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1. Contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală
Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde perioada de referință aferentă programării fondurilor
structurale și de coeziune pentru perioada 2021-2027. În procesul de elaborare a documentului se va
ține cont atât de prevederile documentelor propunere la nivel european cât și de specificul local al
comunei Mavrodin.
Consultantul s-a asigurat că documentul propus este în conformitate cu un proces de
planificare locală care să asigure coerența politicilor de dezvoltare.
Strategia de dezvoltare este elaborată în conformitate cu propunerea Comisiei Europene
pentru perioada 2021-2027, care prezintă conținutul esențial al unei strategii de dezvoltare locală
(scurt rezumat prezentat mai jos):
Strategia de dezvoltare locală conține următoarele elemente:
(a) definirea zonei și a populației care fac obiectul strategiei;
(b) o analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor tari,
slabe, oportunități și amenințări;
(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor acesteia, o descriere a caracterului integrat și inovator de
strategie și o ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte clare și măsurabile pentru realizări și rezultate.
Strategia trebuie să fie coerentă cu programele relevante;
(d) o descriere a procesului de implicare a comunității în elaborarea strategiei;
(e) un plan de acțiune care să demonstreze modul în care obiectivele sunt transpuse în acțiuni;
(f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, și o descriere a procedurilor
specifice de evaluare;
(g) planul financiar al strategiei.
Principiile de punere în aplicare specifică sunt explicate după cum urmează:
i) Strategia de dezvoltare locală este fundamentul de bază pentru dezvoltare - Strategia de
dezvoltare locală oferă cadrul pentru dezvoltarea economică și socială a zonei de funcționare a
parteneriatului public-privat. Strategia de dezvoltare locală are ca scop o mai bună utilizare a
resurselor, integrarea activităților locale, bazându-se pe identități comune și o viziune comună pentru
zonă. Aceasta poate include, de asemenea, proiecte de cooperare bazate pe nevoile actorilor locali.
Strategia de dezvoltare locală este elaborată cu participarea partenerilor locali, reprezentând instituții
publice, mediul de afaceri local și sectorul civil.
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ii) Strategia de dezvoltare locală este pregătită într-un parteneriat public-privat la nivel local Membrii parteneriatului public-privat se pun de acord și conlucrează pentru a defini obiectivele de
dezvoltare locală și mijloacele pentru a le atinge;
iii) Pregătirea Strategiei de Dezvoltare Locală presupune o abordare de jos în sus - Elaborarea și
implementarea strategiei de dezvoltare locală este ancorată în nevoile de dezvoltare locală și resursele
locale, așa cum sunt percepute de către actorii locali și membrii parteneriatului;
iv) Abordarea multi-sectorială se aplică la proiectarea și punerea în aplicare a Strategiei de
Dezvoltare Locală - Procesul de planificare și implementare a dezvoltării locale se bazează pe
interacțiunea dintre actori și proiecte din diferite sectoare ale economiei locale.
Un amplu proces de consultare cu actorii locali și părțile implicate în procesul de
planificare/implementare este o condiție prealabilă pentru planificarea Strategiei de Dezvoltare
Locală, astfel se asigură că intervențiile de dezvoltare reflectă nevoile reale de dezvoltare ale
comunităților locale. Participarea actorilor locali interesați este astfel o parte esențială a planificării și
în acest sens, este important ca o actorii locali și grupurile locale interesate să fie implicați în proces.
Pentru a realiza acest lucru, procesul de planificare va asigura accesul continuu la informații
pentru actorii locali. Facilitățile și factorii responsabili pentru administrarea procesului de planificare
(Beneficiarul) au întreprins următoarele acțiuni:
i) consultarea comunității locale, la toate etapele-cheie în elaborarea strategiei;
ii) încurajarea cooperării între partenerii locali;
iii) să depună eforturi pentru a comunica diferite etape în procesul de planificare;
iv) să asigure transparența tuturor proceselor legate de planificare prin diferite măsuri de publicitate
locale.
Procesul de planificare al Strategiei de Dezvoltare Locală conduce la o strategie de dezvoltare
locală, care este:
Legitimă în comunitățile locale – reflectă nevoile locale colectate în urma procesului de
planificare în parteneriat, care urmează o construcție a obiectivelor de dezvoltare de jos în sus;
Reflectă interesele diferitelor grupuri interesate din domeniu și, prin urmare, asigură
integrarea și corelarea acestora în termeni de coerență și complementaritate;
Reprezintă o bază bună pentru implementarea cu succes, ca urmare a procesului de
consultări ample și soluționare a potențialelor conflicte dintre grupurile locale interesate.
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1.1 Principii de dezvoltare locală
În plus față de principiile enunțate, există o serie de principii care trebuie să fie respectate pe
deplin în procesul de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală precum și în elaborarea de măsuri.
a. Sustenabilitatea
Cu respectarea principiului durabilității, Planificatorul de Strategie de Dezvoltare Locală
poate asigura că proiectele implementate în baza măsurilor și obiectivelor Strategiei de Dezvoltare
Locală vor contribui la conservarea și dezvoltarea resurselor naturale și sociale locale, care oferă baza
pentru economia locală pe termen lung. O viziune echilibrată de dezvoltare ținând cont de
comunitățile locale, a resurselor naturale și a resurselor economice la dispoziția acestora este o
condiție de durabilitate.
b. Egalitatea de şanse
Integrarea socială și egalitatea de șanse constituie pilonul social al durabilității. În plus față de
interzicerea discriminării negative, oferind șanse egale, se pot genera și oportunități de dezvoltare
sporite pentru grupurile dezavantajate sau minoritare.
c. Integrarea
Integrarea este o consecință logică a unui proces transparent și deschis de planificare a
dezvoltării locale.
Conceptul implică faptul că Strategia de Dezvoltare Locală nu este un document strategic care
să reflecte nevoile unei game limitate de grupuri de părți interesate (de exemplu, doar fermierii locali
și întreprinderile de prelucrare a alimentelor), ci dimpotrivă, este o strategie de dezvoltare care
acoperă un set complet de obiective de dezvoltare astfel cum sunt definite de un gamă largă de actori
locali interesați. Prin urmare, Strategia de Dezvoltare Locală nu este un document strategic sectorial,
ci se integrează nevoile diferitelor sectoare reprezentate în domeniu prin intermediul Strategiei de
Dezvoltare Locală.
Integrarea înseamnă de asemenea că diferite - aparent divergente - priorități și obiective de
dezvoltare sunt toate legate dezvoltarea locală a comunității.
d. Inovarea
Inovarea este un element esențial și logică a planificării de jos în sus în care un plan de
dezvoltare locală evoluează printr-o serie de consultări, discuții, dezbateri între actorii locali. Inovația
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este astfel o condiție prealabilă pentru măsurile de dezvoltare, care sunt "adaptate" la nevoile
actorilor locali.
e. Publicitatea
Măsurile de publicitate și transparente de luare a deciziilor și consultări asigură participarea
actorilor locali în procesul de elaborare și că Strategia de Dezvoltare Locală va fi un document care
reprezintă și reflectă prioritățile de dezvoltare actorilor locali.
f. Legitimitatea
Legitimitatea este strâns legată de conceptul de transparență și publicitate. Doar un proces
transparent și deschis poate duce la o strategie de dezvoltare, care este "împărtășită" de către
comunitățile locale și oferă o bază complet legitimă pentru punerea sa în aplicare.
g. Control, monitorizare şi evaluare
În cele din urmă, este esențial ca Beneficiarul să posede mecanisme adecvate pentru
monitorizarea și urmărirea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceasta poate lua
forma unor întâlniri periodice cu implicarea părților interesate locale pentru a evalua punerea în
aplicare a strategiei, și poate face, de asemenea, analiza datelor colectate cu privire la proiectele
implementate și compararea lor cu obiectivele și țintele cuantificate.
1.2 Etape principale în planificarea strategiei
Procesul de planificare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost împărțit în două componente
cheie:
1. Planificarea strategiei de dezvoltare locală;
2. Planificarea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare Locală.
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Figura de mai jos prezintă aceste două componente-cheie, piese lor, și relațiile logice

Etapa 1 – analiza
datelor şi a nevoilor
Date statistice
Documente strategice
SWOT
Nevoile actorilor
locali

Etapa 2 - Analiza de
bază
Descrierea situaţiei
Analiza nevoilor

Etapa 3 – Strategia
Viziune
Teme prioritare
Obiective
Măsuri

Idei de proiecte ale
actorilor locali

Etapa 4 – Planificarea implementării strategiei
Planul de implementare
Planul de creşterea capacităţii
Comunicare

Evaluare

În Faza 1 a planificării LDS, găsim informații relevante pentru domeniul acoperit de
dezvoltare locală.
Datele utilizate în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală au fost colectate și clasificate
sistematic. O analiză SWOT este instrumentul pentru o astfel de clasificare și rezultatele sale pot
furniza informații bune pentru Faza 2 în care este stabilită situația de referință pentru elaborarea
documentului de planificare. Nevoile actorilor locali au fost colectate într-un proces care încurajează
potențialii beneficiari să participe și exprime nevoile lor de dezvoltare.
Faza 2 cuprinde descrierea situației și analiza nevoilor bazate pe datele primite și de inputurile culese de la potențialii beneficiari..
Faza 3 include dezvoltarea strategiei, inclusiv viziune, temele prioritare, obiectivele și
măsurile detaliate. În ceea ce privește măsurile, trebuie remarcat că acestea pot fi dezvoltate în două
moduri:
a) Derivat prin ierarhia de viziune - teme - obiective în cursul consultărilor publice;
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b) Derivat din ideile de proiecte colectate de la părțile interesate locale și integrat în structura de
obiective - teme – viziune.
A doua componentă (sau Faza 4) - planificarea punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare
Locală se va concentra pe capacitățile, resursele, metodele și normele necesare pentru realizarea cu
succes a obiectivelor și măsurilor descrise. Anumite părți ale acestei componente pot fi dezvoltate
simultan cu procesul de planificare.

1.3 Principii de lucru
În ceea ce priveşte elaborarea unei amenajări durabile vor trebui luate în considerare
principiile următoare, care vizează o dezvoltare durabilă şi echilibrată din punct de vedere regional.
1. Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socio-economice
echilibrate şi de îmbunătăţire a competitivităţii
Deciziile și investiţiile cu efecte teritoriale se orientează prin raportare la un model de
dezvoltare policentrică, atât la nivel european cât și la nivel naţional și regional.
2. Promovarea încurajării dezvoltării generate de funcţiunile urbane și de îmbunătăţirea
relaţiilor dintre oraşe și sate
Sistemele urbane și funcţiunile urbane, inclusiv centrele urbane de mărime mică şi mijlocie
din regiunile rurale, trebuie să fie dezvoltate în aşa fel încât accesul regiunilor rurale la funcţiunile
urbane să fie înlesnite. Parteneriatele oraş-sat au de jucat un rol din ce în ce mai important, mai ales
în domeniul unei structuri echilibrate a armăturii urbane, al dezvoltării reţelelor de transporturi
publice, al revitalizării și diversificării economiei zonelor rurale, al creşterii productivităţii
infrastructurilor, al dezvoltării spațiilor de agrement pentru populaţiile urbane, al protecţiei și
valorificării patrimoniului natural și cultural. Condiţiile pentru un parteneriat oraş-sat eficient rezidă
într-o bună colaborare între colectivităţile teritoriale, pe picior de egalitate.
3. Promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate
O politică de amenajare mai echilibrată din punct de vedere regional trebuie să asigure o mai
bună interconexiune a orașelor mici și mijlocii, ca şi a spatiilor rurale şi a regiunilor insulare, la
principalele axe și centre de transport (căi ferate, autostrăzi, porturi, aeroporturi, centre intermodale)
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și eliminarea carenţelor în materie de legături intra-regionale. Accesibilitatea regională trebuie să fie
ridicată prin eliminarea verigilor lipsă intra-regionale.
4. Facilitarea accesului la informaţie și cunoaştere
Apariţia societăţii informaţionale este astăzi fenomenul cel mai semnificativ al remodelării
societăţii globale și a structurilor sale teritoriale. O atenţie deosebită trebuie acordată tuturor
regiunilor pentru ca accesul la informaţie să nu fie limitat de constrângeri fizice sau de altă natură.
Ar trebui realizate îmbunătăţiri ale reţelelor de telecomunicaţii, iar tarifele nu ar trebui să fie
prohibitive.
5. Reducerea degradării mediului
Problemele de mediu care decurg dintr-o coordonare insuficientă a politicilor sectoriale sau
din deciziile locale trebuie să fie anticipate și contracarate. În aceasta perspectivă, politica de
amenajare trebuie să acorde o atenţie deosebită practicilor agricole și silvicole mai puţin
distrugătoare, promovării sistemelor de transport și de energie care să favorizeze mai mult mediul
ambiental, regenerarea zonelor urbane degradate și reabilitarea acestora, regenerarea mediului din
zonele afectate de activităţi industriale poluante și de vechile zone militare, ca și controlului suburbanizării.
6. Valorificarea și protecţia resurselor şi patrimoniului natural
Resursele naturale contribuie nu numai la echilibrul ecosistemelor, dar şi la atractivitatea
regiunilor, la valoarea lor recreativă și la calitatea generală a vieţii.
Acestea trebuie, în consecinţă, să fie protejate și valorificate - Convenţia privind Conservarea
Vieţii Sălbatice și a Mediului Natural al Europei (1979)
Strategiile integrate pentru gestiunea resurselor de apă trebuie să includă protecţia apelor de
suprafaţă și a apelor subterane, controlul activităţilor agricole în materie de fertilizare și irigare,
tratamentul apelor uzate etc. Alimentarea cu apă a unei regiuni îndepărtate ar trebui să fie avută în
vedere doar atunci când resursele locale sunt insuficiente sau inexploatabile și când posibilităţile
locale de păstrare a apei au fost epuizate.
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7. Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare
Valorificarea patrimoniului cultural, care crește atractivitatea regională și locală pentru
investitori, pentru turism și populaţie, este un factor important de dezvoltare economică şi contribuie
astfel în mod semnificativ la întărirea identităţii regionale. Amenajarea teritoriului va trebui să
contribuie la o gestiune integrată a patrimoniului cultural înţeleasă ca un proces evolutiv care
protejează și conservă patrimoniul luând în considerare nevoile societăţii moderne.
8. Dezvoltarea resurselor energetice în menţinerea securităţii
Amenajarea teritoriului susţine promovarea resurselor de energie regenerabile ca sisteme
coerente în teritoriu și respectuoase cu mediul, cât și completarea reţelelor de transport al energiei.
9. Promovarea unui turism de calitate şi durabil
Amenajarea teritoriului trebuie să aibă în vedere utilizarea ocaziilor de dezvoltare care decurg
din turism, mai ales în cazul regiunilor defavorizate. Vor trebui promovate, cu prioritate, forme de
turism de calitate și durabile. În acest context, un rol deosebit revine politicilor de dezvoltare
teritorială şi urbană. O cunoaştere aprofundată a ecosistemelor şi locurilor cu potenţial turistic este în
general necesară, la fel ca și utilizarea unor noi instrumente și proceduri de ghidaj și de control public
(verificarea compatibilităţii teritoriale).
10. Limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale
Catastrofele naturale, cum ar fi cutremurele de pământ, uraganele, inundaţiile, avalanşele,
alunecările de teren etc. sunt cauza, în fiecare an în Europa, a unor pagube considerabile cu
consecinţe grave pentru viața și sănătatea persoanelor, pentru economie, pentru structurile urbane și
pentru peisaje. Ar trebui luate măsuri preventive în cadrul amenajării teritoriului cu scopul de a limita
amploarea pagubelor și a face armătura urbană mai puţin vulnerabilă. Asemenea măsuri privesc, de
exemplu, destinaţia terenurilor și a construcţiilor.
Dezvoltarea durabilă se fundamentează pe trei principii majore ce o caracterizează:


preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări, regiuni şi generaţii;



viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;



gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.
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Interpretarea abordărilor dezvoltării durabile într-o viziune globală reliefează
interdependenţele complexe şi dinamice dintre economie, ecologie şi social-uman. Specificul lor
constă din diferenţierea punctelor de vedere prin care este abordată durabilitatea, şi anume:

Economic

Bazat pe principiul generării unui venit maxim în condiţiile
menţinerii capitalului (fizic, natural, uman), dezvoltarea durabilă se
referă la valoarea capitalului (natural şi uman). Pe plan contabil,
dezvoltarea durabilă constă în acumulările care trebuie să
depăşească consumurile, adică abordată sub aspectul eficienţei
economice.

Ecologic

Bazat pe susţinerea sistemelor biologice naturale şi antropizate,
dezvoltarea durabilă este abordată sub forma unei populaţii în
continuă creştere şi a unui consum de resurse ce diminuează
stocurile şi potenţialul de refacere, cu consecinţe nedorite asupra
echilibrului ecologic general. În tendinţa de a oferi cât mai multe
oportunităţi generaţiilor viitoare, se înscrie şi conservarea
biodiversităţii globale, indiferent de avantajele cunoscute, în
prezent, pentru unele specii;

Socio-cultural

Bazat pe menţinerea stabilităţii sistemelor sociale, educaţionale şi
culturale pentru determinarea echităţii intra şi intergeneraţionale,
prin păstrarea diversităţii culturale şi încurajarea pluralismului de
idei, efect al unei educaţii permanente şi care vizează amplificarea
potenţialului uman, îmbunătăţirea acestuia cu noi valenţe,
asigurându-se astfel utilizarea mai eficientă a factorilor materiali ai
producţiei;

Moral şi spiritual

Durabilitatea

este

pusă

în

relaţie

cu

valorile

etice

ale

comportamentului uman, ca factor de sporire a eficienţei muncii
sociale;
Este abordată în sensul perfecţionării măsurării durabilităţii prin
intermediul unui sistem de indicatori prin intermediul cărora să se
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Temporal

evidenţieze mărimea proceselor de înlocuire şi reînnoire în raport cu
cele de depreciere, primele să depăşească sau cel mult să fie egale,
pe termen scurt, comparativ cu cealaltă parte a ecuaţiei.

În esenţă, diferitele definiţii privitoare la durabilitate sunt abordate „în viziunea reconcilierii
dintre economie şi mediul înconjurător pe o nouă cale care să susţină progresul uman, nu numai în
câteva locuri şi pentru câţiva ani, ci pentru întreaga planetă şi pentru un viitor îndelungat”, ceea ce
înseamnă şi realizarea unui set de obiective economice şi sociale, şi care se referă la asigurarea:
 creşterii economice cu luarea în considerare a conservării şi protejării resurselor naturale,
cerinţelor esenţiale de muncă, hrană, energie, apă, locuinţe şi asistenţă medicală pentru oameni;
 unei noi calităţi a proceselor de creştere economică;
 creşterii controlate a populaţiei;
 conservării şi sporirii rezervei de resurse;
 restructurării tehnologice şi menţinerii sub control a posibilelor riscuri;
 abordări integrate a protecţiei mediului înconjurător, creşterii economice şi necesarului de
energie.
1.4 Strategia de dezvoltare locală a comunei Mavrodin
Iniţiativa unui document de planificare strategică la nivelul comunei a pornit din necesitatea
abordării procesului de dezvoltare durabilă la nivel local într-un mod concertat, cuprinzând atât viaţa
socio-economică, cultural-educaţională şi infrastructură, cu respectarea principiilor de transparenţă şi
dezbatere publică a politicilor locale.
Strategia de dezvoltare durabilă a comunei se vrea a se constitui într-un document care să dea
coerenţă politicilor locale. Astfel, se încearcă o trecere în revistă a problemelor la nivel local şi
propunerea de soluţii care să reducă acţiunea acestora asupra vieţii locale şi să o îmbunătăţească.
Demersul metodologic, în elaborarea documentului programatic, presupune analiza
domeniilor identificate ca domenii majore de studiu (infrastructură, economie, mediu, educaţie şi
cultură, guvernare locală, social) şi propunerea de politici publice şi proiecte cu identificarea surselor
de finanţare necesare realizării acestora. De asemenea, se are în vedere participarea comunităţii locale
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în procesul de elaborare a documentului, pentru ca, în final, Strategia de Dezvoltare Durabilă a
Comunei Mavrodin să fie însuşită ca document de guvernare locală.

2. Descrierea zonei
2.1 Prezentare generală Regiunea Sud Muntenia
În perioada de programare 2007-2013, regiunile din Uniunea Europeană au fost împărţite în două
categorii, în funcţie de venituri: regiuni mai puţin dezvoltate şi regiuni mai dezvoltate. Comisia Europeană a
stabilit, pentru exerciţiul financiar 2021 – 2027, crearea aşa-numitelor "regiuni de tranziţie", al căror PIB pe
cap de locuitor este cuprins între 75% şi 90% din media Uniunii Europene. Cele trei categorii definite vor fi
eligibile pentru investiţii după cum urmează:
Regiunile mai puţin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75% din media
Uniunii Europene, vor avea în continuare prioritate maximă în cadrul acestei politici. Rata maximă de
cofinanţare este stabilită la 75 - 85% în regiunile mai puţin dezvoltate, dar şi în regiunile ultra-periferice;
Regiunile de tranziţie, al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins între 75% şi 90% din media Uniunii
Europene, vor avea o rată de cofinanţare de 60%;
Regiunile mai dezvoltate, cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de 90% din media Uniunii Europene,
vor avea o rată de cofinanţare de 50%.
Regiunea Sud Muntenia se încadrează în categoria regiunilor „mai puţin dezvoltate”, fiind
caracterizată de un PIB pe cap de locuitor mai mic de 75% comparativ cu media Uniunii Europene.
Prioritatile regionale au fost stabilite in stransa corelare cu cele din cadrul politicii nationale de
dezvoltare, orientata spre atingerea obiectivului de coeziune economica si sociala de catre Romania in calitate
de stat membru al UE.
Prin elaborarea PDR şi a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 s-a creat cadrul de
planificare care sta la baza stabilirii eligibilitatii proiectelor ce vor fi finantate in regiune prin diferite
programe. Partenerii regionali, precum si alte institutii, manifesta interes fata de continutul PDR, acesta
constituind punctul de plecare in elaborarea altor documente de programare sectoriale si subsectoriale
regionale:
Planul Regional de Actiune pentru Mediu
Planul Regional pentru Gestionarea Deseurilor
Planul Regional de Actiune pentru Invatamantul Profesional si Tehnic
Planul Regional pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Definirea strategiei de dezvoltare a regiunii se întemeiază pe analiza aprofundata a situaţiei
economico-sociale existente, a nevoilor şi a potenţialului de dezvoltare, ţinând cont totodată de oportunităţile
şi provocările din mediul intern si extern.
Capitolele anterioare ale PDR oferă o bază solidă pentru identificarea elementelor de potenţial
economic, social şi tehnologic la nivelul regiunii Regiunea Sud Muntenia şi, de asemenea, pentru definirea
nevoilor de dezvoltare.
Pentru perioada 2021 – 2027, Strategia de Dezvoltare Regională este un document integrator, care îşi
propune armonizarea politicilor şi strategiilor existente în diferitele domenii ale vieţii economice şi sociale cu
impact la nivel regional. Pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regionala şi prin intermediul
fondurilor europene este necesară asigurarea corelării acesteia cu politica de coeziune a UE. În acest sens, au
fost luate în considerare obiectivele europene promovate prin Strategia Europa 2024 şi s-a asigurat corelarea
cu obiectivele tematice şi priorităţile de investiţii, promovate prin propunerile de regulamente pentru perioada
2021–2027.
Gradul de atingere a obiectivelor Strategiei Europa 2020 la nivel național și regional
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Obiectiv principal

Țintă UE

Țintă
România

Valoare
actuală în
România

Valoare
actuală în
regiune

Rata de ocupare pentru
populația cu vârsta
cuprinsă între 20 și 64 de
ani

75%

70%

62,8%

63,8%

Procentul din PIB investit
în cercetare-dezvoltare

3%

2%

0,47%

0,21%

Emisiile de gaze cu efect de
seră

-20% față de
anul 1990

-19% față de
anul 2005

-11% față de
anul 2005

N/A

Ponderea energiilor
regenerabile în totalul
consumului de energie

20%

24%

23,4%

N/A

Rata abandonului școlar
timpuriu

mai puțin de
10%

mai puțin de
11,3%

17,5%

18%

Ponderea persoanelor cu
vârsta între 30-34 de ani
care au studii universitare

40%

26,7%

20,4%

14%

Reducerea numărului
persoanelor amenințate de
sărăcie sau excluziune
socială

cu 20
milioane de
persoane

cu 580.000
de persoane

40,3% din
totalul
populației se
află în
situație de
risc

48% din
totalul
populației se
află în
situație de
risc

Abordarea urmarita din cadrul Strategiei propune o viziune largă care include activităţi care pot fi
finanţate din multiple surse de finanţare (buget naţional, buget local, instrumente structurale/alte instrumente
financiare).
Ca urmare a detalierii situaţiei economico-sociale existente, pe baza analizei corelate a nevoilor, a
potențialului de dezvoltare și ţinând cont de direcţiile de orientare strategică europeană, considerăm că
viziunea strategiei trebuie să asigure dezvoltarea durabilă si echilibrata a Regiunii Sud Muntenia.
Modelele de dezvoltare se bazează pe factorii creșterii economice. Modelul endogen are în vedere
factorii fundamentali: teren (sol, subsol), muncă (forță de muncă) și capital (fizic și financiar). La acestea,
modelul endogen adaugă progresul tehnologic. Toți acești factori conferă diferitelor țări avantaje
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comparative. Teoriile moderne pun accent pe avantajele competitive, în centru aflându-se resursa umană. De
aceea, societatea spre care ne îndreptăm este definită ca societate inteligentă, bazată pe cunoaștere. Aceasta
este și orientarea primordială trasată de UE pentru perioada 2021-2027.
Prin prisma acestor modele, în conturarea unei viziuni pentru Regiunea Sud Muntenia pe perioada
2021-2027 și de lungă durată se impune determinarea în primul rând a factorilor comparativi și competitivi
de care dispune. Din analizele întreprinse în cadrul Profilului socio-economic rezultă evident că Regiunea
Sud Muntenia este relativ mai abundentă în teren decât în populație sau în capital.
O ierarhizare din punctul de vedere al abundenței relative în factori ar fi: teren, populație, capital și
progres tehnologic.
Factori de natura avantajelor comparative
Teren: cea mai mare suprafaţă de teren agricol din ţară (2.432.301 ha), din care 1.965.228 ha arabil,
288.019 ha păşuni, 108.419 ha fâneţe, 28.817 ha vii şi 41.818 ha livezi. păduri 658,7 mii ha; ape: Olt,
Vedea,Argeş, Ialomiţa, Siret, Dunărea ca graniţă sudică a regiunii cu ostroave, lacuri şi ape subterane; subsol:
petrol, gaze naturale, cărbune, sare, marne calcaroase,sulf, acumulări de gips şi izvoare minerale. Regiune
relativ abundentă în teren (Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu şi Teleorman), în special agricol.
Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, învecinându-se la nord cu regiunea
Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud – Vest, iar la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de
fluviul Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafaţa României, regiunea Sud
Muntenia ocupă locul al 3-lea ca mărime din cele 8 regiuni de dezvoltare.
O caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o reprezintă faptul că este
singura regiune din ţară ce conţine o regiune enclavă în partea mediană, şi anume regiunea Bucureşti – Ilfov.
Un alt aspect favorabil îl reprezintă şi prezenţa, în partea de sud, a fluviului Dunărea, fapt ce oferă
posibilitatea de a avea conexiuni cu cele opt ţări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre – Marea
Neagră de a avea ieşire la Marea Neagră şi acces la portul Constanţa, principala poartă maritimă a ţării.
Forța de muncă: populație 3.243.268 din care 41,4% (1.342.035) locuia în mediul urban (sub media
înregistrată la nivel naţional de 54,9%) şi 58,6% (1.901.233) în mediul rural, circa 26.110 studenți.
Abundența relativă numeric dar deficitară profesional, mai ales nivel mediu.
Capital: - fizic capacităţi active: energie electrică, hidro și termo, autoturisme, chimicale plastice și
sodice, nave, materiale construcții, industrie ușoară, industrie agroalimentară.
fizic capacităţi inactive: locomotive, vagoane, transformatoare, mașini agricole, avioane, aparataj,
îngrășăminte chimice, conserve.
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- capital financiar: economisire regională scăzută, investiții străine concentrate pe autoturisme și
aluminiu. Deficit relativ de capital (fizic inclusiv infrastructură, financiar, mai ales investiții străine).
Factori de natura avantajelor competitive
 Existenți: poziție nodală rutieră (căi ferate, aeriană), muncă zile de lucru urban și sfârșit de săptămână
rural.
 Emergenți: zona IT (programare), C/D electrotehnică și agroindustrială.
 Slabi: spirit antreprenorial educat, management profesionalizat, satisfacția consumatorului, spirit
comunitar și asociativ.
Teoria economică Heckscker-Ohlin, confirmată în mare măsură în practică, indică faptul că țările și în
cadrul lor zonele ar trebui să se concentreze pe activitățile și produsele intensive în factorul sau factorii relativ
abundenți. De exemplu, dacă o țară dispune de mai mult teren decât populația (cazul Australiei sau al
Canadei), ar trebui să producă mai degrabă produse agricole, care sunt intensive în teren (în cost terenul este
important). Dacă o altă țară este relativ abundentă în populație (forță de muncă), comparativ cu terenul (cazul
Japoniei) ar trebui să se specializeze în produse manufacturate, care sunt intensive în forță de muncă (în cost
forța de muncă este importantă).
Pornind de la aceste premise de fapt și de raționament, viziunea pe termen lung conduce la concluzia că
regiunea Sud Muntenia dispune în primul rând de un avantaj comparativ care poate deveni și competitiv prin
ecologizare în domeniul agriculturii, în sensul larg al noțiunii: culturi agricole, pomicultură, viticultură,
zootehnie, silvicultură, incluzând activitățile de prelucrare, localizate în zona rurală, în concept de dezvoltare
rurală, cu atât mai mult cu cât populația rurală deține cea mai mare parte, în jur de 52% din populația regiunii,
neluând în considerare faptul că și o parte crescândă din populația urbană își desfășoară activitatea parțial în
mediul rural.
O astfel de prioritizare nu exclude opțiunea dezvoltării industriale, ci o ranforsează prin agroindustrie și,
în mod necesar, prin întreaga gamă de producții industriale de tractoare, mașini agricole, autovehicule
utilitare, produse chimice, materiale de construcții și multe altele legate de agricultura propriu-zisă.
Adăugate la pilonii industriali deja existenți, sector energetic, metale neferoase, autoturisme, construcții
navale, industrie chimică, industrie ușoară, astfel de activități industriale legate de agricultură ar prefigura
regiunea ca o zonă industial-agrară sau agro-industrială puternică, bazată pe complementaritate de activități și
pe competitivitate de tipul unor zone asemănătoare din Canada sau Franța.
Viziunea
Viziunea regiunii Sud Muntenia pentru perioada de programare 2021-2027 este aceea de a deveni un
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promotor al competitivităţii atât în domeniul industrial, cât şi în agricultură, dar şi al economiei digitale prin
dezvoltarea unui mediu de afaceri performant bazat pe resurse umane competente, integrarea tehnologiilor
inovative şi promovarea dezvoltării durabile.
Bazată pe concluziile analizei socio-economice şi SWOT, pe avantajele comparative ale regiunii, pe
punctele tari şi oportunităţile acesteia, strategia, prin structură şi conţinut urmăreşte formularea unui răspuns
coerent şi articulat la problemele şi punctele slabe ale regiunii, prin propunerea unei viziuni strategice ce
susţine dezvoltarea economică şi echilibrată a regiunii, concomitent cu dezvoltarea capacităţii acesteia de a se
adapta şi de a putea răspunde la principalele schimbări economice cheie.
Strategia se adresează unei game diverse de probleme economice, sociale şi de mediu ale
comunităţilor, care sunt relevante pentru a defini şi furniza obiectivele necesare obţinerii dezvoltării durabile
şi creşterii coeziunii economice, sociale şi teritoriale în regiune. Totodată, strategia se concentrează pe o
combinare între investiţiile de tip hard (în infrastructură) şi măsuri de tip soft (în domeniul resurselor umane),
pentru a putea adresa în mod armonizat raportul nevoi-resurse, obiective de atins şi mijloace necesare. Mai
mult, această viziune se bazează pe acţiunile prevăzute de autorităţile publice locale, singure sau în
parteneriat cu diverşi actori locali sau regionali din sectorul public sau privat, în vederea asigurării unei
dezvoltări economice, sociale şi teritoriale durabile şi pentru a realiza obiectivul general al strategiei.

Obiectivul general
Stimularea unui proces de creştere economică durabilă şi echilibrată a regiunii Sud Muntenia, bazată
pe inovare şi favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creşterea prosperităţii şi calităţii vieţii
locuitorilor săi.
Acest obiectiv este corelat cu abordarea europeană privind creşterea competitivităţii regiunilor şi promovarea
echităţii prin prevenirea marginalizării zonelor cu probleme de dezvoltare economică şi socială.
Astfel, obiectivul implică asigurarea unui standard de viaţă ridicat, prin creştere şi dezvoltare
economică, socială şi teritorială echilibrată, bazată pe inovare, utilizarea eficientă a resurselor şi
favorabilă incluziunii sociale.
Obiectivele strategice specifice
Scopul strategic reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă pentru:
 îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii inovatoare a economiei regiunii în vederea creşterii
economice;
 reducerea disparităţilor economice şi sociale existente în interiorul regiunii şi creşterea gradului de
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includere a comunităţilor dezavantajate în viaţa economică a acesteia;
 protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi a biodiversităţii;
 folosirea raţională a resurselor naturale.
Atingerea obiectivului strategic general se va face printr-un set de obiective strategice specifice, care
reflectă combinaţia aspiraţiilor sociale, economice şi de mediu ale regiunii.
Prin obiectivele specifice, Planul urmăreşte eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea pe ansamblu
a regiunii, exploatând totodată avantajele care furnizează oportunităţi de dezvoltare.
Împreună, cele şapte obiective specifice vor contribui la obţinerea prosperităţii regiunii, asigurând
totodată o dezvoltare pe termen lung a comunităţilor acesteia.
Obiectivele strategice specifice care vor ghida implementarea Planului şi care printr-o abordare cuprinzătoare
şi integrată urmăresc revitalizarea economică şi socială a regiunii, sunt:
1. Creşterea atractivităţii şi accesibilităţii regiunii Sud Muntenia prin dezvoltarea mobilităţii şi
conectivităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor conexe în vederea promovării dezvoltării durabile;
2. Dezvoltarea policentrică şi echilibrată a reţelei de localităţi urbane;
3. Creşterea economiei regionale prin stimularea competitivităţii IMM-urilor autohtone şi consolidarea
cercetării – dezvoltării – inovării;
4. Protejarea şi utilizarea eficientă a resurselor naturale şi a patrimoniului natural;
5. Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creşterea accesului şi a participării la
educaţie şi instruire pe tot parcursul vieţii şi stimularea ocupării forţei de muncă;
6. Îmbunătăţirea accesului la asistenţă medicală şi servicii sociale de calitate şi promovarea incluziunii
sociale;
7. Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud Muntenia;
Definirea priorităților și măsurilor de dezvoltare la nivel regional pentru viitoarea perioadă de programare
2021-2027 a reprezentat un proces participativ, realizat prin implicarea actorilor regionali relevanţi, fiind
astfel create premisele necesare pentru identificare nevoilor reale de dezvoltare ale regiunii Sud Muntenia.
Strategia va fi deci implementată pe baza următoarelor priorităţi cheie, ce sunt orientate spre nevoile
specifice de dezvoltare ale regiunii şi sunt conforme şi cu Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 2019 –
2024, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Domenii prioritare ale Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021 - 2027
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1. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale şi regionale
2. Dezvoltare urbană durabilă
3. Cresterea competitivitatii economice economiei regionale
pe termen lung
4. Protecţia mediului şi creşterea eficienţei energetice
5. Susţinerea educaţiei şi ocupării forţei de muncă
6. Susţnerea sănătăţii şi asistenţei sociale
7. Dezvoltarea rurală şi agricultura

DESCRIEREA SITUATIEI CURENTE A REGIUNII SUD MUNTENIA
Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, învecinându-se la nord cu
regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud – Vest, iar la sud cu Bulgaria, limita
fiind dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafaţa României,
regiunea Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca mărime din cele 8 regiuni de dezvoltare. O caracteristică
aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o reprezintă faptul că este singura regiune din ţară ce
conţine o regiune enclavă în partea mediană, şi anume regiunea Bucureşti – Ilfov. Un alt aspect favorabil îl
reprezintă şi prezenţa, în partea de sud, a fluviului Dunărea, fapt ce oferă posibilitatea de a avea conexiuni cu
cele opt ţări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre – Marea Neagră de a avea ieşire la Marea Neagră
şi acces la portul Constanţa, principala poartă maritimă a ţării.
Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată din 7 judeţe (Argeş,
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 de oraşe şi 519 comune cu
2019 sate. În ceea ce priveşte suprafaţa regiunii, se poate observa că cele mai mari ponderi sunt deţinute de
judeţele Argeş (19,8%), Teleorman (16,8%) şi Călăraşi (14,8 %), iar cea mai mică de judeţul Giurgiu (10,2
%).
Regiunea Sud Muntenia este străbătută de cea mai importantă axă de urbanizare din România –
culoarul Braşov-Ploieşti- Bucureşti.
În scopul impulsionării dezvoltării economice şi urbane, în România, s-au înfiinţat, 7 poli de creştere
şi 13 poli de dezvoltare, în cadrul cărora se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare
comunitară şi naţională. Astfel, regiunea Sud Muntenia este structurată în jurul a două centre de polarizare,
respectiv: municipiul Ploieşti, identificat drept pol de creştere şi municipiul Piteşti, identificat drept pol de
dezvoltare. Fiecare dintre aceşti poli are un potenţial semnificativ de influenţă nu doar regională, ci şi extraregională.
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Regiunea Sud Muntenia mărgineşte partea de sud a Carpaţilor Meridionali şi Orientali spre Câmpia
Română şi are ca şi graniţă naturală, fluviul Dunărea. Relieful regiunii este caracterizat prin varietate,
dispunere în formă de amfiteatru şi predominanţa formelor de relief de joasă altitudine. Astfel, câmpiile şi
luncile ocupă 70,7%, dealurile 19,8%, iar munţii doar 9,5 % din suprafaţa regiunii.
Integrată climatului temperat-continental, cu nuanţe de excesivitate mai pronunţată pe măsura înaintării spre
est şi sud-est, regiunea Sud Muntenia beneficiază de toate tipurile climatice dezvoltate altitudinal, de la clima
de luncă joasă din câmpie, la cea de dealuri şi podişuri, până la cea de munte. Totodată, suprapus acestor
tipuri climatice, regiunea Sud Muntenia primeşte şi influenţe climatice de tranziţie umede (oceanice şi
submediteraneene) în vest şi de ariditate (continental - excesive) din est şi sud-est.
În regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes naţional, rezervaţiile naturale şi
monumentele naturii din regiune cuprinzând o mare varietate de ecosisteme, plante şi animale rare, forme de
relief deosebite, puncte fosilifere şi diferite obiective geologice. Diversitatea reliefului, bogăţia resurselor
naturale, varietatea peisajelor fac ca regiunea Sud Muntenia să dispună de un important potenţial turistic.
Totodată, regiunea Sud Muntenia dispune şi de cea mai mare suprafaţă arabilă din ţară.
Astfel, potenţialul regiunii este dat de întinsele suprafeţe de câmpie acoperite cu soluri fertile dinjumătatea
sudică a regiunii, de păşunile şi fâneţele naturale situate în regiunile de podiş şi dealuri subcarpatice şi de
pajiştile montane din nordul regiunii, care favorizează dezvoltarea creşterii
animalelor. Pomicultura şi viticultura sunt dezvoltate în zona de dealuri, unde condiţiile sunt favorabile
acestor două tipuri de activităţi agricole.
ANALIZA SWOT REGIONALA
PUNCTE TARI
Prezenta coridoarelor de transport pan-europene:5 drumuri europene(E574,E81,E70,E 85 si
E60) si de autostrazile A1(Bucuresti-Pitesti) si A2(Bucuresti-Constanta),fluvial Dunarea;
Existenta in cadrul regiunii a aeroporturilor Bucuresti-Otopeni si Bucuresti-Baneasa;
Profil economic diversificat al rgiunii:partea de nord a Regiunii(judetele Arges,Dimbovita si
Prahova) se caracterizeaza printr-un gard ridicat de industrializare(Prahova detine loul 1 pe tara
in productia industriala);partea sudica are un potential agricol deosebit de ridicat(71,1% din
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suprafata totala reprezenta de suprafete agricole,din care 80,2% terenuri arabile).
Varietatea resurselor naturale(petrol,gaze naturale,carbune,sare,ape minerale,terenuri
arabile,paduri);
Resurse turistice diversificate:statiunile montane de pe Valea Prahovei-masivul Bucegi si
Muntii Piatra Craiului,statiunile balneoclimaterice din Subcarpati;
Existenta unor societati private reprezentative,cu capital strain sau mixt.In regiune s-au realizat
importante investitii straine directe:Renault-Pitesti.Holcim-Campulung Muscel,Samsung COSTargoviste;
Forta de munca flexibila,ieftina,calificata in domenii ca petrochimia,constructii de
masini,industrie prelucratoare.
Retea de asezari dezvoltata echilibrat:43 de orase(din care 16 municipii),488 de comune si
2030 de sate.
Existenta a numeroase parcuri industriale(25% din numarul parcurilor industriale din Romania)
Ponderea mare a IMM-urilor din domeniul serviciilor(75,8%);

PUNCTE SLABE
Conditii tehnice precare a drumurilor locale,cele mai ridicate ponderi ale drumurilor publice
modernizate inregistreaza-sein judetele sudice:Teleorman,Ialomita,fiecare cu peste 33%;
Grad scăzutde utilizare a amenajarilor portuare d pe Dunare,scaderea traficului gerand declinul
activitatilor de profil;
Declinul industriei traditionale,care suporta,in prezent,impactul sever procesului de tranzitie spre
economia de piata,prin inchiderea majoritatii unitatilor industriale reprezentative;
Pondere scazuta a tehnologiilor moderne utilizate in industrie si agricultura;
Infrastructura de turism invechita,majoritatea structurilor de cazare de doua si trei stele,precum si
structurilor de agrement,fiind construite in perioada anilor 1980;
Existenta a numeroase zone monoindustriale: Mizil, Plopeni, Urlati, Valea Calugareasca si
Campulung Muscel-din judetele nordice, dar si a unora din judetele sudice:Turnu Magurele,
Zimnicea, Alexandria, Videle, Giurgiu, Oltenita, Calarasi, Slobozia si Fetesti;
Scaderea populatiei active si ocupate.Populatia activa reprezinta 38,2 % din populatia regiunii, in
timp ce populatia ocupata reprezinta 35,4%.Pe domenii de activitate, 39,4% e ocupata in
agricultura, 29,5% in industrie si 31,1% in servicii;
Utilitati publice degradate: grad avansat de degradare/ subdimensionare a conductelor de apa,
densitate scazuta a retelei de alimentare cu gaze;
Cresterea ratei emigratiei,indeosebi in randul populatiei tinere;
Proces accentuat deimbatranire a populatiei.Regiune marcata de industrializare fortata din anii 60;
Prezenta unor zone monoindustriale;
Decalaj informational(digital divide),inclusiv in (si intre) cele mai mari orase;
Dificultati legate de integrare unei numeroase minoritati a Rromilor(5-6% din populatia totala a
regiunii, dupa estimarile facute de organizatiile etniei Rrome);
OPORTUNITĂŢI
Potential de exploatare a Dunarii ca un coridor de transport cu cost redus;
Importanţa tot mai mare acordată transportului feroviar în următoarea perioadă de programare
2021 – 2027 la nivel European;
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării;
Strategia UE ;
Fonduri europene alocate programelor de cooperare transfrontalieră;
Existenta unui potential turistic favorabil dezvoltarii unui turism durabil in regiune;
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Potential crescut pentru turismul montan, rural, balnear, dunarean, religios etc;
Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunitati pentru crearea de noi locuri de munca;
UE aloca fonduri substantiale prin programele operationale;
Potential crescut pentru agricultura ecologica;
Potential crescut pentru agroturism (in special in sud);
Interes pentru infiintarea clusterelor;
Valorificarea potentialului piscicol;
Disponibilitatea fortei de munca pentru recalificare si dezvoltarea abilitatilor;
Cresterea numarului de investitii straine;
Dezvoltarea antreprenoriatului;
Extinderea / modernizarea retelei rutiere de transport;
Dezvoltarea cooperarii cu tarile riverane Dunarii;
Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru activitatile economice.
Densitatea ridicată a populaţiei (loc 3 la nivel naţional).
AMENINTARI
Potential ridicat de dezvoltare a turismului,datorita resurselor naturale si culturale bogate,precum si
datorita cresterii cererii in domeniul turismului montan,ecologic,cultural si balneoclimateric;
Cresterea numarului de investitii straine;
Dezvoltarea antreprenoriatului;
Extinderea/ modernizarea retelei rutiere de transport;
Dezvoltarea cooperarii cu tarile riverane Dunarii;
Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru activitatile economice;
Imbunatatirea calitatii serviciilor turistice regionale;
Potential mare pentru turismul montan,rural si ecumenic;

Concluzii
Dezvoltarea si fundamentarea unor strategii care sa aiba la baza resursele naturale,pretabilitatea
solurilor pentru diverse culturi agricole,traditiile si mestesugurile locale,diversitatea peisajelor si
accesibilitatea la acestea.
Elaborarea unor strategii de adaptare pe termen lung la schimbarile climatice si la modificarile de
mediu pentru a minimiza impactul acestora asupra sectoarelor economice si comunitatilor.
Eficientizarea utilizarii resurselor de apa in agricultura in regiunile de campie dib partea de sud a
regiunii prin retehnologizarea sistemului de irigatii,precum si in adecvarea exploatatiilor agricole conform
standardelor Politicii Comune Agricole(PAC).
Promovarea ecoturismului drept forma de turism care reprezinta vizitarea unor arii naturale,cu influenta
antropica minima si care prezinta un impact negativ redus din punct de vedere al fluxului turistilor si care
asigura avantaje pentru implicarea socio-economica a comunitatilor locale.
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3. STRATEGIA JUDETEANA
3.1 Asezarea Geografica
Judeţul Teleorman este situat în partea de sud a ţării, în mijlocul Câmpiei Române, numărându-seprintre
judeţele mijlocii ca întindere, având o suprafaţă de 5.790 km², ceea ce reprezintă 2,4% din suprafaţa ţării. Se
învecinează cu judetele Arges si Dambovita la nord, Giurgiu la est si Olt la vest, iar la sud este mărginit de
fluviul Dunarea, care constituie graniţa Romaniei cu Bulgaria pe circa 90 Km.
Judeţul Teleorman este format din trei municipii, două oraşe şi 92 de comune, cu 231 de sate. Reşedinţa
judeţului este municipiul Alexandria, un municipiu din categoria oraşelor mijlocii cu funcţiuni economicosociale complexe, cu rol de coordonare şi armonizarea dezvoltării în teritoriu.
3.2 Relieful judeţului Teleorman este specific zonei de câmpie, încadrându-se în categoria judeţelor
dunărene, datorită faptului că Fluviul Dunărea reprezintă agentul principal care a generat formele de
relief în cadrul judeţului. Campia Munteniei de Vest, numită şi Câmpia Centrală sau a Teleormanului,
este cuprinsa intre Olt si Arges, o regiune geografica bine individualizata, care incepe in nord, la peste
300 m altitudine, scazand sub 100 m in apropierea depresiunii Calnistei. MAVRODIN Dunarii este
treapta cea mai joasa din relieful regiunii si prezinta particularitati foarte diferite de restul teritoriului.

3.3 Reteaua hidrologica a judetului Teleorman prezinta anumite particularitati specifice zonei in care
este asezat fiind formata din fluviul Dunarea si afluentii sai principali din acest sector: Oltul, raurile Calmatuiul
si Vedea. Judetul este traversat de parurile Dimbovnic, Glavacioc si Calnistea, care sunt afluenti ai Neajlovului,
precum si de raul Teleorman, paraurile Burdea, Cainelui, Clanita, Tinoasa, Nanov si Tarnava. Dunarea, fluviu
de interes european, margineste judetul pe o lungime de 90 Km in partea sudica, reprezentand o deosebita
importanta pentru teritoriul in care apa este deficitara.
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3.4 Clima este temperat-continentala, specifica campiei sudice si se caracterizeaza printr-un potential
caloric ridicat, amplitudini mari ale temperaturii aerului, cantitati reduse de precipitatii si adeseori in regim
torential vara, precum si frecvente perioade de seceta.
3.5 Industria
Industriile reprezentative ale judetului Teleorman sunt: chimica, constructii de masini si prelucrarea
metalelor, electrotehnica, metalurgica, extractiva, textila, alimentara, morarit si panificatie. Agricultura este o
ramura de traditie in economia judetului Teleorman, el fiind situat pe primele locuri in ierarhia judetelor tarii
in ceea ce priveste suprafata agricola si potentialul productiei vegetala si animala. Majoritatea satelor din
judeţul Teleorman au profil predominant agricol însă principala problemă legată de reţeaua de localităţi este
gradul scăzut de urbanizare al judeţului. 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. Astfel, unul dintre marile
avantaje îl constituie faptul că scurtează distanţa rutieră dintre Peninsula Balcanică şi Europa Centrală cu circa
300 km. 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.
Viziunea privind dezvoltarea economico-socială a judeţului Teleorman constă în revitalizarea tradiţiei
industriale, crearea unui centru regional de competitivitate în sectorul agro-industrial şi dezvoltarea mediului
antreprenorial vor constitui baza pentru reconstrucţia economiei locale. Judeţul Teleorman se va dezvolta
gradual, urmărindu-se reducerea disparităţilor şi echilibrarea nivelului de dezvoltare între spaţiul rural şi urban,
dar şi repoziţionarea în plan naţional, prin definirea şi susţinerea unei identităţi locale.
Obiective strategice:
 Reactivarea bazei economiei locale prin dezvoltarea industriei
 Creşterea competitivităţii în agricultură şi dezvoltarea spaţiului rural
 Dezvoltarea mediului antreprenorial
 Reducerea dezechilibrelor şi creşterea gradului de integrare socială
 Valorificarea resurselor energetice regenerabile
3.6 Turismul
Datorita asezarii geografice,dar si apatrimoniului cultural-istoric relativ modest in comparatie cu alte
judete,potentialul turistic in Teleorman nu este unul impresionant.In judetul Teleorman se practica cu precadere
turismul de tranzit si cel agrement.In ceea ce priveste oferta turistica,aceasta se regaseste concentrata in partea
de sud,aici evidentiindu-se zone cu un pitoresc special,precum cele de pe malul Dunarii,in apropierea
lacurilor,precum si in apropierea padurilor.
Alte atractii turistice malore sunt constituite de potentialul oferit de turismul piscicol se cel de
vanatoare.Principalele obiective turistice sunt concentrate in partea sudica,cu precadere in apropierea asezarilor
urbane Alexandria,Turnu Magurele si Zimnicea.
Judetul Teleorman dispune de un cadru natural variat,propice dezvoltarii turismului piscicol si de
vanatoare.Obiectivul turistic cu cel mai ridicat potential turistic il constituie Cetatea Medievala de la Turnu
Magurele construita pe ruinele cetatii romane Turris.
Judetul Teleorman beneficiaza de o promavare turistica neglijata datorata inexistentei unui organismului
public sau privat dedicat acestei actiuni si inregistreaza o activitate culturala modesta(datorata numarului scazut
de vizitatori).Puternica sezonalitate estivala,datorata in mod special lipsei unei oferte concrete pentru lunile de
iarna,reprezinta o reala amenitare pentru viitoarea dezvoltare turistica a judetului.
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4. STRUCTURA ADMINISTRATIVA A JUDETULUI TELEORMAN
Din punct de vedere administrativ ,judetul Teleorman este constituit din trei municipii(Alexandria,Turnu
Magurele si Rosiorii de Vede), doua orase (Zimnicea si Videle) si 231 de sate,ce ,ce reprezinta 97,9 % din
totalul localitatilor.
Din 231 de sate,unul apartine unui oras.este vorba de satul Cosoaia ce apartine de orasul
Videle.Componenta orasului Videle prezinta anumite particularitati,in sensul ca include o serie de cartiere care
din punct de vedere administrativ sunt integrate in Videle,dar care isi pastreaza caracteristicile unor localitati
rurale: Furculesti, Fotachesti, Cartojanca, Tamasesti.Pentru acestea nu pot fi accesate decat fonduri destinate
mediului urban, desi stadiul lor de dezvoltare socio-economica este cel corespunzator mediului rural.
Satele judetului Teleorman se constituie in 92 de comune. Comuna medie a judetului Teleorman are 2,8
sate in componenta sa, dar variatia este destul de mare,mergand de la 1 sat pe comuna, pana la 7 sate pe comuna.
In ceea ce priveste dimensiunea unitatilor administrative din judetul Teleorman, in afara celor 3 orase mai
mari-Alexandria, Turnu Magurele, Rosiorii de Vede- cu o populatie care se situeaza in categoria oraselor
mijlocii, celelalte doua orase-Zimnicea si Videle fac parte din categoria oraselor mici, cu o populatie de pana
la 20.000 locuitori. In mediu rural, 51 de comune au pana in 4.000 de locuitori, 25 au intre 4.000 si 6.000 de
locuitori si numai 7 au peste 6.000 de locuitori. Cele mai mari comune sunt:Orbeasca-8.750 locuitori Peretu8.430 locuitori, Viisoara 7.285 locuitori.
Ca repartitie în teritoriu, orasele sunt relativ uniform distribuite in interiorul judetului, densitatea
lor fiind de 0,8 orase pe 1.000/Km, apropiată de densitatea medie pe tară (1,1 orase / 1000 Km). Satele
de mărime mijlocie sunt de asemenea uniform repartizate. Densitatea satelor în teritoriu este de 4,0 sate
/1000 Km, usor mai sczută dect media pe tară (5,6).
Majoritatea comunelor cu un număr mai mare de patru sate se găsesc în jumătatea de Nord a judetului,
partea de Sud fiind caracterizată prin comune cu mai putine sate si cu o populatie mai mare, aspect
caracteristic în general zonei de luncă a Dunării. Se constată o concentrare a comunelor cu numărul cel mai
mare al populatiei în zona mediană a judetului, în timp ce în nord, sud si partial în vest comunele sunt de
mărime mai mică.
Ca tipologie functională, orasul Alexandria - resedinta de judet, este un municipiu din categoria oraselor
mijlocii cu functiuni economico-sociale complexe, cu rol de coordonare si armonizare a dezvoltării în
teritoriu. Rosiorii de Vede este un municipiu din categoria oraselor mijlocii, nod feroviar, cu functiuni
industriale si de servire a localitătilor din nord-vestul judetului. Similar, Turnu Măgurele se încadrează
în tipologia oraselor mijlocii, fiind totodată un centru industrial si portuar cu rol de servire a localitătilor
din sud- vestul judetului. Zimnicea este un port fluvial, cu rol administrativ de importantă locală,
iar Videle păstreaz apartenenta la industria petrolieră, prin existenta unei schele de extractie petrolieră.
Majoritatea satelor au profil predominant agricol, numai patru sate fiind centre extractive (Poeni, Silistea,
Talpa si Cosmesti) si opt sate avand profil mixt, agro-industrial (Poroschia, Brînceni, Drăgînesti Vlasca,
Viisoara, Nanov, Olteni, Smărdioasa, Tiganesti).
Principala problema legată de reteaua de localităti este gradul scăzut de urbanizare al judetului. In ceea
ce priveste mediul rural, multe dintre localităti au o viabilitate scăzută cauzată de prezenta unor elemente
critice, precum procesul accentuat de imbătrînire, numărul mic de locuitori, potentialul economic scăzut si
depopularea masiva.
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5.ANALIZA SWOT A JUDETULUI TELEORMAN
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6. CONCLUZII
Coordonatele geografice, specificul regional si structura administrativă imprimă judetului Teleorman
o serie de trăsături importante care contribuie la formarea unor impresii preliminare asupra posibilitătilor
si directiilor viitoare de dezvoltare.
Din punct de vedere spatial, pot fi evidentiate două zone de interes major pentru judet:
municipiul Bucuresti si granita cu Bulgaria. Relieful este constituit din două trepte principale, cămpie
si luncă, cu o altitudine joasă si peisaje naturale lipsite de potential turistic. Analiza structurii
administrative relevă predominanta localitătilor rurale si distributia relativ uniformă a localitătilor
urbane în interiorul judetului.
Elementele esentiale care deriv din imaginea de ansamblu asupra judetului Teleorman, cu
important semnificativă pentru conturarea potentialului de dezvoltare a judetului, pot fi prezentate sintetic,
astfel:
•
caracteristicile reliefului nu permit dezvoltarea turismului decăt sub forma creării unor
baze de agrement (cu profil preponderent piscicol);
•
avînd un grad ridicat de fertilitate, solurile permit practicarea la scară largă a
agriculturii; climatul temperat este de asemenea propice activitatilor agricole;
•
apropierea fată de capitala poate fi benefică prin prisma sporirii gradului de atractivitate
pentru investitori;
• situarea în zona de granită permite dezvoltarea unor relatii socio-economice cu Bulgaria

7. STRATEGIA LOCALA
7.1 Introducere
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Comuna Mavrodin este una din cele mai puternice si vechi asezari rurale ale judetului Teleorman.
Comuna Mavrodin nu are subdiviziuni teritoriale.
Ea are in componenta doar satul Mavrodin din a doua jumatate a anului 2003, cand a fost
reorganizata prin Legea nr.335/2003. Urmare a procesului de reorganizare, satele componente ale comunei
Mavrodin, Nenciulesti si Paru Rotund au devenit comuna Nenciulesti, cu resedinta in satul Nenciulesti.
Firi intreprinzatoare, mavrodinenii au fost cunoscuti de-a lungul timpului ca negustori priceputi, in
mod special in comertul cu vite si produse agricole.
Fara doar si poate, acesta este motivul pentru care acestia, impreuna cu colegii de breasla zimniceni, au
decis sa infiinteze un loc de desfacere a acestor produse in deceniul trei al secolului al XIX -lea, punand
in acest fel bazele orasului Alexandria, actuala resedinta a judetului Teleorman.
Din punct de vedere administrativ, localitatea a tinut mai tot timpul de polasa Alexandria, fiind aproape
de orasul resedinta de judet, iar dupa raionare, in anul 1950, a intrat in componenta raionului Alexandria,
pana la desfiintarea acestuia in 1968.
In evidentele Arhivelor Nationale se regasesc documente create de Primaria Mavrodin, documente ce
se refera la perioada 1919 - 1968 si care reflecta aspecte ale vietii economice, sociale, politice si cultural
ale oamenilor de pe aceste locuri.
Asadar, se intalnesc acte referitoare la improprietaririle din 1921 si 1945, colectivizarea agriculturii si
nationalizarea principalelor mijloace de productie, gospodarirea si infrumusetarea localitatii, prevenirea si
combaterea epidemiilor si epizootiilor, contractarea cerealelor si altor produse agricole, efectuarea unor
lucrari edilitare prin contributia voluntara a locuitorilor, ce oglindesc, practic, modul de organizare si viata
oamenilor din localitate.
De-a lungul timpului, mosiile au fast stapanite de mai multi proprietari, existand insa si situatii cind
o mosie se identifica cu proprietarul si de multe ori primea numele lui.
Vastul domeniu aflat in MAVRODIN s-a numit Mavrodin dupa numele slugerului Mavrodin, fost
ispravnic al judetului Teleorman. Mosia de aici devine leaganul Mavrodinestilor din Muntenia, prin
stabilirea in acest loc a curtii stolnicului Constantin Mavrodin.
Istoria locala consemneaza de unde provenea numele comunei, in documentele recensamintului satelor
din anul 1941" se zice ca de la un boier vechi cu numele de Luche Mavrodin ".
In biografia realizata familiei Mavrodin din Muntenia, Constantin Gane consemna: " localitatea Repezi,
luand mai tarziu numele de Mavrodin, era asezarea de capetenie a medelnicerului Constantin
Mavrodin. Ramane si sub fiul si sub nepotul si stranepotii medelnicerului, asa incat acest camin
stramosesc poate fi considerat ca adevaratul leagan mavrodinesc al boierilor din ramura munteneasca."
La inceputul secolului al XIX - lea, intinsa mosie intra in stapanirea baronului Sachelarie, mare
comerciant, care se ocupa cu negotul de sare. Acesta, in contul datoriilor facute de mavrodin, pune
stapanire pe domeniu, pe care ii ia de la copiii minori ai stolnicului, pentru suma de 60.000 de galbeni.
Acest lucru se intampla, potrivit lui Constantin Gane, deoarece: "satrarul Constantin, impovarat de o
casa de copii, o ducea greu".
De la baronul Sachelerie, domeniul ajunge la principele sarb Milos Obrenovici care, in anul
1839, cumpara si casa acestuia din Calea Mogosoaia, pe care o daruieste mai tirziu imparatului Rusiei,
pentru serviciile aduse de acesta revolutiei sarbe.
Dreptul de proprietate din Romania, lucru ce nu exista in Serbia, ca si garantia unei depline
conservari a proprietatii, i-a determinat pe principii sirbi sa achizitioneze bunuri imobile aici. Cele
doua familii domnitoare sarbesti, Obrenovici si Caragheorghevici, ocupau tronul Serbiei alternativ.
Pentru perioadele in care se aflau in exil, ambele familii domnitoare cumparau mosii in Romania. Demersul
acestora a fost sustinut de principii romani, care garantau dreptul de proprietate. De cele mai multe ori,
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bunurile din Serbia ale familiei aflate in dizgratie erau confiscate, in schimb, din Romania familia nu putea
fi expulzata, iar bratul inarmat al principelui aflat pe tronul Serbiei nu ii ajungea.
Drumul cel mai scurt in exil ramanea, pentru familia detronata, Tara Romaneasca, de unde puteau fi
intretinute mai usor intrigite la Curtea Serbiei pentru o noua revenire la tron. Spre exemplu, Alexandru
Caragheorghevici si-a cumparat in tara
mosiile Ciochina, din judetul lalomita, si Hirlesti in Teleorman.
Aceste bunuri ii vor fi un puternic sprijin atunci cind principele, departe de casa, va cheltui mult pentru
recastigarea tronului.
La randul lui, Milos Obrenovici cumpara intinsul domeniu al Mavrodinului, format din mai multe
trupuri: Bleoturi, Mavrodin, Repezi, Comanesti, Barbatesti si Adamesti. Suprafata totala a mosiei
era de 12.000 ha, din care 1.600 ha de padure. Principele Serbiei cunostea foarte bine judetul Teleorman,
pentru ca el se ocupase de negotul cu sare dintre Muntenia si Serbia, negot considerat monopol de stat
si prin care principele adunase o mare avere.
Pe domeniul mavrodinului trecea Drumul Sarii care se oprea jos la Dunare, in portul
Zimnicea, de unde lua calea apei pana in Serbia. Domeniul intra in stapanirea principelui in schimbul
sumei, imense pentru acea vreme, de 62.000 de galbeni. Astfel, familia Obrenovici devine posesoarea unor
intanse mosii in Romania, in urma achizitiilor intreprinse de principele Milos.
Pe domeniul de la Mavrodin exista din vechime un vestit targ, cunoscut in zona dar si in toata tara, ce
se tinea de Rusalii. Dupa arderea Sistovului in 1901, multi comercianti si arendasi bulgari au venit
si s-au asezat aici, sporind importanta targului;
In anul 1860, Milos Obrenovici aduce la cunostinta domnitorului Alexandru loan Cuza
dorinta lui ca pe domeniul Mavrodin sa se ridice un oras care sa-i poarte numele domnului roman.
Astfel, in luna iunie a aceluiasi an, in urma aprobarii de catre consiliul de Ministri, domnitorul
semneaza Circulara spre infiintarea noului oras Cuza pe mosia Mavrodinului. Proprietarul mosiei aduce
un inginer hotarnic, pe V. Stadnichievici, care intocmeste plenul orasului Cuza.
Prin circulara, proprietarul pune la dispozitia viitorului oras 1.061 pogoane de pamant (530
ha), din care: 30 pogoane (150 ha) pentru oras, adica locuri de casa, iar restul de 760 pogoane (380 ha)
erau donate pentru islaz. Terenul destinat a fi islaz era dat ,,pentru mai mare folos al locuitorilor acestui
oras", dupa cum precizeaza chiar Milos Obrenovici in document, iar acesta putea fi extins pana la
marginea raului Vedea, insa padurea ce este pe marginea acestui rau, intr-o intindere de 130 pogoane
(65 ha), proprietarul o opreste pe seama sa, iar de pasune, se vor bucura orasenii de dansa."
De asemenea, este stabilit necesarul de teren pentru institutiile publice si locurile de case, clasate
pe trei categorii, in functie de zona aleasa de cumparatori: in centru, terenul costa trei sfanti m2, in
mijloc se ridica la doi sfanti m2, iar la periferia orasului acesta valora un sfant m2. Primaria, scoala si
biserica urmau sa fie ridicate pe terenul oferit de proprietar in mod gratuit.
Milos Obrenovici nu uita si de necesitatile viitoare ale orasului, iar in cazul in care "cu
ajutorul lui Dumnezeu, se va mari orasul cu timpul, proprietarul are bunavointa si placerea de a-i
da si mai mare intindere pe pamant pentru marirea lui conform planului de azi."
Intemeietorul orasului avea in vedere modernizarile epocii si hotaraste ca "acest oras, ce a dobandit
numele domnitorului Cuza, se va bucura de toate drepturile celorlalte locuri libere din Tara
Romaneasca si va fi regulat dupa statutele prescrise de Guvern."
Planul orasului este trasat in forma de table de sah, cu strazi paralele si perpendiculare, asemeni
Alexandriei care se gasea la nici 10 km distanta.
In acelasi an, Milos Obrenovici moare si proiectatul oras nu a mai luat fiinta. Fiul sau, Mihail
Obrenovici, impreuna cu sotia sa, Natalia, ridica biserica cu hramul II Sfintii Arhangheli Mihail si
Gavril." Biserica, cu arhitectura de influenta sarbeasca, are planul de cruce cu laturile egale.
Dar Mihail Obrenovici moare si el in scurta vreme dupa tatal sau, in anul
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1868, lasand in urma o imensa avere. Se deschide un proces cu mare rasunet, intrucat la el vor lua parte
toate rudele, de la cele mai apropiate pana la cele mai indepartate. Mostenirea domeniului mavrodin revine
fiului de sora, Feodor Nicolici de Rudna, magnat in Consiliul Aulic al Ungariei. Acesta nu a venit
niciodata in Romania sa-si vada mostenirea, administrarea acesteia fiind incredintata unui procurator, Efta
Tanasievici, de origine sarbeasca, si pe care ii regasim in calitatea de administrator pana la vinzarea
domeniului, in anul 1904.
La randul lui, Efta Tanasievici devine si proprietarul mosiei Nenciulesti, aflata la hotarele
domeniului, pe care o cumpara in anul 1895 de la G. Ganescu.
In momentul in care
domeniul Mavrodinului este scos la vanzare de mostenitorii baronului
Feodor Nicolici de Rudna, administratorul Efta Tanasievici isi vinde si el proprietatea de la
Nenciulesti si pleaca din Romania. Actul de vanzare al mosiei Nenciulesti dateaza din luna martie
1904, aceasta fiind vanduta pentru suma de 403. 732 lei. La trei luni dupa aceasta, in iunie 1904, este
incheiat, la Tribunalul judetului Teleorman, actul de vanzare nr.620, in care se specifica trecerea
mosiei mavrodinului din proprietatea mostenitorilor baronului in posesia Sociatatii Nationale de
Asigurari Bucuresti. Cu aceasta ocazie sunt imputerniciti de catre proprietari doi avocati, Eduard de Vest si
lgnatz Rona, domiciliati in Timisoara. Ei vor reprezenta interesele proprietarilor si sunt autorizati sa
incheie tranzactia. Domeniul va fi vandut pentru suma de 4.245.238 lei. Mostenirea nu era grevata de
nicio ipoteca, exista doar renta viagera a baronesei Wilhelmina Nicolici de rudna, in valoare de 24.000
coroane austro-ungare, acordata anual din veniturile mosiei. In acest caz, fiecare dintre vanzatori se
obliga:"sa lase in depozit la Societatea Nationala", in proportie cu partea sa, capitalul necesar pentru
constituirea acestei rente, ce va fi servita in doua rate semestriale, cu incepere din ziua capitalizarii
depozitului."
Intrucat contractul de arendare sa afla la acea data in desfasurare, el ramane pe mai departe in
vigoare, iar arendasul Barbu Miltiade gestioneaza atat domeniul mavrodinului, cit si mosia Nenciulesti. Se
schimba numai proprietarul, Societatii "Nationala" revenindu-i dreptul de a incasa pretul de arendare.
Dupa incheierea contractului de arendare, Societatea "Nationala,, incheie un nou contract, de aceasta
data cu arendasul Nicolae Capra.
La scurta vreme, familia Capra cumpara domeniul Mavrodinului de la Societatea de Asigurari
"Nationala,, din Bucuresti si ii stapaneste pana in anul 1949, cand este preluat de statul comunist
in urma aplicarii Decretului nr.83/1949.
In timp, mosia Mavrodinului se micsoreaza, in principal in urma aplicarii celor doua reforme agrare, din
1921 si 1945. Ramane, in schimb, permanent in posesia familiei Capra, padurea ce se intindea pe o
suprafata de 1.700 ha.
In anul 1941, primarul comunei, ajutat de notar, realizeaza un istoric al proprietarilor mosiei:
"de la 1833 pina la 1904 a fost proprietar familia Obrenovisi - Sirbi, de la 1904 pina la 1909 a
fost proprietar Societatea Nationala, de la 1909 la 1914 proprietar Nicolae Capra si de la 1914 pina
la 1941, proprietar Anghel N. Capra."
In temeiul legilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor adoptate in
perioada de dupa Revolutia din Decembrie 1989, o parte din fosta mosie a intrat in proprietatea
mostenitorilor lui Anghel N. Capra. O suprafata insemnata din aceasta a fost instrainata Consiliului
Judetean Teleorman, pe care acesta din urma a construit actuala "groapa de gunoi" a judetului.
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7.2 ASEZARE GEOGRAFICA
Comuna Mavrodin se află situata pe marea unitate structurala Campia Romana, in mijlocul
acesteia, in subunitatea Campia Gavanu-Burdea. Este situata in Regiunea Sud - Muntenia, in partea
centrala a judetului Teleorman.
Coordonatele geografice ale comunei Mavrodin sunt: 44°01′58″N 25°16′08″E.
Vecinii localitătii sunt:
 la est: Comuna Orbeasca, satul Laceni
 la vest: Comuna Nenciulesti
 la nord: Comuna Calinesti
 la sud: Comunele Nanov si Buzescu
7.3 DATE GENERALE
7.3.1 Populatie
Comuna Mavrodin are o populatie de 3.003 locuitori, dupa ultimele date statistice la nivelul anului
2013, o populatie ce se ocupa in marea majoritate cu agricultura.
Populatia este in mare parte saraca, neavand o economie bazata pe mica industrie sau prestari servicii.
Veniturile realizate sunt din cresterea animalelor, comercializarea legumelor si cerealelor realizate in
anii agricoli din ce in ce mai saraci.
7.3.2 Venituri
Veniturile sunt din ce in ce mai putine, oamenii in ultima perioada si-au arendat terenurile la diferite
societati agricole de pe raza comunei, deoarece nu mai pot sa-si lucreze terenurile cu propriile mijloace. O
parte a populatiei, mai ales tinerii, sunt plecati de pe raza comunei, fie in localitatile urbane din
apropiere, Alexandria si Rosiorii de Vede, in capitala tarii, ori in afara tarii, majoritatea in Spania, iar
o mare parte din populatie nu lucreaza.
7.3.3 Suprafata
Suprafata comunei Mavrodin este de 5.178 ha,din care intravilan 311 ha si extravilan 4.867 ha.
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7.3.4 Alimentarea cu apa
In comuna Mavrodin s-a realizat sistem centralizat de alimentare cu apa, finantat prin H.G.R.
nr.577/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Complexul acvifer al Stratelor de Fratesti constituie
sursa de apa.
Reteaua de alimentare cu apa de la nivelul comunei asigura debitul necesar pentru nevoile
igienico-sanitare ale populatiei, dar adaparea animalelor, stropitul spatiilor verzi, udatul culturilor
domestice se fac si din fintinile proprii. Cele trei puturi sunt amplasate in estul localitatii si sunt
prevazute cu pompe submersibile. Reteaua masoara 14.6 km lungime si este montata pe DJ 703, in
spatiul verde, dar si pe acostamentul drumurilor comunale. Gospodaria de apa este formata din rezervor
de inmagazinare suprateran cu volumul de 300 m3, statie de pompare si statie de clorinare, sunt
prevazute cismele stradale si hidranti de incendiu, iar conductele sunt din polietilena de inalta
densitate, fiind montate la adincime de aproximativ 1m.
7.3.5 Cai de acces
Circulatia rutiera se desfasoara pe drumurile judetene DJ 703 si DJ 601F:
 DJ 703 limita judetului Olt- Balaci - Silistea Gumesti - Calinesti - Mavrodin- Buzescu (DN 6);
 DJ601FCosoteni(DJ 12A)-Meri-Vedea-Albesti–Paru Rotund-Mavrodin(DJ 703).
7.4 Componenta comunei
Structura comunei este urmatoarea:
Sate
 Satul Mavrodin
Unitati de invatamant
Scoli
 Scoala Gimnaziala Mavrodin cu clasele I-VIII
Gradinite
 Gradinita cu program normal Mavrodin
Camine culturale
 Caminul Cultural Mavrodin
Unitati sanitare umane
 Pe raza comunei exista un dispensar uman,precum si o farmacie,ambele functionand in fosta Casa
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de nasteri. Doi medici de fmilie ofere servicii medicale catre populatie,atat ei,cat si farmacia
aflandu-se in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului teleorman.
Dispensare veterinare
 Pe raza comunei exista un dispensar veterinar,activitatea medical-veternara fiind concesionata in
conformitate cu legislatia in vigoare.
Biserici
 Biserica crestin-ortodoxa cu hramul “Schimbarea la fata” la care slujesc doi preoti
Terenuri de sport
 Exista in cadrul cmunei un teren de sport,care este minimal intretinut de catre primarie,din bugetul
local
Activități economice principale
 Agricultura - principala ocupație a locuitorilor este agricultura, terenul fiind propice pentru culturile
de grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță. Viticultura a fost și ea o ramură importantă în economia
comunei
 Creșterea animalelor - comuna a fost mereu bogată și în animale, în special vite, oi și porci.
ocupație secundară, generată de prezența cursurilor de apă: Râul Vedea și Pârâul Câinelui, a genrat
și ocupații legate de pescuit
Comerț
 Prestări servicii
Societati comerciale
Pe raza comunei exista un numar total de 27 agenti economici, din care 20 desfasoara activitate in
domeniul comertului grupati sub diverse forme:
 societati comerciale;
 asociatii familiale;
 persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale;
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7.5 PREMISE NATURALE
7.5.1 Relieful
Relieful comunei Mavrodin este specific zonei de câmpie, încadrându-se în categoria judeţelor
dunărene, datorită faptului că Fluviul Dunărea reprezintă agentul principal care a generat formele de relief
în cadrul judeţului. Campia Munteniei de Vest, numită şi Câmpia Centrală sau a Teleormanului, este
cuprinsa intre Olt si Arges, o regiune geografica bine individualizata, care incepe in nord, la peste 300 m
altitudine, scazand sub 100 m in apropierea depresiunii Calnistei.
Raul Vedea se desfasoara pe o lungime de aproximativ 8 km, intre 63 si 58 m altitudine absoluta,
cu lungimea medie de 3 km. In aceasta lunca se deschid, dinspre nord, raul Vaii Cainelui cu latimea
de 1 -1,5 km si o terasa ce depaseste 25 m inaltime ce incepe de pe Valea Cainelui si insotesc malul sting
al Vedei fara intrerupere pana la Dunare.
Din punct de vedere geomorfologic, Mavrodinul este situat pe marea unitate Campia Romana,
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subdiviziunea Gavanu - Burdea, interfluviu Vedea- Teleorman, care prezinta o inclinare generala de la
nord - vest catre sud - est. Acest cimp prezinta un aspect neted, fragmentat in zona de vaile riurilor.
Caracteristic acestor vai este adincimea lor relativ mare, fata de nivelul cimpului, asimetria versantilor,
cel drept fiind intotdeauna abrupt, iar cel sting prezinta o panta domoala catre vale, uneori fiind prezent
si un nivel de terasa.
Din punct de vedere geologic, forajele de cercetare au interceptat depozite care prezinta
interes, intrucit hidrogeologic apartin cuaternarului, alcatuit din formatiuni de pleistocen si holocen;
pleistocenul este constituit din

depozite ce apartin

pleistocenului

inferior,

mediu si superior.

Pleistocenul inferior este reprezentat prin cele mai vechi depozite ale cuaternarului,

ce constituie

complexul acvifer al stratelor de fratesti si al Stratelor de Candesti, alcatuite din nisipuri, uneori cu
pietrisuri, cu lentile argiloase -marnoase. Pleistocenul mediu este alcatuit din depozite loessoide
apartinind campului. Pleistocenul superior este constituit din depozite prafoase - argiloase, depuse
peste nisipuri si pietrisuri apartinind terasei riului Teleorman. Holocenul este reprezentat d holocenul
inferior si eel

superior.

Holocenul

inferior este format din

nisipuri

cu pietris

si bolovans.

Holocenul superior este format din argile prafase -nisipoase,apartinind luncilor si teraselor joase.

7.5.2 Clima
Teritoriul comunei Mavrodin se incadreaza in clima temperat-continentala cu veri calduroase,
precipitatii reduse sub forme de averse, cu viscole mai rare in timpul iernii.

Suprafata

pe care o

ocupa comuna si incadrarea in Campia Romana explica clima mai secetoasa din ultima perioada,
incadrandu-se in influenta climei mediteraneene de la sudul tarii noastre.
Amplitudinea termica are o valoare medie de 23°C, iar in luna ianuarie(cea mai racoroasa)
coborand sub -2° C. Extremele termice urea vara peste 41 °C si scad iarna in jur de - 25°C.
In ultimii ani au aparut dereglari climaterice, cu schimbari bruste de temperatura in timpul iernii, cat si al
verii, de la cald la frig si invers.
Clima comunei se caracterizeaza prin temperaturi de peste 11 °C media anuala si de 23°C
media in luna iulie. Numarul mediu al zilelor fara inghet se apropie de 220/an,

al zilelor de iarna

(temperatura maxima sub 0°C) este mai mare de 70, iar al zilelor tropicale (temperatura maxima depasete
30°C) trece de 50. In general, acesti indici sunt printre cei mai ridicati din tara noastra.
In ceea ce priveste regimul eolian, predomina Crivatul de la E la NE si Austrul de la V la
SV. Ambele vinturi pot sa determine excese termice fie de vara, fie de iarna, ultimele dind nastere la
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viscole cu blocari de drumuri si spulberari de zapada. Aceste vinturi au loc mai mult pe podul cimpului,
vatra comunei fiind adapostita datorita pozitiei pe fundul vaii. Austrul face ravagii mai mult pe timp de
vara, prin prelungirea perioadelor secetoase.
Referitor la precipitatii, acestea au media anuala peste 500mm, cu medii in luna februarie.
Presiunea de referinta a vintului, mediata pe 10 minute, la 10 m inaltime ssi la un interval mediu
de recurenta de 50 ani este de 0,50 kPa, cu 2% probabilitate de depasire intr-un an, iar viteza vintului
este de 35m/s.
7.5.3 Reteaua hidrografica
Teritoriul comunei Mavrodin este marginit la sud

de raul Vedea, rau ce izvoraste din

Platforma Cotmeana, si care dupa un curs de 242 km se varsa in Dunare, la Pietrosani. La sud de
Mavrodin, acest rau primeste apele unui afluent, respectiv ale piriului Ciinelui, piriu alohton cu o
lungime totala de 84 km, ce izvoraste la sud de Costesti, judetul Arges, si care strabate teritoriul
administrativ al comunei de la nord la sud. In zona aflata la vest de sat, paraul Ciinelui se uneste cu
Tinoasa, parau autohton cu o lungime totala de 34 km,care izvoraste din zona localitatilor Ciolanesti si
Zambreasca.
In zona se gasesc si surse de apa subterane: stratul acvifer din terasa joasa a paraului Cainelui
si Tinoasei, stratul acvifer din lunca riului Vedea si complexul acvifer de medie adincime al Stratelor de
Fratesti.

8.ANALIZA SWOT LOCALA
Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste
dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica, in
cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse pretioase. Experienta
internationala, ca de altfel, si scurta experienta nationala, au aratat ca proiectele si programele
operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru coerent si cand exista o
coordonare la nivel strategic.;
Procesul de planificare strategica (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunitatii
pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost urmatoarele:
 realizarea unei analize preliminare;
 stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii;
 analiza sectoriala a domeniilor strategice principale;
 articularea documentului strategic.
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Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea comunitatii,
transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului.
Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei
publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze
oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii.
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9. DIAGNOZA STARII DE FAPT
Analiza situatiei curente pentru comuna Mavrodin se va face pe 6 domenii prioritare, care sunt
cuprinse in prioritatile operationale la nivel national.
Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii, dupa cum urmeaza:

9.1 Agricultura si dezvoltare rurala
9.1.1 Agricultura
Conditiile geografice si climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii sa
practice o serie de activitati predominant agricole, cum ar fi cultivarea plantelor si cresterea animalelor.
Conform datelor publicate de Directia Judeteana de Statistica Teleorman la Recensamantul general
agricol din 2010, comuna Mavrodin dispune de :

CATEGORIA

SUPRAFATA
HA

Arabil

4126

Pasune

337

Gradini familiare

39

Culturi permanente

10
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SUPRAFATA AGRICOLA UTILIZATA
1% 8% 0%

TEREN ARABIL
GRADINI FAMILIARE
PASUNE
CULTURI PERMANENETE

91%

9.1.2 Productia vegetala
Comuna Mavrodin este situata intr-o zona de campie, ceea ce favorizeaza prezenta culturilor: grau,
porumb, floarea soarelui si plante tehnice.
SUPRAFETE

CANTITATEA

CULTIVATE

DE PRODUS

ANUL 2018

OBTINUTA LA

(HA)

HECTAR (KG)

GRAU

1644

2950

PORUMB

320

4067

FLOAREA

1053

CULTURA

SOARELUI

1670

RAPITA

100

2023

ORZ

67

1850

ORZOAICA

60

1900
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SUPRAFETELE CULTIVATE ANUL 2020 (HA)
2%
2%
16%
44%

GRAU
PORUMB
FLOAREA SOARELUI

28%

RAPITA

8%

ORZ
ORZOAICA

9.1.3 Pomicultura, viticultura, legumicultura
In comuna Mavrodin, zona viticola soiuri hibride, pomicultura merii, peri, visini, caisi, pruni,
legumicultura rosii, ardei, castraveti, ceapa, varza, vinete, dovlecei, sunt cultivate in gospodarii pentru
consumul propriu.
Sectorul viticol a fast foarte bine reprezentat, in comuna Mavrodin existind, pina acum citiva ani,
ins Cultura de vie a

fost desfiintata, iar terenul se afla, in prezent, in administrarea Agentiei

Domeniilor Statului.
Comuna Mavrodin mai are in prezent doar 107 ha vii hibride emnate suprafete cultivate cu vie, precum
si o crama.

9.1.4 Zootehnia
Creşterea animalelor se face în gospodăriile individuale ale locuitorilor comunei. Deși efectivele
sunt în scădere datorită lipsei investitorilor și a scăderii populației apte de muncă
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Efectivul de animale pe categorii din comuna Mavrodin se prezinta astfel:

NUMAR
CATEGORIA
Bovine

249

Ovine

1126

Caprine

1024

Porcine
Cabaline
Familii albine
Pasari

624
150
484
12940

EFECTIVUL DE ANIMALE

4,28%12,95%
6,66%
18,57%

Bovine
Ovine
Caprine

30,13%
27,40%

Porcine
Cabaline
Familii albine

10. Infrastructura si Mediu
10.1 lnfrastructura de transport
Principalele cai de acces in comuna:
•

Drum Judetean 703

•

Drum Judetean 601

Comuna Mavrodin se afla pozitionata in apropiere de orase importante, ceea ce ii sporeste potentialul:
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► Alexandria ( 12 km)
► Rosiorii de Vede ( 18,4 km)
► Bucuresti ( 100 km)

10.2. Infrastructura de utilitati
Mavrodin dispune de o serie de retele si echipamente tehnico-edilitare caracterizate printr-un
grad mare de acoperire a teritoriului:
Electricitate - gospodariile, institutiile si societatile comerciale sunt racordate in procent de
100% la reteaua de distributie a energiei electrice. Alimentarea cu energie electrica a comunei se
face cu o retea de distributie de medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110 KV.Reteaua
de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si iluminatului public, este racordata la
posturi de tip aerian. Retelele electrice sunt pe stalpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul
public se realizeaza cu lampi cu vapori de mercur.
Gaz - in prezent locuitorii comunei nu beneficiaza de reteaua de alimentare cu gaz metan.
Energia termica si prepararea apei calde menajere se realizeaza in locuintele individuale prin sistemele
de incalzire utilizand combustibil solid. Consiliul local are in plan pentru perioada 2019 - 2024 realizarea
acesteia.
Canalizare -comuna nu dispune

de o retea de canalizare, urmarindu-se realizarea ei in

perioada 2021 - 2027.
Apa potabila - in comuna Mavrodin s-a realizat sistem centralizat de alimentare cu apa, finantat
prin H.G.R. nr.577/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Reteaua de alimentare cu apa
masoara

14.6

km lungime si este montata pe DJ 703, in spatiul verde, dar si pe acostamentul

drumurilor comunale.
Drumurile comunale sunt asfaltate, insa nu in totalitate, fiind necesara modernizarea si extinderea
lor in perioada 2014 - 2020.
lnfrastructura de telecomunicatii din comuna Mavrodin este bine dezvoltata. In ultimii 5 ani
domeniul telecomunicatiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect care se datoreaza in
principal aparitiei si promovarii unor produse si servicii noi si a diversificarii celor existente. Cea
mai mare rata de dezvoltare s-a inregistrat in domeniul serviciilor de internet si al telefoniei
mobile. Cu toate acestea, potentialul in domeniul telecomunicatiilor este inca departe de a fi epuizat.
Telefonie fixa - acopera in procent de 20% teritoriul comunei Mavrodin.
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TV- 100% din locuitorii comunei Mavrodin sunt racordati la retele de distributie televiziune.
Internet -gospodariile dispun de acces la internet, acesta fiind disponibil pentru aproximativ
70% din gospodariile comunei;
Telefonie mobila - exista acoperire datorita instalarii de turnuri si antene pentru toti furnizorii
de telefonie mobila. Peste 90% din locuitorii comunei o folosesc.
Pentru protejarea cetatenilor in cazul situatilor de urgenta, cum ar fi: inundatii, incendii, secete,
inzapeziri, administratia publica locala va incheia parteneriate cu administratiile publice locale invecinate
pentru achizitionarea de: autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, tractor cu remorca, pentru Centrul
Zonal de Interventie Rapida.
In prezent, localitatea Mavrodin are in vedere pentru perioada 2021-2027 proiecte de dezvoltare
durabila a comunei

10.3 Sanatate
Asigurarea serviciilor medicale in comuna Mavrodin se face de catre 1(unu) dispensar uman in care
isi desfasoara activitatea doi medici de familie, care se afla in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de
Sanatate a judetului Teleorman.

10.4 Mediu
In comuna Mavrodin nu exista factori industriali care sa contribuie la poluarea mediului
inconjurator al localitatii.
Desi pe teritoriul comunei este amplasata groapa de gunoi a judetului, impropriu spus, pentru ca
aceasta este, de altfel, un depozit pe o platforma betonata, inchiderea platformelor de gunoi, dotarea
cu utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate si organizarea sistemului de
colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara si transportul deseurilor fac parte din viziunea
administratiei in urmatorii ani pentru dezvoltarea durabila a comunei.

10.4 Economic
Functia economica agricola se materializeaza in comuna prin productia agricola vegetala si
productia animaliera, in conditiile unei dezvoltari reduse a prelucrarii primare a acestor produse,
acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populatiei locale, si mai putin
pentru valorificari pe piata libera. Lipsa unei agrotehnici avansate din gospodariile taranesti, practicate

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Mavrodin, județul Teleorman
Perioada de referință 2021-2027
pe loturi mici de teren, constituie impedimente privind ridicarea productiei agricole si animaliere din
cadrul comunei.
De asemenea, vor trebui solutionate greutatile pe care le intampina populatia in valorificarea
pe piata libera a produselor agricole in principalele centre de desfacere din zona, situate la distante
apreciabile de comuna Mavrodin.
Mica industrie este reprezentata in comuna de catre societati comerciale grupate

pe diverse

domenii: agricultura, crestere pui de carne, lucrari de constructii, comert alimentar, comert materiale
constructii, transport rutier de marfuri, prestari servicii - lucrari agricole.

10.5 Turism
Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la nivelul zonei nu
exista posibilitati de a se investi in turism.
Cadrul natural cu valoare deosebita favorizeaza dezvoltarea turismului de agrement si
agroturismul, pe teritoriul comunei Mavrodin existind un important fond de vinatoare. Se doreste
construirea unui complex turistic si de agrement in comuna, in perioada 2021-2027.

10.6 Educatie si cultura
10.6.1 Invatamant
In comuna functioneaza o scoala gimnaziala si

o gradinita.

Unitatile de invatamant isi

desfasoara activitatea in cladiri proprii, fiind necesara dotarea corespunzatoare, cat si modernizarea lor,
amenajarea si dotarea centrelor de joaca si recreere pentru copiii comunei.
Acoperisul unuia dintre corpurile scolii a fast distrus de un incendiu, iar activitatea a fast
restrinsa si comprimata intr-un singur corp de cladire.
Primaria a facut, pina in prezent, numeroase demersuri catre Consiliul Judetean, in vederea
obtinerii fandurilor necesare pentru reabilitarea acoperisului, deocamdata, fara rezultat.

10.6.2 Cultura
Spiritualitatea din comuna este reprezentata printr-o biserica crestina ortodoxa si o biserica
adventista de ziua a VII-a.
Aici functioneaza si un camin cultural, cat si o biblioteca. Biblioteca poate facilita accesul la
documentele altor biblioteci, prin imprumut interbibliotecar.
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10.6.3 Evenimente cu caracter traditional
In comuna se organizeaza, in fiecare zi de duminica, tirgul saptaminal

10.6.4 Alte institutii importante din comuna Mavrodin:
►

Primaria

►

Politia

11.Resurse Umane
11.1 Populatia
Populatie

Copii

400

Populatie activa

1780

Total

Pensionari

540

3003

Populatie inactiva

283

2018
Din care:

12. DIAGNOZA SI PROGNOZA
Orice comuna trebuie sa asimileze si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste
dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa haotica, in
cadrul careia se pot rata oportunitati si se consuma irational resurse pretioase. Experienta
internationala a

aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza eel mai bine atunci

cand fac pa rte dintr-un cadru coerent si cand exista o coordonare la nivel strategic.
Procesul de planificare strategica (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a
comunitatii pe o perioada de 6 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost urmatoarele:
realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii,
analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea documentului strategic.
Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validitatii stiintifice, implicarea
comunitatii, transparenta, obiectivitatea, coerenta si continuitatea demersului.
Pentru a da roade, insa, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
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nivelul administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil
sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv:
Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri).
Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de
dezvoltare a comunei Mavrodin, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si pentru
accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala s-a impus
elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2021-2027.
Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul cum
se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia
concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are niciun control. Analiza
SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele
strategice.
Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de
prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostinte mai putin detaliate. In urma
acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul si in ce conditii.
Unele "oportunitati" si "amenintari" var aparea din "punctele tari" si "punctele slabe"
ale comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. lntrebari cheie care indruma analiza strategica:
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In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la
baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:

Viata economica a comunei Mavrodin trebuie revigorata si dezvoltata in toate domeniile
sale: agricultura, zootehnie, industrie si comert. Consilul Local va trebui sa investeasca pentru
revitalizarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece
produce cele mai mari efecte benefice.
Infrastructura necesita

imbunatatiri

in

mod continuu,

de aceea investitiile trebuie

facute dupa anumite criterii economice, astfel incat sa produca beneficii:
 siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor;
 raportul valoatea investitie/ efecte economico-financiare produse;
 raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor.
Conex factorului economic, un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il
constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere
comuna Mavrodin, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.
Complementar acestui lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei.

13. ANALIZA SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
13.1. OBIECTIVE SI PRINCIPII
Obiectivele de dezvoltare se pot realiza numai in conditiile unei strategii care sa
stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei si in functie de aceasta, sa se
stabileasca structura cursurilor de calificare.
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Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu atentie mai ales cu privire la viitoarele
rezultate. Trebuie luat in vedere si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece situatiile
neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor.
Principiile strategiei de dezvoltare durabila :
✓ durabilitate- conditii mai bune de trai pentru populatia defavorizata precum si un
minim de conditii necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor;
✓ competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional,
national si chiar international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv;
✓ sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de surse financiare
pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare;
✓ o buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin
responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila.
Obiectivele strategiei de dezvoltare durabila:
1. sa directioneze comuna spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri
de munca;
2. sa dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile
comunitatii, strategia si actiunile sale;
3. sa sprijine autoritatile publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de investitii;
4. sa determine eficientizarea managementului.

Strategia de dezvoltare durabila este caracterizata de cel putin sapte trasaturi care se
recomanda managerilor de la
Cele sapte
flexibilitate,

nivel local responsabili cu acest domeniu.

caracteristi ale strategiei

activitate,

create pentru

sunt:

actiune,

imagine asupra viitorului, creativitate,

orientate

spre schimbare, orientate spre

castig viabil.
Strategia de Dezvoltare Locala se adreseaza comunitatii locale, care si-a aratat
interesul pentru obiectivele prezentei strategii sip e care le sustinem.
Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Mavrodin constau in:
1) dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei;
2) protectia mediului;
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3) intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei;
4) regenerare rurala.
Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise:
 Sa imbunatateasca conditiile de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de munca
la standarde europene);
 Sa ridice standardul calitativ al modului de prezentare al comunei, al constructiilor,
serviciilor si al imaginii, in general;
 Sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie sub
forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultarilor
permanente intre parteneri;
 Sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce au loc in
comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ.
Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a
comunei Mavrodin, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un plan
strategic sa asigure un pachet de actiuni care vor conduce la cresterea economica, cresterea bazei
de impozitare, crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii.
Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica datorata
pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati economice/
investitii. In acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de
atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare rurala)
si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si
cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.)
Avand in vedere ca o asezare rurala nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci
obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare
si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica rurala, precum si realizarea programelor si
proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii:
 dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si
atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorii de piata;
 intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice in
raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu cerintele
populatiei;
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 twining rural

(retea/network) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu privire la

utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau managementul de proiect);
 realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat;
 realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;
 integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan
intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de
dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte;
 managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale,
financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un
ciclu natural;
 utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea
de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata,
evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la
intocmirea bugetului local;
 descentralizarea managementului in sectorul energetic;
 design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la
materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor intr-un
areal,

orientarea spatiala

a

cladirilor, ,,structuri verzi" in jurul cladirilor, microclimat,

eficienta energetica;
 realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a
recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati locale;
 interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale;
 fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in
baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;
 analiza capacitatii tehnice de executie;
 evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane;
 evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale
obtinute;
 identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia;
 corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si

nevoile comunitatii;

 evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura accesul
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acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza;
 protectia mediului;
 realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui
program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca
exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare;
 asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice,
informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, planul de
urbanism general si planurile de urbanism zonal).
Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de
urbanism general, conform Agendei Habitat de la lstanbul-1996, sunt:
 planificarea unei intregi zone de locuit va fi integrata astfel incat sa cuprinda cladiri de locuit
(individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic), cladiri cu destinatie
comerciala, parcari, scoli si

infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale

locuitorilor;
 zona de locuit va contine o diversitate de cladiri;
 in situatia in care in zona sunt cladiri istorice (din patrimoniul national cultural),
acestea vor fi reabilitate (fatada si interior), fara a afecta proiectul in baza caruia s-a construit.
In nici un caz, aceste cladiri nu vor fi transformate sau demolate;
 zona de locuit va avea un centru

care

combina functiunile comerciale, cu cele civice,

culturale side agrement;
 zona va contine spatii deschise in forma de scuar, spatii de verdeata sau parcuri;
 spatiile deschise vor avea un design care sa incurajeze prezenta locuitorilor si pentru a
intari relatiile in cadrul comunitatii sau comunitatilor din acea zona functionala;
 vor fi proiectate in mod generos spatiile pietonale si de circulatie cu bicicleta. Acestea vor fi
exclusive in sait-ul istoric al comunei;
 terenurile naturale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apa vor fi pastrate pe cat
posibil sau integrate in parcuri;
 comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a deseurilor;
 comunitatile vor utiliza in mod rational resursele de apa;
 orientarea strazilor si plasamentul cladirilor vor contribui la cresterea eficientei energetice.
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13.2 OBIECTIVE GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Mavrodin sunt:
 Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie, agricultura in
special cultura cireselor, visinilor si vitei de vie;
 Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea
Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate;
 Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna;
 Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la
infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie);
 Reabilitarea si modernizarea scolii conform standardelor europene;
 Luarea

de masuri

pentru

excluderile sociale,

a

inlaturarii dezechilibrelor sociale

si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale.

13.3 OBIECTIVE SPECIFICE
13.3.1 Agricultura si dezvoltare rurala
 Prin utilizarea unor tehnici specifice agricole adaptate la normele europene se urmareste
dezvoltarea durabila a agriculturii;
 Dezvoltarea unor ferme zootehnice si puncte de prelucrare si colectare a resurselor rezultate
din domeniu care vor crea cresteri la veniturile bugetului local;
 Sustinerea producatorilor de a forma asociatii pentru a beneficia de oportunitatile care
decurg din aceasta;
 Crearea conditiilor necesare aplicarii irigatiilor pe terenurile arabile din cadrul comunei;
 Profitabilizarea practicilor agricole pentru a

facilita si

productivitatea lucrarii aplicate

pe terenurilor agricole.

13.3.2 Infrastructura si Mediu
 Conservarea si intretinerea mediului natural;
 Lucrari de regularizare si decolmatare a raurilor si paraurilor din comuna;
 Realizare sala de sport;
 Realizare parc fotovoltaic.
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13.3.3 Transport
 Modernizarea drumurilor comunale si a ulitelor satesti;
 Modernizarea sistemului rutier;
 Realizarea de alei pietonale;
 Construirea si reabilitarea podurilor si podetelor
13.3.4 Utilitati
 Extinderea retelei de alimentare cu apa;
 Lucrari de cadastru imobiliar intravilan, extravilan si reactualizare PUG;
 Dotari ale centrului de interventie rapida;
 Dotari ale administratiei locale;
 Modernizare sediu primarie;
 Realizarea retelei de gaz metan;
 Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public in comuna;
 Montarea unui post modern de transformare electrica;
 Realizarea retelei de canalizare si a

statiei de epurare si tratare a apelor reziduale;

 Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de
urbanism general, ca instrument de planificare spatiala.
13.3.5 Sanatate
 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate pentru a putea raspunde oricand cetatenilor care au
nevoie de serviciile medicale in cazuri de urgenta;
 Educarea populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata
de timp pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarea modului de
viata sanatos;
 Modernizare dispensare umane
13.3.6 Mediu
 Lucrari de regularizare a albiei raului si colectare a apelor pluviale;
 Dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate;
 Crearea sistemelor specifice de management al deseurilor;
 Informarea locuitorilor comunei asupra consecintelor produse de deversarea apelor uzate in
locuri neamenajate;
 Conservarea calitatii mediului pentru a preintampina consecintele negative;
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 Folosirea cu masura a resurselor de apa;
 Indepartarea deseurilor de pe domeniul public;
 Educarea populatiei din comuna pentru colectarea selectiva a deseurilor;
 Prevenirea alunecarilor de teren prin impadurirea terenurilor nerentabile
13.3.7 Economie
 Stimularea persoanelor care nu sunt incadrate in activitate prin crearea unor programe de ocupare
a posturilor in comuna;
 Organizarea industriei durabile care sa nu deterioreze mediul;
 Economia productiva de venit la bugetul local;
 Crearea de intreprinderi de economie sociala;
 Dezvoltarea

afacerilor

prin

crearea

unor

locatii

specifice

si

promovarea produselor

industriale si a serviciilor pe piata interna.
 Marirea numarului de intreprinderi mici si mijlocii pentru a oferi populatiei zonei o gama cat
mai larga de servicii
 Dezvoltarea serviciilor si activitatilor productive din comuna de catre intreprinzatorii
locali
13.3.8 Turism
 Sustinerea actiunilor locale prin masuri eficiente de marketing;
 Practicarea unor produse variate turistice;
 Construirea unui complex turistic side agrement in comuna;
 Reabilitarea si conservarea capitalului turistic;
 Crearea parteneriatului public-privat in turism;
 Dezvoltarea actiunilor de monitorizare si control in turism
13.3.9 Educatie si cultura
13.3.9.1 Invatamant
 Reabilitarea si dotarea cu mobilier a scolii si a gradinitei din comuna;
 Amenajare si dotare centre de joaca si recreere pentru copiii comunei;
 Accesul liber la sistemul educational performant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul
rural;
 Sustinerea permanenta a calitatii procesului de invatamant;
 Formarea continua a cetatenilor comunei prin cursuri de perfectionare;
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 Crearea unei baze materiale capabile sa satisfaca nevoile legate de actul educational;
 Indrumarea scolarilor pentru formarea profesionala
13.3.9.2 Cultura
 Impartasirea obiceiurilor si traditiilor generatiilor viitoare;
 Modernizarea si dotarea corespunzatoare a caminului cultural
13.3.10 Resurse Umane
13.3.10.1 Populatia
 Crearea de conditii familiilor tinere care doresc sa locuiasca in comuna;
 Aplicarea unui management corespunzator administrarii fortei de munca.
13.3.10.2 Piata muncii
 Crearea unui numar suficient de locuri de munca care sa acopere un numar variat de domenii de
activitate pentru satisfacerea nevoilor de trai;
 Sprijinirea persoanelor care se afla in somaj pentru a-si gasi un loc de munca

14. IMPORTANTA STRATEGICA A PARTENERIATELOR
In conformitate cu principiul european al parteneriatului, in procesul de elaborare a PND
2021-2027, pe langa autoritatile publice trebuie consultati si parteneri neguvernamentali reprezentativi:
organisme regionale, sindicate, patronate, institutii de cercetare si invatamant superior, organizatii
neguvernamentale etc. Consultarile parteneriale au loc in cadrul structurilor parteneriale constituite pentru
elaborarea PND privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare.
Documentele Consultative pentru PND 2021-2027 se dezbat si se avizeaza in cadrul
Comitetului lnterinstitutional pentru elaborarea PND (CIP), structura parteneriala la nivel national
formata din reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii

publice centrale,

Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala (ADR), institutelor de cercetare si institutiilor de invatamant
superior, precum si din reprezentanti ai partenerilor economici si sociali.
Informarea si promovarea privind Planul National de Dezvoltare si Fondurile Structurale si de
Coeziune (inclusiv diseminarea informatiei pe Internet) a reprezentat de asemenea o componenta
fundamentala in cadrul procesului de elaborare a PND 2021-2027.
Structura parteneriatelor:
 Complementaritate: actiunile comunitare trebuie sa fie complementare sau sa contribuie la
operatiunile nationale corespondente.
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 Parteneriat: actiunile Comunitare trebuie realizate printr-o stransa consultare intre Comisie si
Statele Membre, impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi
autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Parteneriatul trebuie sa acopere
pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Statele Membre trebuie
sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii.
 Subsidiaritate: fondurile nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Principalele prioritati
ale programului

de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/regionale in cooperare cu

Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea exclusiva a
autoritatilor nationale si region ale.
 Aditionalitate - Ajutorul Comunitar nu poate inlocui cheltuieli publice sau altele echivalente ale
Statelor Membre. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale
din surse publice sau private.
 Compatibilitate - Operatiunile finantate de fonduri trebuie sa fie in conformitate cu prevederile
Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta,
achizitiile

publice,

protectia

mediului, eliminarea inegalitatilor, promovarea egalitatii intre

barbati si femei.
 Multianualitate: -

Actiunea comuna a

Comunitatii si

Statelor Membre trebuie sa fie

implementata pe o baza multianuala printr-un proces de organizare, luare de decizii si finantare
bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi-anuale si definirea de obiective concrete.
 Concentrare: - Fondurile sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte
a cestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor,
iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati in toata
Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale.

15. RESURSE FINANCIARE
Oricat de interesanta si

de inovatoare este realizarea unui proiect, un manager este

interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in care se implica. Din acest motiv,
trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului prezentate
prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia estimata a veniturilor si
cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii cativa ani, indicatori de
rentabilitate etc.).
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Un element cheie al oricarui proiect ii reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii
locale.Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii
proiectului. Cheltuielile pe care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor
avea o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii
ale resurselor de care dispune primaria.
O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale - care vor fi efectuate
pentru a pune in miscare noul proiect si cele aferente realizarii efective a proiectului. Primele
trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua categorie de cheltuieli
va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp fata de momentul intocmirii
studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic.
Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se determine
cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze. In cazul in care acest moment este mai
indepartat in realitate decat s-a presupus initial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai
fie cea scontata. Atunci cand se previzioneaza cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se
determine si marimea resurselor necesare.
Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum prea redus
creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se poata justifica nivelul
pentru cares-a optat. Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine
asupra rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum
vor arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute.
De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de
realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 6 ani nu se
poate exprima exact. Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de
stat si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de
functionare.
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Anexa 1

PORTOFOLIUL DE PROIECTE
1. DRUMURI COMUNALE
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.
8.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Realizarea modernizarea si extinderea drumurilor locale
in comuna Mavrodin, judetul Teleorman
de

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: Mavrodin
1-6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna;
- potentialii investitori;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

MAVRODIN
TELEORMAN 147185
0247.330.802
0247.330.802

Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si
consumatorilor economici la infrastructura de baza.
Modernizarea drumurilor comunale si a ulitelor satesti vor
avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice viitoare
a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile
locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu comunele
invecinate si cu satele componente.
Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si
pentru turistii care tranziteaza comuna.
 Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale;
 Accesul populatiei la locuri de munca, servicii
medicale, educatie, cultura, recreere;
 Consolidarea terenurilor afectate de alunecari;
 Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct
asupra dezvoltarii economice teritoriale echilibrate.
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3.

4.

Principalele
proiect

activitati

din Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: nevoi Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

2. RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPUARE SI TRATARE A APELOR REZIDUALE
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.
8.

1.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si
statie de epurare in comuna MAVRODIN, judetul
Teleorman
de

INFRASTRUCTURA CANALIZARE
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1-6ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

Realizarea retelei de canalizare va conduce la reducerea
impactului asupra calitatii factorilor de mediu datorat
deficientelor in cadrul sistemului de colectare si epurare a
apelor uzate menajere la nivelul localitatii. Realizarea
statiei de epurare si tratare a apelor reziduale reprezinta un
lucru primordial in dezvoltarea societatii actuale,
localitatea se va integra astfel in limitele de poluare admise
de Uniunea Europeana, prinicipalii beneficiari fiind
locuitorii aceste zone. Se va imbunatati calitatea vietii si
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2.

vor fi diminuati factorii cu un grad ridicat de risc pentru
sanatatea populatiei.
Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar
activitatea acestora va genera venituri suplimentare la
bugetul local. Proiectul va avea un impact social si
economic direct asupra comunitatii, prin existenta unor
resurse financiare pentru finantarea si dezvoltarea unor
activitati in domeniul sanatatii, invatamantului, culturii.
 accesul populatiei la infrastuctura edilitara;

Rezultatele obtinute

 scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei;
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 scaderea factorului de poluare;
 reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi
inundatiile;
 atragerea de investitori;
 dezvoltarea de locuri de munca.
3.

4.

Principalele
proiect

activitati

din Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: nevoi Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

3. RETEA DE GAZ
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.

Durata proiectului

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Realizare retea de alimentare cu gaze naturale in comuna
MAVRODIN, judetul Teleorman
de

INFRASTRUCTURA - GAZ
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1-6ANI
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6.

Grupurile/Zonele tinta

- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;

7.

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
8.
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

Realizarea retelei de alimentare cu gaz metan va avea ca
efect reducerea substantiala a costurilor de transport,
precum si a cheltuielior de subzistenta a locuitorilor
comunei. Se vor eficientiza activitatile gospodaresti si cele
de productie desfasurate pe raza localitatii si se va oferi
astfel un grad ridicat de civilizatie pentru cetatenii
comunei. Se va facilita astfel si accesul populatiei la
centralele termice.
 accesul populatiei la infrastuctura edilitara;
 scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei;
 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei
comunei;
 scaderea factorului de poluare;
 atragerea de investitori;
 dezvoltarea de locuri de munca.

3.

4.

Principalele
proiect

activitati

din Elaborarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: nevoi Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
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4. MODERNIZARE SISTEM RUTIER
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.
8.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Modernizare si intretinere sistem rutier, comuna
MAVRODIN, judetul Teleorman.
Achizitie sistem monitorizare video domeniul public
comuna MAVRODIN, judetul Teleorman
de

INFRASTRUCTURA RUTIERA
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1-6ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza comuna;
- potentialii investitori;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

Asigurarea accesului neingradit al locuitorilor, turistilor si
consumatorilor economici la infrastructura de baza si
asigurarea conditiilor la standarde europene.
 Modernizarea sistemului rutier;
 imbunatatirea conditiilor de viata
comunei;
 revigorarea mediului comunei;
 crearea de noi locuri de munca;

3.

Principalele
proiect

activitati

din Elaborarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

a populatiei
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4.

Justificarea proiectului: nevoi Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

5. REALIZAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CU MOBILIER A SCOLILOR SI
GRADINITELOR
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Realizare, modernizare cladiri, si achizitie mobilier si
material didactic in vederea imbunatatirii conditiilor de
invatamant la nivelul comunei MAVRODIN, Judetul
Teleorman.
de

SERVICII PUBLICE - INVATAMANT
JUDETUL:
TEELORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1-6ANI
viitorii si actualii scolari si prescolari din comuna
MAVRODIN;

7.

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
8.
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

Necesitatea urgenta a unor investitii responsabile intr-o
educatie de inalta calitate, accesibila tuturor copiilor.
 Asigurarea calitatii procesului de invatamant;
 Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor
comunei;
 Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a
imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de
munca;
 Cresterea competentelor profesionale in randul
tinerilor;
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3.

4.

Rezolvarea problemelor de dezvoltare cu care atat
scolarii cat si prescolarii se confrunta, prin intermediul
unor activitati educativ-recreative.

Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
nevoi
indentificate
in Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

6. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPATIULUI DE
DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL JUDETEAN
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:

8.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Dotare cu utilaje si echipamente pentru serviciul de
gospodarire comunala si salubritate (masina de
colectare, pubele)
de

MEDIU
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1-6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802
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DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

 Eliminarea materialelor periculoase/toxice din volumul
deseurilor si reducerea poluarii din mediului ambiant;

Obiectivele proiectului

 scaderea costurilor de colectare, transport si depozitare;
 conservarea si protejarea resurselor naturale;
 eliminarea materialelor periculoase din volumul total de
deseuri;

2.

Transportul
trebuie sa aiba dotarea tehnica si personal
corespunzator pentru interventie.
 imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

Rezultatele obtinute

 promovarea
salubrizare;

calitatii

si

eficientei

activitatilor

de

 dezvoltarea durabila a serviciilor;
 protectia mediului inconjurator.
3.

4.

Principalele
proiect

activitati

din Elaborare studiu de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: nevoi Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala
indentificate
in pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului
in comuna lor.

7. REABILITARE CAMIN CULTURAL
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.
3.
4.

Regiunea
Titlul proiectului
Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Modernizare, sistematizare si dotare camin cultural
de

CULTURA
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1-6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
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- agentii economici;
- institutiile publice;
7.
8.

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

 regenerarea mediului cultural si a valorilor
acestuia.
 imbunatatirea conditiilor de viata
comunei;

a populatiei

 revigorarea mediului cultural al comunei
 cresterea consumului de cultura in randul locuitorilor
comunei
 atragerea de investitori
 crearea de locuri de munca
3.

4.

Principalele
proiect

activitati

din Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: nevoi Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

8. EXTINDERE RETEA DE ALIMENTAREA CU APA
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA ALIMENTARE APA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
TELEORMAN

4.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Extinderea retelei de alimentare cu apa in comuna
MAVRODIN, judetul Teleorman
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5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.

Institutia responsabila cu
implementarea proiectului
Coordonatele de contact
ale
beneficiarului
proiectului

8.

LOCALITATEA: MAVRODIN
1-6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
- CONSILIUL LOCAL
LOCALITATE:
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

3.

Principalele activitati din Elaborarea studiului de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

4.

-Acoperirea necesarului si satisfacerea cerintelor de apa
ale populatiei;
-Utilizarea eficienta a resurselor de apa;
-Asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile;
-Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in
toata comuna.
-imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei;
-reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei;
-atragerea de investitori;
-dezvoltarea de locuri de munca;
-diminuarea riscurilor provocate de catre seceta prin
crearea si utilizarea sistemului de irigatii;
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9. LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN si EXTRAVILAN
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.
8.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Realizare lucrari de cadastru imobiliar intravilan si
extravilan, intocmire planuri parcelare la nivelul
comunei MAVRODIN, judetul Teleorman
de

INFRASTRUCTURA
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1 AN
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI

1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

PUG-ul cuprinde analiza, reglementari si
regulament local de urbanism pentru intreg
teritoriul comunei, este necesar in vedera
amenajarii si administrarii teritoriului comunei.
Scopul realizarii PUG-ului este:
• mai buna valorificare a potentialului natural,
economic si uman al comunei;
• stabilirea si
delimitarea teritoriului intravilan,
a zonelor construibile si protejate,
•
delimitarea
zonelor
cu
interdictie
temporara sau definitiva de construire.
Lucrarea va contribui indirect la cresterea nivelului de trai
al populatiei prin gasirea unor solutii de amenajare a
teritoriului care sa asigure un grad de confort acceptabil,
o suma de utilitati si obiective de utilitate publica care sa
satisfaca nevoile colective in spatiul administrativ;
Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta de
dezvoltare din punct de vedere:
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3.
4.

-

turistic,

-

a cailor de comunicatii si transport,

- a amenajarii pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si
tratarea deseurilor menajere si industriale, a extinderii
retelelor de alimentare cu apa, gaze, energie electrica, etc.
Principalele activitati din Monitorizare, evaluare, control
proiect
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: nevoi Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

10. DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.
8.

1.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru interventii in
caz de situatii de urgenta, la nivelul comunei
MAVRODIN, judetul Teleorman.
de

INFRASTRUCTURA SOCIALA
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1- 6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

 Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale;
 Imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de
urgenta la nivelul fiecarei regiuni, prin reducerea
timpului de interventie pentru acordarea primului
ajutor calificat si pentru interventii in situatii de
urgenta;
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 Dezvoltarea capacitatii autoritatii locale pentru
gestionarea mai eficienta a serviciilor publice
descentralizate prin continuarea procesului de
modernizare prin achizitionarea unei autospeciale PSI si
alte echipamente de interventie pentru stingerea
incendiilor la nivelul comunei si a satelor componente.
2.

 compartimentul de voluntariat pentru situatii de
urgenta mai bine dotat tehnic, cu posibilitati de
mentinere a functiilor institutiilor vitale, a conditiilor
de comunicare directa si de interventie in timp real, in
scopul utilizarii optime a resurselor aflate la dispozitie
in caz de necesitate;

Rezultatele obtinute

 personal mai bine instruit, cu competenta ridicata in
utilizarea echipamentelor moderne, a inaltei
tehnologii, in scopul eficientizarii serviciilor publice
oferite cetatenilor;
3.
4.

Principalele activitati din
proiect
Justificarea proiectului: nevoi
indentificate
in
Regiune/Localitate

Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

11. DOTARI ALE ADMINISTRATIEI LOCALE
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Dotarea cu echipamente informatice in vederea
imbunatatirii serviciilor din cadrul administratiei
publice locale comuna MAVRODIN, judetul Teleorman.

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului

de

SERVICII PUBLICE
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1- 6 ANI
- Functionarii publici si personalul contractual din cadrul
Primariei
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8.

Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

 dotarea cu echipamente IT si alte componente, echipamente,
instrumente pentru asigurarea unei activitati eficiente la nivel
local.
 eficientizarea activitatii functionarilor publici;
 Achizitionarea de:
 mobilier
 echipamente IT
 soft-uri specializate
 UPS-uri
 info-kiosk-uri.

3.

4.

Principalele
proiect

activitati

din Elaborarea studiu de fezabilitate
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: nevoi Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala
indentificate
in pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea proiectului
in comuna lor.

12. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

4.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Amenajare alei pietonale pe raza comunei MAVRODIN,
judetul Teleorman
de

INFRASTRUCTURA TRANSPORT
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
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5.
6.

7.
8.

1.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

1- 6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

 Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale;

Obiectivele proiectului

 Evitarea circulatiei pietonilor pe drumul judetean;
2.

 fluidizarea circulatiei;

Rezultatele obtinute

 siguranta pietonilor;
 stabilizarea zonei;
3.

4.

Principalele
proiect

activitati

din Elaborare studiu de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: nevoi Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

13. CENTRU AGREMENT COPII
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

4.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Amenajare si dotare centre de joaca si recreere pentru
copii la nivelul comunei MAVRODIN, judetul
Teleorman.
de

INFRASTRUCTURA SOCIALA
JUDETUL:

TELEORMAN
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5.
6.

7.
8.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

LOCALITATEA: MAVRODIN
1- 6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

1.

Obiectivele proiectului

Prin amenajarea si dotarea centre de joaca destinate celor
mici, se urmareste crearea unui spatiu prietenos, familiar,
dorit si iubit, care stimuleaza imaginatia si creativitatea.
Un loc in care obiectele de joaca in forme de animale,
pictate in culori vii, o lume a frumosului care ii intampina,
stimuland si educand simtul artistic al copiilor.
 Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publica
locala se asteapta sa atraga atentia celor cu putere
economica, pentru a demara proiecte de mai mare
amploare in comunitate.

2.

Rezultatele obtinute

 acces la centru de joaca a tuturor copiilor comunei;
 stimularea implicarii parintilor in educatia copiilor;
 desfasurarea numeroaselor activitati artistice, festive
(sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor), educative
si sportive pentru si impreuna cu copii;

3.

4.

Principalele
proiect

activitati

din Elaborare studiu de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea proiectului: nevoi Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
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14. AMENAJARE APE
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

4.
5.
6.

7.
8.

1.

4.

de

MEDIU

JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
Durata proiectului
1- 6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
- turistii.
Institutia responsabila cu - ADMINISTRATIA NATIONALA
implementarea proiectului
ROMANE"
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului

Rezultatele obtinute
3.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Lucrari de regularizare, decolmatare, consolidare,
aparari de maluri a raului si paraurilor din comuna
MAVRODIN, judetul Teleorman

"APELE

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

• Lucrari de regularizare, decolmatare, consolidare.
• Realizarea de lucrari de aparare impotriva
inundatiilor;
 Intarirea malurilor
 Refacerea florei spontane
 Consolidarea malaurilor raurilor si parurilor
 lucrari de regularizare, decolmatare.

Principalele activitati din • Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
• Elaborarea proiectului tehnic
• Aprobarea inceperii proiectului
• Pregatirea si depunerea cererii de finantare
• Contractarea proiectului
• Organizarea licitatiilor
• Monitorizare, evaluare, control
• Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
nevoi
indentificate
in Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
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15. REABILITAREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.
8.

1.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Asigurarea gradului de confort si siguranta pe timpul
noptii pentru cetatenii comunei MAVRODIN, judetul
Teleorman.
de

INFRASTRUCTURA
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1- 6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

 imbunatatirea retelei de iluminat public si cresterea
randamentului energetic la sistemele de iluminat;
 aducerea sistemului la standardele europene, in acord cu
CIE 115/1995;
 satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru drumurile
publice corespunzator cu norma romana SR 13433/1999.

2.

Rezultatele obtinute

 marirea gradului de confort din punct de vedere al
iluminatului public;
 economii in ceea ce priveste consumul de energie;

3.

Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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4.

Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
nevoi
indentificate
in Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

16. COMPLEX TURISTIC
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.
8.

1.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Construirea unui complex turistic si de agrement in
comuna MAVRODIN, judetul Teleorman.
de

TURISM
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1- 6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei;
 atragerea de investitori in zona
 exploatarea potențialului turistic al zonei
 dezvoltarea infrastructurii de turism
 crearea de locuri de munca
 creșterea veniturilor locale

2.

3.

Rezultatele obtinute

Cresterea atractivitatii turistice si dezvoltarea serviciilor
turistice in comuna MAVRODIN;
Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism;
Promovarea potentialului turistic.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
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4.

Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
nevoi
indentificate
in Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

17. PODURI
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.
8.

1.

2.

3.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Construirea sau reabilitarea podurilor si podetelor in
comuna MAVRODIN, judetul Teleorman.
de

INFRASTRUCTURA
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1- 6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului

Rezultatele obtinute

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

- tranzitul in localitate sa se faca mai rapid;
-

asigura o absorbtie a traficului de tranzit fiind
proiectat sa satisfaca fluiditatea acestuia;

-

atingerea efectelor pozitive in turism, comert si social.

Construirea, reabilitarea sau consolidarea podurilor si
podetelor din comuna MAVRODIN;
Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii.
Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
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4.

Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
nevoi
indentificate
in Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

18. EFICIENTA ENERGETICA
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.
8.

1.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Montarea unui post de transformare electrica in comuna
MAVRODIN, judetul Teleorman.
de

INFRASTRUCTURA
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1- 6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivele proiectului

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

 imbunatatirea parametrilor curentului electric;
 eficientizarea consumului de energie;

 asigura intreruperea circuitului electric si protejeaza
transformatorul in cazul unor defecte sau suprasarcini
ce pot aparea in reteaua de joasa tensiune sau de
iluminat public;
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 asigura alimentarea cu energie electrica a
iluminatului public pe timp de noapte, actionarea
facandu-se manual sau automat.
2.

 montarea unui post de transformare in comuna;

Rezultatele obtinute

 crearea conditiilor necesare atingerii
ridicate;

standardelor

 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei orasului;
 atragerea de investitori;
 crearea de locuri de munca.
3.

4.

Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
nevoi
indentificate
in Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

19. CAMIN SOCIAL BATRANI

INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Construirea unui complex social pentru batranii
comunei, si dotarea acestuia cu mobilier in comuna
MAVRODIN, judetul Teleorman

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului

de

INFRASTRUCTURA – ASISTENTA SOCIALA
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1- 6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
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8.

Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

2.

Obiectivele proiectului

Rezultatele obtinute

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

Crearea conditiilor necesare ingrijirii batranilor din comuna
si din localitatiile invecinate prin oferirea de:
- servicii medicale,
-

servicii de ingrijire de baza,

-

servicii sociale,

-

servicii de recuperare medicala,

-

servicii de gazduire intr-un complex social de servicii.

 Ingrijirea batranilor comunei,
 Crearea de noi locuri de munca,
 Instruirea personalului prin urmarea unor cursuri de
specialitate.

3.

4.

Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
nevoi
indentificate
in Locala pe perioada 2021-2027.
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.
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20. REABILITAREA-MODERNIZAREA-DOTAREA PRIMĂRIEI
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

7.
8.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Modernizarea primăriei din comuna MAVRODIN,
judetul Teleorman
de

INFRASTRUCTURA – ASISTENTA SOCIALA
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1- 6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

1.

Obiectivele proiectului

Crearea conditiilor pentru eficientizarea şi perfecţionarea
activităților administrației publice locale
în folosul
comunitatii.

2.

Rezultatele obtinute

 imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei;
 atragerea de investitori in zona
 dezvoltarea infrastructurii locale
 crearea de locuri de munca

3.

4.

Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare
nevoi
indentificate
in Locala pe perioada 2021-2027. Majoritatea locuitorilor sunt
Regiune/Localitate
de acord cu implementarea proiectului in comuna lor.
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21. AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.
4.

Domeniul
acoperit
proiect
Localizarea proiectului

5.
6.

Durata proiectului
Grupurile/Zonele tinta

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Construirea unei baze sportive în comuna MAVRODIN,
judetul Teleorman
de

INFRASTRUCTURA LOCALĂ
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
1- 6 ANI
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;

7.

Institutia responsabila cu
- CONSILIUL LOCAL
implementarea proiectului
8.
Coordonatele de contact ale LOCALITATE:
beneficiarului proiectului
JUDET:
COD POSTAL:
TELEFON:
FAX:
DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

2.

Rezultatele obtinute

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802
0247.330.802

Realizarea unei baze sportive în conformitate cu
standardele europene.

 îmbunătățirea condițiilor de practicare a sportului;
 regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia
prin sprijinirea noii generații de a învăța în
condiții moderne și asigurarea condițiilor de
recreere;
 creșterea activităților sportive în rândul școlarilor
și tinerilor;
 dezvoltarea
activităților
competiționale;

sportive

 atragerea de investitori;
 crearea de locuri de muncă.
3.

Principalele activitati din Elaborare studiu de fezabilitate
proiect
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea inceperii proiectului
Pregatirea si depunerea cererii de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor

și
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4.

Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea
proiectului: Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
nevoi
indentificate
in Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027
Regiune/Localitate
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu implementarea
proiectului in comuna lor.

22. AMENAJARE PARC FOTOVOLTAIC
INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT
1.
2.

Regiunea
Titlul proiectului

3.

Domeniul acoperit de
INFRASTRUCTURA
proiect
Localizarea proiectului
JUDETUL:
TELEORMAN
LOCALITATEA: MAVRODIN
Durata proiectului
1- 6 ANI
Grupurile/Zonele tinta
- locuitorii comunei MAVRODIN;
- potentialii investitori;
- agentii economici;
- institutiile publice;
Institutia responsabila cu
implementarea proiectului - CONSILIUL LOCAL

4.
5.
6.

7.

8.

REGIUNEA SUD MUNTENIA
Asigurarea gradului de confort energetic prin
construirea unui parc fotovoltaic în comuna
MAVRODIN, judetul Teleorman.

Coordonatele de contact LOCALITATE:
ale
beneficiarului JUDET:
proiectului
COD POSTAL:
TELEFON/FAX

MAVRODIN
TELEORMAN
147185
0247.330.802

DESCRIEREA PROIECTULUI
1.

Obiectivele proiectului

Îmbunatatirea retelei de iluminat public si
cresterea randamentului energetic la sistemele
de iluminat;

2.

Rezultatele obtinute

 marirea gradului de confort din punct de
vedere energetic;
 economii in ceea ce priveste consumul de
energie;
 atragerea de investitori;
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 crearea de locuri de muncă.
3.

4.

Principalele activitati din proiect

Elaborare SF/PT
Cererea de finantare
Contractarea proiectului
Organizarea licitatiilor
Monitorizare, evaluare, control, audit
Justificarea
proiectului:
nevoi Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de
indentificate in Regiune/Localitate
Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027.
Majoritatea locuitorilor sunt de acord cu
implementarea proiectului in comuna lor.
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Eficacitatea actiunilor puse in practica prin Strategia de Dezvoltare Locala este strans
legata de accesibilitatea potentialilor beneficiari la informatiile si oportunitatile oferite de
acest program operational.
Consiliul Local va avea grija sa furnizeze asistenta tehnica pentru punerea in practica a
masurilor necesare imbunatatirii legaturilor cu participantii din teritoriu (si anume cei
economici si sociali, autoritatile locale si alte organizatii competente interesate) si sa
informeze opinia publica despre rezultatele obtinute in urma interventiilor prevazute de
Strategia de Dezvoltare Locala 2021 – 2027 a Comunei MAVRODIN.

COMITETUL DE COORDONARE A CONSILIULUI LOCAL :
Primar: Stan Nicolae
Viceprimar: Păunescu Floarea
Secretar: Păunescu Mihaela
Contabil: Tacu Serban Daniel

“Strategia de Dezvoltare Locala 2021-2027
Comuna MAVRODIN, Judetul Teleorman”
a fost realizata de catre:
SC TESS PROFESSIONAL EVALUATION SRL

