transfrontalieră
301

Perioadă realizare
2014

2015

2012

2012
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teleormănene

P 1.2 Încurajarea
complementarității între
tehnologii industriale din zona
de colaborare transfrontalieră

P1.3 Stimularea participării
forței de muncă la programe de
formare internaționale în
domeniul industrial

o. 1.2.1

Crearea unui centru de cercetare
româno-bulgar pentru principalele
ramuri industriale din zona de graniţă

CJ Teleorman
Centre universitare
Districte Bulgaria

o.1.2.2

Înfiinţarea unui Parc Industrial
româno-bulgar în zona de graniţă

CJ Teleorman
Districte Bulgaria
Consilii Locale din
Teleorman
Mediul privat

o.1.3.1

Acordarea de facilităţi persoanelor
interesate de participarea la programe
internaţionale de formare
profesională în domeniul industrial

CJ Teleorman
Districte Bulgaria

o.1.3.2

Campanie de promovare a
programelor internaţionale de
formare profesională existente pentru
domeniul industrial

CJ Teleorman
Districte Bulgaria

302

România –
Bulgaria 20072013
Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România –
Bulgaria 20072013
Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România –
Bulgaria 20072013
Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România –
Bulgaria 20072013
Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România –
Bulgaria 20072013

300

2012

1.000

2014

500

Anual

200

Bianual
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Obiectiv strategic orizontal 4: Întărirea colaborării transfrontaliere şi a poziției strategice a județului
Politica 2 Cooperare strategică transfrontalieră pentru creşterea competitivității în agricultură

Programe
P 2.1 Sprijinirea competitivității
transfrontaliere şi a
schimburilor în domeniul agricol

Cod
proiect
o.2.1.1

o.2.1.2

P 2.2. Corelarea Strategiei
„Valorificarea potențialului
rural din Lunca Dunării” cu alte
proiecte similare din regiunea
vecină din Bulgaria

o. 2.2.1

P 2.3 Implicarea în Strategia
Dunăreană la nivelul UE

o.2.3.1

o.2.3.2

Titlu proiect

Instituții implicate

Campanie de încurajare şi sprijinire a
comerţului transfrontalier în domeniul
agricol

CJ Teleorman
Mediul de afaceri
Districte Bulgaria

Sprijin pentru producătorii agricoli din zona
de graniţă în vederea facilitării activităţilor
asociative

CJ Teleorman
Districte Bulgaria

Studiu pentru identificarea proiectelor din
Bulgaria cu obiective similare în vederea
corelării acestora cu strategia „Valorificarea
potenţialului rural din Lunca Dunării”

CJ Teleorman
Districte Bulgaria

Organizarea unor evenimente/conferinţe
pentru promovarea Strategiei UE pentru
Regiunea Dunăreană

CJ Teleorman
Districte Bulgaria

Aplicarea prevederilor Strategiei UE pentru

CJ Teleorman

303

Sursa de
finanțare
Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România –
Bulgaria 20072013
Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România –
Bulgaria 20072013
Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România –
Bulgaria 20072013
Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România –
Bulgaria 20072013
Buget propriu

Valoare
proiect
mii euro.
250

Perioadă
realizare

2012

200
2012

100
2011

300
2011

300

2013
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Regiunea Dunăreană la nivel judeţean

Obiectiv strategic orizontal 4: Întărirea colaborării transfrontaliere şi a poziției strategice a județului

Programe
P 3.1. Elaborarea şi
implementarea proiectului
privind realizarea unui
centru de afaceri
transfrontalier

P 3.2. Încurajarea
inițiativelor de asociere
dintre actorii locali şi cei din
Bulgaria

Politica 3: Creşterea inițiativelor antreprenoriale prin parteneriate cu părți interesate de peste graniță
Valoare
Cod
Sursa de
Titlu proiect
Instituții implicate
proiect
proiect
finanțare
mii euro.
Programul de
Cooperare
CJ Teleorman
Înfiinţarea unui centru de afaceri
Transfrontalieră
o.3.1.1
Mediul de afaceri
1.500
transfrontalier
România –
Districte Bulgaria
Bulgaria 20072013
Dezvoltarea cooperării transfrontaliere RO
Consilii Locale
Program
– BG, promovarea internaţională a unor
Teleorman
Operaţional RO500
o.3.1.2
întreprinderi locale, prin iniţierea unor
Districte Bulgaria
BG Axa 3
înfrăţiri cu alte administraţii din Europa
Programul de
Crearea unui sistem de facilităţi menite să
CJ Teleorman
Cooperare
o 3.2.1
sporească gradul de asociere dintre actorii
Mediul de afaceri
Transfrontalieră
200
locali şi cei de peste graniţă
Districte Bulgaria
România –
Bulgaria
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Perioadă realizare

2013

2013

Anual,
În perioada 20112013
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Politica 4 Colaborare socio-culturală pentru un management eficient al resurselor umane şi pentru o mai bună integrare socială
Valoare
Cod
Programe
Titlu proiect
Instituții implicate Sursa de finanțare
proiect
Perioadă realizare
proiect
mii euro.
P 4.1. Dezvoltarea de
o.4.1.1
Promovarea potenţialului turistic al
CJ Teleorman
Programul de
100
2012
parteneriate şi proiecte
judeţului şi crearea unor circuite turistice Districte Bulgaria
Cooperare
internaționale în sectorul
transfrontaliere şi a unor circuite de
Transfrontalieră
educațional şi turistic
turism cultural
România – Bulgaria
2007-2013
o.4.1.2
Elaborarea unor materiale de informare
CJ Teleorman
Programul de
100
Bianual
turistică dedicate turiştilor potenţiali de
Districte Bulgaria
Cooperare
pe ambele maluri ale Dunării
Transfrontalieră
România – Bulgaria
2007-2013
o.4.1.3
Realizarea unor proiecte educaţionale
CJ Teleorman
Programul de
200
2012
comune prin parteneriate între instituţiile Instituţii de
Cooperare
de învăţământ teleormănene şi cele
învăţământ
Transfrontalieră
bulgare
Districte Bulgaria
România – Bulgaria
2007-2013
P 4.2 Stimularea colaborării
o. 4.2.1 Realizarea unor materiale informative
CJ Teleorman
Bugete proprii
100
Anual
cu ONG-uri internaționale cu
asupra activităţilor ONG-urilor
Instituţii de
profil socio-cultural
internaţionale cu profil socio-cultural şi
învăţământ
distribuirea lor în unităţile de învăţământ
P 4.3. Încurajarea schimbului
o.4.3.1
Acordarea de burse educaţionale şi stagii CJ Teleorman
Programul de
100
Anual
de resurse umane
de practică studenţilor/absolvenţilor din
Districte Bulgaria
Cooperare
Bulgaria în instituţiile/companiile din
Transfrontalieră
judeţul Teleorman
România – Bulgaria
2007-2013
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o.4.3.2

Sprijin pentru administraţia locală pentru
gestionarea fluxului transfrontalier şi
monitorizarea integrării sociale a
imigranţilor

CJ Teleorman
Districte Bulgaria

Programul de
Cooperare
Transfrontalieră
România – Bulgaria
2007-2013

300

2012
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Politica 5: Valorificarea în comun a fluviului Dunărea şi schimbul de tehnologii în domeniul energiilor regenerabile
Valoare
Sursa de
Programe
Cod proiect
Titlu proiect
Instituții implicate
proiect
finanțare
mii euro.
P 5.1 Exploatarea comună a
Crearea unor mici centre de producere a
Programul de
potențialului de producere a
energiei din biomasă la nivel de
Cooperare
CJ Teleorman
energiei din surse regenerabile
colectivităţi rurale din zona de graniţă
Transfrontalieră
2.000
o.5.1.1
Districte Bulgaria
România –
Mediul privat
Bulgaria 20072013
P 5.2 Managementul comun al
Derularea de proiecte comune privind
Programul de
resurselor de apă
managementul resurselor de apă şi al
Cooperare
sitemelor de protecţie împotriva
CJ Teleorman
Transfrontalieră
1.000
o.5.2.1
inundaţiilor
Districte Bulgaria
România –
Bulgaria 20072013

306

Perioadă
realizare

2013

2015
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Obiectiv strategic orizontal 5 Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin întărirea capacității instituționale a administrației publice

Obiectiv strategic orizontal 5. Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin întărirea capacității instituționale a administrației publice

Politica 1 Creșterea eficacității şi eficienței instituțiilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de management
Valoare
Cod
Instituții implicate/
Sursa de
Programe
Titlu proiect
proiect
proiect
potențiali parteneri
finanțare
mii euro.
P1.1 Creşterea eficienței
o.1.1.1
Implementarea iniţiativelor de reducere a CJ Teleorman
PO DCA, AP 1,
900
Operaţiunea
utilizării resurselor prin
duratei de livrare a serviciilor publice (de Consilii Locale
Sprijinirea
exemplu, ghişeul unic pentru cetăţeni, şi
utilizarea instrumentelor TIC
iniţiativelor de
în formă electronică, planificarea
reducere a
serviciilor destinate cetăţenilor,
duratei de livrare
managementul documentelor, folosirea
a serviciilor
regulii aprobării tacite, etc.) la nivelul CJ
publice
Teleorman şi C Locale
o.1.1.2

Sistem de management informatic
integrat al documentelor la nivelul CJ
Teleorman pentru creşterea eficienţei
managementului public

CJ Teleorman

PO DCA, AP 1,
DMI 1.3
(Îmbunătăţirea
eficacităţii
organizaţionale)

300

o.1.1.3

Implementarea și extinderea
monitorizării (transimiterea datelor direct
la autorităţile de mediu) a agenţilor
economici cu impact semnificativ asupra

APM
Garda de Mediu
Consilii Locale

Buget local

-
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Perioadă realizare
2014

2013

permanent
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mediului)

o.1.1.4

Implementarea serviciilor on-line către
cetăţeni, mediul de afaceri şi
automatizarea fluxurilor de lucru ale
primăriilor

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

150

2013

o.1.1.5

Crearea unei baze de date pe suport
electronic referitoare la starea de
infracţionalitate la nivel local

Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

30

2012

o.1.1.6

Creşterea eficienţei şi calităţii activităţii
de relaţii publice cu accent pe
soluţionarea petiţiilor şi reclamaţiilor prin
introducerea unui sistem informatic
pentru acest serviciu
Guvernare modernă bazată pe politici
publice
Centrul de expertiză şi instruire pentru
administraţia publică locală

CJ Teleorman
Consilii Locale

Buget propriu/
Fonduri europene

100

2012

CJ Teleorman
Consilii Locale
CJ Teleorman

PO DCA, AP 1

50

2015

PO DCA, AP 1

150

2012

P1.2 Formarea profesională
continuă a funcționarilor
publici pentru o guvernare
modernă

o.1.2.1

P1.3 Reducerea costurilor
operaționale prin
implementarea
managementului
administrativ integrat

o.1.3.1

Managementul modern şi eficace al
serviciilor publice în judeţul Teleorman

CJ Teleorman

PO DCA, AP 2

300

2013

o.1.3.2

Managementul integrat al serviciilor
sociale la nivel judeţean

ADI
CJ Teleorman

PO DCA, AP 2

400

2013

o.1.2.2
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P1.4 Eficientizarea livrării
serviciilor publice pentru
dinamizarea comunităților
prin standardizare de calitate

o.1.4.1

Permisul european de conducere a
computerului - program de instruire şi
certificare a aptitudinilor de operare pe
calculator a funcţionarilor publici

Consilii Locale

PO DCA, AP 1

95

2013

o.1.4.2

Implementarea sistemului de
management al calităţii SR EN ISO
9001:2008 ,si de protectie a mediului

CJ Teleorman
Consilii locale
Instituţia Prefectului

PO DCA, AP 2, o
2.2

190

2012

Obiectiv strategic orizontal 5. Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin întărirea capacității instituționale a administrației publice
Politica 2. Competență şi eficiență pentru o administrație durabilă
Programe
P2.1 Instruirea personalului
pentru creșterea capacității de
atragere și absorbție a
fondurilor nerambursabile

Cod
proiect
o.2.1.1

o.2.1.2

o.2.1.3

P2.2 Înființarea
departamentelor specializate
pentru creșterea gradului de

o.2.2.1

o.2.2.2

Instituții implicate/
potențiali parteneri

Titlu proiect

Sursa de
finanțare

Valoare
proiect
mii euro.
100

Perioadă realizare

Training pentru Eficientizarea
Administraţiei

CJ Teleorman,
Consilii Locale

PO DCA, AP 1, o
1.3

Pregătirea unui corp de funcţionari
publici specializaţi în accesarea fondurilor
structurale
Bani europeni pentru pregătirea
angajaţilor din administraţia publică
locală din judeţul Teleorman
Schimb de experienţă şi transfer de
know-how în domeniul fondurilor
structurale
Studiu. Identificarea soluţiilor

CJ Teleorman,
Consilii Locale

PO DCA, AP 1, o
1.3

100

2012

Institutia Prefectului
judetului Teleorman

PO DCA, AP 1, o
1.3

240

2012

CJ Teleorman,
Consilii Locale

PO DCA

100

2012

CJ Teleorman,

PO DCA, AP 1

120

2011

309

2012

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
absorbție a proiectelor cu
finanțare nerambursabilă
o.2.2.3

P2.3 Formarea antreprenorială
a funcționarilor publici şi
membrilor comunității pentru
îmbunătățirea abordării privind
parteneriatul pentru
dezvoltarea județeană

o.2.3.1

P2.4 Programe de formare
profesională în specialități
orizontale ale managementului
de proiect (management
financiar, achiziții publice, etc)

o.2.4.1

P2.5 Guvernare verde la nivel
județean prin stimularea
utilizării energiei regenerabile
de către instituțiile publice

o.2.5.1

o.2.3.2

o.2.4.2

instituţionale pentru creşterea capacităţii
instituţionale de atragere a finanţărilor
nerambursabile
Ghişeu unic în judeţul Teleorman pentru
obţinerea avizelor necesare proiectelor
europene

Consilii Locale

Instituţia Prefectului
Teleorman

PO DCA, AP 1

120

2011

Consolidarea cunoştinţelor privind
parteneriatul public privat
Consolidarea parteneriatului la nivelul
autorităţilor locale prin intermediul ADI
sau microregiunilor

CJ Teleorman,
Consilii Locale
CJ
ADI

PO DCA, AP 1

90

2011

PO DCA, AP 1

80

2012

Crearea competenţelor personalului din
administraţia publică în management de
proiect şi domenii conexe
Crearea unui corp judeţean de manageri
financiari la standarde europene

CJ Teleorman,
Consilii Locale

PO DCA, AP 1

120

2013

CJ Teleorman,
Consilii Locale

PO DCA, AP 1, 1.3

140

2014

Guvernare durabilă la nivelul APL-urilor

CJ Teleorman,
Consilii Locale

Fondul de Mediu

1.600

2020
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Program

Politica 3. Administrație bazată pe rezultate şi performanță prin planificare strategică
Cod
Titlu proiect
Instituții implicate/
Sursa de
proiect
Potențiali beneficiari
finanțare

P3.1 Modernizarea
programării instituționale prin
utilizarea instrumentelor de
planificare strategică –
realizarea strategiilor de
dezvoltare locală

o.3.1.1

Strategii de dezvoltare locală

Consilii Locale

o.3.1.2

Formarea personalului pentru
implementarea şi evaluarea continuă a
strategiilor de dezvoltare locală

Consilii Locale

P3.2 Transparență şi
previzibilitate a cheltuielilor
locale şi județene prin
abordarea de politici publice

o.3.2.1

Politicile publice şi îmbunătăţirea evaluării
ex ante şi ex post a impactului deciziilor de
programare a bugetelor locale
Planificarea bugetară multianuală la nivelul
judeţului Teleorman – studiu pilot
Îmbunătăţirea şi eficientizarea comunicării
la nivelul unităţilor administrativ teritoriale
din judeţul Teleorman

CJ Teleorman,
Consilii Locale
CJ Teleorman,
Consilii Locale
Instituţia Prefectului,
CJ Teleorman,
Direcţia Finanţelor
Publice,
DADR
CJ Teleorman,
Prefectura,
Consilii Locale
CJ Teleorman,
Prefectura,
Consilii Locale
CJ Teleorman

o.3.2.2
o.3.2.3

P3.3. Instruirea resurselor
umane în domeniul politicilor
publice şi planificării
strategice în parteneriat cu
comunitatea

o.3.3.1

Forum public - portal de dezbatere a
politicilor publice

o.3.3.2

Crearea reţelei de specialişti în
fundamentarea impactului – politici publice
- actelor normative asupra comunităţii
Sprijinirea iniţierii şi dezvoltării de

o.3.3.3

311

PO DCA, AP
1/Bugete proprii
PO DCA, AP
1/Bugete proprii

Valoare
proiect
mii euro.
500

Perioadă
realizare
2015

500

2015

PO DCA, AP 1

150

2013

PO DCA, AP 1

100

2013

PO DCA, AP 1

191

2012

PO DCA, AP 1

70

2012

PO DCA, AP 1

120

2013

PO DCA

100

2012
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parteneriate între administraţia publică
locală, sectorul privat şi societatea civilă în
vederea implementării de proiecte de
dezvoltare

Consilii Locale
Mediul privat

Obiectiv strategic orizontal 5. Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin întărirea capacității instituționale a administrației publice

Politica 4. Comunitate activă prin instituții ale administrației publice transparente
Program

Cod
proiect

Titlu proiect

4.1 Implicarea mediului de
afaceri în luarea deciziilor
majore de politici pentru
dezvoltarea economică cu
prioritate în domeniile
industrial şi agricol

o.4.1.1

Crearea unui punct de contact cu mediul
de afaceri la nivelul CJ Teleorman
Realizarea de ghişee unice pentru
cetăţeni şi mediul de afaceri

CJ Teleorman

Buget propriu

CJ Teleorman,
Prefectura,
Consilii Locale

PO DCA/Buget
Propriu

400

2015

4.2. Implementarea legislației
privind transparența și alte
domenii

o.4.2.1

Realizarea rapoartelor anuale de
activitate conform legii 544/2001

Bugete proprii

-

2020

o.4.2.2

Instruirea personalului responsabil cu
realizarea raportului anual de
implementare pentru legea 52/2003
Pregătirea personalului din instituţiile
administraţiei publice în domeniul
comunicării publice
Asigurarea procedurilor și resurselor

CJ Teleorman,
Prefectura,
Consilii Locale
CJ Teleorman,
Prefectura,
Consilii Locale
CJ Teleorman,
Prefectura,
Consilii Locale
GNM

Bugete proprii

-

2020

PO DCA, AP 1

100

2013

Buget propriu

-

o.4.1.2

o.4.2.3

o.4.2.4

Instituții implicate/
Potențiali beneficiari
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Sursa de
finanțare

Valoare
proiect
mii euro.
20

Perioadă
realizare
2011

proces continuu
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o.4.2.5

o.4.2.6

o.4.2.7

4.3. Planificarea bugetară
transparentă şi identificarea de
instrumente de comunicare
eficientă a modului de cheltuire
a banilor publici

o.4.3.1

o.4.3.2

necesare pentru implementarea
șicontrolul implementării legislaţiei în
domeniul deșeurilor
Îmbunătăţirea și întărirea cooperării între
autorităţile de mediu și autorităţile
judeţene/locale în vederea implementării
corecte a măsurilor de mediu
Clarificarea responsabilităţilor fiecărei
autorităţi implicate în managementul
deșeurilor la toate nivelurile
Îmbunătăţirea cooperării între
autorităţile de protecţie a mediului și cele
responsabile pentru implementarea
investiţiilor publice
Realizarea portalului de dezbatere a
bugetelor locale

APM
CJ Teleorman
Consilii Locale
GNM
APM
CJ Teleorman
Consilii Locale
APM
CJ Teleorman
Consilii Locale
APM
Garda de Mediu
CJ Teleorman
Consilii Locale
CJ Teleorman,
Consilii Locale

Sistem interconectat la nivel judeţean de
monitorizare şi evaluare permanentă a
indicatorilor bugetari

CJ Teleorman,
Consilii Locale
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Buget propriu

-

proces continuu

Buget propriu

-

proces continuu

Buget propriu

-

proces continuu

Programul
Transfrontalier
România –
Bulgaria 2007 –
2013, AP 3, 3.3

100

2012

POS CCE, AP 3

200

2012
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Obiectiv strategic orizontal 5. Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin întărirea capacității instituționale a administrației publice

Program

5.1. Absorbția eficace a banilor
europeni destinați dezvoltării
transfrontaliere

5.2 Înființarea de Asociații de
Dezvoltare pentru creşterea
impactului proiectelor de
dezvoltare

Politica 5. Stimularea parteneriatului si asocierii, transfrontaliere, regionale şi județene
Cod
Titlu proiect
Instituții implicate/
proiect
Potențiali parteneri
Sursa de finanțare
o.5.1.1

Crearea unei comunităţi transfrontaliere
de specialişti în atragerea fondurilor
structurale

Judeţul Teleorman,
Instituţii partenere
din Bulgaria

o.5.1.2

Realizarea unui centru comun de instruire

Judeţul Teleorman,
Instituţii partenere
din Bulgaria

o.5.2.1

Înfiinţarea unui ADI pentru o colaborare
mai strânsă cu partea bulgară
Identificarea oportunităţilor de
colaborare economică transfrontalieră la
nivel de asocieri de localităţi şi realizarea
unei strategii comune de schimburi
economice

ADI
Consilii Locale,
Parteneri bulgari

Înfrăţire Grupuri de Acţiune Locale cu
alte Grupuri de Acţiune

CJ Teleorman
Consilii Locale
GAL-uri
CJ, Parteneri Bulgari

o.5.2.2

o.5.2.3

5.3 Identificarea de noi proiecte o.5.3.1
de dezvoltare româno-bulgare şi

Interconectarea zonei de graniţă cu
ajutorul tehnologiei broadband
314

Programul
Transfrontalier
România – Bulgaria
2007 – 2013, AP 3,
3.3
Programul
Transfrontalier
România – Bulgaria
2007 – 2013, AP 3,
3.2
Buget propriu

Valoare
proiect
mii
euro.
100

Perioadă
realizare
2012

50

2012

20

2011

Programul
Transfrontalier
România – Bulgaria
2007 – 2013, AP 3,
3.1

120

2013

Buget local/
Fonduri europene

500

2011

Programul
Transfrontalier
România – Bulgaria

1000

2015
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crearea unor instrumente
financiare comune pentru cofinanțarea proiectelor
5.4 Realizarea strategiei de
dezvoltare transfrontalieră pe
baza necesităților comune

2007 – 2013, AP 1,
1.2

o.5.4.1

Studiu diagnostic privind oportunităţile
de schimb economic între judeţul
Teleorman şi partenerul bulgar

CJ Teleorman.
Partener bulgar

o.5.4.2

Guvernare locală eficientă - Schimb de
experienţă pentru personalul din
administraţia publică

CJ Teleorman.
Partener bulgar
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Programul
Transfrontalier
România – Bulgaria
2007 – 2013, AP 3,
3.1
Programul Transf
România – Bulgaria
AP 3, 3.1

150

2012

170

2015
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13. Proiecte privind infrastructura de apă potabilă şi apă uzată din zona rurală

Nr.
crt.

Comuna

1 BALACI

2 BĂBĂIŢA

3 BECIU

4 BEUCA

5 BLEJEŞTI

6 BOGDANA

7 BOTOROAGA
8 BRAGADIRU

9 BRÎNCENI

10 BUJORENI
11 BUJORU
12 BUZESCU
13 CĂLINEŞTI

Proiecte privind sistemul de
alimentare cu apă potabilă

Proiecte privind sistemul de
colectare şi epurare a apelor
uzate

Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu
apă potabilă

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112015

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112015

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112015
20112016

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018
20112015
20112015
20112015
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Perioada
de
realizare

14 CĂLMĂŢUIU
15 CĂLMĂŢUIU DE
SUS
16 CERVENIA
17 CIOLĂNEŞTI

18 CIUPERCENI
19 CONŢEŞTI
20 COSMEŞTI

21 CREVENICU

22 CRÎNGENI
23 CRÎNGU

24 DIDEŞTI
25 DOBROTEŞTI

26 DRACEA
27 DRĂCŞĂNEI
28 DRĂGĂNEŞTI
VLAŞCA
29 DRĂGĂNEŞTI DE
VEDE
30 FÎNTÎNELE
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Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu reabilitare sistem de colectare
apă potabilă
şi epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu reabilitare sistem de colectare
apă potabilă
şi epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
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20112018
20112018
20112017
20112017
20112018
20112017
20112018
20112018
20112017
20112017
20112018
20112015
20112018
20112017
20112015
20112018
20112018

31 FRASINET

32 FRUMOASA
33 FURCULEŞTI

34 GĂLĂTENI
35 GRATIA

36 IZLAZ

37 IZVOARELE

38 LISA

39 LIŢA

40 LUNCA

41 MAVRODIN

42 MĂGURA

43 MĂLDĂIENI

44 MERENI
45 MÎRZĂNEŞTI
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Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu reabilitare sistem de colectare
apă potabilă
şi epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
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20112018
20112018
20112015
20112017
20112018
20112015
20112018

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112017

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112015

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112015

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112015

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112017
20112015

46 MOŞTENI
47 NANOV
48 NĂSTURELU
49 NECŞEŞTI
50 NENCIULEŞTI
51 OLTENI
52 ORBEASCA
53 PERETU

54 PIATRA

55 PIETROŞANI

56 PLOPII SLĂVITEŞTI

57 PLOSCA
58 POENI

59 POROSCHIA

60 PURANI
61 PUTINEIU

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Extindere, modernizare,
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu reabilitare sistem de colectare
apă potabilă
şi epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu
apă potabilă
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Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de colectare
şi epurare a apelor uzate
Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018
20112017
20112018
20112018
20112018
20112017
20112015
20112015
20112015
20112017
20112015
20112015
20112017
20112015
20112018
20112018

62 RĂDOIEŞTI
63 RĂZMIREŞTI
64 SAELELE

65 SALCIA
66 SĂCENI
67 SCRIOAŞTEA
68 SCURTU MARE
69 SEACA
70 SEGARCEA VALE

71 SFINŢEŞTI
72 SILIŞTEA
73 SILIŞTEA GUMEŞTI
74 SÎRBENI
75 SLOBOZIA
MÎNDRA
76 SMÎRDIOASA
77 STEJARU

78 SUHAIA

79 ŞTOROBĂNEASA
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Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
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20112018
20112018
20112018
20112017
20112018
20112015
20112018
20112018
20112017
20112018
20112015
20112018
20112018
20112015
20112018
20112018
20112015
20112017

80 TALPA

81 TĂTĂRĂŞTII DE
JOS
82 TĂTĂRĂŞTII DE
SUS
83 TRAIAN
84 TRIVALEA
MOŞTENI
85 TROIANUL

86 ŢIGĂNEŞTI

87 UDA CLOCOCIOV

88 VEDEA

89 VIIŞOARA

90 VITĂNEŞTI
91 VÎRTOAPE
92 ZÎMBREASCA
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apă potabilă
Extindere, modernizare,
Realizare sistem de colectare şi
reabilitare sistem de alimentare cu epurare a apelor uzate
apă potabilă
Extindere, modernizare,
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu reabilitare sistem de colectare
apă potabilă
şi epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de alimentare cu Realizare sistem de colectare şi
apă potabilă
epurare a apelor uzate
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Realizare sistem de alimentare cu
apă potabilă
Extindere, modernizare,
reabilitare sistem de alimentare cu
apă potabilă

20112018
20112015
20112017
20112018
20112017
20112017

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112015

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018

Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate
Realizare sistem de colectare şi
epurare a apelor uzate

20112018
20112015
20112018

Nota : Perioada de realizare a fost stabilită în conformitate cu angajamentele Tratatului de aderare , capitolul 22 Mediu
pentru judeţul Teleorman
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14. Programul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman – indicatorii de monitorizare și control

Obiective

Valoare de
referință

Indicator de monitorizare și control

Valoare
preconizată
pentru anul
2020

Instituția care furnizează
indicatorul

Obiective strategice verticale
1. Reactivarea bazei mediului economic local prin dezvoltarea industriei
Contribuţia operatorilor economici din
industrie la cifra de afaceri a judeţului

21,76% (2009)

creștere la 40%

7.539 (2009)

creștere la
15.000

Numărul de întâlniri de lucru între operatorii
economici din industrie și administraţiaa
publică din judeţ

0 (2010)

20

Număr de parcuri industriale realizate

0 (2010)

3

45% (2009)

creștere cu
35%

1% - 2009

creştere cu
30%

1.728.981 mii
lei preţuri

crestere cu
30%

Numărul de salariaţi în industrie

Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman
Camera de Comerţ Industrie și
Agricultură Teleorman
Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman
CJ Teleorman
Camera de Comerţ Industrie și
Agricultură Teleorman
Camera de Comerţ Industrie și
Agricultură Teleorman
CJ Teleorman
Consilii Locale

2. Creșterea competitivități în agricultură și dezvoltarea spațiului rural
Ponderea formelor
suprafaţă agricolă

asociative

Fermieri cu terenuri peste 50 ha
Producţia agricolă
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în

total

DADR Teleorman
APIA Teleorman
Camera Agricolă Judeţeană
Teleorman
Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman
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curente
(2008)
Ponderea serviciilor agricole

0,6% (2008)
14.343 ha
(2009)
180.000
capete (2010)

Suprafaţa viilor pe rod
Efectivele de ovine
Numărul instalaţiilor pentru irigat
Ponderea suprafeţelor ocupate de păduri în
total suprafaţă agricolă
Ponderea cifrei de afaceri a firmelor din
sectorul agricol

551 (2009)

creştere la
1,5%
creştere cu
40%
creștere cu
20%
creştere cu
35%

Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman
Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman
Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman
DADR Teleorman
Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman
Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Teleorman

5% (2008)

creştere la 25%

16,25% (2008)

creştere la 30%

4.412 (2009)

creștere cu
100%

Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Teleorman

18,52% (2009)

40%

Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Teleorman

11,97% (2010)

25%

Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Teleorman
Camera de Comerţ Industrie și
Agricultură Teleorman

7,18 (2009)

20%

Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Teleorman

Creșterea numărului de salariaţi în cercetaredezvoltare (din total salariaţi)

7,93 % (2009)

15%

Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Teleorman

Creșterea cifrei de afaceri la nivelul centrelor
urbane

584.899.965
euro (2009)

triplare

Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Teleorman

3. Dezvoltarea mediului antreprenorial
Numărul de firme active la nivel de judeţ
Creșterea numărului de firme în servicii (în alt
sector decât comerţ) în totalul firmelor din
judeţ
Creșterea contribuţiei cifrei de afaceri în
sectorul servicii (în valoarea totală a cifrei de
afaceri la nivel de judeţ)
Creșterea persoanelor juridice din sectorul
agricultură, pescuit, piscicultură (din total
salariaţi)
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Creșterea numărului de salariaţi la nivelul
centrelor urbane din judeţ

17.390 (2009)

creștere cu
300%

Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Teleorman

Creșterea numărului de firme la nivelul
centrelor urbane din judeţ

2.998 (2009)

Creștere cu
100%

Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Teleorman

Spor natural

- 9,1% (2009)

- 5%

Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman

Raport pacient/pat de spital

0,0046
paturi/locuitor
(2008)

creștere la
0,0056
paturi/locuitor

Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman

Număr de paturi de spital

1919 (2008)

creștere la
2645

Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman

Şomaj

13,1 % în
martie 2010

scădere până la
9%

Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman

Şomaj femei

40% (2009)

scădere la 35 %

Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman

Numar de centre rezidenţiale

0

6

DGASPC Teleorman

Unitate mobilă de intervenţie

0

1

DGASPC Teleorman

Documente privind descentralizarea
(strategii)

0

1

DGASPC Teleorman

Unităţi after-school

0

4

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Teleorman

4. Reducerea dezechilibrelor și creșterea gradului de incluziune socială

5. Valorificarea resurselor energetice regenerabile

83

83

Toate valorile de referin ă sunt pentru anul 2010
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Producţia de biomasă

-

Camera Agricolă Judeţeană
Teleorman
Consiliul Judeţean Teleorman

0

creștere cu
20%
creștere cu
50%
creştere la 10

Energia solară

-

Număr de campanii de informare şi
conştientizare pe tema utilizării resurselor
energetice regenerabile
Număr de proiecte privind resursele
regenerabile depuse pentru obţinerea de
fonduri nerambursabile
Număr unităţi de producere a
biocombustibililor

în medie 3

creştere la 20

Consiliul Judeţean Teleorman

mai puţin de 3

creştere la 10

Camera de Comerţ, Industrie și
Agricultură Teleorman

creştere la
100%
Creştere la
95%

Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman
Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman
Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman

Consiliul Judeţean Teleorman

Obiective strategice orizontale
1. Consolidarea infrastructurii pentru dezvoltare echilibrată
Gradul de modernizare a drumurilor
naţionale
Gradul de modernizare a drumurilor judeţene
şi comunale
Gradul de electrificare a reţelei de cale ferată

89,4%
44,8%.
29%

Alimentarea cu apă a localităţilor rurale

32

Extinderea reţelei de canalizare în mediul
rural

-

Realizarea unui sistem de gestionare a
deșeurilor în zonele rurale

-

325

65%
Alimentarea
cu apă a
tuturor
localităţilor
rurale - 2020
Racordarea la
canalizare a
tuturor
localităţilor
rurale - 2020
Introducerea
tuturor

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Teleorman

Agenţia pentru Protecţia
Mediului Teleorman
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Teleorman
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localităţilor
urale în
sistemul de
gestionare a
deșeurilor de
la nivel de
judeţ
2. Egalitatea de șanse, principiu de bază în valorificarea capitalului uman pentru consolidarea unei economii bazate pe cunoaștere
Numărul de persoane care se înscriu în
programe de formare

-

Participanţi cursuri domeniul agricol

-

Număr de locuri oferite pentru formare
continuă gratuită
Număr de noi module de formare incluse în
oferta formatorilor locali

-

Instruire personal AJOFM
Secretariat Tehnic al Pactului Local pentru
Ocuparea Forţei de
Muncă şi lncluziune Socială
Program de licenţă specializat în industria
agro-alimentară

84

creştere cu
30%
Creştere cu
25%
creștere cu
30%
creștere cu
30%
creștere cu
100%

AJOFM Teleorman
Camera Agrocolă Judeţeană
Teleorman/APDRP
AJOFM Teleorman
AJOFM Teleorman
AJOFM Teleorman

0

1

Consiliul Judeţean Teleorman

0

1

Consiliul Judeţean Teleorman
Universităţi

32

100%

Agenţia de Mediu Teleorman

25 (2010)

creștere cu
100%

3. Protejarea mediului și dezvoltare durabilă
Creșterea numărului de localităţi rurale
(comune) care sunt racordate la sistemul de
alimentare cu apă
Creșterea numărului de locuinţe terminate în
mediul urban

84

Toate valorile de referin ă sunt pentru anul 2010
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Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Teleorman
2010-2020
Creșterea ponderii spaţiilor verzi din judeţul
Teleorman în media la nivel regional
Creșterea numărului de localităţi cu proiecte
de reconstrucţie ecologică forestieră
85
4. Întărirea colaborării transfrontaliere și a poziției strategice a județului
Număr de proiecte de comune încheiate
pentru dezvoltarea de circuite turistice
transfrontaliere
Număr de proiecte comune încheiate pentru
creşterea competitivităţii în agricultură
Număr de proiecte industriale
transfrontaliere încheiate
Număr de proiecte comune încheiate în
domeniul energiilor regenerabile
Număr de proiecte transfrontaliere în
domeniul resurselor umane
86
5. Stimularea dezvoltării județului Teleorman prin întărirea capacității instituționale a administrației publice
Proiecte de dezvoltare implementate la nivel
de unitate administrativ teritorială
Resurse umane interne la nivel local pentru
management de proiect
Strategii locale
Număr proiecte de comune încheiate pentru
dezvoltare și cooperare transfrontalieră
Departamente de management de proiect
Sistem Informatic de Management Integrat pt
CJ
SR EN ISO 9001:2008 la nivelul Consiliului
85
86

Toate valorile de referinţă sunt pentru anul 2010
Toate valorile de referinţă sunt pentru anul 2010
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15,12% (2007)

creștere cu
50%

Direcţia Judeţeană de Statistică
Teleorman
Consiliul Judeţean Teleorman
Agenţia de Mediu Teleorman

21 (2009)

50

mai puţin de 3

creştere la 10

Consiliul Judeţean Teleorman
Consilii Locale

mai puţin de 3

creştere la 10

Consiliul Judeţean Teleorman

mai puţin de 3

creştere la 10

Consiliul Judeţean Teleorman

mai puţin de 3

creştere la 10

Consiliul Judeţean Teleorman

mai puţin de 5

creştere la 15

Consiliul Judeţean Teleorman

în medie 5
proiecte
sub 100
persoane la
nivelul
intregului judet

creștere cu
20%

Sondaj judeţean

crestere la
200 persoane

Consiliul Judetean Teleorman

Aprox. 55 %

crestere la 92
%

Consiliul Judetean Teleorman

5

crestere la 20

Consiliul Judeţean Teleorman

aprox 16 unităţi

creştere la 50

Consiliul Judeţean Teleorman

0

1

Consiliul Judeţean Teleorman

1

5

Consiliul Judeţean Teleorman
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Judeţean şi al unităţilor subordonate
Funcţionari publici specializaţi în accesarea
fondurilor structurale
Curs de formare manageri financiari la nivelul
APL
Rapoarte Legea 544/2001
Rapoarte de activitate a instituţiilor
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-

97 persoane

Consiliul Judeţean Teleorman

-

97 persoane

Consiliul Judeţean Teleorman

67

100%
97

Sondaj
Sondaj
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Anexa 1 Indicatori mediul antreprenorial Teleorman

1. Distribuția numărului de salariați ai firmelor active în anul 2009, pe domenii de activitate, județul Teleorman

SERVICII
13.89%

COMERT SI TURISM
33.49%

CONSTRUCTII
8.05%

AGRICULTURA,
PESCUIT,
PISCICULTURA
7.93%

INDUSTRIE
35.68%

CERCETAREDEZVOLTARE SI
HIGH-TECH
0.96%

2. Distribuția cifrei de afaceri a firmelor active în anul 2009, pe domenii de activitate, județul Teleorman

COMERT SI
TURISM
49.21%

SERVICII
11.97%
CONSTRUCTII
6.89%

AGRICULTURA,
PESCUIT,
PISCICULTURA
9.52%

CERCETAREDEZVOLTARE SI
HIGH-TECH
0.64%

INDUSTRIE
21.76%
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3. Distribuția numărului de firme active în anul 2009, pe domenii de activitate, județul Teleorman
COMERT SI
TURISM
58.00%

SERVICII
18.52%

CONSTRUCTII
6.82%
AGRICULTURA,
PESCUIT,
PISCICULTURA
7.18%

INDUSTRIE
7.73%

CERCETAREDEZVOLTARE SI
HIGH-TECH
1.75%

4. Evoluția numărului de firme active în municipiul Alexandria
Număr firme

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2005

2006

2007

2008

2009

An

5. Evoluția numărului de firme active în centrele urbane din județul Teleorman
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6. Evoluția cifrei de afaceri (euro) în centrele urbane din județul Teleorman

7. Evoluția numărului de salariați în centrele urbane din județul Teleorman
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8. Evoluția numărului de firme active în municipiul Turnu Măgurele

9. Evoluția cifrei de afaceri a firmelor active din municipiul Turnu Măgurele

10. Evoluția numărului de salariați pentru firmele active din municipiul Turnu Măgurele
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11. Evoluția numărului de firme active în municipiul Roşiorii de Vede
Nr firme

700
600
500
400
300
200
100
0
2005

2006

2007

2008

2009

An

12. Evoluția cifrei de afaceri a firmelor active din municipiul Roşiorii de Vede

CA EURO

120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
2005

2006

2007

2008

2009

An

13. Evoluția numărului de salariați pentru firmele active din municipiul Roşiorii de Vede

Nr salariaŃi

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2005

2006

2007
An
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14. Evoluția numărului de firme active în oraşul Videle
Nr firme

250
200
150
100
50
0
2005

2006

2007

2008

2009

An

15. Evoluția cifrei de afaceri a firmelor active din oraşul Videle
CA EURO

30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2005

2006

2007

2008

2009

An

16. Evoluția numărului de salariați pentru firmele active din oraşul Videle

Nr salariaŃi

800
700
600
500
400
300
200
100
0
2005

2006

2007
An
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17. Evoluția numărului de firme active în oraşul Zimnicea

Nr firme

250
200
150
100
50
0
2005

2006

2007

2008

2009

An

18. Evoluția cifrei de afaceri a firmelor active din oraşul Zimnicea
CA EURO

160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
0
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2006

2007
An
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19. Evoluția numărului de salariați pentru firmele active din oraşul Zimnicea

Nr salariaŃi 3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2005

2006

2007
An
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2008

2009

