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DRAGI CETĂŢENI,

De la bun început am fost conştient că Administraţia Locală are obligaţia
să propună comunităţii programe pentru reabilitarea zonei. În aceste condiţii, de
când mi-aţi acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putinţă
să  modernizez  aceasta  comună  şi  sa  o  aduc  la  nivelul  demn  de  a  fi  parte
integrantă a Uniunii Europene. 

În contextul unei analize ample s-a putut observa că factorul uman a fost
elementul principal care a urmărit identificarea oportunităţilor şi tocmai de aceea
vreau sa vă mulţumesc că m-aţi sprijinit şi m-aţi ajutat de fiecare dată. 

Obiectivul  major  al  administrației  locale  pentru  perioada  2021-2027 și
implicit al meu, ca ales al comunității, constă în găsirea de soluții la solicitările
cetățenilor,  prin  implicarea  directă  și  promtă  în  rezolvarea  acestora,  dar  și
continuarea dezvoltării edilitare. 

Desigur, mai sunt multe de făcut. Comunele sunt pentru oameni, de toate
felurile, cu diverse nevoi şi interese. A schimba un lucru în bine are mai multa
valoare decât a încerca sa explici de ce alte lucruri nu sunt asa cum ar trebui să
fie.  Datoria mea este ca tot ceea ce întreprindem sa fie în beneficiul intregii
comunităţi.

Îmi  doresc  şi  mi-am propus să  fac  tot  posibilul  ca  fiecare  cetăţean să
ajungă  să  trăiască  în  condiţii  decente,  iar  datoria  mea  este  să  sprijin  toate
proiectele ce au ca finalitate beneficiul cetăţeanului. 

Fiind un locuitor al comunei am realizat ca trebuie să cunosc mai bine
posibilităţile  de  dezvoltare  economico-socială  ale  localităţii  unde  locuiesc  şi
unde îmi desfăşor activitatea profesională. De aceea, pe baza analizei conditiilor
geografice,  sociale,  culturale  actuale  am elaborat  o  strategie  de  dezvoltare  a
comunei pe perioada 2021-2027. 

În plus, faţă de cele arătate în cadrul lucrării, putem vorbi de necesitatea
elaborării  de noi  proiecte prin accesarea de fonduri  europene prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală. Proiectele pe care le-am întreprins până acum şi
cele  viitoare  sunt  făcute  pentru  a  îmbunătăţi  viaţa  locuitorilor  comunei
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Vultureşti. Aceasta strategie de dezvoltare locală vizează o perioada
de 7 ani şi poate fi realizată prin voinţa dumneavoastră.

Vă  reamintesc  că  scopul  acestei  strategii  este  de  a  demara  şi  finaliza
proiectele prin care vom reuşi să modernizăm comuna din care facem parte cu
mândrie. Astfel, împreuna ne vom bucura de o infrastructură stradală dezvoltată,
vom fi  fericiţi  să  vedem cum copiii  sau  nepoţii  noştri  învaţă  să  lucreze  cu
tehnologia modernă sau cum vom putea să folosim sistemul  de canalizare  şi
epurare al apei potabile. Ca primar al comunei Vulureşti vă mulţumesc ca m-aţi
sprijnit până acum şi am încredere totală că şi de acum înainte vom forma o
adevarată  echipă  şi  împreună  vom  sărbători  finalizarea  oricărui  proiect
evidenţiat în strategia de dezvoltare locală. 

Adresez pe această cale mulţumiri tuturor celor care prin efortul lor au
contribuit la elaborarea acestei strategii de dezvoltare locală, prin idei şi opinii
care au dus la identificarea problemelor și la stabilirea priorităților. Toți cei care
s-au  implicat  activ  în  acest  proces  ne-au  ajutat  pe  noi,  administrația  publică
locală, să regândim prioritățile comunei, să ne înțelegem mai bine rolul și rostul
în viața comunităţii noastre.

Primarul comunei Vultureşti

..................................
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Prezentare metodologică 

Dezvoltarea durabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene.
Scopul  abordării  este  îmbunătățirea  continuă  a  calității  vieții  și  a  bunăstării
generațiilor  prezente  și  viitoare,  printr-o  abordare  integrată  între  dezvoltarea
economică, protecţia mediului și justiție socială. 

La  nivelul  Uniunii  Europene,  dezvoltarea  durabilă  a  devenit  obiectiv
asumat începând cu 1997, prin Tratatul de la Maastricht,  în anul 2001 a fost
adoptată  Strategia  de  Dezvoltare  Durabilă  la  Gotheborg,  iar  în  2006  a  fost
adoptată  Strategia  de  Dezvoltare  Durabilă  a  Uniunii  Europene  revizuită.
Atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare
de mentalitate a oamenilor și fără comunități capabile să utilizeze resursele în
mod  rational  și  eficient  și  să  descopere  potențialul  economic  al  economiei,
asigurându-se prosperitate, protecția mediului și coeziune socială.

Strategia  de  dezvoltare  locală  a  comunei  Vultureşti  prezintă
caracteristicile localității, o analiza amplă a resurselor și oportunităților comunei
prezentând  astfel  cadrul  în  care  se  va  realiza  progresul  în  următorii  ani  în
vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Elaborarea  strategiei  de
dezvoltare  locală  reprezintă  unul  dintre  cei  mai  importanţi  paşi  care  susţin
procesul de dezvoltare locală, deoarece o astfel de strategie are ca scop stabilirea
unor  priorităţi  pe  termen  mediu  şi  lung  spre  care  se  orientează  efortul  de
dezvoltare al comunităţii locale în viitor. Elaborarea strategiei a fost realizată cu
sprijinul  colectivului  Primăriei  Vultureşti.  Toate  datele  au  fost  preluate  din
cadrul departamentelor din Primărie, de la Direcţia Judeţeană de Statistică Argeş
ṣi de pe site-ul oficial al Primăriei Comunei Vultureşti.

O strategie de dezvoltare locală prezintă diferite alternative de dezvoltare,
posibile scenarii de dezvoltare locală cu scopul de a maximiza potenţialul local.
O planificare strategică asigură prioritizarea proiectelor  in funcţie de nevoile
comunităţii şi folosirea corectă a resurselor limitate de care aceasta dispune. 

Scopul unei strategii de dezvoltare locală este de a analiza într-un mod
structurat şi coerent posibilitatea şi oportunităţile autorităţilor publice locale de a
iniţia, implementa şi de a susţine obiective trasate la nivel local. Strategia de
dezvoltare  locală  are  la  bază  caracteristicile  localităţii,  o  analiză  asupra
domeniilor  de  interes  ale  localităţii  (turism,  cultură,  investiţii,  populaţie,
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infrastrusctură,  sănătate)  şi  o  analiză  socio-economică  amănunţită
(identificarea  resurselor,  analiza  structurii  pieţei  forţei  de  muncă,  stabilirea
profilului populaţiei cât şi necesităţile populaţiei). 

Bazându-se  pe  caracteristicile  şi  nevoile  comunităţii,  o  strategie  de
dezvoltare locală stabileşte scopuri, obiective, programe şi proiecte ce urmează a
fi  urmate și  dezvoltate.  Acest  lucru e  realizabil  prin minimalizarea punctelor
slabe,  prin  exploatarea  avantajelor  locale  (turism,  infrastructura,  poziţie
geografică),  prin  identificarea  şi  găsirea  unor  soluţii  în  eventualitatea  unor
ameninţări  viitoare (inundaţii,  înzăpeziri,  buget  local  insuficient  etc.),  analiza
oportunităţilor viitoare (atragerea de noi investitori, dezvoltarea turismului, surse
de  energie  regenerabilă  etc.),  identificarea  provocărilor  teritoriale  ce  trebuie
abordate.

Luând în calcul şi contextul European favorabil diminuării disparităţilor
de dezvoltare socială și economică existente între România şi statele membre ale
Uniunii  Europene  prin  finanţarea  zonelor  mai  puţin  dezvoltate,  strategia  de
dezvoltare  locală  poate  genera  resurse  prin  elementele  sale  noi  în  domeniul
etnic, managerial sau financiar. Fondurile structurale și de coeziune sunt un real
sprijin pentru dezvoltarea comunităţilor locale dar pentru a le obţine este nevoie
de proiecte care acţionează și furnizează rezultate, proiecte ce nu risipesc resurse
ci care vor fi direcţionate către investiţii ce pot stimula creşterea economică. 

Strategia de dezvoltare locală asigură ierarhizarea investiţiilor, pentru a
obţine un impact maxim şi  o valoare adaugată  maximă din obiectivele ce le
propune comunităţii locale.

Este important ca acest  document să asigure o sustenabilitate de lungă
durată și să deservească atât interesele administrației publice locale, intereselor
private  dar  și  intereselor  personale  ale  locuitorilor  localității.  Strategia  de
dezvoltare locală a comunei Vultureşti este parte integrată a strategiei județului
Argeş,  inclus în strategia de Dezvoltare Regională (Regiunea Sud-Muntenia),
inclusă la rândul său în Programul Național de Dezvoltare al României.  Este
important ca aceste entități să fie precizate deoarece orice accesare ulterioară de
fonduri Europene a comunei Vultureşti depinde de alocările ce s-au făcut pentru
România  și  bineînțeles  pentru  Regiunea  Sud-Muntenia.  Înainte  de  a  elabora
documentele de programare prevăzute de proiectele de regulamente, autorităţile
române trebuie să stabilească viziunea strategică de dezvoltare a României pe
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termen  mediu  şi  lung,  dar  cel  puţin  până  în  2027,  respectiv
obiectivele ce se urmăresc a fi atinse, precum şi mijloacele necesare. 

Conceptul  de  dezvoltare  durabilă  poate  fi  caracterizat  din  mai  multe
puncte de vedere, prin următoarele elemente :

economie:  eficiența  economiei  prin  o  bună  gestionare  a  resurselor
disponibile,  indiferent  de natural  lor;  creșterea economică creată  de un
progres, stabilitatea economică prin menţinerea nivelului de dezvoltare ; 
societate: nivel de trai ridicat pentru locutori; echitate ṣi egalitate de ṣanse
pentru  cetăţeni  ṣi  susţinerea  categoriilor  defavorizate;  dialog  social  și
delegarea  responsabilitaților  prin  implicare  activă  a  cetăţenilor  la
dezvoltarea  propriei  comunități;  protejarea  culturii/patrimoniului  prin
promovarea ṣi protejarea valorilor culturale; 
ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate prin
promovarea  acţiunilor  ce  protejează  echilibrul  ecosistemului,  evitarea
poluării  prin  măsuri  de  ecologizare  ṣi  de  minimalizare  ale  efectelor
tehnologiei. 

Pentru  ca  dezvoltarea  să  devină  durabilă  la  baza  celor  trei  elemente
enumerate  mai  sus  se  stabilesc  obiectivele:  obiective  economice,  obiective
sociale și obiective de mediu. Obiectivele  principale  cuprinse  în  strategia  de
dezvoltare a Uniunii Europene se bazează pe: 

creștere inteligentă prin inovare,educație și societatea digitală menită să
accelereze dezvoltarea rețelelor de internet de mare viteză și să permită
gospodăriilor și întreprinderilor să beneficieze de avantajele pieței unice
digitale; 

creștere durabilă bazată pe competitivitate,climă ,energie și mobilitate; 

creștere favorabilă incluziunii  care să  creeze competențe și  locuri  de
muncă precum și combaterea sărăciei. 

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj
semnificativ  faţă  de  zonele  urbane  ce  se  caracterizează  prin:  deficienţe
structurale  persistente  (numărul  mare  al  populaţiei  ocupate  în  agricultură,
îmbătrânirea  populaţiei,  un  număr  mare  de  exploataţii  de  subzistenţă  etc.);
valoare  adăugată  scăzută  a  produselor  agro-alimentare;  randamentele  şi
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productivitatea  muncii  scăzute  în  special  în  agricultura  de
semisubzistenţă;  spirit  antreprenorial  slab  pentru  dezvoltarea  activităţilor
economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor nefuncţională; o modestă
orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare; accesul la
servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; creşterea continuă a
disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie
şi  excluziune  socială;  o  administraţie  publică  ineficientă;  o  serie  de  riscuri
pentru oameni.

Spațiul rural este expresia efortului îndelungat al omului pentru a pune în
serviciul său componentele fizico-geografice ale spațiului, ale naturii. Este un
spațiu pe care omul l-a modelat în funcție de nevoile sale, pe care l-a creat prin
munca  sa  și  l-a  umplut  cu  creațiile  sale  de  natură  antropică,  fiind  deci  o
adevărată “capodoperă rustică” a omului. 

Dezvoltarea, în esență, este o acțiune cu caracter strategic, ce are ca scop
creșterea durabilă a productivității individuale, comunitare și instituționale, ceea
ce poate duce la asigurarea unor venituri mai mari pentru indivizi. Programele
de dezvoltare au în vedere schimbarea condițiilor fundamentale, ceea ce necesită
un  timp îndelungat,  iar  problemele  rurale  sunt  foarte  complexe  și  nu  pot  fi
rezolvate  prin acțiuni  pe termen scurt  fiind necesare  programe succesive,  cu
efecte durabile.

Realizarea acestui document strategic este rezultatul voinţei comunităţii
locale din Vultureşti, care are la bază colaborarea dintre membrii comunităţii şi
reprezentanţii  administraţiei  publice.  Obiectivul  acestei  Strategii  este  de  a
susţine eforturile viitoare de dezvoltare ale comunei, prin stabilirea unor direcţii
strategice care au la bază analiza a 4 factori importanţi: resurse, puncte slabe,
oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă comuna. 

Strategia  de  dezvoltare  locală  a  Comunei  Vultureşti  reprezintă
instrumentul de lucru al administrației publice locale și este agreat de întreaga
comunitate  locală.  Astfel  se  va  orienta  gândirea,  decizia  și  acțiunea  către
obiective superioare sau către premisele obiectivelor. Totodată  prin  acest
mijloc se vor evita abaterile datorate urgențelor, avantajelor și dezavantajelor ce
pot interveni în anumite momente. În aceste condiții, toți factorii interesați de
progresul economico-social al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare
al  tuturor  obiectivelor  de  dezvoltare,  prin  care  se  indică  atât  direcțiile  de
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dezvoltare specifice, cât și acțiunile punctuale ce se vor constitui ca
viitoare proiecte ale administrației publice locale.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunității locale a determinat
adaptarea tuturor propunerilor de acțiuni pentru că se dorea ca la final strategia
de  dezvoltare  locală  să  fie  în  consens  cu  aspirațiile  locuitorilor  comunei
Vultureşti.  Importanța  acestui  aspect  este  dată  atât  de  certitudinea  implicării
viitoare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât și de
posibilitatea asumării depline și conștiente a acesteia. 

Acest material a fost conceput ca un instrument care să vină în ajutorul
tuturor  membrilor  comunităţii  locale,  adresându-se  deopotrivă  administraţiei
publice,  mediului  de  afaceri,  instituţiilor  publice,  organizaţiilor
neguvernamentale,  dar  şi  cetăţeanului  simplu  interesat  de  evoluţia  viitoare  a
comunităţii  sale.  Se  prevede  că  acest  instrument  va  fi  deosebit  de  util  în
programarea  viitoarelor  investiţii  dar  și  în  atragerea  resurselor  financiare
(naţionale  și  europene)  pentru  realizarea  unor  proiecte  de  anvergură  pentru
Comuna Vultureşti.

Metodologia  folosită  în  elaborarea  Strategiei  respectă  următoarele
principii: 

validitate ştiinţifică  – procesul de elaborare a documentului trebuie să
respecte cerinţele tehnice ale planificării strategice; 

principiul coerenţei  – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu
documentele  de  planificare  de  rang  superior  precum  şi  cu  documente
locale; 

principiul parteneriatului  – dezvoltarea unei relaţii de colaborare între
administraţie şi membrii comunităţii locale, element deosebit de important
atât în etapa de elaborare a strategiei cât si în cea de implementare; 

implicarea  comunităţii  -  procesul  trebuie  să  fie  deschis  tuturor  celor
interesaţi din comunitate; 

transparență și obiectivitate  - procesul trebuie să fie transparent şi să
reflecte interesele comunităţii ca întreg; 
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coerență  și  continuitate  -  construcţia  documentului  de
planificare nu înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document
trebuie  să  rămână  deschis  ideilor  și  completărilor  viitoare  (adaptarea
periodică  a  documentului  în  funcţie  de  modificările  care  se  produc la
nivelul comunităţii). 

Viziunea  de  dezvoltare  a  comunei  Vultureşti  trebuie  să  înglobeze
materializarea în timp a unor politici benefice comunității locale și cetățenilor
comunei,  ca  viitori  cetățeni  europeni.  În  aceste  conditii,  comuna  Vultureşti
trebuie să se dezvolte ca o comună europeană, cu standarde de calitate aferente
fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice și
comerciale,  resurse  umane,  asistența  socială,  educație,  sănătate,  siguranţa
cetăţeanului etc, dar şi să se integreze şi să mobilizeze activ la nivel regional
potențialul existent. Valorificarea acestuia în paralel cu inițierea, susținerea și
materializarea unor demersuri  acționale și  investiționale  se  poate realiza prin
atragerea  de  surse  publice  și  private.  Astfel,  se  propune impunerea comunei
Vultureşti ca un actor local important.

Orice comunitate deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de alte
comunităţi  similare.  Procesul  de  Planificare  Strategică  trebuie  structurat  în
funcţie  de  aceste  caracteristici.  Întrebările  cele  mai  importante  sunt:  ce
diferenţiază Comuna Vultureşti de alte comune asemănătoare din judeţul Argeş,
din România şi din regiune (Europa Centrală şi de Est)? Care sunt elementele
strategice pozitive şi negative care pot fi identificate la nivelul comunei noastre?

Studiul  fizionomiei  comunei  Vultureşti  constă  în  analiza  aspectului
exterior dar şi a texturii şi structurii reţelei de căi de comunicaţii şi a densităţii
locuinţelor, a construcţiilor în general, sub influenţa factorilor fizico-geografici
şi economico-sociali. Astfel, topografia reliefului incluzând izolarea sau legătura
cu aşezările vecine, dar şi tradiţiile au o influenţă hotărâtoare asupra aspectului
general al comunei. 

Comuna Vultureşti are în componenţă următoarele sate:

 Satul Vultureşti- centru de comună, localitate de rangul IV- (zona A şi B),
unde se află sediul primăriei şi a altor instituţii: poliţie, farmacie, postă,
scoală, dispensar uman;
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 Satul Bârzeşti, localitate de rangul V- (zona B), care se află la
3 km de centrul comunei;

 Satul Huluba, localitate de rangul V- (zona D), care se află la 15 km de
centrul comunei.

Sistemul  aşezărilor  rurale  determină  structura  teritorială  a  producţiei
materiale şi oferă premise pentru dezvoltarea ulterioară a producţiei, respectiv
zone de amplasare a unităţilor  economice,  resurse de muncă şi  infrastructură
socială.  Forma  exterioară  este  datorată  suprafeţei  topografice  pe  care  s-au
dezvoltat, precum şi condiţiilor istorice.

Trebuie  să  investim  în  viitor,  în  generația  de  mâine  și  să  exploatăm
avantajele  competitive  pe  care  le  avem:  poziționarea  geografică  și  asocierea
intercomunitară pentru dezvoltare locală, terenuri extravilane și intravilane. 

Un instrument principal al dezvoltarii durabile și coerente a comunei este
Planul  de  Urbanism  General  care  este  refăcut  și  actualizat,  astfel  încât
dezvoltarea pe care o vizam să nu afecteze mediul, să nu producă dezechilibre
sociale sau să afecteze arhitectura tradițională a comunei. 

Strategia ne ajută să construim viitorul. Un viitor mai bun pentru noi și
copiii nostri. Un viitor în care fiecare locuitor iși va găsi locul unde se poate
dezvolta și performa pe piata muncii, iși va găsi locuința dorită, va beneficia de
servicii sociale de calitate și va găsi plăcerea spațiilor publice pentru recreere și
refacere. 

De abilitatea si determinarea noastra în procesul de punere în practica a
acestui document depinde atingerea obiectivului final: o comună ospitalieră mai
curată și mai sigură.

În urma analizelor şi dezbaterilor organizate a fost creionată o viziune de
dezvoltare a comunei pornind de la următoarele elemente: importanţa regională
a comunei, afirmarea comunei ca centru de inovaţie şi oportunităţi, importanţa
contrucţiei unei comunităţi primitoare, a unui mediu local plăcut pentru locuitori
şi pentru vizitatori (creşterea calităţii vieţii), afirmarea comunei Vultureşti ca şi
comunitate financiar-economică, necesitatea structurării unei administraţii locale
eficiente, eficace, transparente şi responsabile la nevoile comunităţii, importanţa
activismului  la  nivelul  cetătenilor,  ca  factor  de  stimulare  a  dezvoltării
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comunitare şi,  în fine,  dezvoltarea unui mediu de afaceri bazat  pe
antreprenoriat, dinamism şi implicare în viaţa comunităţii.

Viziunea propusă pentru comună este: Comuna Vultureşti va fi un centru
al inovaţiei şi oportunităţilor, un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să
studiezi; o comună cu autorităţi locale responsabile şi deschise, cu cetăţeni activi
şi o comunitate de afaceri dinamică şi implicată. Această viziune a rezultat în
urma unor întâlniri  organizate şi  facilitate de  Primăria comunei Vultureşti  cu
reprezentaţi  ai  ONG-urilor  şi  ai  unor  instituţii  de stat  şi  private  din comuna
noastră. 

Etapele  metodologice  principale  ale  Procesul  de  Planificare  Strategică
sunt următoarele:

1. Realizarea analizei preliminare. 

Planificarea  strategică  presupune  o  analiză  preliminară  a  caracteristicilor
comunităţii vizate. Această analiză cuprinde elemente diverse:

elemente de istorie a comunităţii; 
analiza de mediu (fişa de localitate, elemente socio-economice, elemente
de infrastructură, etc); 
analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean. Principala
misiune a analizei preliminare se referă la structurarea mediului în care se
plasează  comunitatea  şi  la  identificarea  capacităţilor  reale  deţinute  de
aceasta. 

2. Stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii. 

Pasul  al  doilea  se  referă  la  stabilirea  unei  viziuni  asupra  dezvoltării
strategice  a  comunei  Vultureşti.  Această  viziune  trebuie  să  ţină  seama  de
elementele principale ale analizei preliminare.

3. Analiza sectorială a domeniilor strategice principale. 

Această analiză se realizează pe domenii. În cadrul fiecărui domeniu au
fost  elaborate  sinteze  de  lucru  pe  baza  cărora  au  fost  organizate  dezbateri
publice. Domenii strategice principale: 

dezvoltare şi competitivitate economică; 
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dezvoltare rurală şi infrastructură (urbanism, transport, mediu
etc); 

dezvoltarea  resurselor  umane  (educaţie,  pregătire  continuă,  relaţia  cu
unităţile de învăţământ, etc); 

dezvoltare comunitară (cultură, tineret, sport, ong-uri, social, sănătate). 

Metodologia presupune următoarele elemente principale: 

analiza SWOT (puncte slabe, puncte tari, oportunităţi, ameninţări); 

identificarea problemelor strategice pe baza analizei SWOT; 

elaborarea de strategii sectoriale care să răspundă problemelor strategice
identificate; 

modalităţi de evaluare a rezultatelor pe termen mediu şi lung. 

Toate sintezele de lucru au fost supuse dezbaterii publice, la care au fost
invitate să ia parte toate părţile interesate. Sintezele au fost modificate pe baza
acestor  dezbateri  publice,  pentru  că  ele  trebuie  să  reflecte  realitatea  şi  să
reprezinte dorinţele şi interesele comunităţii. 

4. Articularea documentului strategic. 

Acest  document  strategic  principal  a  fost  elaborat  în  urma  definirii
strategiilor sectoriale bazate pe sintezele de lucru şi dezbaterile publice. Acesta
este  necesar  să  fie  analizat  de  Consiliul  Local,  de  partidele  politice  şi  de
societatea civilă din Vultureşti forma lui finală putând fi asumată ca document
de planificare strategică pentru comunitate.

Principii de bază în elaborarea proiectului de planificare strategică a comunei
Vultureşti: 

validitate  ştiinţifică  (procesul  trebuie  să  respecte  cerinţele  tehnice  ale
planificării strategice); 

implicarea  comunităţii  (procesul  trebuie  să  fie  deschis  tuturor  celor
interesaţi din comunitate); 
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transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent
şi să reflecte interesele comunităţii ca întreg); 

coerenţă  şi  continuitate  (construcţia  documentului  de  planificare  nu
înseamnă  finalizarea  procesului  strategic;  acest  document  trebuie  să
rămână deschis ideilor şi completărilor viitoare). 

Strategia  de  Dezvoltare  Locală  va  fi  instrumentul  de  lucru  al
administraţiei publice locale care va orienta gîndirea, decizia şi acţiunea către
obiectivele superioare  sau către  premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să
existe  abateri  datorate  urgenţelor  sau  avantajelor  şi  dezavantajelor  ce  pot
interveni în anumite momente.
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Capitolul 1. Context de dezvoltare 

1.1 Contextul european 

Arhitectura  programelor  operaționale,  prin  intermediul  cărora  va  fi
administrat bugetul alocat României în perioada 2021-2027 va fi semnificativ
modificată față de actualul sistem.

În  cadrul  următorului  buget  pe  termen  lung  al  UE pentru  2021-2027,
Comisia  Europeană  propune  modernizarea  politicii  de  coeziune,  principala
politică de investiții a UE. 

Se preconizează cinci priorități investiționale: 

1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică
și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de
la  Paris  și  investiții  în  tranziția  energetică,  energia  din  surse  regenerabile  și
combaterea schimbărilor climatice 
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3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale

4.  O Europă  mai  socială,  pentru  realizarea  pilonului  european  al  drepturilor
sociale  și  sprijinirea  calității  locurilor  de  muncă,  a  învățământului,  a
competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

5.  O  Europă  mai  apropiată  de  cetățenii  săi,  prin  sprijinirea  strategiilor  de
dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

PRIORITĂŢI NAŢIONALE DE INVESTIŢII PENTRU FINANŢAREA DIN
FONDURILE EUROPENE POST- 2020

OP 1 O EUROPĂ MAI INTELIGENTĂ
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OP 2 O EUROPĂ MAI VERDE
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OP 3 O EUROPĂ MAI CONECTATĂ
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OP 4 O EUROPĂ MAI SOCIALĂ
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OP 5 O EUROPĂ MAI APROAPE DE CETĂȚENII SĂI
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Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și
2.  Acestor  priorități  li  se  vor aloca 65 % -  85 % din resursele  FEDR și  ale
Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3
categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a
fondurile se  bazează încă,  în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor.  Se
introduc  noi  criterii  (șomajul  în  rândul  tinerilor,  nivel  scăzut  de  educație,
schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai
bine realitatea de pe teren.
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CAPITOLUL I
INTRODUCERE

Strategia de dezvoltare a Comunei Vultureşti defineşte o imagine clară a
obiectivelor  strategice  şi  a  căilor  de  operaţionalizare  a  acestora,  pe  care
administraţia publică locală împreună cu principalii actori locali şi le-au asumat
pentru orizontul de timp 2021. Strategia de dezvoltare reprezintă un document
important pentru dezvoltarea viitoare a Comunei Vultureşti.

Procesul de elaborare a fost complex şi a implicat utilizarea unei game
largi de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de
dezvoltare ale comunei şi, ulterior, selectării domeniilor prioritare şi tipurilor de
intervenţii pentru perioada vizată de aceasta.

Strategia de dezvoltare este un instrument de politică publică cu caracter
programatic, ce va fi supus unui proces de ajustare în intervalul de timp acoperit.
Strategia va permite focalizarea şi ajustarea continuă a eforturilor administraţiei
publice  locale,  orientate  către  satisfacerea  nevoilor  locuitorilor  Comunei
Vultureşti,  către  creşterea  calităşii  vieţii  acestora,  bazate  pe  promovarea
identităţii locale.

Pentru anul 2021 Comuna Vultureşti îşi propune să devină un nucleu de
dezvoltare,  cu  un  mediu  economic  competitiv  şi  cu  resurse  umane  adaptate
realităţii socio- economice interne.

Această evoluţie va putea deveni posibilă prin:

 Valorificarea durabilă a poziţiei geo- strategice şi a resurselor naturale;

 Creşterea adaptabilităţii locuitorilor la particularităţile socio- economice
locale şi promovarea incluziunii sociale;

 Facilitarea accesului la utilităţi, servicii de calitate în domeniile asistenţă
socială, sănătate şi educaţie;

 Susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovării;

 Creşterea competivităţii şi a atractivităţii economice la nivelul Comunei
Vultureşti;
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 Implicarea  transparentă  şi  activă  a  instituţiilor  pentru
dezvoltarea economico- socială echilibrată a comunei.

Strategia de dezvoltare este un instrument util autorităţii publice locale din
mai multe perspective:

 Permite identificarea nevoilor de dezvoltare, respectiv a potenţialului de
dezvoltare a zonei;

 Permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcţionarea acestora către
priorităţile de dezvoltare stabilite;

 Permite identificarea unor soluţii  la problemele cu care se confruntă şi
operaţionalizarea acestora;

 Permite  atragerea  de  fonduri  din  surse  rambursabile  şi/  sau
nerambursabile;

 Permite  transparenţa  decizională,  elaborarea  strategiei  implicând  un
process de consultare publică.

Politica de dezvoltare a Regiunii Sud- Muntenia

Localizarea geografica 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  34453  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.
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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 cea mai mare
pondere este deţinută de judeţele Argeş (19,8%), Teleorman (16,8%) şi Călăraşi
(14,8%), iar cea mai mică de judeţul Giurgiu (10,2%).

Suprafaţ
a (km2)

Ponderea
în

regiune
(%)

Număr
Municipii

Număr
Oraşe

Număr
Comune

Număr
Sate

Regiunea 
Sud- 
Muntenia

34453 - 16 32 519 2019

Argeş 6826 19,8 3 4 95 576
Călăraşi 5088 14,8 2 3 50 160
Dâmboviţa 4054 11,8 2 5 82 353
Giurgiu 3526 10,2 1 2 51 167
Ialomiţa 4453 12,9 3 4 59 127
Prahova 4716 13,7 2 12 90 405
Teleorman 5790 16,8 3 2 92 231

Organizarea administrativ teritorială a Regiunii Sud Muntenia
Sursa: Direcţia Regională de Statistică Călăraşi

Originea numelui:

Muntenia era denumirea care apare pentru prima dată în cronicile primilor
domnitori  moldoveni.  Prin  Muntenia  se  înţelegea  întregul  teritoriu  al  Ţării
Româneşti,  probabil  pentru  faptul  că  în  regiunile  învecinate  cu  Moldova
densitatea populaţiei era mult mai mare în zona de deal şi de munte. Zonele din
câmpie  din  Muntenia  fiind  foarte  puţin  populate  datorită  vastelor  păduri  ale
Teleormanului şi ale Vlasiei care se întindeau de la râul Olt până pe teritoriul
Bucureştiului  de  astăzi  şi  a  Bărăganului,  în  care  predomina  la  acea  vreme
vegetaţia  de  stepă  care  se  termina  brusc  spre  sud  cu  întinderi  de  nisipuri
mişcătoare apoi mlaştinoase în jurul Dunării.

Muntenia este regiunea din sudul României care a format împreună cu
Oltenia  principatul  medieval  al  Ţării  Româneşti,  începând  cu  domnia  lui
Basarab I sau după alţi istorici, a lui Vladislav I (Vlaicu Vodă) şi până la unirea
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principatelor (1859). Toate capitalele Ţării Româneşti s-au situat în
Muntenia (cu excepţia perioadei 1770- 1771 când aceasta s-a aflat în Craiova).

Istoric

Teritoriul Munteniei era locuit în antichitate de triburile Geţilor (getae),
care erau popor de neam tracic. Istoricul antic Strabo susţinea că  „dacii şi geţii
vorbesc aceeaşi limbă”. Herodot îi introduce în istorie cu următoarea menţiune:
„Geţii sunt cei mai bărbaţi, şi mai drepţi dintre traci”. În jurul anului 340 î.e.n.
deoarece geţii din dreapta Dunării au devenit dependenţi de Macedonia, regii
macedoneni  formulează  pretenţii  de  supremaţie  şi  asupra  geţilor  din  nordul
Dunării, însă, încercările lui Alexandru cel Mare (335 î.e.n. şi 327) şi Lisimah
(310 î.e.n.)  de a-i  supune,  rămân fără rezultat.  Mai târziu,  geţii  duc lupte cu
bastarnii (popor germano- celtic), care între anii 200 şi 100 î.e.n. ocupă poalele
nord- estice ale Munţilor Carpaţi şi malurile Nistrului.

Teritoriul Munteniei a făcut parte din marele regat dac al lui Burebista dar
nu şi de regatul lui Decebal. După victoria asupra lui Decebal, Traian trimite
trupe  auxiliare  în  Muntenia  şi  sudul  Moldovei  pentru  pacificarea  regiunii.
Conducătorii locali fac jurăminte de vasalitate dar teritoriul Munteniei nu este
anexat şi nu devine provincie a Impreiului Roman.

În 117, după moartea lui Traian, romanii retrag trupele din cea mai mare
parte a Munteniei şi fixează graniţa de-a lungul limesului Transalutanus. Au loc
numeroase atacuri ale carpilor (un trib de daci liberi) şi goţilor sau poate geţilor,
subiectul  este  supus  multor  controverse  deoarece,  de-a  lungul  timpului,  unii
cronicari,  voit  sau întâmplător,  i-au confundat pe geţi cu goţii. Primul care a
utilizat  termenul  de  “got”  ca  echivalentul  lui  “get”,  a  fost  împăratul  filozof
Iulian Apostatul (361- 363 e.n.). În secolul IV, echivalenţa a fost adoptată şi de
alţi autori, iar prin scrierile istoricului latin Claudianus (începutul secolului V) şi
mai ales ale lui Orosius (autor spaniel de origine gotă), apoi prin ale istoricilor
Cassiodor  şi  Iordanes,  această  confuzie  a căpătat  o largă răspândire.  Trebuie
menţionat  că  lucrarea  lui  Iordanes  numită  “Getica”,  era  de  fapt  consacrată
goţilor.  Istoricul  got  Iordanes  în  lucrarea  sa  din  551  “Getica”  (de  origine
Actibusque Getarum) îi descrie pe goţi ca fiind urmaşii geţilor lui Burebista şi
Deceneu,  lucru explica  de unii  istorici  prin apropierea fonetică  a  celor  două
cuvinte. Este ştiut că goţii au pătruns în Muntenia împinşi de huni, dar nu sunt
dovezi că în acea perioadă au intrat în conflict cu romanii şi nici nu există urme
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că  deplare  lor  s-ar  fi  desfăşurat  către  limeşul  roman.  Sunt  însă
suficiente dovezi clare că au străbătut câmpiile Bărăganului şi Buzăului şi că
romanii au înfiinţat pentru ei o episcopie la Silistra. Conflictul goţilor cu romanii
a erupt mai degrabă dupe trecerea acestora a Dunării ca federaţi.

Aurelian încheie un tratat cu goţii, cedându-le Dacia ca unor federaţi ai
Imperiului Roman. Aşadar, găsim în Dacia următoarele triburi de goţi: Taifalii şi
Victoalii.  Aşezările   goţilor  în  Dacia  cuprindeau numai  Podişul  Moldovei  şi
jumătatea răsăriteană a Câmpiei Romane, în timp ce spaţiul carpatic continua să
locuiască populaţia daco- romană, rămasă aici după retragerea legiunilor şi  a
administraţiei romane peste Dunăre (în Dacia Aurelia). După aşezare, goţii se
împărţeau în vizigoţi (goţi apuseni, ramura tervingilor), care locuiau în câmpia
răsăriteană a Daciei şi pe Nistru, şi în ostrogoţi (goţi răsăriteni), care locuian la
est de Nistru.

Muntenia  şi  Dobrogea  devin  un  culoar  de  trecere  al  popoarelor
migratoare, trecerea goţilor si bulgarilor lăsând suficiente urme, apoi invaziile
cumane care pun chiar bazele unui stat Cumania neagră ce cuprindea mai ales
Moldova cu Muntenia şi tătare (care stapâneau îndeosebi zonele de câmpie din
Muntenia  şi  Moldova  la  momentul  pomenirii  voievodatelor  lui  Litovoi,
Seneslau, Ioan şi Lupu (Farkas) în diploma cavalerilor ioaniţi.

Toate năvălirile au avut un important aport la menţinerea unei populaţii
stabile extreme de reduse în zona. Populaţia avea să crească prin venirea treptată
a mai multor grupuri de vlahi sud- dunăreni care fugeau din calea atacurilor
hunilor şi avarilor asupra Impreiului Bizantin. Astfel că în secolul al XII- lea
cronici byzantine şi slave considerau populţia un amestec de triburi geto- dace
care  intraseră  în  contact  cu  civilizaţia  romană,  vlahi  sud-  dunăreni  şi  slavi
creştinaţi de bizantini. Acest amestec de populaţii avea, ca element comun de
căldură, filonul roman.

După Victoria lui Basarab I de la Posada, aceasta şi Vladislav I îşi extend
stăpânirea asupra teritoriului Munteniei şi al sudului Moldovei (sub denumirea
de  “Basarabia”)  în  urma  unor  campanii  victoriase  împotriva  tătarilor  care
ajunseseră  stăpânitori  peste  aceste  teritorii  dând  astfel  naştere  principatului
medieval al Ţării Româneşti cu capital la Câmpulung.
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Cadrul natural al regiunii Sud Muntenia     

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.

Clima

Integrată  climatului  temperat-  continental,  cu nuanţe  de excevitate  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  tranzitie  umede  (oceanice  şi  submediteraneene)  în  vest  şi  de
ariditate (continental- excesive) din est şi sud- est.

Etajarea latiduninală a reliefului şi expoziţia treptelor majore ale acestuia
(de la altitudini de 10 m prezente in Balta Ialomiţei, până la cele de peste 2500
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m  aparţinând  Carpaţilor  Româneşti)  determină  o  multitudine  de
trăsături  climatice secundare şi  topoclimatice, bine evidenţiate în regiunea de
interes. Printre acestea amintim efectele de foehn resimţite pe versanţii sudici şi
sud- estici ai Carpţilor Meridionali, adăpostul orografic prezent tot timpul anului
în  ariile  depresionare  subcarpatice,  sau  prezenţa  şi  acutizarea  contrastelor
termice şi hidrice, favorizate de advecţiile de aer fierbinte tropical (generator al
fenomenelor de secetă  şi  uscăciune),  sau rece polar  şi  arctic (care determină
producerea fenomenelor pericoloase de iarnă îngheţ, brumă, viscol, polei) etc.

Particularităţile climatice ale regiunii  analizate,  determinate de cele  ale
suprafeţei  subiacente  şi  de  radiaţia  solară  specifică,  se  dezvoltă  pe  fondul
etajelor climatice.

Regimul hidric

Regimul  hidric  prezintă  mari  contraste  în  cuprinsul  regiunii  Sud
Muntenia,  atât  în  ceea  ce  priveşte  variabilitatea  cantitativa,  cât  şi  repartiţia
teritorială a parametrilor aferenţi. Astfel, procesele pluvio- genetice acoperă o
gamă  deosebit  de  neuniformă  în  cuprinsul  teritoriului,  dependent  de
multitudinea caracteristicilor locale ale suprafeţei subiacente, influenţate active
de circulaţia general atmosferică.

Lunile cele mai secetoase sunt in regim multiannual februarie- martie, iar
maximul  pluviometric  este  bine  evidenţiat  în  luna  iunie.  De  altfel,  cele  mai
bogate  cantităţi  de  precipitaţii  se  cumulează  în  semestrul  cald  al  anului
(aproximativ 60% din cantitatea medie anuală), când se totalizează şi cele mai
mari cantităţi căzute în secvenţe temporal scurte (23, 48 şi 72 de ore), dar şi
intensităţi maxime pluviale.
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Flora, fauna şi biodiversitatea

Etajarea biopedoclimatică a regiunii Sud Muntenia este mult mai evident
pe versantul sudic al Carpaţilor Meridionali  şi  ai  Munţilor Baiului,  Ciucaş şi
Siriu, cuprinzând etajul alpin, etajul subalpin şi etajul forestier. La acestea se
adaugă zona pădurilor de foioase nemorale în unităţile de deal şi podiş, în timp
ce în Câmpia Română se dezvoltă silvostepa şi  stepa (Dan Balteanu,  Lucian
Badea, Mircea Buza- ”România: spaţiu, societate, mediu”, Editura Academiei
Române, 2005).
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Fauna

Caracteristică regiunii Sud Muntenia este variată, iar distribuţia acesteia
este  în  concordanţă  cu  condiţiile  de  mediu  impuse  de  zonele  şi  etajele  de
vegetaţie, la care se adaugă câteva particularităţi în privinţa compozitiei, originii
şi  distribuţiei  geografice  a  speciilor.  Dintre  mamifere,  în  spaţiile  deschise,
cultivate agricol, se întâlnesc: popândăul (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus
cricetus), şoarecele de camp (Microtus arvalis), orbetele (Spalax leucodon), etc.

Pădurile  adăpostesc  o  faună  bogată  de  vertebrate  între  care:  căpriorul
(Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), vulpea (Vulpes vulpes), viezurele
(Meles meles), pisica sălbatică (Felis silvestris), veverita (Sciurus vulgaris), etc.
Totodată, în pădurile carpatice se întâlnesc ursul (Ursus arctos) şi râsul (Lynx
lynx).

În munţii Făgăraş, Iezer şi Bucegi există următoarele specii de mamifere:
veveriţă (Sciurus vulgaris), mistreţ (Sus scrofa), cerb (Cervus elaphus), căprior
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(Capreolus capreolus), vulpe (Vulpes vulpes), lup (Canis lupus), urs
(Ursus arctos), râs (Lynx lyns), capră neagră (Rupicapra rupicapra), etc.

Avifauna  

Este mult mai variată comparative cu cea a mamiferelor. Astfel, la cele
mai mari înălţimi din Munţii Făgăraş, Bucegi, Iezer, Ciucaş se întâlnesc: Codros
de munte (Phoenicurus ochruros), Acvila (Aquila chrzsaeteos), etc. În pădurile
de  foioase  se  întâlnesc  următoarele  păsări:  mierla  (Turdus  merula),  cinteza
(Fringilla  coelebs),  privighetoarea  (Luscinia  megarhznchos),  uliu  (Accipiter
gentilis), etc.

În lunca Dunării, lucrările hidroameliorative au dus la înlocuirea pădurilor
inundabile natural prin plantaţii de plop în monocultură, care nu oferă condiţii
bune  de  cuibărit  pentru  păsări.  Aici,  se  remarcă  următoarele  specii:  stârcul
cenuşiu (Ardea cinerea), egreta mică (Egretta garzetta), stârcul galben (Ardeola
ralliodes), vânturelul (Falco tinnunculus), etc.

Zonele ihtiofaunistice 

Sunt  păstrăvul  (Salmo  trutta  fario)  în  râurile  de  munte,  scobarul
(Chondrostoma  nasus)  în  sudul  Subcarpaţilor  şi  în  nordul  Podişului  Getic,
cleanul (Leuciscus cephalus) în sudul Podişului Getic şi Câmpia Română, iar în
Dunăre sunt caracteristicile ihtiocenozele de crap (Cyprinus carpio) şi mreană
(Barbus barbus). Dintre artropodele mediteraneene , periculoase sunt scorpionul
şi cârcâiacul.

În regiunea Sud Muntenia există un număr de 72 arii protejate de interes
naţional (Parcul  Naţional Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural
Comana,  Rezervaţia  Manafu,  Rezervaţia  Teşilă,  Pădurea  Troianu,  Rezervaţia
Naturală Cama Dinu Păsărica, lacul Suhaia, APSA Iezer Călăraşi, etc.).

Rezervaţiile naturale şi monumentele naturii

Din regiune  cuprind o mare varietate  de ecosisteme,  plante  si  animale
rare, forme de relief deosebite, puncte fosilifere şi diferite obiective geologice.
În judeţele Teleorman, Ialomiţa, Călăraşi, ariile protejate nu depăşesc 0,5% din
suprafaţa acestora. Cele mai extinse rezervaţii au suprafeţe de 100- 250 ha, cum
este rezervaţia Oloaga- Grădinari din judeţul Giurgiu, ce ocupă o siprafaţă de
248 ha.
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Arii protejate în judeţul Argeş sunt: Microrelieful carstic Cetăţeni,
Granitul de la Albeşti, Locul fosilifer Suslăneşti, Zona carstică Dâmbovicioara,
Lacul Iezer, etc.

Resursele de apă

Resursele de apă din regiunea Sud Muntenia sunt constituite din ape de
suprafaţă (râuri, lacuri natural si lacuri de acumulare amenajate, fluvial Dunărea)
şi pe ape subterane.

Reţeaua  hidrografică  a  regiunii  Sud  Muntenia  aparţine  bazinelor
hidrografice  Olt,  Vedea,  Argeş,  Ialomiţa,  Siret  şi  a  unor  bazine  secundare
aferente Dunării (Mostiştea).

Râul Argeş izvorăşte din Munţii Făgăraş şi străbate spaţiul regiunii până
la confluenţa cu Dunărea la Olteniţa, având o pantă de scurgere de 9- 12‰ .
Dintre afluenţii săi, cei mai importanţi care tranzitează regiunea sunt Dâmboviţa,
Sabarul şi Neajlovul, la care se adaugă o serie de afluenţi mici, autohtoni cum ar
fi Rasa, Luica, Mitreni, etc.

Râul  Ialomiţa  izvorăşte  din  Munţii  Bucegi  şi  străbate  Subcarpaţii
Dâmboviţei (depresiunea Pucioasa)  şi  Câmpia Română (Câmpia Târgovilştei,
Câmpia  Gherghiţei,  Câmpia  Bărăganului)  până  la  vărsarea  în  Dunăre  în
aporpiere de Giurgeni.

Resursele solului

Relieful foarte variat, desfăşurat de la 10 m până la 2544 m, împreună cu ceilalţi
factori  pedogenetici  au favorizat  dezvoltarea  tuturor  celor  12 clase  de soluri
existente în Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (2003), cuprizând 36 de
tipuri si asociaţii de soluri. Acestea au o repartiţie latitudinală în câmpie, unde se
succed sub formă de fâşii de la sud la nord şi o dispoziţie etajată în regiunea de
dealuri şi de munte.

Oportunităţi şi obstacole în dezvoltare, determinate de cadrul natural

 Diversitatea reliefului,  bogăţia resurselor  natural,  varietatea peisajelor fac ca
regiunea  Sud  Muntenia  să  dispună  de  un  important  potenţial  turistic.  O
oportunitate de valorificare durabilă a  acestuia  o reprezintă ecoturismul,  care
promovează  conservarea  şi  protejarea  capitalul  natural,  asigurând  totodată

Page 38 of 148



“PROGRESUL ESTE PROIECTIA GANDIRII NOASTRE”

beneficii cultural şi financiare comunităţilor locale (Fenell D., 2003;
Bălteanu D.et. al., 2008).

Comisia  Europeană  pentru  călătorii  (European  Travel  Commision)  şi
Uniunea Mondială pentru Conservarea Naturii (World Conservation Union) au
adoptat  acest  concept,  descriind  ecoturismul  drept  forma  de  turism  care
reprezintă  vizitarea  unor  arii  natural,  cu  influenţă  antropică  minimă,  şi  care
prezintă un impact negative redus din punct de vedere al fluxului turiştilor si
care asigură avantaje pentru implicarea socioeconomic a comunităţilor locale.

Din acest punct de vedere, sectorul din regiunea Sud Muntenia reprezintă
una dintre cele mai importante arii de conservare a unor peisaje cvasinaturale cu
o deosebită valoare din punct de vedere al biodiversităţii, multe dintre acestea
având statut de arie protejată, declarate parcuri naţionale şi/sau naturale.

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 din jumătatea sudică a regiunii, de păşunile şi
fâneţele  naturale  situate  în  regiunile  de  podiş  şi  dealuri  subcarpatice  şi  de
pajiştile  montane  din  nordul  regiunii,  care  favorizează  dezvoltarea  creşterii
animalelor.

Pomicultura şi  viticultura sund dezvoltate în zona de dealuri,  unde condiţiile
pedo- climatice sunt favorabile acestor două tipuri de activităţi agricole.

Având în vedere potenţialul agricol considerabil de care dispune regiunea,
oportunităţile  pentru  dezvoltarea  sectorului  agricol  constau  în  eficientizarea
utilizării resurselor de apă în agricultură în regiunile de câmpie din partea de sud
a regiunii prin retehnologizarea sistemului de irigaţii,  precum şi în adecvarea
exploatatiilor agricole conform standardelor Politicii Comune Agricole (CAP).
Investitiile in aceste domenii ar asigura practicarea unei agriculturi sustenabile şi
eficiente din punct de vedere productiv şi ar spirjini acorii locali si populaţia din
ariile rurale ale regiunii.

În  concluzie,  resursele  naturale,  pretabilitatea  solurilor  pentru  diverse
culturi  agricole,  tradiţiile  şi  meşteşugurile  locale,  diversitatea  peisajelor,
accesibilitatea  reprezintă  puncte  importante  ce  pot  sta  la  baza  fundamentării
unor strategii de dezvoltare. Atât zonele de munte, cât şi cele subcarpatice şi de
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câmpie  se  remarcă  prin  existenţa  cel  puţin  a  unei  alternative  de
dezvoltare economică sau a mai multora, combinate.

Astfel,  în  regiunea  Sud  Muntenia  există  o  serie  de  alternative,  strâns
dependente de capitalul natural şi sociocultural de care dispune regiunea şi care
privesc cu precădere următoarele domenii: agricultura, mica industrie, serviciile
specializate în unele centre urbane, ecoturismul şi turismul clasic.

Dezvoltarea  socio-  economică  a  regiunii  Sud Muntenia  presupune  atât
elaborarea unor strategii strict economice şi sociale, cât şi alinierea măsurilor de
dezvoltare la noile condiţii impuse de efectele şi consecinţele tot mai pregnante
induse  de  schimbările  climatice  şi  modificările  de  mediu  asupra  sectoarelor
economice  şi  comunităţilor.  Este  cunoscut  faptul  că  turismul  tradiţional
(staţiunile  montane  din  lungul  Văii  Prahovei,  Culoarul  Rucăr-  Bran,  Salina
Slănic  Prahova,  staţiunea  Amara,  etc.),  alături  de  alte  sectoare,  precum
agricultura,  fondul  ferestier,  energia  (hidroenergia)  prezintă  diferite  grade  de
vulenrabilitate la efectele schimbărilor climatice şi modificărilor de mediu, astfel
încât răspunsurile în timp util la acestea, precum şi strategiile de adaptare pe
termen lung sunt necesare.

Creşterea  frecvenţei  şi  intensităţii  evenimentelor  extreme  reprezintă  o
provocare atât pentru autorităţi, dar şi pentru populaţie. Secetele prelungite cu
efecte  asupra  agriculturii,  tendiţa  generală  de  creştere  a  temeperaturilor  cu
impact  asupra  sezonului  turistic  de  iarnă,  frecvenţa  crescândă  a  ploilor
torenţiale,  precum  şi  degradarea  terenurilor  reprezintă  principalele  tipuri  de
hazarde  naturale  care  apar  in  regiunea  Sud Muntenia  (de  exemplu:  multiple
episoade de ploi torenţiale şi inundaţii; valuri de căldură în regiunea de câmpie;
degradările  de  teren,  generate  de  factorul  antropic-  eroziunea  şi  poluarea
solurilor- şi/ sau apărute ca urmare a unor cauze naturale- alunecările de teren
prezentate  în  special  în  sectorul  montan şi  subcarpatic,  etc.).  Aceste  aspecte
necesită atât o cunoaştere amănunţită şi  exactă a mecanismelor de apariţie şi
manifestare  a  acestora,  cât  şi  planuri  de management  care  să  includă măsuri
pentru refacerea echilibrului ecologic al arealelor afectate şi măsuri de adaptare
a comunităţilor locale la astfel de hazarde.

Concluzii

Dezvoltarea şi fundamentarea unor strategii care să aibă la bază resursele
naturale,  pretabilitatea  solurilor  pentru  diverse  culturi  agricole,  tradiţiile  şi
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meşteşugurile  locale,  diversitatea  peisajelor  şi  accesibilitatea  la
acestea.

Elaborarea  unor  strategii  de  adaptare  pe  termen  lung  la  schimbarile
climatice şi la modificările de mediu pentru a minimiza impactul acestora asupra
sectoarelor economice şi comunităţilor.

Eficientizarea  utilizării  resurselor  de  apă  în  agricultură  în  regiunile  de
câmpie din partea de sud a regiunii prin retehnologizarea sistemului de irigaţii,
precum şi  în  adecvarea  exploataţiilor  agricole  conform standardelor  Politicii
Comune Agricole (PAC).

Promovarea ecoturismului drept formă de turism care reprezintă vizitarea
unor arii naturale, cu influenţă antropică şi care reprezintă un impact negativ
redus din punct de vedere al fluxului turiştilor şi care asigură avantaje pentru
implicarea socio- economică a comunităţilor locale.

Structura sistemului de aşezări în Regiunea Sud Muntenia

Prin localizarea lor în teritoriu, aşezările umane contribuie la organizarea
spaţiului geografic şi la orientarea acestuia prin crearea unor vectori de forţă.
Caracterizate de legăturile care există între elementele sale (populaţie, fluxuri de
resurse şi informaţii), aşezările umane au rolul de a stabili relaţii de atracţie sau
respingere.

În  momentul  actual,  în  România  sunt  320  de  localităţi  urbane-  103
municipii  şi  217  oraşe.  Acestea  sunt  repartizate  într-un  mod  echilibrat  în
teritoriu, inclusiv marile centre urbane, fiecare regiune de dezvoltare dispunând
de câte un oraş de aproximativ 250.000 locuitori, excepţie făcând regiunea de
dezvoltare Sud Est (oraşele Galaţi şi Constanţa au peste 250.000 locuitori) şi
regiunea  de  dezvoltare  Sud-  oraşul  Ploieşti  are  o  populaţie  de  doar  228.000
locuitori în anul 2010. Restul reţelei urbane din România este compusă din oraşe
mici şi mijlocii (aprox. 90% din totalul oraşelor).

La nivelul reţelei de localităţi urbane se distinge o mare diferenţă între
Bucureşti şi  celelalte oraşe, oraşele din regiunea Sud Muntenia fiind puternic
polarizate economic şi  social de către capitală. De altfel, România se află pe
locul  2  în  UE,  după Ungaria,  în  ceea  ce  priveşte  indicele  de hipertrofiere  a
Capitalei-  diferenţa  dintre  capitala  ţării  şi  oraşul  imediat  următor  în  ierarhia
urbană. Bucureştiul, care cuprinde aproape 10% din populaţia ţării, a atras mai
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mult  de  50% din investiţiile  străine  directe  din  România.  Această
polarizare  puternică  a  Bucureştiului  a  cauzat  o  slabă  dezvoltare  a  oraşelor
adiacente pe o rază de 100 de km ne-existând un oraş cu o populţie mai mare de
100.000 de locuitori (cu excepţia Ploieştiului), incapabile să contrabalanseze sau
să fructifice influenţa Capitalei.

Polii de creştere şi de dezvoltare din Regiunea Sud Muntenia

În scopul impulsionării dezvoltării economice şi urbane, s-au înfiinţat, în
România,  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 prin
Hotărârea de Guvern nr. 998/2008 şi municipiul Piteşti, identificat drept pol de
dezvoltare prin aceeaşi  Hotărâre de Guvern.  Fiecare dintre aceşti  poli  are un
potenţial semnificativ de influenţă nu doar regionala, ci şi extra- regională.

Infrastructură:

Calea ferată: 1,671 km (608 km electrificaţi).

Densitatea reţelei de cale ferată: 48.5 km-1000 km2.

Drumuri publice: 11,104 km (2,534 km de autostrăzi şi drumuri naţioanale).

Densitatea drumurilor publice: 32.2 km-1000 km2.

Fluviul Dunărea (11 porturi).

Acces la mare: Nu

Acces la aeroport: Henry Coandă (Otopeni)- Bucureşti

Populaţia şi forţa de muncă

3,258  milioane  de  persoane  sunt  locuitorii  ai  regiunii  Sud  Muntenia,
reprezentând 15,5% din populaţia ţării din care 41,6% trăieşte în mediul urban,
iar 58,4% în mediul rural. 

Suprafaţa Populaţia Populaţia Rata
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(km2)  (nr. pers.) ocupată (mii
pers.)

şomajului

Total 
Regiune

34453 3258775 1159,9 8,7

Argeş 6826 639200 241,6 7,4
Călăraşi 5088 311900 96,8 9,0
Dâmboviţa 4054 529800 193,1 8,5
Giurgiu 3526 280100 86,5 8,4
Ialomiţa 4453 287000 97,4 9,6
Prahova 4716 812800 291,4 8,4
Teleorman 5790 398000 153.1 10.8

Date statistice detaliate pe judeţe în anul 2010

Structura şi potenţial de dezvoltare:

În ultimii  ani,  ca  urmare a  procesului  de integrare a  României  în UE,
precum  şi  a  costurilor  scăzute  ale  forţei  de  muncă,  a  crescut  numărul
investitorilor străini de pe piaţa românească, una dintre cele mai mari pieţe din
Europa Centrală şi de Est. Regiunea Sud Muntenia oferă potenţialilor investitori
o multitudine de oportunităţi. Mai multe dintre companiile puternice, cum ar fi
Dacia- Renault (Piteşti- Argeş) şi Petrotel- Lukoil (Ploieşti- Prahova), se găsesc
în această regiune. Un avantaj major îl constituie reţeaua de transport. Situată în
jurul Bucureştiului, astfel încât nici unul dintre oraşele reşedinţă de judeţ nu se
află  la  mai  mult  de  120  de  kilometri  de  capitală,  regiunea  Sud  Muntenia
beneficiază de acces rapid la principalul aeroport al ţării, Otopeni.

Trei  dintre  cele  şapte  judeţe  au  graniţa  cu  Bulgaria,  ceea  ce  uşurează
schimburile cu Grecia şi Turcia, iar multe dintre rutele comerciale internaţionale
şi posibilităţile de transport sunt asigurate de Dunăre. Accesul se face foarte uşor
nu numai către Bulgaria şi Serbia, care se întind pe celălalt mal al fluviului, ci şi
către restul  ţărilor  cu ieşire la Dunăre,  cum ar fi  Germania sau Ungaria.  De
altfel, canalul Dunăre- Marea Neagră şi portul principal al Românei, Constanţa,
situează aproape de toate pieţele internaţionale. Regiunea este bogată în resurse,
industria cunoscând o mare dezvoltare în zonele unde se extrag şi se exploatează
petrol,  gaze  naturale,  sare,  ape  termale  sau  cărbuni.  Aproape  o  cincime din
întreaga regiune este împădurită, asigurând materie primă pentru diferite ramuri
ale  industriei,  cum  ar  fi  cea  energetică  sau  de  construcţii.  Dintre  oraşele
României, Ploieşti (judeţul Prahova) este cel mai mare producător de petrol, iar
industria  petrochimică  a  regiunii,  în  plin  proces  de  restructurare,  acoperă
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jumătate  din  cererea  totală  a  ţării.  În  ceea  ce  priveşte  producţia
industrială,  Muntenia  este  cea  mai  prolifică  dintre  toate  regiunile  României.
Surplusul  de  forţă  de  muncă  faţă  de  cererea  existentă  şi  imensele  terenuri
agricole  din  sudul  Munteniei  constituie  principalele  oportunităţi  pentru
investiţiile în agricultură.

Unul dintre principalele avantaje pe care regiunea le oferă investitorilor
constă  în  poziţia  sa  geografică:  situarea în  jurul  celei  mai mari  pieţe  a ţării,
Bucureşti,  înseamnă  ca  antreprenorii  locali  beneficiază  de  un  acces  rapid  la
capitală, evitând în acelaşi timp costurile şi celelalte dezavantaje pe care o zonă
puternic urbanizată şi foarte aglomerată le impune intreprinzătorilor bucureşteni.
Bazată în mare parte pe activităţi tradiţionale şi orientată spaţial în funcţie de
localizarea  resurselor  naturale,  industria  regiunii  acoperă  toate  domeniile
componente.

Comparativ cu anii anteriori, când în sectoare tradiţionale precum: chimie
şi  petrochimie,  siderurgie  şi  metalurgie  neferoasă,  energetică,  construcţii  de
maşini şi celuloză şi hârtie s-a înregistrat, pe fondul unui grad redus de folosire a
capacităţilor  de  producţie,  o  productivitate  redusă.  În  prezent  evoluţia  este
satisfăcoare  atât  in  sectoarele  menţionate  cât  şi  în  cele  noi  apărute  sau
dezvoltate.  Acestă  situaţie,  generată  de  dinamica  crescătoare  a  procesului  de
privatizare,  de  restructurarea  şi  orientarea  întreprinderilor  spre  cerinţele
economiei de piaţă, indică existenţa in cadrul regiunii a unui potenţial şi a unor
oportunităţi reale de dezvoltare.

Numărul  întreprinderilor,  pe  ramuri  de  activitate,  demonstrează
modificările de substanţă în dinamica diverselor sectoare. Principala creştere s-a
înregistrat în industrie (61,9% în  2002, faţă de 2000) şi construcţii (61,6%).
Creşterea cea mai mică s-a înregistrat în sectorul serviciilor, adică sub 10% faţă
de  2000.  Numărul  firmelor  cu  activitate  de  comerţ  a  scăzut,  indiferent  de
mărimea acestora, în timp ce în alte sectoare ale economiei, numărul firmlelor
mici  şi  mijlocii  active  înregistrate  a  crescut  mai  repede  decât  cel  al  mico-
întreprinderilor.

Se  apreciază  că  dinamica  sectorului  IMM,  sub  aspectul  numărului  de
firme, evoluează către o repartiţie mai echilibrată în teritoriu.

Agricultura
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Sector  important  al  economiei  regionale,  agricultura  este
prezentă în toate judeţele regiunii, ponderea cea mai mare fiind deţinută de cele
4 judeţe din sudul acesteia (Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman).

Suprafaţa  agricolă  de  2.449  mii  ha  reprezentând  71,1%  din  suprafaţa
totală a regiunii şi 16,5% din suprafaţa totală a ţării, determină pe de o parte
caracterul  agrar  şi  potenţialul  agricol  ridicat  al  acesteia,  iar  pe  de  altă  parte
poziţionarea pe primul loc în cadrul celor 8 regiuni de dezvoltare.

Utilizarea terenului: (Sursa INS, Statistica teritorială)

Sursa INS, Statistică
teritorială

80%

16%
4%

arabil

păsuni/fâneţe

vii/livezi

Sursa INS, Statistică teritorială

Producţia  vegetală  are  un  rol  important,  fiind  orientată  în  special  spre
cultura cerealelor pentru boabe, a plantelor uleioase, a plantelor de nutreţ şi a
legumelor.  În  prezent,  suprafaţa  agricolă  a  regiunii  aparţine  în  proporţie  de
96,1% sectorului privat, contribuţia acestuia la valoarea producţiei agricole fiind
de 17,76%. Condiţiile pedo- climatice, costurile necesare pregătirii şi întreţinerii
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culturilor  au  constituit  factorii  care  în  perioada  1995-  2001  au
influenţat  nivelul  şi  variaţia  productivităţii  la  majoritatea  culturilor  agricole
vegetale.

Turism

În prezent turismul tinde să devină unul dintre cele mai dinamice sectoare
economice cu potenţial de dezvoltare pe termen lung, acesta putând contribui
substanţial  la  revigorarea  soci-  economică  a  regiunii.  Acesta  dispune  de  un
potenţial  considerabil,  cu  precădere  în  partea  de  nord,  pentru  dezvoltarea
turismului şi a activităţilor de recreere datorită condiţiilor naturale favorabile şi a
tradiţiilor culturale si istorice existente.

Principalele puncte de atracţie turistică pentru practicarea sporturilor de
iarnă şi a turismului de week-end le constituie staţiunile montane de pe Valea
Prahovei- Masivul Bucegi, acestea dispunând de o reţea hotelieră care acoperă
în mare parte necesităţile de cazare şi de o infrastructură turistică adecvată.

Turismul balnear se poate practica în cadrul a 3 staţiuni balneoclimaterice,
spaţiile de cazare şi bazele de tratament existente cât şi calitatea serviciilor fiind
în mare parte necorespunzătoare.

Comparativ cu zona de nord, zona de sud a regiunii şi  în special zona
riverană fluviului Dunărea deţine un potenţial turistic neexploatat suficient până
în prezent, dar care în timp poate deveni prin investiţii susţinute o alternativă la
turismul clasic montan. Regiunea este atractivă din punct de vedere turistic şi
datorită existenţei în cadrul acesteia a unor valori culturale, a unor monumente
cultural- istorice şi a unor parcuri naturale situate în Munţii Bucegi şi Munţii
Piatra Craiului.

O problemă cheie pentru dezvoltarea potenţialului turistic al regiunii şi
pentru atragerea unui număr cât mai mare de turişti o constituie îmbunătăţirea
serviciilor turistice şi dezvoltarea centrelor de informare şi promovare turistică.
Existenţa în cadrul regiunii a unor valori şi monumente cultural- istorice şi a
parcurilor naturale din Munţii Bucegi şi Piatra Craiului determină gradul sporit
de atractivitate turistică a acesteia.

Judeţele  Prahova,  Argeş  şi  Dâmboviţa,  al  căror  grad  de  dezvoltare
turistică este mai ridicat comparativ cu judeţele din sudul regiunii, oferă o gama
variată de servicii turistice, asigurând totodată practicarea următoarelor forme de
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turism: sporturi de iarnă, cură şi tratament balnear, agroturism, etc.
Reţeaua de cazare turistică a regiunii cuprinde 336 unităţi, din care 101 hoteluri
şi  moteluri,  4  hanuri  turistice,  25  cabane  turistice,  5  campinguri,  89  vile  şi
bungalouri,  23  tabere  pentru  tineret,  56  pensiuni  turistice,  29  pensiuni
agroturistice şi 3 spaţii de cazare pe nave.

Capacitatea de cazare existentă în regiunea este de 344 unităţi de cazare la
nivelul  anului  2002,  din  care  180  unităţi  în  Prahova,  79  în  Argeş  şi  33  în
Dâmboviţa,  numărul  acestora  scăzând  foarte  mult  în  rândul  judeţelor  de  la
câmpie (15,2% împreună).

Concluziile relevante rezultate din analiza acestui domeniu sunt:

- Potenţial turistic ridicat;

- Grad redus de valorificare a potenţialului turistic;

- Grad redus de utilizare a capacităţilor de cazare;

- Infrastructura turistică bine dezvoltată în partea de nord a regiunii;

- Posibilitatea practicării majorităţii formelor de turismţ

- Condiţii neadecvate practicării turismului balnear.

Piaţa muncii

Transformarea socială,  economică şi  politică, componente caracteristice
perioadei  de  tranziţie  şi  trecerii  la  economia  de  piaţă,  au  produs  o  serie  de
schimbări  în  structura  pieţei  forţei  de  muncă,  cu  consecinţe  majore  atât  în
domeniul social cât şi în cel economic.

Faptul că piaţa forţei de muncă este o problemă controversată, imaginile şi
situaţia  de  suprafaţă  ascunzând  probleme  cărora  economia  şi  mediul  social
trebuie  să  le  facă  faţă  în  viitor,  impune  o  analiză  atentă  şi  identificarea
majorităţii problemelor din acest domeniu.
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ANALIZA SWOT- REGIUNEA SUD- MUNTENIA

CADRUL GENERAL
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Regiunea Sud- Muntenia este
a treia regiune ca mărime din
România (34.453 km2);

Structura  sistemului  de
aşezări este dezechilibrată;

Politici urbani şi instrumente
de planificare inovativă;

Criza economică;
Globalizarea;
Schimbările climatice;

Existenţa  a  doi  poli  de
dezvoltare bine reprezentanţi
(un pol de creştere- Ploieşti şi
un  pol  de  prezentare  –
Piteşti);

Pondere  mare  a  aşezărilor
rurale;

Întărirea cooperării, sinergiei
şi abordării integrate;

Presiunea asupra resurselor ;
Schimbarile demografice;
Îmbătrânirea populaţiei;
Riscurile tehnologice;

Iniţierea  proiectului  de
dezvoltare  a  zonei
metropolitane Piteşti
Înfiinţarea  zonei
metropolitane Ploieşti;

Grad  de  urbanizare  cu
distribuţie  neuniformă  între
nordul şi sudul regiunii;

Adaptarea  reglementărilor
urbanistice,  inclusiv  în  ceea
ce  priveşte  zonarea
funcţională,dezvoltarea
reţelei  de  transport  şi
organizarea circulaţiei;

Expansiunea  urbană
necontrolată;
Înfiinţarea  zonei
metropolitane Bucureşti;
Menţinerea  disparităţilor
economice  şi  sociale  între
zona de nord şi zona de sud a
regiunii;

Existenţa parteneriatelor între
localităţi,  inclusiv a  oraşelor
pereche  din  România  şi
Bulgaria;

Declararea  unor  zone
defavorizate  (4)  în  anul
1998 ;

Dezvoltarea  policentrică,
care are ca rezultat corelarea
nevoilor  de  dezvoltare  a
municipiilor  şi  oraşelor  cu
necesitatea  dezvoltării
localităţilor  din  imediata
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vecinătate a acestora;
Prezenţa unui număr mare de
localităţi  cu  importanţă
turistică, istorică si culturală;

Existenţa  unui  număr  mare
de localităţi  lipsite de dotări
tehnico- edilitare;

Reciclarea  terenurilor  în
vederea  combaterii
expansiunii urbane;

Creşterea  numărului  de
localităţi  cu statut  urban (de
la 43 în 1999 până la 48 în
prezent);

Prezenţa  în  regiune  a  unor
zone  cu  grad  accentuat  de
sărăcie,  în special  în mediul
rural;

Promovarea  energiilor
regenerabile  şi  stimularea
eficienţelor energetice ;

Manifestarea  procesului  de
suburbanizare  în  zona
periubană  a  principalelor
centre  urbane  din  partea  de
nord;

Înregistrarea unui proces lent
de dezurbanizare ca urmare a
scăderii populaţiei din mediul
urban;

Reconversia funcţională a sit-
urilor  industriale  şi
reintegrarea  acestora  în
sistemul urban;

Prezenţa  unor  zone  cu
specializare funcţională;

Spaţiul  public  urban  este
degradat  special  în  zonele
intra-rezidenţiale  (în  jurul
blocurilor de locuinţă);
Prezenţa  unor  zone
monoindustriale  şi  a  celor
afectate de restructurare;
Expansiune  urbană
necontrolată;
Existenţa  unor  zone
defavorizate  din  punct  de
vedere  al  caracteristicilor
geografice;
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POTENŢIALUL DEMOGRAFIC ŞI RESURSELE UMANE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Locul  2  la  nivel  naţional  în
ceea  ce  priveşte  numărul
populaţiei;

Pondere ridicată a populaţiei
în mediul rural;

Proximitatea  faţă  de
Bucureşti,  poate  determina
creşterea  mobilităţii
ocupaţionale;

Proximitatea  faţă  de
Bucureşti,  poate  determina
creşterea deficitului forţei de
muncă (navetism);

O  echilibrată  distribuţie  pe
sexe a populaţiei regiunii;

Îmbătrânirea  demografică  a
populaţiei;

Existenţa  de forţă de muncă
ieftină,  calificată  şi
disponibilă;

Accentuarea  gradului  de
dependenţă  socială,  cauzată
de  procesul  de  imbătrânire
demografică;

Omogenitate  relativă  a
populaţiei în ceea ce priveşte
componenţa etnică;

Reducerea  absolută  şi
relativă a populaţiei tinere;

Menţinerea  tendinţei  de
creştere  a  duratei  medie  a
vieţii;

Valorile negative ale sporului
natural  vor  determina
scăderea  accentuată  a
populaţiei  regiunii  Sud
Muntenia;

Număr  ridicat  al  născuţilor
vii (locul 2 la nvel naţional);

Număr ridicat al deceselor; Existenţa  programelor  de
dezvoltare  comunitare  şi
naţionale  de  asigurare  a
accesului  la  educaţie  pentru
populaţie;

Scăderea  numărului
populaţiei tinere, va genera în
timp, efecte negative pe piaţa
muncii,  determinând  astfel
reducerea  resurselor  de
muncă;

Rata  mortalităţii  infantile
scăzută în mediul urban;

Spor  natural  negativ  atât  în
mediul  urban,  cât  şi  în
mediul rural;

Migraţia populaţiei şi a forţei
de  muncă  în  afara  regiunii,
precum şi în afara ţării;
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Durata  medie  a  vieţii  mai
ridicată în judeţele din nordul
regiunii;

Rata mortalităţii infantile mai
crescută în mediul rural;

Migrarea forţei de muncă cu
inaltă calificare;

Densitatea  ridicată  a
populaţiei-  loc  3  la  nivel
naţional, în special în mediul
urban;

Ponderea  ridicată  a  tinerilor
cu vârsta sub 35 de ani care
părăsesc ţara;

Criza  economică  care
afectează  nivelul  de  trai,
veniturile  populaţiei,  rata
şomajului.

Rata  scăzută  a  abandonului
şcolar  în  anul  şcolar
2009/2010,  loc  2  la  nivel
naţional;

Rata  medie  de  creştere  a
populaţiei negativă, mai mare
decât  media  înregistrată  la
nevel naţional;

Volum  ridicat  al  resurselor
de  muncă  (loc  2  la  nivel
naţional)

Rata de activitate a populaţiei
în vârstă de muncă sub media
la nivel naţional;
Scăderea numărului mediu de
salariaţi  (locul  4  la  nivel
naţional în 2011);
Nivel  scăzut  al
oportunităţilor de angajare în
mediul rural;
Nivel  educaţional  scăzut  în
mediul rural;
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INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT, COMUNICAŢII, UTILITĂŢI PUBLICE, TELECOMUNICAŢII
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Densitate  bună  a  drumurilor
publice  (mai  ridicată  decât
valoarea înregistrată la nivel
naţional,  în  anul  2011,
respectiv  36,9  km/100  km2
faţă de 35,1 km/ 100 km2), în
special în judeţele din nordul
regiunii;

Densitate  scăzută  a
drumurilor  publice  în
judeţele  din  sudul  regiunii:
Teleorman, Giurgiu, Călăraşi
şi Ialomiţa;

Existenţa  surselor  de
finanţare europeană;

Criza economică;

Reţeaua de drumuri naţionale
modernizate  în  proporţie  de
96,06%;

Stare  tehnică  în  general
nesatisfăcătoare a drumurilor
publice;

Poziţia geografică; Fluctuaţia cursului de schimb
valutar;

Reţeaua de drumuri existentă
şi  poziţia  geografică  asigură
o bună deschidere internă şi
internaţională;

Reţeaua  drumurilor  judeţene
şi  comunale  modernizată
doar în proporţie de 15,5%;

Accentul  pe  transportul
feroviar  în  următoarea
perioadă de prgramare 2014-
2020 la nivel european;

Declinul  transportului
feroviar la nivel naţional;

Existenţa  autostrăzilor  A1,
A2 si A3;

În  raport  cu  suprafaţa
regiunii,  densitatea  căilor
ferate  este  inferioară  mediei
naţionale  (36,3  km/  1000
km2 faţă  de  45,2  km/  1000
km2)

Existenţa  strategiilor
sectoriale.

Suspendarea  programelor
europene;

Regiunea  este  străbătută  de Stare precară a unor sectoare Legislaţie  incoerentă  cu

Page 52 of 148



“PROGRESUL ESTE PROIECTIA GANDIRII NOASTRE”

secţiuni ale coridoarelor pan-
europene de transport IV,VII
şi IX.

de cale ferată; repercusiuni  asupra
finalizării investiţiilor.

Existenţa  podului  Prieteniei
Giurgiu-  Ruse  dintre
România şi Bulgaria);

Infrastructura
nesatisfăcătoare  a  porturilor
fluviale şi  reducerea treptată
a activităţii acestora;

Regiunea este traversată şi de
principalele  magistrale
feroviare ale ţării;

Reţeaua  străzilor  orăşeneşti
modernizată doar în proporţie
de  64,84% la  nivelul  anului
2010.

Ponderea  căilor  ferate
electrificate  mai  mare  decât
ponderea de la nivel naţional;

Ponderea  scăzută  a
localităţilor  din  mediul  rural
cu instalaţii de alimentare cu
apă  potabilă  şi  canalizare
publică, indeosebi în judeţele
mai  puţin  dezvoltate  din
sudul regiunii;

Regiunea  beneficiază  de
serviciile  celui  mai  mare
aeroport  din  România
(aeroportul  Otopeni),
amplasat la minimum 60 km
şi  maximum  120  km  de
capitalele judeţelor regiunii.

Procent  foarte  scăzut  al
locuinţelor  conectate  la
sistemele  de  canalizare  şi
epurare a apelor uzate;

Existenţa  fluviului  Dunărea, Ponderea  scăzută  a
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principala arteră de navigaţie
europeană;

localităţilor  din  mediul  rural
în  care  se  distribuie  gaze
naturale- doar 21,19%;

Existenţa a 5 porturi fluviale,
care  asigură  şi  facilitează
schimburile  comerciale  cu
ţările riverane;

Pondere  scăzută  a
conexiunilor  de  telefonie,
doar  10,6%  din  cele
înregistrate  la  nivel  naţional
în 2010;

Creştere,  cu  puţin  peste
media  naţională  a  lungimii
străzilor  orăşeneşti,  în
perioada  analizată  2004-
2010;

Pondere sub media naţională
a  gospodăriilor  cu  acces  la
reţeaua  de  internet  (32,9%
faţă de 38,9% în 2010).

Existenţa  reţelei  de
distribuţie a gazelor naturale
din  mediul  urban  în  44  de
localităţi  (ponderea
localităţilor din mediul urban
în  care  se  distribuie  gaze
naturale este de 91,67%).

MEDIU
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Efectuarea  unor  importante
lucrări  hidrotehnice  în
regiune  (îndiguiri,
regularizări  cursuri  de  apă

Poluarea principalelor cursuri
de  apă  de  suprafaţă  datorită
activităţii industriale;

Fondurile europene; Schimbările climatice;
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ş.a.)
Starea  chimică  a  apelor
subterane,  solului  şi  aerului
se înscrie în limitele maxime
admise;

Sistem încă slab dezvoltat de
epurare  al  apelor  uzate  la
nivelul regiunii, îndeosebi în
mediul rural;

Strategiile  naţionale  şi
europene  în  problemele  de
mediu;

Riscurile de mediu: inundaţii,
alunecări de teren, eroziunea
solului,  secetă,  cutremure,
ş.a.

Existenţa  ariilor  naturale
protejate;

Existenţa  siturilor
contaminate;

Importanţă  tot  mai  mare
acordată  protecţiei  mediului
şi reducerii poluării;

Riscurile tehnologice:  avarii,
accidente,  explozii,  incendii,
riscul  tehnologic  de  tranport
si  depozitare  produse
periculoase, ş.a.

Supraexploatarea  resurselor
naturale;

Instabilitatea  legislaţiei  în
domeniu.

Inexistenţa  sistemului  de
alimentare cu apă potabilă în
toate localităţile de la nivelul
regiunii;
Creşterea  constantă  a
cantităţii  de  deşeuri
municipale  generate  şi
colectate;
Grad încă scăzut de acoperire
cu  servicii  de  salubrizare  la
nivelul regiunii;
Operaţiunea  de  colectare
selectivă  şi  reciclare  a
deşeurilor  este  un  procedeu
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aplicat insuficient şi deficitar
în regiunea Sud Muntenia;
Nivelul scăzut al investiţiilor
pentru protecţia mediului;

ECONOMIA REGIUNII
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Nivel ridicat al PIB regional:
loc  2  la  nivel  naţional
(aproximativ  13%  din  PIB
României).

PIB/ locuitor scăzut- loc 5 la
nivel naţional.

Accesarea  de  fonduri
europene.

Politici  fiscale  descurajante
pentru mediul de afaceri.

Pondere  foarte  mare  a
sectorului  Industrie  în
formarea  PIB  regional,
apropiat de media naţională.

Loc  5  în  ceea  ce  priveşte
productivitatea  muncii  la
nivel regional.

Parteneriate  naţionale  şi
transnaţionale.

Prelungirea crizei economice.

Profil  diversificat  al
industriei;

Economie  slab  dezvoltată  în
zonele  rurale  şi  în  unele
oraşe, îndeosebi cele afectate
de  declinul  unor  sectoare
industriale tradiţionale.

Accentul pus pe CDI la nivel
naţional şi european.

Suspendarea  acordării
fondurilor europeni.

Trend  creşcător  al
productivităţii  muncii  în
perioada 2004- 2010;

Loc  6  în  ceea  ce  priveşte
ponderea IMM- urilor în total
întreprinderi active.

Instabilitatea  politică  şi
legislativă.

Specializarea  judeţelor  din
nordul  regiunii  în  industrie,

Creştere mică a numărului de
înmatriculări  de  noi

Migraţia investitorilor.
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în  special  industria  auto,
chimică  şi  petrochimică,
sector  care  concentrează  şi
cea  mai  mare  pondere  a
efectivului de personal;

întreprinderi.

Tradiţie în producţia agricolă
şi agroalimentară a judeţelor
din sudul regiunii.

Evoluţie  oscilantă  a
efectivului  de  personal  din
regiune în perioada analizată.

Sectorul  terţiar  bine
reprezentat,  având  cea  mai
mare contribuţie la formarea
PIBR.

Slaba  dezvoltare  şi  nivelul
scăzut  al  functionalităţii
structurilor  de  sprijinire  a
afacerilor.

Ponderea  foarte  mare  a
IMM- urilor- peste 99% .

Numărul  redus  al  IMM-
urilor  localizate  în  cadrul
structurilor  de  sprijinire  a
afacerilor.

Densitate  relativ  ridicată  a
întreprinderilor  active  la
nivelul regiunii- aprox. 15% .

Existenţa  a  doar  2
incubatoarea  de  afaceri  la
nivel regional.

Loc  2  la  nivel  naţional  în
ceea  ce  priveşte  cifra  de
afaceri  realizată  de  unităţile
locale  active  în  industrie,
construcţii,  comerţ  şi  alte
servicii.

Existenţa  a  doar  un  cluster
inovativ  functional  în
regiune,  care  activează  în
industria de automobile.

Existenţa  Zonei  Libere Domeniul  cercetare-
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Giurgiu. dezvoltare slab dezvoltat.
Prezenţa unora dintre cei mai
importanţi  jucători  din
economia  României:
Automobile  Dacia  SA,  Blue
Air  Transport  Aerian  SA,
InterAgro  SRL,
Electrocasnice  Arctic  SA,
Otelinox Târgovişte.

Loc 7 din punct de vedere al
numărului  de  salariaţi  din
C&D la 10.000 de persoane
ocupate civile, cu tendinţă de
scădere.

Număr  relativ  ridicat  a
parcurilor  industriale,
reprezentând  36%  din
numărul  total  de  la  nivel
naţional.

Nivel scăzut al numărului de
cereri de brevete de invenţie
(ultimul  loc  la  nivel
naţional),  de  cereri  de
înregistrare  a  desenelor/
modelelor  (loc  6)  şi  al
mărcilor (loc.5).

Existenţa şi  a  altor  tipuri  de
structuri  de  spijinire  a
afacerilor,  respectiv  un
cluster  şi  incubatoare  de
afaceri.

Loc  5  la  nivel  naţional  în
ceea ce priveşte  numărul  de
întreprinderi  inovative,  în
2010.

Loc  3  în  ceea  ce  priveşte
cheltuielile  totale  din
cercetare- dezvoltare.

Loc 6 privitor la capacitatea
de valorificare a inovării. 

Loc 2 din punct de vedere al
ponderii  personalului  care  a

Ponderea  foarte  scăzută  a
cheltuielilor  de  capital  în
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utilizat PC, în 2010. structura  cheltuielilor  de
cercetare la nivel de regiune
(4% în 2010).

Loc 2 din punct de vedere al
potenţialului  de  creare  a
cunoştinţelor  în  domeniul
inovării.

Slaba dezvoltare a sectorului
TIC la nivelul regiunii, loc 4
în ceea ce priveşte ponderea
personalului  care  a  utilizat
PC conectat la internet.

Loc  3  la  nivel  naţional  în
ceea ce priveşte  proprietatea
intelectuală  în  domeniul
inovării.

Loc 7 din punct de vedere al
ponderii întreprinderilor care
deţineau  website  propriu  în
total  întreprinderi  active
(22,4%), în 2010.

Existenţa  unor  entităţi  de
inovare  şi  transfer
tehnologic.

Disparităţi  regionale
existente între nordul şi sudul
regiunii  în  funcţie  de
distribuţia  geografică  a
universităţilor şi a institutelor
de  cercetare.  Majoritatea
instituţiilor de cercetare sunt
localizate în partea de nord şi
sunt prin domeniile de studii
acreditate  în  conexiune  cu
industriile dezvoltate în zonă
(cea  petrochimică  în  judeţul
Prahova,  constructoare  de
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maşini  în  judeţul  Argeş  şi
metalurgică  în  judeţul
Dâmboviţa).

Evoluţie  pozitivă  a
comerţului exterior, regiunea
înregistrând  o  creştere  de
aprox  150%  a  soldului
operaţiunilor, în 2010 faţă de
2009.

Loc 7 din punct de vedere al
numărului de înmatriculări de
societăţi  comerciale  cu
participare străină la capitalul
social.

Loc  3  la  nivel  naţional  la
volumul  investiţiilor  străine
directe, acestea înregistrând o
evoluţie pozitivă în perioada
2004- 2010. 

Slaba  conştientizare  a
conceptului  de  cooperare  şi
asociere în afaceri.

Loc  5  privitor  la  numărul
radierilor  de  societăţi
comerciale  cu  participare
străină la capitalul social.

Slaba  conştientizare  a
conceptului  şi  importanţei
inovării  de  către  mediul  de
afaceri.

Apropierea  de  regiunea
Bucureşti- Ilfov.

Nivel  scăzut  de  cooperare
mediu  privat-  mediu
academic.

Prezenţa, în sudul regiunii, a
Fluviului  Dunărea,  ce  oferă
posibilitatea  de  a  avea
conexiuni  cu  cele  opt  ţări
riverane, iar prin intermediul

Nivel  scăzut  de  educaţie
antreprenorială.
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canalului  Dunăre-  Marea
Neagră  de  a  avea  ieşire  la
Marea  Neagră  şi  acces  la
portul Constanţa.
Amplasarea  pe  traseul  unor
importante  coridoare  de
transport paneuropene.

Migraţia specialiştilor.

Forţă  de  muncă  calificată  şi
relativ  bine  pregătită,  în
special  in  industrie  şi
agricultură.

TURISM
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Potenţialul  natural-
deversitatea  cadrului  natural
datorită varietăţii formelor de
relief  şi  anume:  munţi,
podişuri,  câmpii  sau  Lunca
Dunării.

Insuficienţa  punctelor  de
informare  turistică  în
comparaţie  cu  numărul
obiectivelor turistice;

Includerea turismului ca una
din  priorităţile  regionale,
inclusiv  turismului  pe
Dunăre;

Nerealizarea unor proiecte de
turism din cauza dificultăţilor
legate  de  proprietatea
terenurilor din zonele care au
potenţial turistic;

Resurse  balneare:  lacuri
sărate,  ape  minerale  sau
nămoluri;

Capacitate mică de cazare în
diverse structuri de primire a
turiştilor;

Existenţa  fondurilor
europene  pentru  dezvoltarea
infrastructurii  de  spijinire  a
turismului;

Excluderea  turismului  din
rândul priorităţilor regionale;

Existenţa  domeniilor
schiabile.

Promovarea  turistică
insuficientă;

Stabilirea  de  parteneriate  cu
localităţile din Bulgaria;

Exodul  forţei  de  muncă  şi
fluctuaţia  personalului  din
sectorul turistic;
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Existenţa  unui  patrimoniu
cultural-  istoric  bogat  în
tradiţii  şi  obiceiuri  ale
diferitelor  naţionalităţi,
structuri  săteşti  istorice  bine
păstrate, 4768 de monumente
istorice,  de  artă  şi  urme
vestigii:  aşezări,  biserici,
conace, muzee;

Lipsa  organizaţiilor  non-
guvernamentale  având  ca
obiect de activitate turismul;

Criza  economică  la  nivel
naţional şi mondial;

Potenţialul  turistic  şi  de
dezvoltare  ridicat  în  special
în  judeţele  din  nordul
regiunii;

Lipsa  unei  tradiţii  în
domeniul turismului;

Tabere  şcolare  în  zone
atractive;

Infrastructura  de  primire
turistică slab dezvoltată;

A  3-a  regiune  cu  cel  mai
mare  număr  de  înnoptări  a
turiştilor  străini  la  nivel
naţional;

Activitate  culturală  modestă
şi  puternică  sezonalitate
estivală;

Existenţa  unui  număr
important de arii protejate (3
parcuri naturale naţionale, 67
rezervaţii  naturale,  18
monumente  ale  naturii,  23
arii protejate avifaunistice). 
Diverse tipuri de structuri de

Infrastructură  turistică
învechită  şi  calitate  slabă  a
serviciilor din acest sector în
anumite zone ale regiunii;
Lipsa unor indicatoare rutiere
şi  a  unor  semne  de
direcţionare  către  anumite
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cazare: hoteluri de 2-4 stele,
pensiuni  de  2-4  margarete,
cabane, campinguri.

obiective turistice;

Scăderea numărului de turişti
care vizitează regiunea;
Absenţa unui târg regional de
turism;
Transportul  public  către
obiectivele turistice este slab
organizat şi promovat;
Lipsa  unor  programe  de
calificare  a  forţei  de  muncă
în  domeniul  turismului  la
standarde înalte;
Slaba  dezvoltare  a
infrastructurii  de petrecere  a
timpului  liber  şi  a
infrastructurii de sport;
Starea  avansată  de
deteriorare  a  anumitor
obiective turistice;
Nivel  scăzut  al  investiţiilor
străine în acest domeniu.

AGRICULTURA ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Fertilitatea ridicată a solului,
condiţii  naturale  propice
dezvoltării  agriculturii
capabile  să  obţină  produse
ecologice;

Slaba  mecanizare,  ponderea
mică a tehnologiilor moderne
în  agricultură,  gradul  ridicat
de uzură a parcului de maşini
agricole;

Accesarea  fondurilor
europeni;

Barierele de la nivel naţional
în  stabilirea  unui  preţ  de
referinţă la cereale;

Potenţial  agricol  vegetal  şi
zootehnic ridicat ;

Fărămiţarea  excesivă  a
terenului  determină
practicarea  unei  agriculturi
neperformante;

Asocierea  fermierilor,
facilităţi acordate asociaţiilor
agricole;

Schimbările climatice;

Specilizare  puternică  şi
productivitate  bună  pentru
categoriile agricole de fructe
(în anul 2010, o producţie de
398.864 tone fructe, respectiv
28,10%  din  producţia  de
fructe  de  la  nivel  naţional,
situându-se astfel pe locul 1)
asemănătoe  la  legume  şi
cartofi;

Exploatarea
necorespunzătoare  a
terenurilor agricole;

Formarea  profesională  a
populaţiei din mediul rural;

Scăderea forţei de muncă din
agricultură,  prognozele  de
regres  ale  ocupării  din
agricultură, trend demografic
negativ,  migraţia  populaţiei
şi  a  forţei  de  muncă  către
mediul  urban,  depopularea
comunităţilor locale;

Existenţa  fermelor
zootehnice  care  gestionează
deşeurile  animaliere  şi  le
valorifică  ca  îngrăşământ
organic;

Gradul  redus  de  asociere  în
agricultură  determină
eficienţă  scăzută  şi  lipsa  de
competivitate;

Creşterea  grupurilor  de
producători;

Slaba  informare  a
agricultorilor  cu  privire  la
normele europene, cunostinţe
insuficiente  legate  de
elaborare  şi  administrarea
proiectelor  finanţate  din
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FEADR;
Soluri  fertile  ce  au
determinat  creşterea
producţiei  agricole  (16,7%
din suprafaţa ţării);

Capital investiţional redus în
agricultură;

Existenţa  cadrului  legislativ
pentru  înfiinţarea  şi
dezvoltarea  exploataţiilor
agricole  şi  a  punctelor  de
colectare cereale;

Cadrul legislativ instabil;

Proximitatea  faţă  de
Bucureşti  în  vederea
desfacerii  produselor
agricole;

Populaţia  din  mediul  rural
îmbătrânită  si  accentuarea
acestei situaţii (regiunea Sud
Muntenia a ocupat primul loc
în ceea ce priveşte ponderea
populaţiei  vârstnice-  65  de
ani  şi  peste,  în  totalul
populţiei);

Existenţa  planului  naţional
strategic  pentru  dezvoltare
rurală  şi  a  programului
FEADR;

Lipsa unui cadru legal pentru
protejarea producţiei agricole
interne;

Accesul la porturile dunarene
şi frontiera cu Bulgaria;

Sistemul de irigaţii precar; Sprijinul  oferit  de  oficiile
judeţene  pentru  consultanţă
agricolă  în vederea accesării
fondurilor europene;

Concurenţa  importului  de
produse agroalimentare de pe
piaţa UE;

Potenţial  piscicol,  condiţii
favorabile  pentru  practicarea
pisciculturii;

Lipsa unităţilor de procesare
a  produselor  agricole
obţinute în regiune;

Iniţierea  şi  dezvoltarea  unor
activităţi de punere în valoare
şi  dezvoltare  a
meşteşugurilor  mai  ales  în
zonele  cu  potenţial  turistic
dezvoltat;

Declinul  cercetării-
dezvoltării  în  pomicultură
(staţiunea Voineşti);

Proprietatea sectorului privat
asupra  majorităţii  terenurilor

Capacitatea  de  procesare  şi
depozitare  limitată  pentru

Implementarea  de  proiecte
pentru  modernizarea

Puterea  financiară  redusă  a
proprietarilor  de  terenuri
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agricole; categoriile de produse la care
excelează  regiunea,
maeketingul  produselor
agricole;

infrastructurii  din  mediul
rural;

agricole  conduce  la
imposibilitatea  cultivării
suprafeţelor, lipsa capitalului
pentru  susţinerea
investiţiilor;

Existenţa  bazei  de  cercetare
în  domeniul  agriculturii  şi
pomiculturii;

Scăderea  producţiilor,  pe
tipuri de producţii;

Dezvoltarea  agriculturii
ecologice,  creşterea
volumului  de  produse
ecologice;

Lipsa  valorificării  şi
promovării  produselor
agricole tradiţionale;

Sisteme antigridină; Diminuarea  efectivului  de
animale;

Diversificarea  producţiei
agricole;

Subestimarea  importanţei
mediului rural în dezvoltarea
generală a regiunii.

Potenţial  forestier  ridicat  în
partea  de  nord  a  regiunii
(judeţele  cu  cele  mai  mari
suprafeţe  ale  fondului
forestier  sunt  Argeş  şi
Prahova, cu 277 mii ha şi 147
mii ha);

Agricultura  practicantă  este
în  general  agricultură  de
subzistenţă;

Creşterea  volumului
activităţilor  neagricole,
dezvoltarea  sectorului  IMM
în  domenii  productive  şi  de
servicii;

Dezvoltarea  culturilor
leguminoase  în  solarii  (cea
mai  importantă  creştere  au
avut-o culturile de legume în
solarii + 97,86% ).

Câstigurile  din  activităţile
agricole nu sunt atractive;

Colaborarea  transfrontalieră
pentru atragerea de investiţi.

Produsele  agro-  alimentare
din  import,  cu  preţuri
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scăzute,  fac  concurenţă
produselor autohtone;
Slaba calificare şi pregătire a
populaţiei  din  mediul  rural,
cu  precădere  în  domeniul
agricol;
Managementul  agricol  de
calitate scăzută;
Poluarea  solului  datorită
utilizării  irţionale  a
îngrăşămintelor.
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CAPITOLUL II

SITUAŢIA EXISTENTĂ LA NIVEL LOCAL

2.1. Istoricul localităţii

Cele mai vechi sate din comună, atestate documentar, sunt Vultureşti şi
Bârzeşti, a căror vechime se apropie de cinci veacuri.

Prima atestare documentară datează din 23 iulie 1512, hrisovul semnat de
domnitorul Neagoe Basarab prin care întăreşte Mănăstirii Cotlomuz satele sale
hotărnicite  de  boieri.  Printre  martori  apar  menţionaţi  Repede  şi  Razor  din
Vîltureşti, iar în delimitarea satului Hârtieşti se arată: ... la frasinul cel mare se
desparte hotarul cu Bătieştii. În hrisovul din 1531, al lui Vlad Întunecatul, prin
care acesta întăreşte Mătăstirii Cotlomuz mai multe sate, apare, de asemenea,
menţionat satul Vultureşti „ ... şi la Hârtieşti, hotarnic Ştefan. Martori ... Răpede,
Razo şi  Mihail  din Vîltureşti,  Serb  din Voroveni  ...”.  Înteresantă  este  grafia
denumirii satului „Vîltureşti”, ceea ce ne poate face să credem că aceasta derivă
de la „vâltoare” cu metamorfoza „Vîltureşti, Vultureşti”.

În privinţa întemeierii şi denumirii comunei Vultureşti există mai multe
legende,  majoritatea transmise oral.  Una dintre  acestea  explică că denumirea
provine  de  la  „vulturi”,  păsări  care  intr-o  iarnă  geroasă  s-ar  fi  adăpostit  în
pădurile seculare de fag şi stejar de pe dealurile Mâzgănii.

Fiind sat de moşneni (oameni liberi), satul Vultureşti nu a aparţinut nici
boierilor, nici vreunei mănăstiri,  motiv pentru care nu este menţionat în prea
multe documente.

Satul  Bârzeşti  apare documentar,  prima dată,  într-un hrisov din 7 iulie
1536, prin care Radu Paisie Voievod, domn  al Ţării Româneşti, întăreşte lui
Radomir Vornicul şi fiului său Drăghici Ocine în Bârzeşti şi altele, iar într-un
document  din  anul  1542  se  regăsesc  menţionate  şi  primele  informaţii
demografice. Prima menţiune documentară în care apare numele de Huluba, se
pare  că  datează  din  jurul  anului  1709,  într-un  act  de  hotărnicie  a  moşiei
Davideşti, când se aminteşte de apa Hulubei.

În  legătură cu  organizarea administrativ-  teritorială,  trebuie  amintit  că,
documente  cum  ar  fi  Catagrafiile  din  anii  1810,  1814  şi  1838  evidenţiază
existenţa  unui  număr  de  trei  sate:  Vultureştii  de  Sus,  Vultureştii  de  Jos  şi
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Bătieştii, organizare care s-a menţinut până la anul 1860, când prin
reforma  domnitorului  Al.  I.  Cuza  s-a  format  comuna  Vultureşti,  având  în
componenţă  cele  trei  sate  mai  sus  menţionate.  Ulterior,  prin  reforma
administrativă din 1950, comuna Vultureşti a primit satele Bârzeşti şi Huluba.
Ultima reformă administrativ- teritorială din anul 1968 a însemnat desfiinţarea
comunei Vultureşti şi alipirea acesteia de comuna Hârtieşti, deoarece aceasta era
colectivizată. Comuna Vultureşti a fost reînfiinţată la data de 1 noiembrie 2003
ca urmare a unui referendum.

Renumele  localităţii  este  legat  de  existenţa  Centrului  Experimental  de
Pictură Vultureşti. Începând cu anul 1965 şi până în anul 1990, la Vultureşti şi-a
desfăşurat activitatea, pe lângă Şcoala Nr. 1 Vultureşti, Centrului Experimental
de  Pictură  Vultureşti.  Iniţial,  au  funcţionat  cinci  cercuri:  pictură,  franceză,
engleză,  instructor-  animator şi  laborant  pictură.  Prin remarcabila activitate a
învăţătorului Ion N. Mărgescu s-a depus mult suflet în descoperirea şi cultivarea
talentului artistic în rândul copiilor. Expoziţiile de pictură naivă ale copiilor de
la  Vultureşti  s-au  bucurat  de  recunoaştere  pe  plan  naţioanal  şi  internaţional.
Actualmente se desfăşoară un proiect de reînfiinţare a Centrului Experimental de
Pictură Vultureşti.

Numele comunei se leagă şi de exploataţiile aurifere din Poiana Târgului.
În nisipurile aluvionare ale pârâului Mâzgana s-a găsit aur. Astfel, în 1980, în
Poiana Târgului s-a înfiinţat o unitate de cercetare şi producţie,  cunoscută ca
„Mina Mâzgană”, condusă de inginerul- chimist Gheorghe I. Ştefan. Deoarece,
conţinutul  în  aur  al  acestor  sedimente  era  relativ  mic,  experimentul  nu  s-a
dovedit a fi rentabil din punct de vedere economic, motiv pentru care, în anul
1989, unitatea a fost desfiinţată.

Viaţa  locuitorilor  comunei  Vultureşti  se  desfăşoară  în  strânsă
interdependenţă cu mediul natural existent în acest areal geografic. Ocupaţiile de
bază ale locuitorilor sunt creşterea animalelor (în special cornute mari), cultura
plantelor  de  câmp  şi  nu  în  ultimul  rând  pomicultura.  Se  practică  totdată
meşteşugăritul-  există  câteva  mici  ateliere  de  tâmplărie  şi  de  asemenea,
apicultura.

2.2. Aşezare geografică

Comuna Vultureşti  are o suprafaţă de 4808 hectare, dintre care 900 ha
sunt intravilan, iar 3908 ha sunt extravilan şi o populaţie de 2887 de persoane.
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Este una  dintre  cele  93  de  comune ale  judetului  Argeş.  Comuna
Vultureşti este situată în partea de est a judeţului Argeş, la 34 km depărtare de
oraşul Câmpulung Muscel şi la 31 km depărtare de municipiul Piteşti. Faţă de
capitala ţării Bucureşti, comuna se află la o distanţă de 141 km.

Remarcabil pentru teritoriul comunei Vultureşti este faptul că el este situat
în  apropierea  întretăierii  a  două  coordonate  geografice  principale,  care  să  ii
confere o poziţie precisă pe glob. Este vorba de paralela 450 latitudine nordică,
ce  marchează  jumătatea  distanţei  dintre  Ecuator  şi  Polul  Nord  şi  respectiv
meridianul  250 longitudine estică,  aflat  la  distanţă  egală  faţă  de extremităţile
vestică şi estică ale continentului Europa.

Teritoriul comunei Vultureşti este situat între 45002’ şi 45006’ latitudine
nordică şi 25003’ şi 25010’ longitudine estică.

În cadrul ţării, comuna Vultureşti este situată la jumătatea central- nordică
a  României,  în  Piemontul  Getic,  la  limita  dintre  subdiviziunile  acestuia-
Piemontul  Cândeşti  la  est  şi  Piemontul  (Gruiurile)  Argeşului  la  vest-  limită
marcată  de  Culoarul  Văii  Argeşelului.  Din  punct  de  vedere  administrative,
comuna Vultureşti este poziţionată, asa cum am menţionat, în partea de est a
judeţului Argeş, la hotarul cu judeţul Dâmboviţa şi este traversată longitudinal
de  drumul  naţioanal  DN  73  D,  fiind  astfel  bine  legată,  pe  cale  rutieră,  cu
celelalte comune şi oraşe din judeţ. 

Legăturile cu comunele învecinate şi cu oraşele Câmpulung şi Piteşti se
asigură prin DN 73 D: Colibaşi- Racoviţa- Hârtieşti- Boteni- Suslăneşti.

Comuna  Vultureşti  este  alcătuită  din  localităţile:  Vultureşti-  centru  de
comună, Bârzeşti şi Huluba.

Satul Vultureşti  este aşezat în culoarul văii  Argeşelului,  atât în dreapta
(cătunele Bătieşti şi Vultureştii de Jos), cât şi în stânga acestuia (cătunele Valea
Caselor, Mâzgana, Vultureştii de Sus, respective cătunele Toboşari şi Mărgeşti).
Satul Vultureşti se află poziţionat pe terasele joase şi medii ale Argeşelului, pe
conturile de dejecţie ale afluenţilor, pe glacisurile proluviale şi, în mică parte, în
cadrul luncii.

Satul  Bârzeşti  este  situat,  în  cea  mai  mare  parte  a  lui,  în  stânga
Argeşelului, înaintând uşor pe afluenţi (Valea Bârzeştilor şi Valea Muierii) şi în
mai mică măsură pe dreapta râului (cătunul Albuleşti).
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Satul  Huluba  se  află  poziţionat  pe  valea  pârâului  omonim,  fiind
situate  pe  fragmente  de  terasă  şi  în  lunca  acestuia,  înaintând  uşor  pe  văile
torenţiale afluente.

Comuna Vultureşti are în componenţă următoarele sate:

 Satul Vultureşti- centru de comună, localitate de rangul IV- (zona A şi B),
unde se află sediul primăriei şi a altor instituţii: poliţie, farmacie, postă,
scoală, dispensar uman;

 Satul Bârzeşti, localitate de rangul V- (zona B), care se află la 3 km de
centrul comunei;

 Satul Huluba, localitate de rangul V- (zona D), care se află la 15 km de
centrul comunei.

Satele comunei Vultureşti sunt aşezate pe direcţie meridională, de o parte şi de
alta a văii  râului Argeşel  (ce izvorăşte din muntele Păpuşa, masivul Făgăraş,
precum şi pe terasele acestuia. Distanţa în lungime, pe care se întinde comuna
este de aproximativ 6,5- 7 km, iar suprafaţa acesteia este de 48 km2.

Comuna Vultureşti se învecinează :

 În partea de Nord cu localitatea Hârtieşti- Argeş;

 La est cu judeţul Dâmboviţa, respectiv localitatea Boţeşti;

 La Sud cu localitatea Davideşti- Argeş;

 La vest cu localităţile Stâlpeni, respectiv Mihăieşti, judeţul Argeş.

2.3. Relief

Din punct de vedere geografic, comuna este aşezată în Podişul Getic, la
nord de falia pericarpatică, linie ce delimitează din punct de vedere geologic
Depresiunea Getică de Platfoma Valahă (zona Muscelelor) şi se înfăţişează ca
un ansamblu armonios de dealuri şi văi, având ca ax principal râul Argeşel care
drenează comuna de la nord la sud.

Podişul  Getic  este  alcătuit  din gresii,  marne,  argile,  pietrişuri,  nisipuri,
specifice  sunt  Pietrişurile  de  Cândeşti.  Pietrişurile  de  Cândeşti  reprezintă
depuneri  încrucişate,  provenite  din  cuarţite,  şisturi  sericitice,  cloritoşisturi,
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micaşisturi,  gnaise,  etc.  Grosimea  straturilor  de  Cândeşti  atinge
maxim 180 de m.

Din punct de vedere geologic teritoriul comunei aparține părții vestice a
Depresiunii Pericarpatice, cunoscută în literatura de specialitate ca Depresiunea
Getică.

Acest teritoriu s-a format prin depunerea materialelor grosiere la marginea
zonei  montane  la  sfârșitul  neozoicului.  Pe  măsura  formării  și  înălțării  ei,
suprafața inițială de acumulare a început să fie supusă factorilor modificatori
externi, în primul rând fiind vorba de apele curgătoare. Acestea au format două
forme principale de relief: văile și interfluviile. Pe teritoriul comunei Vulturești
(cca. 7 km), sectorul piemontan al Văii Argeșelului are o orientare puțin piezișă
(nord- nord- est  spre sud- sud- vest),  față de formațiunile piemontane (nord-
sud), de unde caracterul  de subsecvență,  caracter ce devine mai pronunțat în
aval, pe măsură ce se arcuiește spre sud- vest. Ca urmare, versantul stâng al văii
Argeșelului capătă treptat aspect cuestiform, ca de altfel și versanții din stânga
văilor Mâzgana și Ileana, care spre confluență devin subsecvente.  În sectorul
analizat, Valea Argeșelului are o lățime medie de peste 1 km, lățime ce devine
maximă la confluența cu văile Mâzgana și Ilalea. Versanții văii sunt abrupți, iar
elementele morfologice, ca lunca și terasele, sunt bine individualizate, pe alocuri
fiind bine parazitate de conurile de dejecție ale afluenților.

Lunca ajunge până la 500 m înălțime și se dezvoltă în general bilateral. În
cadrul  luncii,  albia  minoră  este  bine  individualizată  și  pe  alocuri  prezintă
meandrare tipică. Albia minoră are o mare mobilitate, așa încât, după inundații,
iși modifică radical configurația. Terasele nu au o dezvoltare deosebită, fiind în
bună  parte  parazitate  de  conuri  de  dejecție.  Interfluviile  au  apărut  în  urma
decupării suprafeței piemontane inițiale de rețeaua hidrografică. Caracteristica
principală a interfluviilor este dată de netezimea lor și respectiv de ușoara lor
înclinare de la nord la sud.

În  concluzie,  relieful  comunei  Vulturești  aparține  integral  Piemontului
Getic, respectiv subdiviziunilor acestuia: Culoarul Văii Argeșelului, Piemontul
Cândești  și  Piemontul Argeșului.  În cadrul Piemontului Cândești  se succed o
serie de dealuri ca: Poiana cu Plopi- 656 m, Dealul Mâzgănii- 620 m, Dealul
Teiș-  600  m,  Dealul  Cerbului-  592  m,  Dealul  Satului-  586  m,  Dealul
Cârcinovului-  579  m,  etc.  Dintre  dealurile  Piemontului  Argeșului   amintim:
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Dealul Ursoaia- 631 m, Dealul Mare- 620 m, Poiana Frumoasă- 592
m, Dealul Hulubei- 581 m, etc.

Între  altitudinea  maximă-  656  m –  și  cea  minimă-  390  m –  există  o
diferență de 266 m, care de fapt, reprezintă ceea ce specialiștii numesc energia
maximă a reliefului, în cazul nostru relieful teritoriului comunei Vulturești.

2.4. Rețeaua hidrografică

Terioriul  comunei  Vulturești  se  incadrează  în  bazinul  hidrografic  al
Argeșului, respectiv subbazinele Argeșului și Cârcinovului. Cea mai mare parte
a  teritoriului  comunei  se  suprapune  baziunului  Argeșelului,  incluzând  toate
satele și  cătunele componente.  De la izvor (Munții  Iezer- Păpușa) și  până la
Vulturești,  talvegul Argeșulului coboară de la 2000 m până la 400 m, iar pe
teritoriul comunei de la 420 m la 390 m, în medie 5 m/ km. Cei mai mulți
afluenți ai Argeselului vin din stânga: Valea Caselor, Mâzgana, Țuica, Huiasa,
Valea  Jipcului,  Valea  Carului,  Ilalea,  Valea  Muierii.  Din  dreapta,  Argeșelul
adună afluneți  ca:  Valea Oprii,  Valea Baicului,  Valea Turiceștilor,  Albina și
Huluba. De precizat că unele dintre aceste artere hidrografice rareori ajung să
aducă apă râului Argeșel, de obicei dispărând în cadrul conurilor de dejecție.

În  partea  estică  a  teritoriului  comunei  se  află  bazinul  superior  la
Cârcinovului, cu obârșia unor afluenți ca Lia, Valea Purcarului, Lențea, Valea
Rădăcinii,  Rădăcioara,  Brezaia,  etc.  În  timp  ce  râul  Argeșel  are  un  curs
permanent,  cea  mai  mare  parte  a  rețelei  hidrografice  are  un  carecter
semipermanent și temporar.

Lacurile- până după cel de-al doilea război mondial exista un număr mare
de  lacuri,  înșirate  în  special  de-a  lungul  iazurilor,  care  aveau  ca  destinație
principală,  topitul  cânepii  și  al  inului.  Fiind  de  mici  dimensiuni  acestea  au
dispărut în timp mai ales prin colmatare. Astăzi  există câteva lacuri de tipul
benturilor,  situate  pe  interfluviile  piemontane  aparținătoare  Piemontului
Cândești. Ele au fost realizate cu scopul principal de adăpare a animalelor aflate
la  pășunat.  Singurul  lac  natural,  aflat  la  nord  de  limita  comunei,  se  află  în
bazinul Mâzgana pe un afluent de stânga. Este vorba de  lacul Cureasca, format
în 1972 prin bararea pârâului omonim de o alunecare de teren; lacul  are cca.
250 m lungime și 50 m lățime, respectiv 4- 5 m adâncime.
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Apele subterane sunt cantonate în pietrișurile piemontane și
prezența  lor  este  dovedită de numărul mare de izvoare,  unele captate  pentru
alimentarea cu apă, prin conducte sau prin cișmele. Astfel, numai de-a lungul
drumului național există 10 astfel de cișmele. Uneori izvoarele sunt captate și
amenajate  sub  formă de  fântâni  primitive,  Valea  Muierii.  De  asemenea,  din
pânza freatică se alimentează cu apă zeci de puțuri, aflate mai ales în cătunele
din stânga Argeșelului.

În stiva groasă a complexului Cândești, care atinge 180 m, sunt cantonate
ape de adâncime, care s-au acumulat  peste argilele și marnele levantine de bază.

2.5. Clima 

Încadrându-se  de  climă  temperat-  continentală,  specific  ţării  noastre,
teritoriul comunei Vultureşti beneficiază de un topoclimat de deal şi podiş.

Temperatura medie anuală  este  în  jur  de 100C, luna cea mai rece este
ianuarie (sub -5), iar cea mai caldă e luna iulie (uneori peste 260C). Perioada cea
mai bogată în precipitaţii este sfârşitul primăverii- vara (mai-august), iar cea mai
săracă- jumătatea/ sfârşitul iernii şi începutul primăverii (ianuarie- martie). În
ultimii  ani  această  componentă  climatică  a  fost  foarte  instabilă,  perioadele
ploioase alternând cu cele secetoase.

Într-un interval de 15 ani la postul  pluviometric Vultureşti  a rezultat o
cantitate medie de precipitaţii de 734,48 mm anual. Lunile iunie, iulie, mai şi
august au fost  cele mai bogate în precipitaţii,  iar lunile ianuarie, februarie şi
martie au fost cele mai sărare, când au căzut în jur de 30 mm, faţă de cantitatea
de peste 100 mm, lunar, înregistrată în lunile iunie şi iulie.

În concluzie Comuna Vultureşti beneficiază de un climat blând şi moderat
ce  permite  desfăşurarea  activităţilor  în  bune  condiţii  din  punct  de  vedere
meteorologic.

Acest  climat este păstrat  şi  prin aşezarea comunei între dealuri.  Lunca
Argeşelului  beneficiază  de  o  umiditate  crescută  datorită  râului  Argeşel  ce
permite o bună desfăşurare a lucrărilor în sistemul agricol.

2.6. Vegetaţia
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Comuna  Vultureşti  este  aşezată  în  plină  zonă  forestieră,  formată
exclusiv din păduri de foioase. Speciile de arbori mai des întâlnite sunt: fagul,
carpenul, gorunul, arţarul, mesteacănul, pe areale mai restrânse stejarul.

Pădurile de fag sunt întâlnite îndeosebi pe versanţii de expoziţie noridă,
nord- estică şi nord- vestică, precum şi pe văile adânci şi umbrite. Alături de fag,
diseminat se întâlnesc şi carpenul, paltinul, arţarul, sorbul, alunul. Pădurile de
gorun se găsesc în special în partea superioară a versanţilor cu expoziţii însorite.

Zăvoaiele de luncă, deşi  s-au restrâns ca suprafaţă în urma intervenţiei
antropice,  sunt  încă  bine  reprezentate  în  lungul  Argeşelului  şi  al  pârâurilor
Mâzgana, Ilalea, Huluba, Albina, Cârcinov, Lenţea, etc. Ele sunt alcătuite din
diverse specii de salcie, plop şi arin, cărora li se adaugă adesea sângerul, lemnul
câinesc, murul, socul, ulmul, răchita.

Zăvoiul are un rol deosebit în menţinerea malurilor care delimitează în
special,  albia minoră a Argeşelului,  şi  în protejarea luncii,  dispariţia acestuia
ducând la surparea malurilor şi revărsarea albiei râului.

Culmile dealurilor, pantele acestora, sunt acoperite cu păduri ce alternează
cu fâneţe naturale. Pajiştile şi fâneţele naturale se întâlnesc în special pe podurile
interfluviale  şi  sunt  constituite  din  ierburi  anuale  şi  perene:  iarba  vântului,
ţepişoara,  trifoiul  şi  lucerna  sălbatica,  laptele  cucului  sau  câinelui,  coada-
şoricelului, păpădia, muşeţelul.

În  zonele  de  lăştăriş  cresc  fragul,  zmeurul  şi  murul,  iar  primăvara,  în
aceste  zone  apar  ghioceii,  brebeneii,  brânduşele,  floarea-  paştelui,  piciorul-
cocoşului, etc.

În zonele cultivate cresc, spontan, costreiul, mohorul, pălămida, loboda,
volbura, s.a. Lor li se adaugă numeroase alte specii ierboase precum: cimbrul,
mărcrişul,  sunătoarea,  cucuta,  brusturele,  mătrăguna,  nalba,  păpădia,  pirul,
pălămida, rostopasca, urzica, ştirul, s.a. Multe dintre aceste plante sunt folosite
în tratarea diferitelor afecţiuni, iar altele în alimentaţie.

În arealul comunei se întâlnesc o serie de ciuperci comestibile- spurcacii,
oiţele, mănătărcile (mitărcile), bureţii albi, păstrăvul, ghebele, bureţii de prun şi
necomestibile (bureţii pestriţi, bureţii puturoţi, ghebele ţigăneşti, iasca, etc.)

2.7. Flora şi faună
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Flora  şi  fauna  domestică  existente  sunt  corespunzătoare  zonei  în
care comuna este situată. Astfel, pe platforme sunt livezi de pomi fructiferi în
care  predomina  prunul,  care  dă  producţii  relativ  mari;  sunt  întâlniţi,  de
asemenea,  mărul,  părul,  cireşul,  gutuiul,  pentru  care  sunt  condiţii  bune  de
dezvoltare. Tot aici cresc ierburi perene naturale, cu valoare nutritivă ridicată,
precum şi furaje de semănătură ca ovăzul, orzul, trifoiul, lucerna, etc.

Pe lunca Argeşelului cresc cu rezultate bune cereale ca porumbul, grâul,
plante  furajere  şi  leguminoase  dintre  cele  mai  variate,  predominând  varza,
cartoful,  sfecla,  ardeiul,  tomatele,  ceapa.  Au  fost  înfiinţate  de  către  unii
gospodari mici sere şi solarii pentru legume timpurii şi chiar pentru flori. În tot
mai multe gospodării  găsim bolţi  de viţă de vie,  îndeosebi  soiuri  care nu au
nevoie  sa  fie  stropite.  Foarte  puţine  gospodării  au  viţă  de  soiuri  nobile.  Au
început să fie plantate şi îngrijite plante medicinale precum izma brună (menta),
rostopeasca,  cimbrul  gălbenele,  etc,  folosite  atât  ca  leacuri  pentru  om cât  şi
pentru animale şi păsări.

În cadrul comunei sunt întâlnite animale şi păsări domestice, ca de pildă
bovine,  ovine,  porcine,  cabaline  şi  păsări  ca  găina,  curca,  gâsca,  raţa.  Sunt
condişii bune şi pentru apicultură.

Flora  şi  fauna  sălbatică  sunt  bogat  şi  variat  reprezentate  pe  teritoriul
comunei.  Astfel,  pe  dealurile  comunei  găşim  fâşii  mari  de  pădure  în  care
predomină  fagul,  stejarul,  pe  arii  mai  restrânse  şi  alte  specii  ca  arţarul  sau
platinul, teiul pădureţ, mesteacănul alb, alunul, tufa, salcâmul, plopul, lemnul
câinesc, frasinul, jugastrul, ulmul, mărăcinele, rugul, măceşul, teiul cireşul, părul
şi mărul sălbatic, bradul (izolat), iedera; pe văi, feriga, curpenul, vâscul, călinul,
măceşul,  porumbarul, zmeura, cătina, trestia, s.a., iar în zăvoi aninul, răchita,
salcia alba.

În pădure se găsesc fragi, mure, mânătărci, ciuperci albe, bureţi lăptoşi,
biolari,  ghebe,  bureţi  de  vag,  vineciori,  gura  porumbiţei,  crăiţe,  spurcăcei,
creasta cocoşului, iar în livezile mai bătrâne, bureţi de prun.

La  liziera  pădurii,  pe  deal  şi  zăvoi  întâlnim iarba  câmpului,  pai  gros,
coada  mielului,  plăisul,  coada  calului,  cicoarea,  umbra  iepurelui,  trifoiul
sălbatic,  troscotul,  pătlagina,  păpădia,  pirul,  laptele  cucului,  pliniţa,  cimbrul,
muşeţelul, coada soricelului, sunătoare; plantele medicinale nu trebuie smulse
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din  rădăcini,  ci  culese.  În  culturile  agricole  întâlnim  pălămida,
volbura, mohorul, pirul, brădisorul, rapiţa şi macul sălbatic.

Referitor  la  fauna  sălbatică,  unele  specii  de  animale  sunt  reprezentate
bogat  pe teritoriul  comunei.  Sunt  întâlnite  animale carnivore  precum vulpea,
lupul,  ursul,  viezurele,  jderul,  dihorul,  nevăstuica;  erbivore:  cărprioara,
mistreţul;  rozătoare:  iepuri,  diferiţi  soareci  şi  şobolani,  veveriţe;  insectivore:
ariciul, cârtiţa, chiţoranii. Mai sunt întâlnite broaştele (broasca de lac şi broasca
râioasă), reptile (şopârle, guşteri, şerpi).

Sunt  întâlnite  şi  numeroase  păsări  cântătoare cum sunt:  cucul,  pupăza,
grangurul,  graurul,  mierla,  privighetoarea  şi  turturica,  ciocârlia,  guguştiucul,
rândunica, vrabia, sticletele, piţigoiul, codobatura, ciocănitoarea, gaiţa, coţofana,
barza, stăncuţe. Dintre păsările răpitoare putem aminti cioara, uliul, huhurezul,
bufniţa, cucuveaua, corbul.

Printre numeroase şi variate specii de insecte, sunt întâlnite mai frecvent
răgăoacea, croitoraşul, furnica, lăcusta, greierele, cărăbuşul, cosaţul, numeroase
specii  de  fluturi,  viespea,  bondarul  negru  şi  galben,  păianjeni,  trântorul,
urechelniţa, omida păroasă, omida verde (cotarul), coropişniţa.

În râul Argeşel,  precum şi în unele pâraie ca Mâzgana, Huluba, Ileana
găsim specii de peşti cu ar fi: cleanul, lătiţa, mreana vânată, molanul, nisiparniţa.
De asemenea, în râul Argeşel, trăieşte şi racul.

2.8. Solul 

Caracteristice sunt solurile argiloiluviale în diferite grade de podzolire; pe
podurile  interfluviale  predomină solurile  pseudogleice  luvice  şi  argiloiluviale
intens  pseudogleizate;  pe  povârnişuri-  soluri  brune,  soluri  brune  acide;  pe
terasele inferioare- soluri brune roşcate, iar în lunci- soluri brune aluviale. Pe
povârnişuri se află un adevărat mozaic de soluri, de la soluri brune la cele brun
acide.  Pe terasele  superioare se  întâlnesc  luvisoluri  albice pseudogleizate,  pe
terasele  medii  domină  solurile  brune  luvice  pseudogleizate,  iar  pe  terasele
inferioare solurile brun roşcate.

În lunci apar solurile aluviale în diferite stadii de dezvoltare, de la aluviuni
crude,  până la soluri  brune aluviale.  Pe conurile de dejecţie  se  găsesc soluri
foarte scheletice, care evoluează până la soluri brune scheletice.
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2.9. Structura şi dinamica populaţiei

Comuna Vultureşti este o comună de gradul III, conform recensământului
efectuat în 2011, populaţia comunei Vultureşti se ridică la 2.887 de locuitori, în
scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.890 de
locuitori.

Majoritatea  locuitorilor  sunt  români-  2.770  persoane  (95,95%),  cu  o
minoritate de romi- 66 persoane (2,29%). Pentru 51 de persoane (1,76% din
populaţie), apartenenţa etnică nu este cunoscută.

Populaţia stabilă după etnie

2770; 96%

66; 2%
51; 2%

Români

Romi

Alta etnie

Din punct  de vedere confesional,  majoritatea locuitorilor  sunt  ortodoxi
(98,13%).  Pentru  1,66%  din  populaţie,  nu  este  cunoscută  aparteneţa
confesională.

Totalul populaţiei (2887) stabile a comunei Vultureşti se împarte astfel:

- Satul Vultureşti- centru de comună, localitate de rangul IV- (zona A şi
B): 2075 de persoane;

- Satul Bârzeşti, localitate de rangul V- (zona B): 587 de persoane;

- Satul Huluba, localitatea de rangul V- (zona D): 225 de persoane.

Structura populaţiei
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Judeţul
Sexe

Populaţia
Stabilă
Total

GRUPA DE VÂRSTĂ5-9 10-
14

15-
19

20-
24

25-
29

30-
34

35-
39

40-
44

45-
49

50-
54

55-
59

60-
64

65-
69

70-
74

75-
79

80-
84

≤8
5 

ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani
Ambele

sexe
2887 140 163 180 196 209 206 214 225 243 158 176 183 154 128 124 110 51 27

Masculi
n

1488 81 86 106 96 106 113 123 109 140 78 93 92 78 60 53 45 22 7

Feminin 1399 59 77 74 100 103 93 91 116 103 80 83 91 76 68 71 65 29 20
Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă la recensământului din 2011

Sursa: Institutul Naţional de Statistica
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Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă    
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7

Masculin Feminin

Conform reprezentării grafice de mai sus am stabilit următoarele concluzii:

Numărul  maxim de persoane (243)  s-a  înregistrat  în  2011 la  grupa de
vârsta 40-44 de ani;

Numărul minim de persoana (27) s-a înregistrat în 2011 la grupa de vârsta
85 ani şi peste;

Persoanele  cu vârste cuprinse între: 35- 39 de ani  şi  40- 44 de ani  au
ponderea cea mai ridicată din comună de aici rezultând faptul că populaţia
este formată, în mare parte, dintr-o generaţie relativ tânără;

Între vârstele 65 ani- 85 ani şi peste, numărul persoanelor de sex masculin
scade semnificativ faţă de numărul persoanelor de sex feminin.

Natalitatea şi mortalitatea în comuna Vultureşti

în perioada 2008- 2012

Categorie 2008 2009 2010 2011 2012
Născuţi vii 23 17 23 23 28

Născuţi
morţi

0 0 1 0 0

Decedaţi 31 33 32 36 30
Sursa: Institutul National de Statistica

Căsatorii şi divorţuri în comuna Vultureşti,

În perioada 2008- 2012
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Categorie 2008 2009 2010 2011 2012
Căsătorii 9 20 23 12 17
Divorţuri 1 2 1 3 -

Sursa: Institutul National de Statistica

2.10. Cadrul economic

Producţia  industrială-  Pe  teritoriul  comunei  Vultureşti  îşi  desfăşoară
activitatea mai mulţi agenţi economici care deţin afaceri familiale în domeniul
croitoriei, cizmăriei, mici ateliere de tâmplărie, de asemenea există trei societăţi
care se ocupă cu debitarea şi prelucrarea materialului lemnos (banzic şi gater),
două mori de cereale şi o brutărie.

Există, de asemenea, societăţi care se ocupă cu debitarea şi prelucrarea
materialului lemnos (banzic şi gater) (SC Titan Serv Co SRL).

CATEGORIA SUPRAFAŢA
Arabil 310 ha
Păşune 409 ha
Fâneţe 603 ha
Pădure 3130 ha

Livezi şi pepiniere pomicole 246 ha
Căi de comunicaţii şi căi ferate 43 ha
Suprafaţa ocupată cu ape, bălţi 17 ha

Terenuri degradate şi neproductive 50 ha
Suprafaţa totală 4808 ha

Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă
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Arabil 310 ha (6,45%) Pasune 409 ha (8,51%) Fanete 603 ha (12,54%)

Padure 3130 ha (65,10%) Livezi si pepiniere pomicole 246 ha (5,12%) Cai de comunicati si cai ferate 43 ha (0,89%)

Suprafata ocupata cu ape, balti 17 ha (0,35%) Terenuri degradate si neproductive 50 ha (1,04%)

Din graficul  de  mai  sus  se  poate  observa  că  suprafaţa  majoritară  este
reprezentată de padure şi anume 3.130 din suprafaţa totală de 4.808, suprafaţa
ocupată cu ape, bălţi reprezentând suprafaţa cea mai mică- 17 ha.

Fiind zonă de deal, suprafeţele agricole sunt ralativ reduse (310 ha arabil),
terenurile  sunt  parcelate,  ceea  ce  împiedică  formarea  unor  mari  exploataţii
agricole.  Se  cultivă  porumb,  cartofi;  de  asemenea,  există  mici  plantaţii  de
căpşuni şi zmeură. Livezile acoperă o suprafaţă de 246 ha, iar solul brun este
prolific pomiculturii. Există, în special, plantaţii de prun (o producţie de ≈ 615
t/246 ha) şi măr, mai ales, pe dealurile din Bârzeşti. Se mai cultivă: cireş, vişin,
gutui, păr, nuc, etc.

Dintre legumele se cultivă tomate, varză, ceapă, usturoi, ardei, castraveţi,
morcovi,  alte rădăcinoase,  vinete,  fasole,  etc.  Suprafeţele cultivate sunt,  însă,
mici între 2 ha- 25 ha, totuşi, pentru o mai mare productivitate, unii cetăţeni,
cultivă suprafeţe amenajate (solarii).

Facem precizarea că în comuna Vultureşti se regăsesc importante resurse
forestiere (pădurile acoperă 65% din totalul suprafeţei comunei, respectiv 3.130
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ha, în special păduri de foioase- fag şi stejar), resurse ce constituie o
bună oportunitate de investiţie pentru cei interesaţi de industria lemnului.

Întreprinzătorii locali existenţi în comună

Denumire Domeniu de activitate Nr.
angajaţi

Nume
admnistrator

SC TITAN SERV CO
SRL

Morărit şi debitare lemn
rotund

- Mărgescu Titi

Situaţia  sectorului  serviciilor-  În  sectorul  serviciilor,  pe  teritoriul
comunei  Vultureşti,  serviciile  de transport  (persoane,  mărfuri)  au cunoscut  o
reală dezvoltare în ultimii ani în paralel cu dezvoltarea comerţului, care, în ceam
mai mare parte, este un comerţ de proximitate, axat în principal, pe servicii de
alimentaţie publică.

Conform  datelor  statistice  existente  la  nivel  local,  în  2014,  există  în
Vultureşti, un număr de 13 de magazine pe diferite profile. Dintre acestea 11
sunt în satul Vultureşti, 2 în satul Bârzeşti şi 1 în satul Huluba.

Situaţia magazinelor pe diferite profile

11

2

1

Vultureşti Bârzeşti Huluba

Numărul mediu al salariaţilor în comuna Vultureşti în perioada 2008- 2012

Numărul
mediu al

salariţilor

2008 2009 2010 2011 2012

Total 166 157 150 166 179

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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Numărul mediu anual de salariaţi se determină pe baza Registrului
general  de evidenţă a salariaţilor,  întocmit  şi  completat  conform prevederilor
legale în vigoare.

Aceasta  se  calculează  pentru  a  putea  avea  o  evidenţă  clară  asupra
economiei din zona respctivă.

Numărul mediu al salariaţilor 

2008 2009 2010 2011 2012
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185

166

157

150

166

179

În perioada analizată numărul mediu al salariaţilor are o evoluţie variabilă,
în anul 2010 având cea mai scăzută valoare, 150 de persoane. Putem observa o
uşoară creştere începând cu anul 2011, când numărul mediu al salariaţilor este
de 166 de persoane. Valoarea maximă atinsă în acest interval este înregistrată în
anul 2012, şi anume 179 de persoane.

Şomeri înregistraţi în comuna Vulureşti,
În perioada 2010- 2014

Sexe Decembrie
2010

Decembrie
2011

Decembrie
2012

Decembrie
2013

Februarie
2014

Masculin 50 44 34 41 41
Feminin 24 28 18 27 27

Total 74 72 52 68 68
Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Numărul  şomerilor  se  calculează  şi  în  corelaţie  cu  anumite  variabile
demografice,  ca:  vârstă,  sex,  stare  civilă,  dar  şi  ţinând  cont  de  pregătirea
profesională, de nivelul studiilor sau de repartiţia teritorială.

O caracteristică aparte urmărită în ceea ce priveşte analiza şomajului este
durata  acestuia.  Din acest  punct  de vedere,  se  identifică  un şomaj  de scurtă
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durată (sub un an) şi un şomaj de lungă durată (pe o perioadă mai
mare de un an).

Şomerii,  a  doua componentă a populaţiei  active,  reprezintă o categorie
economică a cărei definire a suscitat numeroase abordări.

Şomerii  înregistraţi  sunt  persoanele  care  au  declarat  că  în  perioada  de
fererinţă  erau  înscrise  la  Oficiile  forţei  de  muncă  şi  şomaj,  indiferent  daca
primeau sau nu alocaţie de sprijin, ajutor de şomaj, sau alte forme de protecţie
socială.

Ca fenomen macroeconomic cu implicaţii majore, şomajul reprezintă un
dezechilibru între cererea şi  oferta de forţă de muncă în defavoarea primului
termen al relaţiei.

2010 2011 2012 2013 2014
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80 74

16

52

68 68

În  intervalul  2010-  2014  numărul  şomerilor  are  în  general  o  evoluţie
negativă. Cel mai mic număr de şomeri a fost înregistrat în luna decembrie a
anului 2011- 16 persoane, având o scădere semnificativă faţă de luna decembrie
a anului 2010, când numărul şomerilor era de 74 de persoane. Începând cu anul
2012 numărul şomerilor a crescut de la 52 de persoane la 68 de persoane în anul
2013, menţinându-şi aceeaşi valoare până în luna februarie a anului 2014.

2.11. Educaţie şi cultură

Instituţii publice de cultură şi culte Informaţii

Cămine/ centre culturale  Centrul Experimental de Pictură
„Ion Mărgescu”

 Căminul  Cultural  „Mihai
Eminescu”, sat Vultureşti/ 1962
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 Căminul Cultural Bârzeşti/ 1982
Monumente istorice  Casa Maziloiu

 Casa Moise Popescu
 Casa Ştefan Bunescu

Biserici  Biserica Bătieşti/1881
 Biserica Vultureşti/ 1865
 Biserica/ 1867
 Biserica/ 1875
 Biserica Huluba/ 1999

Viaţa  culturală  este  concentrată  în  jurul  bisericilor  şi  a  căminelor
culturale, dar, din păcate, interesul pentru păstrarea tradiţiilor şi a obiceiurilor
populare a scăzut în ultimii ani. Se păstrează tradiţiile de Crăciun (colindatul,
pluguşorul,  florile  dalbe,  capra)  şi  cele  de Paşte.  Ocazional,  cu prilejul  unor
sărbători  se  organizează  manifestări  cultural-  artiştice,  unde  prin  intermediul
unor  grupuri  foclorice  sunt  prezentate  cântece  şi  dansuri  populare,  însă
implicarea şcolii şi mai ales a bisericii, în astfel de manifestări, este redusă. De
asemenea,  s-a  pierdut interesul  în ceea ce priveşte  conservarea patrimoniului
arhitectural muscelean.

Deşi, pe teritoriul comunei există încă case tradiţionale cu prispă şi gîrlici,
învelite cu şindrilă, starea acestora este precară. Conform datelor Ministerului
Culturii  şi  Cultelor,  Institutul  Naţional  al  Monumentelor  Istorice  în  lista
monumentelor  istorice  ale  judeţului  Argeş,  comuna  Vultureşti  figurează  cu
următoarele  monumente  istorice-  Casa  Ştefan  Bunescu  (cod-  AG-II-13855,
datere-  sf.  Sec.  XIX),  Casa  Maziloiu  (cod-  AG-II-m-B-13856 datere-  1880),
Casa Moise Popescu (cod- AG-II-m-B-13857, datare- înc. Sec. XX).

Manifeştări cultural artistice Obiective

Unirea Principatelor Române Seminar tematic
Ziua Eroilor Depunere coroane de flori, colocviu
Ziua Mondială a Mediului Seminar tematic
„Glasul Argeşelului” Festivalul  Judeţean  de  Muzică

Populară
Târgul tradiţional de Pobreajen Seminar tematic; Expoziţie de costume

populare
„Ziua Comunei Vultureşti” Seminarii  tematice;  Întâlnire  cu  fiii

satului; Proiecte de înfrăţire; Spectacol
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cultural- artistic
„Ziua  recoltei”  Târg  tradiţional  de
Sf. Parascheva

Expoziţie de produse tradiţionale

„Focul lui Sumedru” Spectacol de dansuri
„Ziua Naţională a României” Simpozion tematic; Spectacol cultural-

artistic
Târgul  tradiţional  de  Sf.  Nicolae-
Târgul meşterilor populari

Expoziţie  de  obiecte  artizanale
tradiţionale (lut, lemn, piatră, etc.)

Sărbătorile  Crăciunului  şi  ale
Anului Nou

Concert  de  colinde-  „Florile  Dalbe”;
Festivalul  de  Datini  şi  Obiceiuri;
Spectacol cultural- artistic-

Una dintre tradiţiile care s-au păstrat este lui Sumedru, din ziua de Sfântul
Dumitru, când oamenii se adună în jurul unui foc si oferă diverse produse. În
trecut, acesta era momentul când păstorii se reîntorceau din munte şi tradiţia era
ca acestia să fie astfel păziţi de eventualele primejdii.

Comuna Vultureşti  se remarcă pe plan naţional şi internaţional printr-o
serie  de  personalităţi  care  au  văzut  lumina  zilei  şi  au  copilărit  pe  malul
Argeşelului. Vatra de obârşie a fost evocată în amintirile lor cu nostalgie, ori de
câte  ori  a  fost  posibil  aceştia  s-au  reîntors  în  satul  copilăriei.  Printre
personalităţile născute în Vultureşti aminitim: Ion Mărgescu- medic, a construit
şi  a  donat  statului  Spitalul  Cămin din localitate,  Mihail  Diaconescu-  scriitor,
Dumitru  I.  Oancea-  chimist,  Gheorghe  D.  Albulescu-  prim-  procuror  al
parchetului  Câmpulung,  Dumitru  Logel-  inspector  şcolar  al  Inspectoratului
Şcolar  Judeţean  Argeş,  Ion  Popescu  Argeşel-  profesor  şi  geograf,  Ion  N.
Mărgesu- învăţător, coordonatorul Centrului Experimental de Pictură Vultureşti,
şi alţii.

În comună sunt următoarele instituţii de învăţământ primar şi gimnazial:
Şcoala Gimnazială nr. 1 Vultureşti;
Şcoala Primară nr. 2 Vultureşti;
Şcoala Primară Bârzeşti;
Şcoala Primară Huluba;

De  asemenea  în  comună  îşi  desfăşoară  activitatea  5  grădiniţe,  una  în
cătunul de romi:
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Grădiniţa cu Program normal Vultureşti 1;
Grădiniţa cu Program normal Vultureşti 2;
Grădiniţa cu Program normal Bârzeşti;
Grădiniţa cu Program normal cătunul Mâzgana;
Grădiniţa cu Program normal Valea Caselor- cătunul de romi;

STRUCTURA INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

50%

25%

25%
Vultureşti

Bârzeşti

Huluba

Învăţământul din comună dispune de o bună infrastructură şcolară, însă
Primăria  Comunei  Vultureşti,  prin  Direcţia  de  dezvoltare:  „Reabilitarea
clădirilor sedii de instituţii publice, învăţământ şi sănătate”, îşi propune ca în
perioada  2014-  2020  să  acceseze  fonduri  europene  nerambursabile  pentru
reabilitarea  şcolilor  şi  grădiniţelor,  realizarea  unui  cabinet  psihologic,  a  unui
cabinet medical în cadrul şcolilor, înfiinţarea unei instituţii Afterschool, ş.a..

Personalul didactic pe niveluri de educaţie în perioada 2008- 2012

Niveluri de instruire 200
8

2009 2010 201
1

2012

Învăţământ preşcolar 6 6 6 6 5
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv 
învăţământul special)

26 24 19 18 20

Învăţământ primar (inclusiv învăţământul 
special)

10 9 7 7 7

Învăţământ gimnazial (inclusiv 
învâţământul special)

16 15 12 11 13
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Total 32 30 25 24 25
Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie în perioada 2008- 2012

Niveluri de instruire 2008 2009 2010 2011 2012
Copii înscrişi în grădiniţă 102 97 100 86 77

Total 397 378 373 341 310
Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Nevoi educaţionale identificate la nivelul comunei:
Nevoia de crearea unui cadru corespunzător pentru consilierea elevilor, a
cadrelor  didactice  şi  a  adulţilor  de  către  consilierul  psiho-  pedagog/
logoped;
Nevoia adaptării ofertei educaţionale a şcolii la cerinţele învăţământului
model; 
Nevoia  de  a  avea  un  schimb  de  experienţă  între  elevii  cu  probleme
speciale şi elevii/ tinerii studioşi;
Sensibilizarea elevilor prin crearea unui spaţiu adecvat pentru consiliere
psiho- pedagogică şi logopedică;
Consilierea elevilor;
Colaborarea şcolară- comunitate în domeniul educaţional;
Formarea unei conduite participative;
Realizarea  unui  parteneriat  şcoală-  comunitate  prin  implicarea  tuturor
factorilor educaţionali;
Eficientizarea pregătirii elevilor prin ridicarea nivelului de cunoştinţe în
actul de comunicare în limba română;
Creşterea  interesului  pentru  integrarea  în  comunitate,  a  spiritului  de
iniţiativă  şi  implicarea  tuturor  cursanţilor  în  desfăşurarea  activităţilor
instructive- educative.
Biblioteca  comunală  Vultureşti  a  fost  înfiinţată  în  anul  2007  şi

funcţionează  în  cadrul  Căminului  Cultural  Mihail  Eminescu  din  Vultureşti.
Biblioteca comunală are un volum mic de carte care este structurat pe domenii
astfel:

Literatură universală şi literatură pentru copii;

Religie;
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Ştiinţe social- politice- învăţământ, cultură;

Ştiinţe aplicate- medicină, tehnică, agricultură;

Ştiinţe exacte- matematică, fizică, chimie, biologie;

Artă, sport;

Geografie, biologie, istorie şi monografie.

Interesul în comună pentru citit nu a scăzut în ultimii ani. În celelalte sate
nu sunt biblioteci săteşti, singurele biblioteci sunt cele şcolare.

În ceea ce priveşte activitatea sportivă, aceasta există mai mult la nivel
şcolar,  deşi  tinerii  îşi  doresc  practicarea  unor  sporturi  de  echipă  cum  ar  fi
fotbalul, comuna nu are o echipă şi nici un teren amenajat corespunzător.

Numărul de biblioteci pe categorii de biblioteci

Categorii de biblioteci 2008 2009 2010 2011 2012
Publice 1 1 1 1 1
Total 5 5 5 5 5
Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Rezultata statistice 2011- 2012

Categorie 2011 2012
Personalul angajat în biblioteci publice 1 1

Cititori activi la biblioteci 470 337
Volume eliberate 3852 2995

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

2.12. Sănătate şi serviciile sociale

Ocrotirea sănătăţii la nivelul comunei are tradiţie veche, astfel că în satul
Vultureşti,  în zona La Lae au funcţionat Băile Comunale Vultureşti. În timp,
însă clădirea acestora s-a deteriorat total. De asemenea, medicul Ion Mărgescu a
construit şi donat statului un spital şi o vilă în satul Vultureşti, unde, până în
2013, funcţiona Centrul de recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap. 

În data de 15.01.2014, a fost finalizat proiectul „Inchiderea Centrului de
Recuperare şi  Reabilitare a Persoanelor  cu Handicap Vultureşti”,  care are ca
obiect închiderea acestui centru şi înfiinţarea de noi servicii sociale.
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Unităţile subordonate DGASPC Argeş, rezultate în urma derulării
proiectului „Inchiderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu
Handicap Vultureşti”,  au fost înfiinţate prin Hotărâri ale Consiliului Judeţean
Argeş, astfel:

Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Vultureşti, cu două
componente:

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Vultureşti;

Locuinţă protejată de tip familial.

Beneficiarii  Complexului  de  Servicii  pentru  Persoane  cu  Dizabiliăţi
Vultureşti sunt 56 de persoane adulte cu dizabilităţi (50 de persoane în cadrul
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Vultureşti şi 6 persoane în
cadrul  locuinţei  protejate  de  tip  familial),  care  se  transferă  din  Centrul  de
Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Vultureşti.

La  Complexul  de  Servicii  pentru  persoane  cu  Dizabilităţi  Vultureşti
desfăşoară  activitatea  un  număr  de  53  salariaţi,  din  care  48  la  Centrul  de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Vultureşti şi 5 la Locuinţa protejată
de tip familial.

Nevoile  speciale  ale  persoanelor  cu  handicap  sunt  acoperite  de
următoarele servicii:

Servicii de asistenţă şi îngrijire medicală, terapeutică şi de urgenţă;

Servicii  de  asistenţă  socială,  consiliere  şi  reintegrarea  familială  şi
comunitară;

Servicii  de  ergoterapie  şi  recuperare  medico-  socială  (gimnastică,
kinetoterapie, terapie ocupaţională, art- terapie, meloterapie;

Servicii de preparare a hranei şi servire a mesei.

Personalul  medical  care  deserveşte  unitatea  este  asigurată  de  către  1
asistent  social,  8  asistente  medicale,  2  surori  medicale,  31  infirmiere,  1
kinetoterapeut, 3 instructori educaţie. 

Serviciul  de  asistenţă  socială  asigură  o  monitorizare  continuă  a
problemelor,  urmăreşte  gradul  de  recuperare,  urmăreşte  modul  în  care
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persoanele aflate în dificultate se reintegrează într-o viaţă normală,
evaluează şi reevaluează periodic nevoile de îngrijire din punct de vedere social.

Serviciul  de  kinetoterapie  oferă  servicii  specializate  de  recuperare  prin
care se urmăreşte creşterea nivelului de autonomie a persoanelor cu afecţiuni
locomotorii,  pentru  fiecare  beneficiar  se  elaborează  un  plan  de  recuperare
personalizat în funcţie de diagnosticul prezent.

Serviciul de asistenţă medicală acordă ingrijiri medicale, supraveghează în
permanenţă  starea  de  sănătate  a  asistaţilor,  aplică  măsurile  de  prevenire  şi
combatere a bolilor transmisibile, participă la toate activităţile de recuperare din
centru.

Unitatea  dispune  de  un  club  în  care  beneficiarii  desfăşoară  activităţi
recreativ culturale şi ergoterapie, un atelier de croitorie, un cabinet medical şi o
farmacie.

În comună există un dispensar comunal şi un punct farmaceutic. În ceea
ce  priveşte  serviciile  sociale  toate  persoanele  cu  dizabilităţi  beneficiază  de
asistenţi  personali.  În cadrul primăriei este încadrat un asistent  social care se
ocupă de probleme categoriilor dezavantajate din comunitate.

Personalul medico- sanitar

Categorii de cadre medico- sanitare 2008 2009 2010 2011 2012
Medici - 1 1 1 1

Din total medici: medici de familie - 1 1 1 1
Personal sanitar mediu 21 17 17 17 17

Prin  acordarea  serviciilor  de  asistenţă  socială  s-au  urmărit  atingerea
următoarelor obiective:

Promovarea incluziunii sociale;

Diminuarea numărului de persoane care nu au o locuinţă sau un minim de
condiţii de trai;

Diminuarea numărului de persoane care nu deţin acte de identitate sau de
stare civilă;
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Determinarea şi încurajarea de a-şi constientiza problemele cu
care se confruntă, de a înţelege cauza, originea acestor probleme şi de a se
implica activ în rezolvarea lor;

Asigurarea  confortului  şi  securităţii  prin  respectarea  prevederilor  şi
drepturilor legale;

Prin acordarea serviciilor de asistenţă medicală s-a urmărit îmbunătăţirea
stării de sănătate prin depistarea din timp a eventualelor afecţiuni medicale şi
asigurarea  unui  minim  de  informaţii  privind  evitarea  contactării  bolilor
contagioase.

Prin  acordarea  serviciilor  de  ingrijire  personală  s-a  urmărit  atingerea
următoarelor obiective:

Diminuarea numărului de persoane fără adăpost care locuiesc în stradă,
prin asigurarea unui spaţiu adecvat şi crearea unui mediu ambient plăcut;

Adaptarea la un program de activităţi care impun un ritm de viaţa sănătos
(trezirea la ora 7, efectuarea igienei corporale corporale şi a curăţeniei, un
anumit orar pentru mese, respectarea unei ore maxime de acces în centru
şi a orei de stingere);

Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin efectuarea zilnică a igienei personale;

Responsabilizarea  faţă  de  mediul  în  care  trăiesc  prin  programul  de
autogospodărire zilnică şi de amenajare a grădinii;

Îmbunătăţirea  alimentaţiei  prin  asigurarea  aportului  corespunzător  de
substanţe nutritive; sunt servite 2 mese pe zi, prânzul şi cina, beneficiarii
îşi  asigură  micul  dejun  din  venituri  proprii  şi  din  recolte  obţinute  în
grădină (ceai, salate, legume, fructe);

2.13. Dotarea comunei din punct de vedere al infrastructurii

Categoria Procente
Electricitate 95%
Gaz 0%
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Canalizare 90%
Apă potabilă 100%
Drum asfaltat 90%
Telefon 90%
CaTV 100%
Internet 100%
Telefonie mobilă 100%

Utilităţi  publice-  Comuna  Vultureşti  dispune  de  o  infrastructură
substanţial omogenă cu media naţională română.

Serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice,  avute  în  vederea  de prezenta
strategie, sunt servicii de interes public local- comunal, înfiinţate şi organizate
de  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  gestionate  şi  exploatate  sub
conducerea/  coordonarea,  responsabilitatea  şi  controlul  acestora,  prin  care  se
asigură următoarele utilităţi:

Alimentarea cu apă;

Canalizarea şi epurarea apelor uzate;

Colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;

Salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;

Alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

Transportul public local;

Iluminatul public.

Alimentarea cu apă-  Comuna Vulturești  are o bogată rețea hrografică,
astfel dispune de două sisteme centralizate de alimentare cu apă, unul în satul
Vulturești și altul în satul Bârzești.

Sistemul de alimentare cu apă din satul Vulturești este format din foraj de
adâncime amplasat  în  partea de  nord a  satului  Vulturești,  stație  de  clorinare
amplasată lângă foraj, rezervor de înmagazinare apă din polstif amplasat la cca.
300 m de foraj la o cotă superioară care asigură distribuția apei la consumatori
gravitațional și rețea de distribuție.
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Sistemul  de  alimentare  cu apă  din satul  Bârzești  este  format  din
foraj  de  adâncime  amplasat  în  partea  centrală  a  satului  Bârzești,  stație  de
clorinare amplasată lângă foraj, rezervor de inmagazinare apă amplasat la cca.
540 m de foraj la o cotă superioară.

La nivelul comunei există cca. 60 de puțuri, fântâni particulare, dintre care
unele sunt publice. Pe raza comunei se regăsesc 15 fântâni stradale alimentate
din izvoare naturale, captate în bazine.

Odată cu delegarea gestiunii  apei  de către SC Servicii  Edilitare pentru
Comunitate  Mioveni  SRL  și-a  propus  să  asigure  atingerea  standardelor  de
calitate  ale  apei  potabile,  astfel  încât  sănătatea  utilizatorilor  deserviți  să  fie
protejată de efectele adverse ale contaminării apei destinate consumului uman.

Canalizarea  și  epurarea  apelor  uzate-  La  nivelul  comunei  nu  există
sistem de  canalizare  menajeră.  Prin  diferite  proiecte  depuse  se  dorește  a  se
executa rețeaua de canalizare cu amplasament pe cele două drumuri principale
ale comunei, aceasta va fi realizată pe cealaltă parte a drumului, distinctă față de
alimentarea cu apă. Realizată în procent de 90%, cu punere în funcțiune din
01.04.2021.  În  perioada  2021-2027se  intenționează  extinderea  rețelei  de
canalizare și acoperirea a 100% din gospodării

Colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale- La nivelul comunei
Vulturești  nu  există  un  sistem  de  canalizare,  colectare  și  evacuare  a  apelor
pluviale.

S-a intervenit pentru consolidarea malului stâng al Argeșelului, pe DC 51,
în zona Pod Vulturești și, de asemenea, au loc lucrări de consolidare a malului
drept al râului Argeșel, pe DN 73 D, la km 27.

Întrucât,  în  ultimii  ani,  precipitațiile  abundente  au  dus  la  creșterea
debitului afluenților Argeșelului, fapt ce a determinat mari alunecări de teren,
realizarea unui sistem de canalizare, colectare și evacuare a apelor pluviale este
prioritară la nivelul comunei pentru prevenirea acestor calamități.

Prin  proiectul  intitulat  ”Sistem de  canalizare  si  tratare  a  apelor  uzate,
comuna Vulturești, județul Arges”, sistemul de canalizare propus a se realiza a
fost proiectat astfel încât să poată prelua întreaga cantitate de apă menajeră prin
intermediul  racordurilor  de  la  fiecare  locuință,  instituție  publică,  societate
comercială  și  dirijată  spre  stația  de  epurare.  Rețeaua  de  canale  colectoare,
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dimensionată pentru Qu orar max= 9,03 l/s are o lungime totală de
22000 m, diametrul de 250 mm și va fi executată prin țeavă de PVC, SN4.

Rețeaua de canalizare se poziționează de-a lungul drumului național DN
73D, a drumului județean DJ 73D, a drumurilor comunale DC 51, DC 52 și
ulițelor satelor.

Stația  de  epurare  mecano-  biologică  a  apelor  uzate  (Qu zi  med= 240
mc/zi)

Stația de epurare se va amplasa în partea de sud a satului Bârzești, la 310
m distanță  față  de malul  stâng al  râului  Argeșel.  Conducta  de refulare  către
emisar va avea diametrul de 300 mm și lungimea de 310 m, evacuarea făcăndu-
se în râul Argeșel, respectând condițiile de debușare conform normativelor în
vigoare.

Stația de epurare are rolul de a prelua apa uzată de la colectoarele stradale
și de ai modifica parametrii fizico- chimici în vederea obținerii valorilor admise
de legislația în vigoare la evacuarea în emisar.

Colectarea  deșeurilor  menajere-  Procesul  de  colectare  a  deșeurilor  se
derulează  prin Măsura ISPA- Managementul  integrat  al  deșeurilor  solide din
județul  Argeș,  existând  platforme  pentru  punctele  de  colectare  a  deșeurilor
reciclate, iar prin HCL Vulturești nr. 28 din 23.08.2012 s-a semnat contractul de
prestări servicii nr. 149/01.09.2012 privind colectarea și transportul deșeurilor
solide de pe teritoriul comunei Vulturești cu SC Financiar Urban SRL.

Alimentara cu energie termică în sistem centralizat- Comuna Vulturești
nu dispune de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, însă, existența
unor resurse considerabile de gaz de sondă în zona ”Dealul Satului”, peste 12
puțuri  forate  la  începutul  anului  2006,  exploatate  de  OMV  România,  pot
constitui o oportunitate de soluționare a acestei probleme în viitorul apropiat. De
asemenea,  încheierea  de  parteneriate  cu  localitățile  învecinate  pot  constitui
oportunități în vederea dezvoltării acestor servicii.

Transport public local- Serviciul de transport public local este definit în
baza Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local. Prin acest serviciu
se  asigură  transportul  persoanelor  potrivit  graficelor  de  circulație  pe  traseele
specificate conform programului de transport județean. Serviciile de transport
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public local de persoane prin curse regulate se organizează de către
autoritățile administrației publice locale.

Comuna  Vulturești  nu  dispune  de  transport  public  local.  Este  asigurat
transportul elevilor la școlile generale cu mijloc de transport special. Transportul
de persoane către comunele și orașele învecinate este asigura de firme private de
transport.

Ilumintatul public- Iluminatul public stradal la nivelul comunei acoperă
80% din  necesar,  fiind  axat  cu  prelicție  de-a  lungul  drumului  național  și  a
drumurilor comunale. Sistemul de iluminat public este automatizat, se verifică
anual, serviciile fiind furnizate de către SC Cez Vânzare SA.

Telecomunicații  și  IT –  La  nivelul  comunei  acționează  mai  mulți
operatori  de cablu odată cu lansarea pe piață a sistemelor Digi Tv și  Dolce.
Începând din 2004 Primăria comunei beneficiază de servicii IT și suport tehnic
din  partea  ARA Software  Group  București,  partener  al  Consiliului  Județean
Argeș în implementarea proiectului Sistem Informatic Integrat al Administrației
Publice din Județul Argeș.

În  comună  există  un  oficiu  poștal  care  funcționează  în  cadrul  clădirii
Primăriei  Vulturești  și  un  altul  în  satul  Bârzești.  La  nivelul  întregii  comune
există telefonie fixă digitală, precum și telefonie mobilă.

Rețeaua de drumuri este formată în comuna Vulturești din:

Drumurile comunale:

DC 50 Davidești (DN 73D)- Huluba: Lungime= 7,5 km

DC 51 Vulturești- Bârzești: Lungime= 4,5 km

DC 52 Vulturești- Mâzgana: Lungime= 2,5 km

DJ 739 Vulturești- Beleți- Negrești: Lungime= 4,2 km

DN 73D: Lungime= 5,4 km

Poduri în satul Vulturești:

Pod peste râul Argeșel

Pod peste râul Argeșel (Poiana Târgului)
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Pod peste pârâul Mâzgana

Pod peste Huiasa

Poduri în satul Bârzești:

Pod peste râul Argeșel

Pod peste valea Ilale (Bârzeștilor)

Poduri în satul Huluba:

Pod peste Valea Hulubei

Se  întenționează  înființarea  rețelei  de  alimentare  cu  gaze  și  bransamente  în
asociere cu Comuna Davidești și Comuna Hartiesti, cu finanțare din fonduri UE:
POIM / Programul de rezilientă și relansare economica, alte programe
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CAPITOLUL III
ANALIZA SWOT

Fundamentarea dezvoltării pe termen mediu și lung a comunității nu poate
fi concepută în afara unor strategii coerente, elaborate pornind de la potențiualul
și resursele existente și ținând cont de oportunitățile, dar și de amenințările care
se prefigurează.

Analiza  diagnostic  de  tip  SWOT a  economiei  comunei  Vulturești  este
concepută ca o suită de comentarii concentrate asupra principalilor factor ice
influențează dezvoltarea acestui teritoriu, în vederea atingerii unor importante
obiective strategice ale următorilor 7 ani.

Prezentată  distinct  pe  categorii  de  activități  economice,  acest  tip  de
analiză ilustrează starile interne distinctive de forță sau slăbiciune în raport cu
unele oportunități sau amenințări externe.

Se  poate  preciza  faptul  că  elemente  ale  punctelor  forte,  printr-o
valorificare  adecvată  se  transformă  în  oprtunități,  iar  unele  elemente  ale
punctelor slabe, prin cronicizare, devin amenințări.

Conținutul  analizei  respect  obiectivele  caracteristice  unei  astfel  de
abordări, fiind detaliate astfel:

Nivel, structura și dinamica activitășilor;

Sectoare  și  activități  semnificative  în  evoluția  prezentă  și  viitoare  a
comunei;

Influența principalilor factori;

Impactul oportunităților și al amenințărilor externe;

Evaluarea atuurilor și deficienților;

Unele explicații ale succeselor sau insucceselor în plan economic.

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este
descriptiv:  Strengths  (puncta  tari),  Weaknesses  (puncta  slabe),  Opportunities
(oprtunități) și Threats (riscuri).
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Analiza  SWOT permite  concentrarea  atenției  asupra  zonelor
cheie și  realizarea de prezumții în zonele asupra cărora există cunoștințe mai
puțin  detaliate.  În  urma acestei  analize  se  poate  decide  dacă  zona  își  poate
îndeplini planul, și în ce condiții.

Unele  ”oportunități”  și  ”amenințări”  vor  apărea  din  ”punctele  tar”  și
”punctele slabe” ale comunei. Amenințările pot fi concrete sau potențiale.

Implicații  sociale  atât  ale  punctelor  forte,  cât  și  ale  punctelor  slabe
determină semnificativ dezvoltarea economică ulterioara a comunei.

În urma analizelor  generale  și  sectoriale,  pentru perioade semnificative
din  evoluția  economică-  socială  a  comunei  Vulturești,  se  pot  sistematiza
următoarele elemente ale analizei SWOT.

MEDIU ÎNCONJURĂTOR

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Teritoriul  comunei  Vulturești
se  incadrează  bazinului
hidrografic al Argeșului;

 Singurul  lac  natural,  aflat  la
nord de limita comunei, se află
în  bazinul  Mâzgana,  lacul
Cureasca;

 Poluarea  atmosferică  redusă,
absența în  zonă a  unor surse
importante de nocivitate;

 Teritoriul  comunei  Vulturești
beneficiază  de  un  topoclimat
de deal și podiș;

 Temperatura  medie  anuală
este în jur de 100C;

 Comuna  Vulturești  este
așezată  în  plină  zonă
forestieră,  formată  exclusive

 Slaba cunoaștere a normelor de
mediu și a legislației în vigoare;

 Educția  ecologică  este
superficială;

 Management  deficitar  al  ariilor
protejate;

 Colectarea  neselecționată  a
deșeurilor,  în vederea reciclării,
refolosirii,  recuperării  sau
valorificării lor;

 Rețeaua hidrografică existent nu
este suficient exploatată;

Page 101 of 148



“PROGRESUL ESTE PROIECTIA GANDIRII NOASTRE”

din păduri de foioase;

 Diversitatea florei și a faunei;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 Dezvoltarea  zonelor  rurale  și
protejarea  mediului
inconjurător;

 Promovarea  agriculturii
ecologice;

 Colaborarea  și  implicarea
organizațiilor
neguvernamentale și a școlilor
în  programe  comune  de
educație ecologică;

 Promovarea  practicilor  de
agricultură ecologică;

 Insuficiența  fondurilor
financiare  locale  pentru
susținerea din punct de vedere al
cofinanțării  a  unor  proiecte  de
anvergură în domeniul protecției
mediului;

 Calamități naturale;

 Neutilizarea  fondurilor
nerambursabile  (datorită
dificultăților de accesare) pentru
dezvoltarea  zonelor  rurale  și
protejarea mediului, nerealizarea
proiectelor  privind  poluarea
apelor și a solului;

 Mentalitatea  de  indiferență  a
gospodăriilor  față  de  protecția
mediului;

POZIȚIONAREA ÎN TERITORIU

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Comuna Vulturești este situate
în  partea  de  est  a  județului
Argeș,  la  aproximativ  31  de
km  depărtare  de  muncipiul
Pitești;

 Comuna  este  situată  în
apropierea întretăierii  a  două

 Inexistența unor forme sinergice
de promovare a zonei;

 Zone predispose  la  inundații  în
caz de ploi abundente;

 Inxistența investitorilor de mare
anvergură pe teritoriul comunei;
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coordinate  geografice
principale, ceea ce îi conferă o
poziție precisă pe glob;

 Comuna  este  traversată  de
drumul  national  DN  73  D,
fiind astfel bine legată, pe cale
rutieră, cu celelalte comune și
orașe din județ;

 Satele comunei Vulturești sunt
așezate  pe  direcție
meridională,  de  o  parte  și  de
alta a văii râului Argeșel;

 Așezarea  comunei  între
dealuri;

 Resurse ale subsolului reduse;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

 Programe  ale  autorităților
județene  și  centrale  destinate
mediului rural;

 Deschiderea  instituțiilor
publice  din  zonă  la  relații  de
parteneriat;

 Efectuarea  unor  lucrări  de
împădurire și reîmpădurire;

 Fonduri structurale alimentate
prin bugetul Uniunii Europene
pentru  dezvoltarea  zonelor
rurale;

 Realizarea  de  amenajări
turistice; 

 Extinderea  fenomenului  de
eroziune  a  solului  cu  posibile
consecințe grave pe termen lung;

 Infrastructura  precară  și  lipsa
utilităților poate afecta negative
interesul  turistic  și  cel
antreprenorial;

 Existența în apropierea comunei
a  polilor  de  atracție  urbană  ar
putea avea efecte negative în cee
ace  privește  atragerea  de
investiții  directe  în  zona
comunei;

 Calamități naturale, inundații;
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CAPITALUL UMAN

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Existența  resurselor  umane
intr-un volum și o calificare ce
pot  asigura  dezvoltarea
activității economico- sociale;

 Rata  infracționalității  este
extrem de redusă;

 Populția  tânâră  este
majoritară în comună;

 Resurse  umane  cu  calificare
variată;

 Nivel  redus  de  conflicte  între
cetățenii comunei;

 Ospitalitate  recunoscută  a
locuitorilor;

 Populația comunei Vulturești se
ridică  la  2.887  de  locuitori,  în
scădere  față  de  recensământul
anterior  din  2002,  când  se
înregistraseră 2.890 de locuitori;

 Depopularea  satelor  (spor
natural  negativ,  migrarea
persoanelor  tinere  spre  mediul
urban și străinătate);

 Mentalitatea  populației  față  de
schimbare  în  general  și,
reconversie  profesională  în
special;

 Capacitatea  financiară  relative
scăzută a locuitorilor zonei;

 Puterea  financiară  scăzută  a
populației;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

  Posibilitatea  accesării  unor
programe  guvernamentale  de
finanțare  pentru  reconversie
profesională și  crearea de noi
locuri  de  muncă  pentru
șomeri;

 Adaptarea  programelor  de
învățământ  la  cerințele
economiei de piață;

 Migrarea forței de muncă;

 Amplificarea pregătirii  teoretice
a forței de muncă în detrimental
aspectelor applicative;

 Reducerea  ponderii  populției
active,  implicit  a  persoanelor
calificate;

 Estomparea  tradițiilor  locale
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 Monitorizarea  stării
ocupaționale a populației;

 Accesarea fondurilor europene
pentru  dezvoltarea
profesională  a  persoanelor
active din comună;

 Creșterea  nivelului  de
pregătire profesională a forței
de muncă;

odată cu trecerea timpului;

 Flexibilitatea  scăzută  a  pieței
forței de muncă în adaptarea la
modificările  apărute  la  nivelul
cererii;

INFRASTRUCTURA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Pe  teritoriul  comunei
Vulturești  își  desfășoară
activitatea  mai  mulți  agenți
economici  care  dețin  afaceri
familiale  în  domeniul
croitoriei,  cizmăriei,  mici
ateliere  de  tâmplărie,  de
asemenea există societăți  care
se  ocupă  cu  debitarea  și
prelucrarea  materialului
lemnos (banzic și gater);

 Serviciile  de  transport
(personae,  mărfuri)  au
cunoscut o reală dezvoltarea în
ultimii  ani  în  parallel  cu
dezvoltarea  comerțului,  care,
în cea mai mare parte, este un
comerț de proximitate, axat în
principal,  pe  servicii  de
alimentație publică;

 Comuna  Vulturești  nu  dispune
de alimentare cu energie termică
în sistem centralizat;

 Străzile  din  interiorul  comunei
nu  sunt  în  întregime
modernizate,  încă  mai  există
drumuri de pământ;

 Inexistența  unei  stații  de
epurare; Stație  de  epurare
existenta, 

 Nu există  cultură  civică  și  nici
interes  pentru  activitățile  de
voluntariat,  cetățenii  consideră
normal ca problemele lor să fie
soluționate de alții;

 Infrastructura  de  utilități  și
mediu  slab  dezvoltată
(canalizare,  epurare,  gaze,
managementul  deșeurilor,
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 La nivelul comunei acționează
mai  mulți  operatori  de  cablu
odată  cu  lansarea  pe  piață  a
sistemelor Digi TV și Dolce;

 Conectarea la internet se face
prin dial-up;

 La  nivelul  comunei  există
telefonie  fixă  și  telefonie
mobilă;

 Sistemul de ilumiat public este
automatizat,  serviciile  fiind
furnizate  de  către  SC  Cez
Vânzare SA;

 Existența  întreprinderii
Automobile Dacia- Renault în
orașul  Mioveni  a  influențat
pozitiv  situația  material  a
locuitorilor  comunei  și  a
ridicat  nivelul  de  trai  al
comunității,  mulți  cetățeni
lucrând  la  această
întreprindere;

 Starea foarte bună a drumului
national;

 Comuna  Vuilturești  are  o
bogată  rețea  hidrografică,
astfel dispune de două sisteme
centralizate  de  alimentare  cu
apă, unul în satul Vulturești și
altul în satul Bârzești.

comunicații);

 Standardul  scăzut  al
infrastructurii  turistice  și  de
agrement;

 Numărul  șomerilor  are  în
general o evoluție negativă;

 La  nivelul  comunei  nu  există
sistem de canalizare menajeră;

 La  nivelul  comunei  Vulturești
nu  există  un  sistem  de
canalizare, colectare și evacuare
a apelor pluviale;

 Comuna  Vulturești  nu  dispune
de transport public local;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

  Comuna  beneficiază  de  Degradarea  infrastructurilor
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importante  resurse  forestiere,
resurse  ce  constituie  o  bună
oportunitate  de  investiție
pentru  cei  interesați  de
industria lemnului;

 Existența  unor  resurse
considerabile  de  gaz  sondă,
exploatate de OMV România;

 Creșterea  cererii  pentru
servicii  de  telecomunicații  de
calitate ridicată;

 Creșterea sumelor alocate prin
instrumentele  financiare  și
prin  fondurile  structurale
destinate  dezvoltării  și
reabilitării infrastructurii;

 Disponibilitatea  forței  de
muncă  tânără  pentru
recalificare  și  dezvoltarea
abilităților;

existente;

 Mentalitatea  de  indiferență  față
de protecția mediului;

 Lipsa resurselor materiale pentru
îndeplinirea  obiectivelor  de
investiții propuse;

 Lipsa informației în legătură cu
programele  de  finanțare
europeană;

 Migrația  forței  de  muncă  spre
zone  atractive  din  punct  de
vedere economic;

 Lipsa culturii antreprenoriale;

 Exploatarea fără nici un control
a  pădurilor  va  avea  urmări
asupra dezvoltării durabile;

 Poluarea râurilor și a pârâurilor;

 Riscul ca firmele din comună să
nu  facă  față  competiției  de  pe
piața unică;

AGRICULTURĂ

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Plantațiile  de prun,  măr,  mai
ales  pe  dealurile  din  satul
Bârzești;

 Fiind  zonă  de  deal,  suprafețele
agricole sunt relativ reduse (310
ha  arabil),  terenurile  sunt
parcelate,  ceea  ce  împiedică
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 Comuna Vulturești dispune de
importante  resurse  forestiere
(pădurile  acoperă  65%  din
totalul  suprafeței  comunei,
respective 3.130 ha, în special
păduri  de  foioase-  fag  și
stejar), resurse ce constituie o
bună oportunitate de investiție
pentru  cei  interesați  de
industria lemnului;

 Climat  propice  creșterii
animalelor:  bovine,  ovine,
cabaline, porcine și caprine;

 Potențial  ridicat  pentru
agricultură ecologică și pentru
livezi;

formarea  unor  mari  exploatații
agricole;

 Resurse financiare insuficiente;

 Investiții puține în zonă;

 Utilaje  agricole  învechite  și
tehnologii neperformante;

 Parcelarea  terenurilor
(suprafețele  agricole  nu  pot  fi
întotdeauna lucrate mecanizat);

 Piața de desfacere este redusă;

 Lipsa  valorificării  produselor
agricole;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

  Dezvoltarea  agriculturii  cu
terenuri  arabile  de  mare
randament;

 Dotarea  cu  echipamente
tehnico- edilitare;

 Practicarea  unei  agriculture
ecologice  durabile  și
dezvoltarea agroturismului;

 Asocierea  producătorilor,
îmbunătățirea  practicilor
agricole  pentru  ridicarea
producției,  elaborarea  unor
politici zonale de marketing pe
alte piețe;

 Practicarea  agriculturii  de
subzistență  ca  umare  a
rezistenței  populației  la
schimbare;

 Trendul  descendent  al
potențialului agricol al comunei,
cât și al productivității din acest
sector;

 Insuficienta informare și educare
a  populației  pentru  dezvoltarea
durabilă  a agriculturii,  protecția
mediului;
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SOCIAL (ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SĂNĂTATE)

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Viața  culturală  este
concentrată în jurul bisericilor
și a căminelor culturale;

 Comuna  Vulturești  figurează
cu  următoarele  monumente
istorice-  Casa Ștefan Bunescu
(cod- AG-II- 13855, datare- sf.
Sec. XIX), Casa Maziloiu (cod-
AG-  II-  m-B-  13856,  datare-
1880),  Casa  Moise  Popescu
(cod-  AG-  II-  m-B-  13857,
datare- inc. sec. XX);

 Existența a 4 școli  în comună
și o bibliotecă;

 Învățământul  din  comună
dispune  de  o  bună
infrastructură școlară;

 Interesul  în  comună  pentru
citit nu a scăzut în ultimii ani;

 Comuna  nu  are  o  echipă  de
fotbal și  nici un teren amenajat
corespunzător;

 Migrarea  cadrelor  didactice  din
învățământ spre alte domenii de
activitate;

 Infrastructura  uzată,
necorespunzătoare  desfășurării
actului  educational  la
standardele europene;

 Lipsa  posibilității  de  formare
continuă pentru adulți;

 Inexistența unui liceu în comună
și grad redus de asociativitate;

 Implicarea  insuficientă  a  unor
cadre  didactice  în  activitatea
extracurriculară;

 Neimplicarea  tuturor  cadrelor
didactice în activitatea educativă
pentru  îmbunătățirea  stării
disciplinare  și  a  frecvenței
școlare a elevilor;

 Biblioteca  comunală  are  un
volum mic de carte;

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

  Accesarea  de  fonduri  Migrarea cadrelor de învățământ
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europene  nerambursabile
pentru  reabilitarea  școlilor  și
grădinițelor,  realizarea  unui
cabinet  psihologic,  a  unui
cabinet  medical  în  cadrul
școlilor,  înființarea  unei
instituții Afterschool;

 Relații  de  colaborare  cu
Inspectoratul Județean Arges;

 Cadru  legislativ  flexibil,
corelat  cu  cel  European  în
domeniul  calificării
profesionale  prin  sistemul  de
învățământ;

 Relații  de  parteneriat  cu
instituțiile  din  localitate,
precum  și  cu  alte  școli  din
județ și din afara județului;

 Existența  programelor  de
finanțare  din  partea  UE  și  a
programelor  naționale  pentru
educație si învățământ;

 Servicii de planning familial;

către alte localități, domenii sau
alte țări;

 Insuficiența resurselor financiare
pentru educație și sport;

 Nivelul  scăzut  al  salariilor  în
învățământ;

 Lipsa unei corelări între cererea
și  oferta  de  forță  de  muncă  și
investiții  reduse  în  resursele
umane;

 Slaba  educație  sanitară  a
comunității;

 Număr  mic  al  personalului
medical;

 Inexistența  unui  parc  de
agreement la nivel de comună;

 Activitatea  sportive  există  mai
mult la nivel școlar;

TURISM RURAL

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 Se  păstrează  tradițiile  de
Crăciun  (colindatul,
plugușorul,  florile  dalbe,
capra) și cele de Paște;

 Comuna Vulturești se remarcă

 Interesul  pentru  păstrarea
tradițiilor  și  obiceiurilor
populare a scăzut în ultimii ani;

 Implicarea școlii și a bisericii, în
manifestări  de  păstrare  a
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pe  plan  național  și
internațional printr-o serie de
personalități  care  au  văzut
lumina zilei  și  au copilărit  pe
malul Argeșelului;

 O tradiție care s-a păstrat este
focul lui Sumedru, din ziua de
Sfântul Dumitru;

 Monumente  istorice  prezente:
Casa  Maziloiu,  Casa  Moise
Popescu,  Casa  Ștefan
Bunescu;

 Potențialul  forestier  ridicat,
fondul  de  flora  și  fauna,
calitatea peisagistică, existența
unor monumente culturale  ar
putea  fi  exploatate  din  punct
de vedere turistic;

tradițiilor, este redusă;

 S-a pierdut interesul  în ceea ce
privește  conservarea
patrimoniului  architectural
muscelean;

 Resurse  financiare  locale
insuficiente,  investiții  autohtone
sau străine foarte mici;

 Pregătirea profesională de slabă
calitate  în  domeniul  serviciilor
turistice;

 Lipsa unui” brand” local;

 Lipsa  de  preocupare  a
cetățenilor;

 Lipsa  resurselor  financiare  ale
autorităților  locale  pentru
conservara mediului;

 Inexistența  unei  forme  de
promovare a comunei;

 Lipsa  unei  pensiuni  pe  raza
comunei cu specific turistic;

 Existența  unei  infrastructuri
fizice  necorespunzătoare  și  a
unei dotari necorespunzătoare; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

  Îmbunătățirea  condițiilor,
infrastructurii  fizice  și  de
utilități;

 Încurajarea unor noi forme de
turism  (de  agreement,

  Mentalități  de  indiferență  față
de mediu în  general,  și  față  de
patrimoniul turistic, în special;

 Irosirea  sansei  de  accesare  a
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ecologic);

 Existența  legislației  privitoare
la protejarea patrimoniului;

 Înfrumusețarea  imaginii
comunei;

 Prezentarea  comunei  pe
pagina  de  internet  și
actualizarea  permanentă  a
acesteia;

 Dezvoltarea  unor  produse
turistice complexe;

 Posibilități pentru dezvoltarea
turismului de pescuit sportive
si  a  turismului  de  agreement
cu specific acvatic;

fondurilor europene;

 Reacția redusă a mediului local
la  schimbările  și  provocările
actuale,  conducând  la  scăderea
competivității  teritoriului
comunei  în  favoarea  altor
teritorii  considerate  mai
interesante  de  către  turiști  și
posibili investitori;

 Nepromovarea  zonei  pentru
atragerea de turiști;

 Orientarea  spre  alte  zone  de
interes;

 Sprijin  insuficient  pentru
dezvoltara turismului, în special
în zonele rurale;
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CAPITOLUL IV
DIRECȚII DE DEZVOLTARE

Strategia de dezvoltare locală a comunei Vulurești a fost concepută pentru
a spijini,  prin  mijloace  și  instrumente  specifice  administrației  publice  locale,
atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare economico- social ale localității și
ale regiunii,  în concordanță  cu acțiunile prevăzute de Programul Național  de
Dezvoltare 2021- 2027.

IV.1. Dezvoltarea infrastructurii:

DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

Reabilitarea și
modernizarea
infrastructurii
de transport

 Reabilitarea, 
redimensiona
rea și 
modernizarea
/ asfaltarea 
infrastructurii
rutiere- rețea 
stradală;

 Modernizarea
DC 50 
Davidești 
(DN 73 D)- 
Huluba, L= 
10 km, 
comuna 
Vulturești;

 Modernizarea
DC 51  
Bârzești- 
Davidești pe 
o lungime de 

 Dezvoltare
Regională
(FEDR)  și
Fondul  Social
European (FSE);

 Fondul
European
Agricol  de
Dezvoltare
Rurală
(FEADR);

 IFI  (instituțiile
financiare
internaționale)
sau  băncile
internaționale  de
investiții  (Banca
Europeană
pentru
Reconstrucție  și
Dezvoltare,

 Pentru
reabilitări  și
extinderi  rețele
de  transport
(străzi, drumuri,
podețe, etc.) sau
construire
variantă
ocolitoare  se
impune
necesitatea
elaborării
următoarelor
studii: 

 Studiu  de
fezabilitate;

 Studiu de trafic
rutier;

 Studiu
topografic;
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

1,200 km;

 Modernizare 
infrastructură
- pod peste 
râul Argeșel, 
în punctul 
Poiana 
Tărgului, sat 
Vulturești;

 Modernizare 
infrastructură
- punte 
pietonală 
peste râul 
Argeșel, 
punctul 
Pădurea 
Statului, sat 
Vulturești;

 Amenajare 
trotuare 
pietonale și 
șanțuri dalate 
- DN 73 D, 
L= 6 km;

 Modernizare 
drumuri, alei 
si ulițe 
comunale:

-Ulița Valea 
Oprii

Banca
Europeană  de
Investiții)

 Fonduri-
programe
guvernamentale;

 Studiu
geologic;

 Studiu
hidraulic;
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

-Fundătura 
Mocanca
-Ulița Coasta 
Popii
-Ulița Piscu 
Roșu
-Ulița Valea 
Baicului
-Fundătura 
Peneștilor
--Ulița Fântânii
-Fundătura lui 
Petruț
-Ulița Sârbi
-Ulița Lăutarului
-Ulița Livezii
-Ulița lui Stancu
-Ulița Valea 
Țuicii
-Fundătura 
Electricianului
-Fundătura lui 
Dragomir
-Fundătura 
Șerbăneștilor
-Ulița lui Rujan
-Ulița Baboi
-Fundătura lui 
Diaconescu
-Fundătura lui 
Tîrlici
-Fundătura lui 
Dobreasca
-Aleea lui 
Mărgescu
-Ulița Titan
-Ulița Moara 
Brădenilor
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

-Ulița 
Vîrtopeanu
-Fundătura lui 
Ivan
-Ulița Valea lui 
Ciomag
-Ulița lui Creață
-Fundătura lui 
Logel
-Ulita lui Voicu
-Fundătura la 
Valea 
Uncheașului
-Fundătura lui 
Sfîrlog
-Ulița Valea 
Muierii
-Ulița lui 
Slujitoru
-Fundătura lui 
Ivașcu
-Fundătura 
Tâmplarului
-Fundătura 
Salcâmilor
-Drumul 
Ivănișului
-Fundătura 
Drujbarului
-Ulița Valea 
Arinilor
-Ulița 
Pădurarului
-Fundătura lui 
Dragomir
-Ulița Izvoarelor
-Ulița Troiței
-Ulița la Poteca 
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

Bisericii
-Fundătura la 
Moldoveanu
-Fundătura la 
Crasanda
-Fundătura la 
Dinică
-Ulița la Moara 
Băceștilor
-Fundătura la 
Duțulescu
-Drumul 
Hodorului
-Drumul 
Neguroaia
-Drumul 
Albulești
-Ulița Logeilor
-Fundătura lui 
Florea
-Ulița 
Grigoreștilor
-Drumul Dania 
Bisericii
-Drumul Zăvoi
-Fundătura lui 
Dobrică
-Aleea lui 
Marinică
-Ulița din al 
Voichii
-Fundătura lui 
Dogăruș
-Fundătura 
Crucii
-Ulița la 
Brătuleasa

Reabilitarea  Reabilitarea  Programul  Pentru
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

clădirilor sedii
de instituții

publice,
învățământ și

sănătate

și dotarea 
corespunzăto
area a 
unităților de 
învățământ, 
școli generale
și grădinițe;

 Construire
sediu
Primărie;

 Construire
Grădiniță
cătun
Mâzgana,  sat
Vulturești;

 Înființarea
unei  instituții
Afterschool
în  satul
Vulturești;

 Înființarea
unui  centru
de  zi  pentru
elevi;

 Identificarea
soluțiilor
tehnice,
extinderea,
reabilitarea  și
dotarea
sediilor

Operațional
Regional,  Axa
Prioritară  3
îmbunătățirea
Infrastructurii
Sociale,
Domeniile
majore  de
intervenție  3.1,
3.2,  3.3,  și  3.4.
respectiv
Reabilitarea/
modernizarea/
echiparea
infrastructurii
educaționale,
preuniversitare
și  a  celei  de
formare
profesională
continua,
îmbunătățirea
dotării  cu
echipamente  a
bazelor
operaționale
pentru
intervenții  în
situații  de
urgență,  finanțat
prin  Fondul
European  de
Dezvoltare
Regională

reabilitare  sedii
de  instituții
publice,
învățământ  și
sănătate  se
impune
realizarea  unor
expertize
tehnice,  studii
de  fezabilitate
cu
documentațiile
conexe.
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

instituții
publice;
(Centru
îngrijire
bătrâni)

 Realizare
cabinet
psihologic  în
cadrul  Școlii
Gimnaziale
nr.  1
Vulturești;

 Realizare
cabinet
medical  în
cadrul  Școlii
Gimnaziale
nr.  1
Vulturești;

 Construcție
sală  sport  în
cadrul  Școlii
Gimnaziale
nr.  1
Vulturești;

 Reabilitare
sală  sport  în
Școală  cu
clasele  I-VIII
Bârzești (+
teren  sintetic

(FEDR)  și
Fondul  Social
European (FSE):

 Fonduri-
programe

 Guvernamentale;
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

de sport)

 Amenajarea
curților
școlilor:
plantarea  de
copaci,
amplasarea
de  coșuri  de
gunoi,
băncuțe și
echipamente
de joacă

 Instalarea  de
panouri
solare  fie  în
curtea
școlilor,  pe
acoperiș,  fie
pe  terenurile
de  sport;
(producere
energie
electrica
și/sau
termica)

 Reabilitarea
unui  teren
degradat  și
transformarea
acestuia  într-
un  spațiu
verde
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

destinate
copiilor  prin
însămânțare
de  gazon,
plante  arbuști
și  plante
ornamentale,
montare  de
băncuțe  și
coșuri  de
gunoi,
amenajarea
unui spațiu de
joacă;
(parcuri  și
locuri  de
joacă  pentru
copii)

 Înființarea
unor  centre
de  zi,  pentru
persoanele
vârstnice  și
pentru elevi;

 Realizarea
unei  piste
pentru
bicicliști;

Extinderea
sistemului

centralizat de
alimentare cu

 Identificarea
soluțiilor
tehnice,
reabilitarea  și

 Programul Phare
2005  și  2006,
Fondul  de
Mediu;

 Elaborarea unui
set  complet  de
studii: studiu de
fezabilitate,
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

apă și de
canalizare,

precum și alte
utilități publice
și realizarea de
branșamente la

acesta

crearea  unui
sistem
centralizat  de
alimentare  cu
apă  și  de
canalizare;

 Extinderea
sistemului  de
alimentare  cu
apă  a
populației
comunei
Vulturești,
asigurarea
calității  apei
destinate
consumului
uman  și
asigurarea
informării
consumatoril
or  asupra
calității  apei
destinate
consumului;

 Contorizarea
tuturor
locuințelor
racordate  la
rețeaua  de
apă potabilă;

 Modernizarea

 Fondul
European
Agricol  de
Dezvoltare
Rurală
(FEADR);

 Programul
Operațional
Sectorial  de
Mediu,  Axa
Prioritară  1
Extinderea  și
modernizarea
sistemelor  de
apă și apă uzată,
finanțat  prin
Fondul Coeziune
(FC);

studiu
topografic,
studiu
geotehnic,
studiu  privind
potabilitatea
apelor
subterane  din
sursele
identificate,
studiu
hidrologic,
studiu  de
dimensionare  a
perimetrelor  de
protecție
sanitară,  studiu
pedologic,
evaluarea
impactului
asupra
mediului. 
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

rețelei
publice  de
alimentare  cu
apă potabilă;

 Sistem  de
canalizare  și
tratare  în
comuna
Vulturești;

 Reabilitare
iluminat
public  stradal
comuna
Vulturești; 

 Extindere
rețea electrică
în  sat
Vulturești
DN 73 D și în
sat Huluba;

 Realizarea
unui  sistem
de  iluminat
ornamental
festiv;

 Regularizare
albie  râul
Argeșel;

 Regularizare
albie  pârâul
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

Mâzgana.

Înființare retea
gaze naturale și

branșarea
gospodăriilor

  

Realizarea unui
sistem de

supraveghere
video a

bunurilor
aparținand
domeniului

public

  

Finalizarea
Planului

Urbanistic
general

  

Reabilitare/
Construire pod

nou în satul
Bârzești,  Valea

Ilalei

  

Amplasarea de
indicatoare

(totemuri) la
limitele
comunei
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DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

Amplasarea de
aviziere/panouri
de informare în

fiecare sat,
pentru

informarea
cetățenilor

  

Achiziție utilaj
în Comuna
Vulturești,

județul Argeș

 Achiziția
unui utilaj  de
capacitate
mică  pentru
dotarea
compartiment
elor
administrativ
și SVSU

 Programul
Național  de
Dezvoltare
Rurală – PNDR/,
prin  MĂSURA
19.2_7.2/6B  -
”Sprijin  pentru
investiții  în
crearea,
îmbunătățirea  și
extinderea
tuturor  tipurilor
de  infrastructuri
la  scară  mică,
inclusiv
investiții  în
domeniul
energiei  din
surse
regenerabile și  a
sistemelor  de
economisire  a
energiei”,  Gal
Drumul  Carelor,
respecti  buget



Page 125 of 148



“PROGRESUL ESTE PROIECTIA GANDIRII NOASTRE”

DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

local

IV.2. Creșterea competivității economiei locale

DIRECȚIA DE
DEZVOLTAR

E

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂR

I

Dezvoltarea
structurilor de

sprijinire a
afacerilor și a
inițiativelor

private

Implementarea
axei LEADER
ce încurajează 
parteneriatul 
public- privat;

Subvenționare
a culturilor 
agricole pentru
suprafețe mai 
mari de 1 ha;

Construcția 
unui centru de 
colectare a 
fructelor de 
pădure;

Stimularea 
informării și 
susținerii 
inițiativelor 
private, 
cercetării și 
inovării;

Programul 
Operațional 
Regional, Axa 4- 
Sprijinirea 
dezvoltării 
mediului de 
afaceri regional și 
local, Domeniile 
majore de 
intervenție 4.1, 4.2
și 4.3, respectiv 
Dezvoltarea 
structurilor de 
sprijinire a 
afacerilor de 
importanță 
regional și locală, 
Reabilitarea 
siturilor industriale
poluate și 
neutilizate și 
pregătirea pentru 
noi activități, și 
Sprijinirea 
dezvoltării 

Realizare 
expertize 
tehnice, studii de
piață, studii de 
fezabilitate.
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Diseminarea 
informațiilor 
privind 
fondurile de 
finanțare 
pentru 
susținerea 
activităților 
productive;

microîntreprinderil
or, finanțat prin 
Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională 
(FEDR);

Dotarea cu
utilaje

performante a
operatorilor
industriali și

agricoli

Dotarea cu 
utilaje 
performante a 
operatorilor 
industriali și 
agricoli;

Programul 
Operațional 
Sectorial Creșterea
Competivității 
Economice, Axele 
Prioritare 1, 2, 3 și 
4, respectiv 
Dezvoltarea unui 
sistem inovativ de 
producție, 
Creșterea 
competivității 
economice, 
Tehnologia 
informației și 
comunicațiilor 
pentru sectoarele 
public și privat și 
îmbunătățirea 
eficienței 
energetice în 
condițiile 
dezvoltării 
durabile a 
sistemului 
energetic;
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Progamul Național
de Dezvoltare 
Rurală, finanțat de 
Leader;

Programul 
Operațional 
Regional, Axa 
Prioritară 4- 
Sprijinirea 
dezvoltării 
mediului de 
afaceri regional și 
local, Domeniile 
majore de 
intervenție 4.1, 4.2
și 4,3, respectiv 
Dezvoltarea 
structurilor de 
sprijinire a 
afacerilor de 
importanță 
regională și locală,
Reabilitarea 
siturilor industrial 
poluate și 
neutilizate și 
pregătirea pentru 
noi activități, și 
Sprijinirea 
dezvoltării 
microîntreprinderil
or, finanțat prin 
Fondul European 
de Dezvoltare 
Regională 
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(FEDR);

IFI (instituțiile 
financiare 
internaționale) sau 
băncii 
internaționale de 
investiții (Banca 
Europeană pentru 
Reconstrucție și 
Dezvoltare, Banca 
Europeană de 
Investiții, banca 
Mondială, Fondul 
Monetar 
Internațional); 

IV.3. Protecția mediului

DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

Extinderea
sistemului

centralizat de
canalizare și

epurare a apelor
uzate

Branșarea
tuturor

gospodăriilor de
pe traseul

sistemului de
canalizare

Crearea unui 
sistem 
centralizat de 
alimentare cu 
apă și de 
canalizare;

Reabilitarea și 
modernizarea 
rețelelor de 
distribuție a 
apei potabile;

Reabilitarea 
puțurilor de 

Programul 
Phare 2005 și 
2006, Fondul 
de mediu;

Programul 
Operațional 
Sectorial de 
Mediu, Axa 
Prioritară 2 
Dezvoltarea 
sistemelor de 
management 
integrat al 
deseurilor și 

În acest sens 
trebuie să se 
elaboreze un set 
complet de 
studii- studiu de 
fezabilitate, 
studiu 
topografic, 
studiu geotehnic,
studiu 
hidrologic, 
studiu de 
dimensionare a 
perimetrelor de 
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forare a surselor
de apă;

reabilitarea 
siturilor istorice
contaminate, 
finanțat prin 
Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională 
(FEDR).

Finanțarea 
proiectului de 
investiții din 
bugetul de stat 
sau din bugetele
locale, potrivit 
prevederilor art.
20 din Legea 
finanțelor 
publice locale 
nr. 273/2006, 
cu modificările 
și completările 
ulterioare.

protecție 
sanitară, studiu 
pedologic, 
evaluarea 
impactului 
asupra mediului. 

Crearea unui
sistem de
colectare

selectivă a
deșeurilor și
depozitare

temporară a
acestora până la
depunerea lor în
deponia finală

Înființarea unui 
centru de 
colectare 
deșeuri solide 
(fier, deșeuri 
electrice, etc.);

Modernizarea 
serviciului 
public de 
salubritate;

Realizarea unor 

Programul 
Phare 2005 și 
2006, Fondul 
de Mediu

Programul 
Operațional 
Sectorial de 
Mediu, Axa 
Prioritară 2 
Dezvoltarea 
sistemelor de 

Aceste 
deziderate vor 
complete 
activitatea 
Serviciului de 
salubrizare;
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campanii de 
informare și 
constientizare a 
populației 
privind 
colectarea 
selectivă a 
deseurilor;

Implementarea 
sistemului de 
colectare a 
deseurilor de 
echipamente 
electrice și 
eclectronice;

management 
integrat al 
deseurilor și 
reabilitarea 
siturilor istorice
contaminate, 
finanțat prin 
Fondul 
European de 
Dezvoltare 
Regională 
(FEDR);

Finanțarea 
proiectului de 
investiții din 
bugetul de stat 
sau din bugetele
locale, potrivit 
prevederilor art.
20 din Legea 
finanțelor 
publice locale 
nr. 273/2006, 
cu modificările 
și completările 
ulterioare.

IV.4. Întărirea coeziunii sociale

DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

Modernizarea
spațiilor
destinate

Identificarea 
soluțiilor 
tehnice, 

Programul 
Operațional 
Regional, Axa 

Pentru reabilitare
sedii de instituții 
publice, 
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activităților
socioculturale și

sportive

extinderea, 
reabilitarea și 
dotarea sediilor 
cămine 
culturale și de 
bibliotecă;

Construcție 
Cămin Cultural 
în satul Huluba;

Extinderea, 
modernizarea și 
dotarea 
Căminului 
Cultural în satul
Vulturești;

Realizare bază 
sportivă 
multifuncțională
, sat Bârzești;

Reabilitare 
Biserică, 
Vulturești;

Reabilitare 
Biserică, 
Bătiești;

Reabilitare 
Biserică, 
Mărgești;

Reabilitare 
Biserică, 
Bârzești;

Reabilitare 

Prioritară 3- 
Îmbunătățirea 
Infrastructurii 
Sociale, 
Domeniile 
majore de 
intervenție 3.1, 
3.2, 3.3. și 3,4. 
respectiv 
Reabilitarea/ 
modernizarea/ 
echiparea 
infrastructurii 
serviciilor de 
sănătate și 
serviciilor  
sociale, a 
infrastructurii 
educaționale, 
preuniversitare 
și a celei de 
formare 
profesională 
continua, 
îmbunătățirea 
dotării cu 
echipamente a 
bazelor 
operaționale 
pentru 
intervenții în 
situații de 
urgență, 
finanțat prin 
Fondul 
European de 

învățământ și 
sănătate se 
impune 
realizarea unor 
expertize 
tehnice, studii de
fezabilitate cu 
documentațiile 
conexe.
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biserică, 
Huluba;

Includerea în 
circuitul turistic 
a caselor 
memoriale:Ștefa
n Bunescu, 
Maziloiu, Moise
Popescu;

Reamenajare 
terenuri de 
sport/ echiziții 
echipamente 
sportive și 
dotarea cu 
echipamente de 
fitness;

Realizarea unui 
parc cu bănci, 
pomi, flori, 
alee, fântână 
arteziană;

Realizarea unei 
școli de vară (3 
ha)- cazare, 
anexe 
funcționale, 
circulație auto, 
circulație 
pietonală, rețele
edilitare, 
împrejmuire și 
introducerea 
terenului în 

Dezvoltare 
Regională 
(FEDR) și 
Fondul Social 
European 
(FSE);

Programul 
Operațional 
Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane, finanțat
prin Fondul 
Social 
European 
(FSE);

IFI (instituțiile 
financiare 
internaționale) 
sau bănci 
internaționale 
de investiții 
(Banca 
Europeană 
pentru 
Reconstrucție și
Dezvoltare, 
Banca 
Europeană de 
Investiții, 
Banca 
Mondială, 
Fondul Monetar
Internațional);
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intravilan.

Dezvoltarea
serviciilor de

asistență socială
a persoanelor

aflate în
dificultate

Crearea și 
dotarea 
corespunzătoare
a unor centre de
asistență socială
a persoanelor 
aflate în 
dificultate;

Îmbunătățirea
serviciilor de

asistență
medicală

Reabilitarea și 
extinderea 
spațiilor având 
ca destinație 
servicii de 
asistență 
medicală;

Realizarea unui 
microlaborator 
de analize;

Realizarea unui 
cabinet 
ginecologic;

Realizarea unui 
cabinet 
stomatologic;

Realizarea de 
cursuri de 
educație 
sanitară și 
sexuală pentru 
elevi;

Dotarea cu 

Licențierea 
serviciului de 
asistenta socială;

Prestarea de 
servicii 
diversificate către
beneficiari, în 
special de 
informare și 
prevenire
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aparatură de 
specialitate 
performantă a 
tuturor 
unităților 
sanitare din 
localitate;

Dinamizarea
vieții culturale a

comunei și a
modalităților de

petrecere a
timpului liber

Organizarea și 
întocmire 
calendar de 
manifestări și 
evenimente 
culturale, 
festivaluri 
anuale de 
promovare a 
valorilor locale 
(gastronomie, 
turism)

IV.5. Capacitate instituțională

DIRECȚIA DE
DEZVOLTARE

ACȚIUNI
PROPUSE

SURSE DE
FINANȚARE

OBSERVAȚII/
RECOMANDĂRI

Întărirea
capacității de
management
strategic și de
planificare a
actiunilor,

raționalizarea
furnizării

serviciilor locale
și întărirea

Îmbunătățirea 
serviciilor 
oferite de 
admnistrație 
publică locală;

Cursuri de 
perfecționare a 
personalului din
cadrul 
aparatului 

Programul 
Operațional 
Sectorial 
Dezvoltarea 
Capacității 
Administrativ, 
Axa prioritară 
2: Dezvoltarea 
capacității de 
îmbunătățire a 

Elaborarea de 
studii și cercetări
ce vizează 
îmbunătățirea 
capacității 
administrative:    
-studiu pentru 
realizarea 
programului 
director de 
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managementului
resurselor umane

propriu;

Realizarea de 
cursuri privind 
schimbarea 
modului de 
viață pe termen 
lung a copiilor 
romi între 5 și 
14 ani, prin 
integrarea lor în
comunitate, 
stimulând astfel
autonomia și 
viața 
independentă; 

Organizarea de 
cursuri de 
pregătire pentru
reorientarea 
fermierilor către
domenii 
agricole cu 
cerință pe piață;

Realizarea de 
cursuri de 
management de 
proiect;

performanței 
serviciilor în 
administrația 
locală, finațat 
prin Fondul 
Social 
European 
(FSE);

Programul 
Operațional 
Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 
Umane, finanțat
prin Fondul 
Social 
European 
(FSE);  

informatizare a 
actului 
administrativ pe 
baza analizei 
SWOT a 
administrației 
publice locale.    
- Studii privind 
îmbunătățirea 
capacității 
decizionale a 
administrației 
publice locale.    
-Studiu privind 
optimizarea 
circuitului 
documentelor 
prin crearea 
registraturii 
electronice și a 
unei pagini de 
intranet.              
-Studiu privind 
arhivarea 
electronica a 
actelor și a 
documentelor 
administrative.
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CAPITOLUL V

SURSE DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE ÎN COMUNA
VULTUREȘTI

În  vederea  finanțării  proiectelor  care  urmează  a  contribui  la  atingerea
obiectivelor strategiei,  au fost identificate mai multe surse de finanțare, după
cum urmează:

PNDR- măsura 322:

Măsura vizează ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor
de  bază  pentru  economia  și  populația  rurală  și  punerea  în  valoare  a
moștenirii rurale”;

Finanțează proiecte individuale, depuse de o singură autoritate locală și
vizând  un  anumit  domeniu  (Ex:  modernizare  drumuri  comunale),  în
proporție  de  până  la  100%  din  cheltuielile  eligibile,  cu  o  valoare  a
finanțării de maxim 1.000.000 Euro;

Finațează  proiecte  integrate,  depuse  de  o  singură  autoritate  locală  și
vizând  mai  multe  domenii  (Ex.  Modernizare  drumuri  comunale+
infrastructură de apă și canalizare+ renovare cămin cultural), în proporție
de până la 100% din cheltuielile eligibile,  cu o valoare a finanțării  de
maxim 2.500.000 Euro;

Finațează  proiecte  individuale,  depuse  de  o  Asociație  de  Dezvoltare
Intercomunitară și vizând un anumit domeniu (Ex. Modernizare drumuri
comunale), în proporție de până la 100% din cheltuielile eligibile, cu o
valoare a finanțării de maxim 3.000.000 Euro;

Finațează  proiecte  integrate,  depuse  de  o  Asociație  de  Dezvoltare
Intercomunitară și vizând mai multe domenii (Ex. Modernizare drumuri
comunale+ infrastructura de apă și canalizare+ renovare cămin cultural),
în  proporție  de până la  100% din cheltuielile  eligibile,  cu o valoare a
finanțării de maxim 6.000.000 Euro;

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea finanțării sunt:
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Proiectul  trebuie  să  fie  realizat  în  spațiul  rural  conform
definiției din PNDR iar beneficiarul se identifică într-una din categoriile
de beneficiari definite;

Nu este  permisă dubla finanțare  a  aceleași  activități/  investiții  din alte
fonduri comunitare sau naționale;

Beneficiarul  trebuie  să  prezinte  toate  avizele  și  autorizațiile  necesare
investiției;

Prin  memoriul  justificativ/  studiul  de  fezabilitate,  proiectul  trebuie  să
demonstreze oportunitatea și necesitatea socio- economică a investiției;

Proiectul  propus  este  în  conformitate  cu  normele  de  mediu  (inclusiv
Directiva  Cadru Apa)  și  legislația  în  vigoare  cu  privire  la  normele  de
siguranță în transport/ energie;

Proiectele de investiții în infrastructura de apă/ apa uzată vor trebui sa
prezinte fie un aviz tehnico- economic din partea operatorului regional
acolo unde acesta există, fie un aviz din partea consiliului județean prin
care  se  dovedește  și  conformitatea  proiectului  cu  strategia  regională/
județeană de apă/ apa uzată, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se
regăsește  în  situațiile  mai  sus  menționate,  proiectul  va  fi  însoțit  de
angajamentul autorităților locale de a asigura gestionarea și mentenanța
investiției;

Investiția să respecte Planul Urbanistic General;

Construcția,  modernizarea  și  extinderea  clădirilor  trebuie  să  respecte/
păstreze arhitectura specifică locală;

Orice beneficiar al acestei măsuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte
individuale pe întreaga perioadă de programare;

Pentru investițiile în infrastructura fizică de bază, beneficiarii trebuie să
prezinte  lista  cu  semnături  ale  locuitorilor,  agenților  economici  și
instituțiilor  publice  care  au  depus  la  primărie  adeziunea  privind
necesitatea investiției  și  angajamentul de racordare din surse propria la
rețeaua  de  apă/  canalizare/  gaze/  energie  electrică  sau  acordul  privind
plata colectării deșeurilor;
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Beneficiarul se angajează să asigure mentenanța investiției;

PNDR- măsura 312 

Măsura  vizează  ”Sprijin  pentru  crearea  și  dezvoltarea  de
microîntreprinderi”;

Finanțarea  poate  fi  accesată  de:  micro-  întreprinderi;  personae  fizice
(neinregistrate ca agenți economici)- care se vor angaja ca până la data
semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de
persoană fizică autorizată;

Ajutorul public nerambursabil va fi până la 70% din totalul cheltuielilor
eligibile și nu va depăși:

- 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt personae fizice autorizate;

- 100.000 Euro/ proiect pentru micro- întreprinderile care își desfășoară
activitatea în sectorul transportului rutier;

- 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro- întreprinderi;

Condițiile minime obligatorii pentru acordarea finanțării sunt:

- Micro-  întreprinderile,  atât  cele  existente  cât  și  cele  nou  înființate
trebuie să fie înregistrate și să- și desfășoare activitatea propusă prin
proiect în spațiul rural (atât sediul social, cât și punctul de lucru trebuie
să fie amplasate în mediul rural);

- Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției;

- Micro- întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate;

- Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deținerii de
aptitudini manageriale/ marketing sau în acord cu activitatea propusă
prin proiect (experiența/ cursuri de formare profesională absolvite- cel
puțin  la  nivel  de  inițiere,  cursuri  de  calificare,  etc.)  sau  să  le
dobândească până la efectuarea ultimei plăți;

- Beneficiarul  trebuie  să  prezinte  toate  avizele  și  acordurile  necesare
investiției respective;
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- Beneficiarul  trebuie  să  prezinte  avizele/  autorizațiile  de mediu
necesare investiției;

- Beneficiarul  trebuie  să  dovedească  dreptul  de  proprietate  asupra
terenului  pe  care  urmează  să  realizeze  investiția  sau  dreptul  de
concesiune pe o perioadă de cel puțin 10 ani;

- Beneficiarul  trebuie  să  declare  pe  proprie  răspundere  că  va  asigura
cofinanțarea proiectului;

- Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere faptul că suma
totală  a  ajutorului  public  nerambursabil  accesat  de  către  acesta  nu
depășește 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitățile din sectorul
transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali.

PNDR- măsura 313

Măsura vizează ”Încurajarea activităților turistice”;

Finanțarea  poate  fi  accesată  de:  micro-  întreprinderi;  personae  fizice
(neînregistrate ca agenți economici)- care se vor angaja ca până la data
semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de
persoană  fizică  autorizată  și  să  funcționeze  ca  microîntreprindere;
comunele  prin  reprezentanții  lor  legali  conform legislației  naționale  în
vigoare, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar
între comune; ONG-uri;

Ajutorul public nerambursabil va fi:

- Pentru investițiile în interes public negeneratoare de profit, de până la
100%  din  totalul  cheltuielilor  eligibile  și  nu  va  depăși  valoare  de
200.000 Euro/ proiect;

- Pentru investițiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public
nerambursabil va fi de până la:

- 70% din  totalul  cheltuielilor  eligibile  și  nu  va  depăși  70.000 Euro/
proiect în cazul proiectelor de investiții în agroturism;

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile și  nu va depăși 200.000 Euro/
proiect pentru alte tipuri de investiții în turismul rural;
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Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului sunt:

- Micro-  întreprinderile,  atât  cele  existente  cât  și  cele  nou  înființate
trebuie să fie înregistrate și  să-și  desfășoare activitatea propusă prin
proiect în spațiul rural (atât sediul social, cât și punctul de lucru trebuie
să fie amplasate în mediul rural);

- În cazul investițiilor în agroturism, beneficiarul/ membru gospodăriei
agricole  trebuie  să  desfășoare  o  activitate  agricolă  în  momentul
aplicării;

- Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea învestiției;

- Micro- întreprinderea să nu fie în dificultate;

- Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele
de  clasificare  prevăzute  în  legislația  națională  în  vigoare  (Ordinul
ministrului  pentru  întreprinderi  mici  și  mijlocii,  comerț,  turism  și
profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind clasificarea structurilor de primire turistice);

- Pentru investiții noi, modernizare și extindere în cazul structurilor de
primire  turistice  rurale,  altele  decât  cele  agroturistice,  nivelul  de
confort  și  calitatea serviciilor  propuse prin proiect  trebuie  să  atingă
standardul de calitate de minim 3 flori/ stele;

- Pentru  investiții  în  structure  de  primire  agro-  turistice  nivelul  de
confort  și  calitatea serviciilor  propuse prin proiect  trebuie  să  atingă
standardul de calitate de minim o floare;

- În  cazul  zonelor  deja  dezvoltate  din  punct  de  vedere  turistic,  este
permisă  doar  modernizarea  și  extinderea  structurilor  de  primire
turistice;

- Construcția, modernizarea și  extinderea clădirilor trebuie să respecte
prevederile PUG;

- Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie sa respecte/
păstreze arhitectura specifică locală;

- Pentru investițiile noi în structurile de primire turistice, suprafața de
teren afferent  structurii  de primire  turistice  (inclusiv în  structure de
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primire  agroturistice)  trebuie  să  fie  de  cel  puțin  1000  mp;  în
vederea  evitării  supraaglomeraroo  și  a  fragmentării  excesive  a
peisajului natural (nu se aplică în cazul pontoanelor pluititoare);

- Angajament  din   partea  beneficiarului  că  va  introduce  obiectivul
investițional în circuitul turistic;

- Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada deținerii
de  aptitudini  manageriale/  marketing  sau  în  acord  cu  activitatea
propusă  prin  proiect  (experiența/  cursuri  de  formare  profesională
absolvite- cel puțin nivel de inițiere, cursuri de calificare, etc.) sau să le
dobândească până la efectuarea ultimei plăți;

- Beneficiarul  trebuie  să  prezinte  toate  avizele  și  acordurile  necesare
investiției respective;

- Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizațiile de mediu necesare
investiției, să respecte după caz cerințele de mediu specific investițiilor
în perimetrul ariilor protejate;

- Beneficiarul  trebuie  să  dovedească  dreptul  de  proprietate  asupra
terenului  pe  care  urmează  să  realizeze  investiția  sau  dreptul  de
concesiune pe o perioadă de cel puțin 10 ani;

- Beneficiarul  trebuie  sp  declare  pe  propria  răspundere  că  va  asigura
cofinanțarea proiectului;

- Beneficiarul care își propune o activitate generatoare de profit, trebuie
să  declare  pe  propria  răspundere  faptul  că  suma totală  a  ajutorului
public  nerambursabil  accesat  de  către  acesta  nu  depăsește  200.000
Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali;

PNDR- măsura 142:

Măsura vizează ”Înființarea grupurilor de producători”;

Finanțarea  poate  fi  accesată  de  grupuri  de  producători  recunoscute,
conform prevederilor legislației în vigoare;

Ajutorul  public  nerambursabil  va  putea  fi  de  până  la  100.000  Euro/
proiect, cu o rată de finanțare de până la 100%;
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Domeniul  de  acțiune  al  măsurii  îl  constituie  încurajarea
înființării  și  funcționării  administrative  a  grupurilor  de  producători,
recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare,
ceea ce va conduce la:

- Adaptarea producției la cerințele și exigențele pieței;

- Asigurarea comercializării în comun a produselor, inclusiv pregătirea
pentru  vânzare,  centralizarea  vânzărilor  și  distribuția  produselor  cu
ridicată;

- Creșterea  valorii  adăugate  a  producției  obținute  în  comun și  o  mai
bună gestionare economică a resurselor și rezultatelor obținute;

- Stabilirea unor reguli comune în ceea ce privește informațiile asupra
producției,  în  special  cu privire  la  cantitate,  calitate  și  tipul  ofertei,
acordându-se  o  atenție  deosebită  produselor  obținute  în  cantități
corespunzătoare  pentru  industria  prelucrătoare  și  pentur  rețeaua  de
comercializare;

POR- axa prioritară 3, domeniul de intervenție 3.4: 

Domeniul de intervenție vizează ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare si a
infrastructurii pentru formare profesională continuă”;

Finanțarea poate fi accesată și de Comune/ Consilii locale comunale;

Ajutorul  public  nerambursabil  va  putea  fi  între  minim  500.000  lei  și
maxim 67.000.000 lei/ proiect, cu o rată de finanțare de până la 98%;

Proiectele  trebuie  să  se  încadreze în  următoarele  categorii  de  activități
eligibile;

Consolidarea,  modernizarea,  extinderea  clădirilor  (toate  tipurile  de
infrastructură  pentru  învățământul  obligatoriu,  excetând  Campusurile
pentru Învățământ Profesional și Tehnic);

Consolidarea,  modernizarea,  extinderea  și  dotarea  clăririlor  școlilor
speciale: spații de învățământ, spații  de cazare, cantin, diferite facilități
pentru acces și activități didactice;
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Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor
Campusurilor pentru Învățământ Profesional și Tehnic;

Dotări  cu  echipamente  didactice,  echipamente  pentru  pregătirea
profesională, echipamente IT;

Consolidarea,  modernizarea,  extinderea  și  dotarea  clădirilor  din
campusurile universitare de stat:  spații  de învățământ,  spații  de cazare,
cantine, diferite facilități pentru activități didactice;

Consolidarea,  modernizarea,  extinderea clădirilor  Centrelor  de Formare
Profesională Continuă;

Modernizarea  utilităților,  inclusiv  crearea  de  facilități  speciale  pentru
persoanele  cu  dizabilități,  pentru  toate  tipurile  de  infrastructură
educațională;

POS DRU- axa prioritară 5, domeniul de intervenție 5.2

Domeniul de intervenție vizează ”Promovarea sustenabilității pe termen
lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și
ocuparea forței de muncă”;

Finanțarea poate fi accesată și de Autorități ale administrației publice;

Ajutorul public nerambursabil va putea fi între minimum 1.850.000 lei și
maxim 18.500.000 lei/ proiect, cu o rată de finanțare de până la 98%;

Proiectele trebuie să respecte următoarele condiții:

- Durata de implementare să fie între minimum șase luni și maximum
trei ani;

Să contribuie la realizarea următoarelor operațiuni orientative:

- Dezvoltarea  programelor  integrate  pentru  formare,  ocupare  și  alte
măsuri  de  spijin  pentru  populția  din  zonele  rurale,  care  urmăresc
reducerea agriculturii de subzistență;

- Măsuri  pentru  promovarea  mobilității  ocupaționale  și  geografice  a
forței  de  muncă  din  mediul  rural,  pentru  a  beneficia  de  toate
oportunitățile  de  ocupare  existente  și  pentru  creșterea  coeziunii
regionale;
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- Măsuri pentru îmbunătățirea mediul înconjurător în zonele rurale
și a stării de sănătate a populației din mediul rural, cu scopul de a-i
crește  motivația,  disponibilitatea  și  oportunitățile  de  participare  pe
piața muncii;

- Sprijin  pentru  membrii  de  familie  aflați  în  ingrijire,  servicii  de
asistență  și  alte  activități  associate  pentru  a  permite  indivizilor  să
participle pe piața muncii;

- Promovarea  programelor  care  să  sprijine  și  incurajează  demararea
afacerilor în activități nonagricole;

PO DCA – axa prioritară 1, domeniul de intervenție 1.3

Domeniul  de  intervenție  vizează  ”Îmbunătățirea  eficacității
organizaționale”;

Finanțarea  poate  fi  accesată  și  de  Autorități  ale  administrației  publice
locale;

Ajutorul public nerambursabil va putea fi de minimum 220.000 lei, cu o
rată de finanțare de până la 98%;

Proiectele trebuie să respecte următoarele condiții:

- Durata de implementare să fie între minimum șase luni și maximum un
an;

Proiectele trebuie să vizeze:

- Dezvoltarea și  furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare
de  curricula  și  materiale  didactice)  în  domenii  relevante  pentru
administrația  publică,  cum  ar  fi  achizițiile  publice,  ECDL,  limbi
străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea și managementul proiectelor,
etc.

- Schimbul de bune practice, seminarii;

- Consultanța  și  studii  pentru  realizarea  de  analize/  diagnoze  și
implementarea propunerilor rezultate;

Fondul pentru Mediu
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Fondul pentru Mediu este un instrument economico- financiar
destinate  susținerii  și  realizării  proiectelor  prioritare  pentru  protecție  a
mediului, în conformitate cu normele și standardele de mediu în vigoare;

Fondul  pentru  mediu  este  un  fond  public,  extrabugetar,  iar  veniturile
acestuia sunt venituri publice, ce fac parte din bugetul general consolidat;

Categorii de proiecte eligibile:

- Prevenirea poluarii;

- Reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului;

- Reducerea nivelului de zgomot;

- Utilizarea de tehnologii curate;

- Gestionarea deșeurilor, inclusive a deșeurilor periculoase;

- Protecția resurselor de apă, stațiile de tratare, stațiile de epurare pentru
comunități locale;

- Gospodărirea integrată a zonei costiere;

- Conservarea biodiversității;

- Administrarea ariilor naturale protejate;

- Educația și constientizarea publicului privind protecția mediului;

- Creșterea producției de energie din surse regenerabile;

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- Reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;

- Împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri,
stabilite în condițiile legii;

- Închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;

- Lucrări  destinate  prevenirii,  înlăturării  și/  sau  diminuării  efectelor
produse  de  fenomenele  meteorologice  periculoase  la  lucrările  de
gospodărire  a  apelor  aferente  obiectivelor  din  domeniul  public  al
statului.
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